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RESUMO 

 

NASCIMENTO, E. Jovens e educação superior: as aspirações de estudantes de cursos pré-

vestibulares populares. 2008. 150 p. Dissertação de mestrado – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Esta pesquisa se dedicou às aspirações de jovens à educação superior. São jovens de camadas 

populares, estudantes de cursos pré-vestibulares populares e alternativos. O problema 

formulado foi: quais os motivos que levam jovens de camadas populares a aspirarem à 

educação superior? A hipótese sinalizou para a existência de projetos que se constituíam, 

também, pela aspiração a uma profissão que levasse a uma melhora econômica e contribuísse 

para o prolongamento da sua condição juvenil. Para tanto, três objetivos específicos foram 

orientados a identificar as características dessas aspirações quanto a: a) a contribuição da 

participação em grupos juvenis (culturais, esportivos, religiosos, político-partidários, etc.); b) 

os aspectos de pertença social, familiar, religiosa, étnica e de gênero; c) os elementos da 

trajetória escolar (saberes, notas e incentivos). Essa especificidade do objeto reconheceu o 

potencial de os indivíduos construírem a sua própria experiência social e a interdependência 

entre a objetividade do ator, com seus papéis sociais e a autonomia do indivíduo, com sua 

subjetividade frente ao sistema. A análise visou captar o sentido que os atores atribuíam à sua 

aspiração e seus sentimentos, suas emoções, suas condutas e as configurações respectivas. As 

aspirações mediadas pela escolarização não ocorriam com naturalidade para as camadas 

populares e os casos investigados mostraram que elas são fruto de mobilizações distintas, 

presentes na vida cotidiana de cada indivíduo. Todavia, elas ofereceram pontos comuns 

vinculados às instituições família, escola, às redes de amizade e aos grupos juvenis. No 

entanto, o que ficou evidente é que o sentido atribuído a essas influências encontrou suas 

raízes nas histórias biográficas desses atores. Assim, esses jovens, demonstraram que o 

cotidiano imputou-lhes a utilização de inúmeras estratégias de gestão das oportunidades que 

se apresentaram à sua frente e que, neste empenho de articulação, a subjetivação foi implicada 

na elaboração e implementação de um projeto baseado na aspiração à educação superior. 

 

Palavras-chave: Ensino superior. Cursos pré-vestibulares. Juventude. 
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RÉSUMÉ 

 

NASCIMENTO, E. Des jeunes et l’éducation supérieure: les aspirations des étudiants des 

cours populaires préparatoires d’accès à l’université. 2008. 150 p. Dissertation de Master – 

Faculté de l’Éducation de l’Université de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Cette recherche a été consacrée aux aspirations de jeunes à l’éducation supérieure. Ce sont des 

jeunes des couches populaires, des étudiants de cours populaires et alternatifs,  préparatoires 

d’accès à l’université. On a formulé ce problème de cette façon: quels motifs mènent ces 

étudiants à aspirer à l’éducation supérieure? L’hypothèse a sinalisé l’existence de projets 

d’aspiration à une profession qui puisse les conduire à une situation économique meilleure et 

qui puisse contribuer au prolongement de sa condition de jeunesse. Pour cela, trois objectifs 

spécifiques ont été orientés pour identifier les caractéristiques de ces aspirations concernant a) 

la contribution à la participation aux groupes de jeunes (culturels, sportifs, religieux, 

politiques-partidaires, etc.; b) les aspects d’appartenance sociale, familiale, religieuse, 

ethnique et de genre,; c) les éléments de la trajectoire scolaire des connaissances, des notes et 

des motivations). Cette spécialité de l’objet a reconnu le potentiel des individus de construire 

leur propre expérience sociale et l’interdépendance entre l’objectivité de l’acteur avec sés 

roles sociaux et l’autonomie de l’individu, avec as subjectivité par rapport au système. 

L’analyse a eu lê but de prendre lê sens que les acteurs ont attribué à leurs aspirations et leurs 

sentiments, leurs émotions, leurs comportements et les configurations respectives. Les 

aspirations mediadas par la scolarisation n’arrivaient naturellement aux couches populaires et 

les cas étudies ont montré qu’elles sont le résultat des mobilisations distinctes, présentes dans 

la vie quotidienne de chaque individu. Pourtant, elles ont offert des points communs liés aux 

intitutions famille, école, aux réseaux d’amis et aux groupes de jeunes. Cependant, il a été 

éveident que le sens attribué à ces influences a trouvé des racines dans les histoires 

biographiques de ces acteurs. De cette façon, ces jeunes, ont montré que le quotidien imputou-

lhes l’utilisation de nombreuses stratégies de gention des opportunités que l’on leur a 

présentées et que, dans ce emprenho d’articulation, la subjectivation a été impliquée dans 

l’élaboration et l’implantation d’u projet basé sur l’aspiration à l’é supérieure. 

 

Mots-clé: Éducation supérieurs. Cours préparatoires d’accès à l’université. Jeunesse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa aqui apresentada é fruto de minha formação acadêmica como pedagogo na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp) e de minha atuação 

profissional. Ao longo da graduação em pedagogia, realizei a iniciação científica em uma 

pesquisa-ação numa escola de ensino médio da cidade de São Paulo. Nessa oportunidade, 

despertou-me o interesse de investigar o universo juvenil e sua condição. Ainda na graduação, 

por conta de meu Trabalho Complementar de Curso, fiz breve pesquisa sobre a fundação das 

universidades no Brasil e das relações dessas instituições com a produção de uma identidade 

nacional. Assim, aproximei-me dos estudos sobre a universidade. 

Ao completar a graduação, tornei-me coordenador pedagógico num curso pré-

vestibular popular1. Essa tarefa profissional fez com que me interessasse pelo tema que 

envolveria a trajetória de jovens de camadas populares rumo à educação superior. Esse 

interesse se manifestou através da observação do percurso deles na direção do nível superior 

de ensino, percurso onde demonstravam uma grande superação de adversidades. Nesse 

percurso, o que mais me chamava a atenção eram quais as razões que contribuíam para que 

esses jovens aspirassem à educação superior. Na verdade, essa questão surgiu porque a maior 

parte dos jovens na mesma situação social não possui projetos que incluam carreiras 

universitárias.  

Dessa feita, a experiência profissional como coordenador pedagógico uniu as 

vivências anteriores das duas temáticas estudadas ao longo do curso de pedagogia: juventude 

da escola média e juventude da universidade pública. Assim, na ocasião da proposta de um 

projeto de pesquisa no nível de pós-graduação, articulei esses interesses – juventude e 

universidade - em torno de uma investigação científica a respeito de jovens estudantes de 

cursos pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários e sobre o sentido atribuído por 

eles mesmos à sua aspiração de acesso à educação superior. 

                                                 
1 No Brasil, o acesso à educação superior se faz mediante exames denominados vestibulares. Os cursos pré-
vestibulares são preparatórios para estes exames de acesso. Os cursos pré-vestibulares populares, alternativos e 
comunitários são os preparatórios voltados exclusivamente para a população de baixa renda (ou carentes) e 
negros.  
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Cumpre salientar que, o tema de pesquisa: a aspiração de jovens de cursinhos2 

populares à educação superior, é muito significativa do ponto de vista político nos dias atuais 

porque faz parte de um conjunto de políticas de ações afirmativas, como as cotas, que é um 

capítulo da história da educação brasileira que está sendo escrito. Na verdade, a grande 

expansão deste nível de ensino que estamos vendo é decorrente do movimento de ampliação 

das oportunidades de escolarização verificadas em todas as modalidades da educação pública 

no Brasil. Dessa forma, a pesquisa foi realizada no momento em que se percebe forte 

expansão de vagas na educação superior e proliferou a organização de cursinhos pré-

vestibulares destinados às classes populares. Nesse cenário, a pertinência do tema deste 

trabalho se apresenta revestida de um risco. Em outros termos, a pertinência de olhar para o 

fato social que está diante de nossos olhos e o risco de apenas levantar bandeiras políticas em 

vez de realizar uma investigação objetiva e científica. Para não haver esse risco, a análise 

científica exige um distanciamento e esse foi o motivo que me fez desligar de minha função 

de coordenador pedagógico do pré-vestibular e poder inserir-me nesse campo de outra 

maneira: agora na condição de pesquisador, daquele que observa o que está diante dos olhos, 

sem que, com isso, se confunda com essa realidade.  

Já no programa de pós-graduação, como aluno em diferentes disciplinas, percebi que a 

investigação à qual me propunha apresentava sua relevância científica quanto ao fato de o 

fenômeno das aspirações à educação superior ser pouco recorrente na literatura pertinente ao 

tema de jovem ou de juventude, ou do acesso ao ensino superior. Este último tema esteve 

circunscrito aos estudos na óptica dos exames, conteúdos e legislação. Mesmo o interesse 

recente e crescente de pesquisas sobre os cursos pré-vestibulares populares, comunitários e 

alternativos não focaliza o sentido atribuído pelos próprios jovens à sua aspiração, mas, 

refere-se ao espaço, a história e o sentido político-pedagógico desses cursinhos. 

Estimulado por essa realidade, lancei-me num percurso calcado em interesses 

objetivos no que dizia respeito à investigação de um fenômeno social de grande impacto no 

cenário educacional de hoje: a conquista da longevidade escolar de jovens de camadas 

populares pela conclusão da escolaridade de nível médio e pelo acesso à educação superior. 

Ao mesmo tempo, o espírito do presente trabalho, como não poderia deixar de ser, também 

está imbuído de significados pessoais; na verdade, não há objetividade possível sem que se 

leve em conta um certo grau da riqueza da subjetividade na observação, no registro e na 

análise dos fatos investigados e vivenciados.  

                                                 
2 Nesta pesquisa, utilizamos as expressões curso pré-vestibular e cursinho como sinônimos. Ambas se referem 
aos cursos preparatórios para os exames de acesso à educação superior, particularmente à pública.  
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Nesta dissertação, busquei expor o desenvolvimento da pesquisa de forma a evidenciar 

todo o percurso e as decisões tomadas, na tentativa de demonstrar a coerência das ações que 

foram feitas. Tratou-se, portanto, do desafio de explicitar o ponto de vista do qual este autor 

observou e registrou o fenômeno estudado e refletiu sobre ele. Ou seja, o lugar estabelecido 

como ponto de partida, quais foram as escolhas e decisões decorrentes do percurso e suas 

afirmações possíveis a partir de um diálogo com conceitos do campo da sociologia da 

educação, da juventude, da ação e da interdependência.  

Deve-se levar em conta que o trabalho científico não é linear; possui idas e vindas, 

com reflexões e ações nas quais o pesquisador se confronta com a exigência de tomar 

decisões – sejam elas de caráter deliberativo, sejam de escolhas de preferência - que terão 

implicações na forma de observar e de compreender seu objeto de estudo. Nesse sentido, 

então, escolhi descrever a seqüência das decisões tomadas acerca da construção de um 

problema, de uma hipótese e de objetivos gerais e específicos, como um processo de 

fundamental importância para o desenvolvimento mais adequado da pesquisa. Essa estratégia 

é o passo inicial e já se situa no ato de pesquisa, condicionando, por conseguinte, todas as 

ações posteriores da investigação. Ao apresentar as conexões de cada capítulo com o 

problema de pesquisa, o objetivo foi explicitar os elementos que, ao se articularem entre si por 

meio da observação, do registro e da reflexão, fundamentam a própria pesquisa. Com o intuito 

de introduzir o leitor no universo pesquisado, nas suas motivações e justificativas, no 

problema e hipótese e no objeto, resumo a seguir o que contém esta dissertação.  

Nesta introdução, descrevo o percurso de formulação do projeto de pesquisa, esse 

percurso compõe-se da formulação do problema, da hipótese suposta e dos objetivos 

específicos pretendidos. No capítulo seguinte, é apresentado o conceito de juventude e da 

condição juvenil no contexto dos dias atuais; em seguida, uma breve análise das trajetórias 

escolares longevas de jovens de camadas populares, associando-as à aspiração à educação 

superior. Para tanto, também esboço um retrato das condições de acesso a tal nível de ensino, 

relacionando-as com o surgimento dos pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários, 

cursos que se colocam como instrumento efetivo da passagem da aspiração para um projeto. 

Por fim, apresento os pré-vestibulares nos quais a pesquisa foi realizada; neles procuro indicar 

suas origens e propostas político-pedagógicas. 

No Capítulo 3, o leitor é introduzido no universo metodológico com a apresentação do 

modo como foram elaborados os instrumentos de pesquisa. Essa etapa é concluída com a 

formalização de uma tipologia das aspirações desses jovens, numa tentativa de explicitar o 

sentido da observação, o registro e a análise aqui propostos. O Capítulo 4 contém os dados 
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referentes à população estudada. Por meio de uma análise estatística, procuro apresentar o 

universo de pesquisa frente às razões e aspirações que os jovens têm em relação ao acesso à 

educação superior. Este Capítulo 4 se encerra com três perfis de estudantes dos cursinhos 

pesquisados, perfis decorrentes da análise estatística empreendida e que orientou a etapa 

qualitativa de pesquisa. 

O Capítulo 5, intitulado Jovens e suas configurações, examina as configurações 

sociais que não se limitam a ser apenas um cenário, uma vez que elas exercem influência no 

sentido atribuído pelos próprios jovens à sua aspiração à educação superior. Esse exame 

possibilitou revelar as próprias singularidades da vida de cada jovem, para além daquilo que é 

recorrente nas trajetórias de muitos jovens estudantes de cursinhos populares. O significado 

dessa opção não foi apenas reconhecer as regularidades, mas, sim, apresentar uma riqueza de 

aspectos encontrados nos dados colhidos nas entrevistas com os jovens. A análise das 

entrevistas que compuseram os casos de configurações foi feita pela forma de sua 

apresentação, que inclui o recorte em si das falas dos entrevistados. Parte-se, dessa maneira, 

do pressuposto de que a análise se faz no exercício de organização e de apresentação dos 

dados. 

Por fim, ao concluir o trabalho, são destacadas as regularidades, ou seja, aquilo que é 

comum aos entrevistados frente ao problema e a confirmação da hipótese e dos objetivos de 

pesquisa. Não se pretende com o presente estudo esgotar o assunto; a proposta é conseguir 

apresentar um quadro da multiplicidade de motivos para esses jovens estudantes de pré-

vestibulares populares e alternativos almejarem o ingresso no nível superior de ensino. Na 

esteira desse entendimento, o objetivo da dissertação foi investigar um fenômeno atual tão 

somente com a intenção de contribuir para a compreensão das relações entre jovens, da sua 

escolarização e da aspiração pela formação em nível superior. 

 

 

1.1. CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA, DA HIPÓTESE E DOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE PESQUISA 

 

 

Falar dos caminhos e descaminhos percorridos na busca da formulação do problema, 

da hipótese e de objetivos específicos pode ser útil para compreender a complexidade de 

qualquer trabalho científico e desta pesquisa em particular. Por esse motivo, apresento agora 
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aquele movimento de construção de enunciados de pesquisa; o intuito é indicar os limites que 

foram estabelecidos para desenvolver o presente trabalho.  

Ao propor a pesquisa, quando ingressei no programa de pós-graduação em educação 

da Faculdade de Educação da USP (FEUSP), a proposta era a de estudar o processo de 

construção do(s) mundo(s) dos próprios jovens e sua interseção com o ensino superior e da 

sua crença nos benefícios da instrução para a ascensão social. Para tanto, a hipótese apontava 

para uma relação entre o projeto de formação superior e a necessária profissionalização, ao 

mesmo tempo em que vinculava esse projeto ao prolongamento da condição de jovem na 

sociedade atual. Os objetivos específicos de pesquisa buscavam captar os discursos e as 

representações que os jovens de camadas populares possuíam de si mesmos na trajetória rumo 

à educação superior. Havia uma preocupação com as estratégias e mobilizações desses jovens 

quanto à formulação de projetos de vida vinculados ao acesso ao ensino superior 

(NASCIMENTO, 2005).  

Ao longo da pós-graduação, fui (re)formulando o problema, a hipótese e os objetivos 

específicos da pesquisa. Nesse percurso, meu esforço constante foi de explicitar minha 

compreensão de alguns conceitos centrais da investigação, buscando dialogar com as 

referências pertinentes aos temas investigados, quais sejam: a aspiração pelo acesso à 

educação superior, a crença de ascensão social pela instrução, a idéia de construção de um 

projeto de vida e a noção de experiência social e de ator social.  

Defini, por conseguinte, que meu problema de pesquisa seria desenvolvido a partir da 

seguinte questão: quais os motivos que levam jovens de camadas populares a aspirarem pela 

educação superior? A hipótese decorrente foi que eles vislumbravam em suas aspirações pela 

educação superior a concretização de projetos de vida através de uma profissão que leve a 

uma melhora econômica e, no presente, contribua para o prolongamento da sua condição 

juvenil. Para tratar da hipótese e examinar sua veracidade, estabeleci três objetivos específicos 

a fim de identificar as características de projetos de vida desses jovens para explicitar as 

motivações que eles possuem com a sua aspiração à educação superior: a) a contribuição da 

participação em grupos juvenis (culturais, esportivos, religiosos, político partidário, etc.); b) 

os aspectos de pertença social, familiar, religiosa, étnica e de gênero; c) os elementos da 

trajetória escolar (saberes, notas e incentivos) (NASCIMENTO, 2007).  

Após meu exame de qualificação, voltei a focalizar a hipótese de pesquisa, deixando 

de lado os cuidados com a construção de um projeto de vida, e passando a investigar com 

mais detalhes as próprias aspirações dos jovens com a desejada conquista do acesso ao nível 

superior de ensino. Passei, então, a trabalhar com dois conceitos fundamentais de autores 



18 

 

distintos: o conceito de experiência social enquanto a gestão - feita pelo próprio indivíduo - 

das múltiplas lógicas de ação que se apresentam socialmente, como ensina Dubet (1994) com 

a sociologia da experiência, e na linha de configurações sociais, como quer Elias (2005), 

compreendidas como as condições necessárias do indivíduo atribuir a si determinado sentido 

às suas aspirações.  

No processo de construção de andaimes para alcançar a altura necessária para se olhar 

mais de perto e de forma cuidadosa o fenômeno estudado, também realizei um exercício de 

interpretação da hipótese e dos objetivos específicos da pesquisa. Essa etapa foi fundamental 

para produzir os instrumentos de pesquisa - quantitativos e qualitativos -, que orientaram o 

recolhimento de informações diante da multiplicidade que o campo oferecia. São inúmeras as 

possibilidades de interpretação e de análise que os dados de pesquisa – sejam quantitativos, 

sejam qualitativos - podem oferecer. Dessa forma, então, a etapa que delimitou o alcance que 

o pesquisador atribui aos seus objetivos específicos, que são voltados para a comprovação ou 

refutação da hipótese, consiste em esclarecer o sentido da ação investigada. 

No panorama de fundo da aspiração pelo acesso à educação superior, o problema de 

pesquisa e a sua hipótese são delimitados pela capacidade de os sujeitos construírem sua 

própria experiência (por meio da gestão das múltiplas lógicas de ação) e pela 

interdependência inerente às configurações sociais do tempo histórico no qual estão inseridos. 

No contexto dessas delimitações, então, os objetivos específicos definidos na pesquisa, 

querem captar quais fatores os próprios jovens identificam na sua trajetória, e que foram 

elementos que contribuíram para o seu empenho na aspiração à educação superior.  

O primeiro objetivo específico foi investigar a relação entre as oportunidades de 

expressão pessoal de jovens pela participação em grupos juvenis (culturais, esportivos, 

religiosos, político-partidário, etc.) com a sua aspiração à educação superior. A participação 

em grupos juvenis pode contribuir com a possibilidade de elaboração de uma aspiração de 

continuidade dos estudos. O segundo objetivo específico foi identificar os aspectos de 

pertença social, religiosa, étnica e de gênero que contribuem para a composição da identidade 

do jovem e para a formulação de uma aspiração à educação superior enquanto uma ação 

frente aos constrangimentos sociais instituídos. Por fim, o terceiro objetivo específico foi 

explicitar os elementos da trajetória escolar (saberes, notas e incentivos), supondo que a 

aspiração à educação superior pode se relacionar com a conquista de uma trajetória de 

longevidade escolar. Além disso, desde a formulação, aquela aspiração implica um longo 

percurso até a sua efetiva concretização.  
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Assim, o cumprimento do conjunto dos objetivos propostos indicou quais as 

circunstâncias necessárias para aceitar ou refutar a hipótese de pesquisa. No entanto, a ligação 

entre os objetivos pode realizar-se de vários modos: ser completa ou parcial, ser em conjunto 

ou na relação entre si. A análise captou não só as representações que os atores possuem de 

suas aspirações, mas também seus sentimentos e emoções, suas condutas e maneiras como as 

explicam os próprios jovens de camadas populares estudantes dos pré-vestibulares populares e 

alternativos. Nessa perspectiva, esta investigação visou aprofundar os conhecimentos sobre a 

aspiração pela educação superior de jovens de camadas populares, alçada ao centro do debate 

da vida social e individual, ocupando lugar fulcral em seus projetos para a vida.  

 

 



20 

 

2. A ASPIRAÇÃO DE JOVENS DE CAMADAS POPULARES À EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

 

Neste capítulo, são indicadas as principais referências conceituais que são os fios que 

compõem a trama do universo investigado. Essas referências foram obtidas a partir da 

investigação de três eixos principais: a juventude enquanto um constructo social e histórico; o 

acesso ao ensino superior no Brasil; os cursos pré-vestibulares populares, alternativos e 

comunitários. A escolha dos autores não foi aleatória, ou seja, eles foram escolhidos com a 

explícita intenção de construir ferramentas teóricas que auxiliassem a confirmar ou refutar a 

hipótese formulada para a pesquisa.  

A seguir, apresento a síntese dos pressupostos teóricos dos eixos mencionados, 

iniciando pela construção social, histórica e cultural da juventude; nela é salientada a 

complexidade que envolve a definição do conceito de juventude. Em seguida, são tecidas 

algumas considerações sobre a experiência juvenil e sua aspiração ao ensino superior no 

contexto atual de fragilidades institucionais. Este capítulo prossegue com a apresentação de 

um breve panorama sobre o acesso à educação superior no Brasil, com um destaque para a 

conquista da longevidade escolar das camadas populares. Por fim, é descrito um sucinto 

histórico do surgimento e caminhada dos cursos pré-vestibulares populares, comunitários e 

alternativos no Brasil, com maior ênfase em quatro cursinhos que funcionam no interior da 

cidade universitária, campus Armando de Salles Oliveira, localizado no bairro do Butantã em 

São Paulo, da Universidade de São Paulo (USP). Neste último tópico, são apresentados dados 

obtidos por meio de um questionário dirigido aos coordenadores dos referidos pré-

vestibulares.  

 

 

2.1. A CONSTRUÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICA DA JUVENTUDE 

 

 

O processo de construção social, histórica e cultural da juventude pode ser 

compreendido a partir das diferenças estabelecidas por esse grupo social na relação com o 

mundo adulto, ao mesmo tempo em que o grupo vai se distanciando do universo infantil, num 

determinado espaço social. Via de regra, os jovens atravessam uma faixa etária marcada por 



21 

 

atitudes sociais que implicam sua formação - afetiva e profissional -, que lhes garante, a um 

só tempo, a superação da infância e, posteriormente, a sua inserção na vida adulta.  

De igual modo, a leitura de mundo que os jovens fazem é permeada de influências 

históricas e culturais de seu tempo, constituindo uma ambivalência central, pois representa 

tanto a possibilidade de romper com a sociedade, quanto ser a sua continuidade. Ao mesmo 

tempo em que lhes é atribuída uma conduta desviante – vista como um problema social -, eles 

também detêm a possibilidade de renovar essa sociedade. Ou ainda uma sociedade que lhes 

asseguram direitos da mesma forma como os encaram como vítimas do processo social 

(ABRAMO, 1997). De maneira geral, a literatura específica sobre este tema no Brasil indica 

que a categoria juventude é encarada pelo conjunto da sociedade brasileira e pelo Estado 

como um problema. Os jovens não são compreendidos como sujeitos históricos de ação 

política; eles, genericamente, são vistos permanentemente em situação de risco, ou seja, 

aqueles que necessitam de controle para não perder o rumo para a vida adulta (SPOSITO, 

2002). Nessa óptica, o confronto geracional entre a juventude e o mundo adulto possibilita 

abrir um espaço para a criação e a inovação. No entanto, esse processo vai se deteriorando 

pouco a pouco, ora sendo legitimado e integrado ao mundo do consumo sem critério, ora 

sendo isolado e desviado, como alertava Touraine (1974).  

Assim sendo, as conceituações gerais sobre a juventude buscam não considerá-la 

enquanto categoria homogênea, mesmo em um contexto histórico definido (PAIS, 2005; 

SPOSITO, 1993). A juventude se caracteriza por seu caráter marcado pelo limite irredutível 

de uma definição concreta e estável.  

De resto, é precisamente sua natureza fugidia que carrega de significados 
simbólicos, de promessas e de ameaças, de potencialidades e de fragilidade 
essa construção cultural, a qual em todas as sociedades, é objeto de uma 
atenção ambígua, ao mesmo tempo cautelosa e plena de expectativas. [...] As 
sociedades sempre “construíram” a juventude como um fato social 
intrinsecamente instável, irredutível à rigidez dos dados demográficos ou 
jurídicos, ou – melhor ainda – como uma realidade cultural carregada de 
uma imensidão de valores e de usos simbólicos, e não só como um fato 
social simples, analisável de imediato (LEVI; SCHMITT, 1996, p. 8).  

 

Dessa forma, é preciso reconhecer as diversidades econômica, social e cultural da 

juventude e de suas diferentes condições de inserção na vida adulta. Abramo (1997) afirma 

que os processos de constituição de jovens ocorrem por meio da diferenciação entre o eu e o 

outro, que possibilita a construção de suas identidades culturais e sociais no interior da 

sociedade. A identidade que se forma com a relação do indivíduo com o social se faz numa 

zona fronteiriça virtual, enquanto um processo ininterrupto, inacabado e repleto de 
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significações. As experiências sociais de jovens que acontecem nessas fronteiras virtuais 

levarão a escolhas que irão compor sua identidade. Todavia, os constrangimentos sociais, 

culturais, de gênero e de raça deixarão suas marcas na identidade do indivíduo 

(MARTUCCELLI, 2002). 

Touraine (1994), descreve uma forma de sintetizar essa etapa da juventude: 

a formação dos jovens é sempre mais caótica. Sozinhos ou no seio de um 
grupo primário, a maioria dos jovens passa por toda a sorte de experiências 
que não se integram umas às outras, que se sucedem e justapõem, como se 
cada indivíduo fosse habitado por diversas personagens. Os jovens vivem 
tempos diferentes, o do colégio ou do liceu, o do grupo de iguais ou o da 
sexualidade, na ausência geralmente de um princípio de integração dessas 
diversas experiências (TOURAINE, 1994, p. 69). 

 

Nesse cenário, pois, busca-se uma caracterização do jovem traçada do ponto de vista 

relacional, a partir das diversas formas de sociabilidade construídas nas diferentes esferas 

sociais. É através de conflitos que se sedimentam as várias culturas e identidades juvenis em 

diversos meios e contextos sociais; são, assim, traçados diferentes significados e visões sobre 

a própria sociedade (ABRAMO, 1994; SPOSITO, 1997; SPOSITO, 2003). Entretanto, há que 

se diferenciar a condição juvenil construída socialmente e o sentido das experiências sociais 

vivenciadas pelo próprio jovem. Nessa fase da vida, muitas das aspirações e projetos 

relacionados com o devir são constantes e possuem muita intensidade. Com efeito, existe uma 

expectativa de que, em algum momento, vão-se alcançar as realizações que conduzirão à vida 

adulta. Desse modo, a juventude é simultaneamente um ciclo de vida e um modo de inserção 

na sociedade (CORROCHANO, 2008). 

Entre as inúmeras possíveis aspirações de jovens está a continuidade dos estudos após 

a educação básica. Dentre elas, conciliar ou priorizá-las é uma ação que decorre da elaboração 

e posterior execução de um projeto. A experiência juvenil e a sua condição cultural e social 

nesse período de vida são historicamente contextualizadas e possuem uma diversidade de 

vivências intrínsecas e de atributos extrínsecos às próprias aspirações e projetos de jovens. 
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2.2. A EXPERIÊNCIA JUVENIL EM UM CONTEXTO DE FRAGILIDADES 

INSTITUCIONAIS  

 

 

O início do século XXI pode ser caracterizado pela marca da globalização financeira 

(de capitais) e pelas relações multilaterais de poder, denominados por Castells (2000) como 

pólos difusos de poder. Esse autor destaca vários aspectos que caracterizariam o atual tempo 

histórico: globalização das atividades econômicas, cultura de virtualidade real construída a 

partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado, 

transformação das bases materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um 

espaço de fluxos e de um tempo intemporal como expressões das atividades e elites 

dominantes e o questionamento do Estado-nação, tendo, por conseqüência, a crise da 

democracia liberal. 

Para Touraine (1994), o que está em curso neste início de século é o processo de 

desmodernização da sociedade atual, compreendida pela dissociação entre a técnica e a 

identidade.  

Nós não cremos mais no progresso. [...] Alguns de nós se lançam no fluxo 
das informações e dos produtos da sociedade de massa; outros procuram 
reconstruir uma comunidade que protege a sua identidade, filtrando as 
incitações provenientes da produção, do consumo ou da comunicação de 
massa. Mas a imensa maioria de nós pertence e quer pertencer a um e outro 
universo (TOURAINE, 1994, p. 29). 

 

Como resultado, portanto, nota-se que a sociedade vive uma degradação dupla: a da 

atividade econômica e a degradação das identidades culturais. Esse processo se evidencia na 

população pobre e jovem, que, por um lado, não tem grandes possibilidades de inserção 

profissional devido à redução em massa de postos de trabalho e às elevadas exigências de 

qualificação; por outro, sofre uma pressão da mídia para consumir não apenas produtos como 

também estilos de vida e identidades culturais descoladas do espaço e tempo históricos 

(CASTELLS, 2000). 

No Brasil, muitos jovens pobres se encontram em um emaranhado de fios. O término 

da escolarização básica com a conclusão do ensino médio representa o aumento da pressão 

pela explicitação do que se quer fazer da vida. É nos contratempos das aspirações, dos 

desejos, das escolhas e projetos que as portas do labirinto se abrem para caminhos incertos, 

com idas e vindas que marcam a própria condição juvenil (PAIS, 2006). Nesse labirinto é que 

o jovem vivencia a formulação de aspirações sobre a sua vida presente e futura. Dentre elas, 
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algumas podem tornar-se projetos pelos quais eles se mobilizam com o intuito de concretizá-

los. Numa trajetória de “negociação permanente entre o si e o eu”, visando construir-se como 

sujeito ao longo da vida – social e subjetiva – é que opera a mudança de identidades atribuídas 

(sociais, do trabalho e das instituições) para identidades inventadas por si mesmo (DUBET, 

2006). É na negociação entre suas aspirações e projetos que ele pode conquistar condições 

que garantam o prolongamento da sua condição juvenil, ou que lhe abram as portas da vida 

adulta. 

Velho (2006) afirma que, na sociedade contemporânea, a importância da noção de 

projeto se faz na perspectiva de uma conduta organizada para atingir finalidades específicas. 

O projeto é uma ação a ser realizada no interior da sociedade, sendo definido pela capacidade 

dos próprios atores atribuírem sentido às suas experiências e, assim, comporem suas 

identidades. Projeto pode ser definido como um movimento intencional do indivíduo no 

tempo presente, no qual faz escolhas e elabora estratégias - e, portanto, corre riscos -, na 

busca da consolidação de objetivos futuros. Compreende-se risco no sentido atribuído por La 

Mendola (2005), que parte da idéia central de que arriscar-se é assumir responsabilidades, 

uma vez que é colocar-se num movimento de chamar a atenção do social para com o 

indivíduo. Nesse sentido, o “futuro é um espaço para a construção de um projeto de [...] 

definição de si: projetando que coisa se fará no futuro, projeta-se também, paralelamente, 

quem se será” (LECARDI, 2005, p. 36). 

Essa projeção de um espaço futuro no tempo presente pode ser mediada pela 

educação, requerendo dos jovens que aspiram ao ensino superior a suspensão de certos gostos 

e desejos em nome da concretização futura dos ensejos presentes. La Mendola (2005), 

discorrendo sobre o sentido do risco destaca o fato de essa suspensão relacionar-se com uma 

incerteza quanto à conquista de um posto mais bem colocado no mercado de trabalho devido, 

muitas vezes, as exigências de se possuir um diploma universitário. 

Possuir um diploma escolar de nível mais elevado é recurso útil para 
encontrar um emprego melhor, mas isso não elimina as desigualdades 
oriundas da origem social. [...] Na vida cotidiana, todo jovem vê-se diante da 
questão de definir se faz ou não sentido investir num estudo que, pela forma 
como se apresenta dia após dia, certamente, não estimula emoções, enquanto 
ao redor se observam pessoas que fazem sucesso mesmo sem ter estudado 
muito ou obtido um bom resultado escolar (LA MENDOLA, 2005, p. 66-
67). 

 

O aumento da escolarização média da população, aumento amparado na promessa da 

ampliação das oportunidades ocupacionais decorrentes de uma determinada qualificação, faz, 



25 

 

nos dias atuais, o futuro mostrar-se de maneira incerta: essa incerteza leva os jovens muitas 

vezes a se distanciarem de suas aspirações e projetos. Pois, a “[...] desqualificação estrutural 

que afeta todos os membros da geração, levados a obter de seus diplomas um resultado bem 

menor do que aquele que teria conseguido pela geração precedente, encontra-se na origem de 

uma espécie de desilusão coletiva” (BOURDIEU, 2007, p.136). Diante disso, então, os 

jovens, hoje, lançam mão de estratégias racionais para transformar a impossibilidade de futuro 

em chance de vida, o futuro em oportunidade para o presente na tentativa de não ser engolido 

pelo tempo, mantendo uma rota, um norte de aspirações, como assegura Lecardi (2005). 

Cumpre salientar ainda que a construção de um projeto decorrente de uma aspiração 

certamente é composta de inúmeras variáveis subjetivas e objetivas, como por exemplo, a 

constituição familiar, a realização profissional, a ascensão econômica, as realizações afetivas, 

entre outras. Se, todavia, por um lado os projetos vinculados ao aumento da escolaridade não 

são prováveis para as camadas populares, por outro lado, entretanto, as aspirações encontram 

suas raízes nas histórias biográficas desses jovens e, como afirma Silva (2003), indicam a 

importância do papel exercido no interior do grupo familiar como um dos aspectos centrais da 

viabilização de constituição de um projeto.  

A investigação de projetos de jovens de camadas populares que aspiram à educação 

superior – projetos elaborados a partir de um grupo determinado -, pode contribuir para 

explicitar ideais latentes em parte de uma geração de jovens que alimentam essa aspiração. 

Matheus (2002), analisando os ideais da adolescência, afirma que os ideais de uma cultura - 

elementos de subjetividade determinados por um momento histórico -, são expressos numa 

crença de atores que apontam uma determinada perspectiva. Essa identificação extrapola os 

círculos estritos de convivência particular para, do ponto de vista social, atingir ideais de uma 

geração. 

A trajetória de construção de um projeto também se constrói na tensão entre os papéis 

socialmente atribuídos aos jovens de camadas populares e suas escolhas, suas aspirações que 

indicam possibilidades de rompimento. É um embate entre um papel social e a construção de 

novo sentido às suas experiências que produz um esforço, um trabalho de si mesmo que pode 

levar ao nascimento do sujeito (TOURAINE, 2003). 

Essa possibilidade pode também incluir o desejo de construir outra identidade social, 

desejo que se apresenta como ponto central de conflito quando se trata de compor projetos 

decorrentes da aspiração à educação superior. Na verdade, a busca pela profissionalização em 

nível superior não traz garantias de inserção no mercado de trabalho. Prova disto é que no 

Brasil, as estatísticas mostram que, o índice de desemprego juvenil em 2006, especialmente os 
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grupos entre 15 e 24 anos, era de 22,6%, sendo que esse grupo corresponderia a 27,4% da 

população total. “[...] Não se nota, além disso, nenhuma tendência de aproximação entre as 

taxas de desemprego de jovens e não-jovens; ao contrário, a taxa de desemprego dos jovens 

cresce proporcionalmente mais” (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 47). 

Neste ponto, há que se destacar a análise de Guimarães (2006) sobre trajetórias-

tentativas, representadas pelo trânsito ocupacional de jovens não apenas causado pelas 

dificuldades imputadas às transformações do mundo do trabalho, mas também pela 

intencionalidade do próprio ator quando se vê frente a uma mudança de norte ou por uma 

estratégia de alteração de um projeto futuro. Tal análise ainda indica que pode haver, no 

fenômeno do desemprego em massa, particularmente da coorte juvenil, um indicativo de fim 

da centralidade do trabalho vinculado à busca de realização de sonhos e projetos, tornando os 

jovens exilados do trabalho. 

Analisando também este cenário, outros autores, a exemplo de Jeolás (2002), 

Corrochano e Nakano (2002), indicam que os jovens “não deixaram de sonhar, de fazer 

projetos para o futuro e criar expectativas de trabalhar naquilo em que gostam, mas, na 

incerteza de não poder realizá-lo, tentam adaptar-se à realidade, aprendendo a gostar do que 

fazem” (JEOLÁS, 2002, p. 60). Todavia, o projeto de continuidade dos estudos não se propõe 

antagônico à necessidade de entrar ou permanecer no mercado de trabalho, como apontam 

Galvão e Spósito (2004) em estudo com jovens do ensino médio em São Paulo. A aspiração 

para continuar estudando e seu decorrente projeto, representado pelo acesso ao ensino 

superior, pode ser um dos caminhos escolhidos por jovens que lançam mão de estratégias de 

conciliação e de prioridades, como forma de garantir a geração de renda e promover o 

prolongamento da sua condição juvenil na sociedade atual (PERALVA, 1997). 

É a reivindicação de uma existência pessoal que entendo ser a aspiração à educação 

superior de jovens de camadas populares. Os jovens que estudam em pré-vestibulares 

populares, comunitários e alternativos buscam superar suas desvantagens sociais por meio do 

aumento de sua escolaridade. Nessa perspectiva a estratégia que utilizam é a escolha de 

carreiras e de instituições (diplomas) que valorizem mais a sua trajetória, ou seja, que os 

distanciem da sua origem e de seus pares e os aproximem das classes de herdeiros. A 

conciliação entre o gostar do que faz e exprimir a aspiração de formação superior, produz um 

conflito característico do tempo atual que, por meio de um movimento que nada tem de 

pessoal remete aos atores a tensão social, decorrente do terreno da crise do mundo do trabalho 

e da sua necessária crítica estrutural, para o terreno da crítica e das crises pessoais do 

indivíduo (BOURDIEU, 2007). 
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Dubet (2006) considera que o contexto atual é caracterizado pela fragilidade das 

instituições. O declínio do programa institucional pode ser observado, entre outras coisas, 

pela demanda dos indivíduos em diferenciar-se entre si, mediante a promoção da diversidade 

em contraposição ao controle social homogêneo exercido pelas instituições. Também o 

trabalho passou a ser definido socialmente como mais uma dentre tantas outras relações 

sociais formativas, avalia esse autor. Nesse cenário, a aspiração de jovens de camadas 

populares à educação superior evidencia conflitos como possibilidades de composição de 

identidades (Abramo, 1997; Melucci, 1997). No contexto desses pontos de vista, esse estudo 

se propõe a investigação objetiva das subjetividades dos atores, para identificar a capacidade 

de jovens de camadas populares construírem a sua própria experiência social com base na 

aspiração à educação superior. 

 

 

2.3. O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL  

 

 

Este tópico descreve o acesso à educação superior no Brasil e aponta o novo público 

que conquistou sua longevidade escolar e passou a ascender a esse nível de ensino. O cenário 

de ampliação do ensino superior decorre diretamente da democratização das oportunidades de 

escolarização no nível fundamental e médio; bem como precede de programas 

governamentais e políticas públicas de ação afirmativa que têm viabilizado o prolongamento 

da escolaridade de setores populares.  

Esse entendimento fez-se sentir inspirado nos trabalhos realizados na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) sobre a democratização do acesso à 

educação no Brasil. Os resultados daqueles trabalhos foram fundamentais para compreender o 

movimento de ampliação das oportunidades educacionais para as camadas populares no Brasil 

e particularmente em São Paulo (BEISIEGEL, 1974; AZANHA, 2004; SPOSITO, 1993a; 

GHANEM, 2004). 

No Brasil, das últimas décadas, assistimos a uma forte expansão do sistema de ensino 

na educação básica (infantil, fundamental e média) e na superior. No ensino médio, 

particularmente, houve uma expansão, entre 1995 e 2006, de mais de 65%; isso significou a 

entrada de mais de 3,5 milhões de jovens nessa faixa de escolaridade, atingindo quase 9 

milhões estudantes. O caso do Estado de São Paulo chama a atenção o que foi denominado de 
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onda jovem, pois houve um aumento do ensino médio, na coorte de classes populares, de 

176% de expansão de matrículas (MADEIRA, 1998; 2006). Todavia, houve um pequeno 

decréscimo, no Brasil, de aproximadamente 3,5% no número de matrículas no ensino médio 

registrado no censo escolar de 2006, queda atribuída à melhora do fluxo escolar dos sistemas 

de ensino (BRASIL /INEP, 2008). 

Segundo o IBGE, a educação superior também apresentou forte expansão: de 2 

milhões de alunos, em 1998, passou para mais de 6 milhões, em 2007, na sua ampla maioria, 

no setor de ensino privado que possuía cerca de 4,6 milhões das matrículas (76%), frente a 1,4 

milhão do setor de ensino público (24%). No Estado de São Paulo, em particular, criou-se um 

amplo mercado para o setor privado, que, hoje, atende 86% dos estudantes, frente a 14% do 

setor público. O número total de estudantes matriculados no ensino superior representa 12,7% 

da população de 18 a 24 anos (CASTRO; AQUINO, 2008). 

É necessário manter o esforço de expansão dessa modalidade de ensino caso o país 

pretenda cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE - (Lei 

10.172/2001). Pelo PNE, até 2011, a matrícula de graduação deve corresponder a 30% da 

população na faixa etária de 18 a 24 anos. A partir de dados analisados por Pinto (2004), 

observa-se que essa meta implicaria expandir as matrículas no setor público, ante a situação 

de 2003, em 1,8 vez até 2006 e, em 2,9 vezes, até 2011. Para este autor, 

[...] trata-se de um esforço gigantesco, ainda mais quando se considera que, 
na estimativa feita pelo INEP, considerou-se que a proporção de alunos entre 
o setor público e o privado seria mantida ao longo desses anos (o que 
significa que o setor privado cresceria nessa mesma razão), o que é 
impensável tendo em vista os indicadores de saturação desse setor (PINTO, 
2004, p. 750). 

As políticas de expansão da educação superior do governo federal nos últimos anos 

têm apontado três eixos: a) programas de bolsas para jovens de classes populares no setor 

privado; b) aumento da oferta de crédito educativo; c) expansão de vagas nas IFES 

(Instituições Federais de Ensino Superior) e adoção de medidas de ações afirmativas no 

acesso, como cotas para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas, e de permanência, 

por meio de programas de assistência estudantil. 

Há uma intensa polêmica quanto ao tema da adoção de ações afirmativas decorrentes 

do efeito de expansão do número de concluintes no nível médio que passou a demandar a 

ampliação do acesso ao ensino superior. O presente trabalho não se envolve com essa 

polêmica, uma vez que o foco de minha investigação precede a oferta de vagas, voltando-se 

para as aspirações pela educação superior. Desta forma, as ações afirmativas e cotas devem 
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ser entendidas como respostas do poder público à demanda crescente por vagas no ensino 

superior. No entanto também, não me proponho investigar o mérito dessa expansão ou o seu 

alcance, mas tão somente a aspiração de jovens de camadas populares que antecede essa 

oferta. Neste sentido, apenas indico que, frente à necessidade de equidade nas condições de 

acesso ao ensino superior público as cotas sinalizam resultados positivos nas instituições que 

as utilizam, dando a entender uma tentativa de superar as desigualdades raciais, uma vez que a 

taxa de freqüência líquida – total de estudantes que efetivamente estão cursando o ensino 

superior na faixa etária de 18 a 24 anos - é de 19,56% para jovens brancos, de 6,37% para os 

pardos e de 6,27% para os pretos (BRASIL /INEP, 2006).  

Observando-se os números referentes ao ensino médio e superior, percebe-se 
que existe uma dificuldade efetiva para os jovens negros que terminam o 
ensino médio ingressarem no ensino superior: enquanto cerca de 33% dos 
jovens brancos que terminam o ensino médio aos 17 anos ingressam no 
ensino superior, este percentual para pardos é de aproximadamente 16%, e 
de 17% para pretos (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 53). 

 Há um vínculo histórico entre a demanda por políticas públicas de ampliação do 

acesso ao ensino superior - por meio de ações afirmativas e cotas -, e os cursos pré-

vestibulares populares, alternativos e comunitários (CASTRO; AQUINO, 2008; ANDRADE; 

FONSECA, 2002). Todavia, a opção por não debater as políticas de ações afirmativas se fez 

como uma medida cautelar, pois o tema, atualmente, é objeto de muitas pesquisas em 

andamento e com avaliações de posições, por vezes, divergentes3. Mesmo assim, vale 

ressaltar que: 

a partir do final dos anos 1990, o Brasil intensificou suas experiências de 
ações afirmativas no âmbito das instituições de ensino superior. Entre os 
anos de 2001 e 2004 essas iniciativas se consolidaram. Um marco 
importante no processo foi a constituição do Programa Políticas da Cor 
(PPCor), um núcleo de estudos e intervenção social do Laboratório de 
Políticas Públicas (LPP) da Universidade de Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) voltado para o desenvolvimento de pesquisas e para o apoio a 
iniciativas destinadas ao acesso e à permanência de populações sub-
representadas nas universidades, em especial os afro-brasileiros (CASTRO; 
AQUINO, 2008, p. 111). 

O carro-chefe da política de expansão de matrículas em nível superior é o Programa 

Universidade para Todos (ProUni). O programa sofre muitas críticas porque carrega consigo 

                                                 

3 Sobre o tema das ações afirmativas e de cotas para as universidades consultar: SANTOS, Renato Emerson; 
LOBATO, Fátima. (orgs.), 2003; GOMES, Nilma; MARTINS, Aracy. (orgs.), 2006; PAIXÃO, Marcelo, 2008 
(disponível em: 
http://observatoriodamulher.org.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=48)  
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incentivos fiscais concedidos às instituições privadas de ensino superior em troca da oferta de 

bolsas de estudo para jovens “carentes e negros”. As principais críticas são destacas por 

Catani (2006), ao afirmar que o ProUni gera “uma noção falsa de democratização, pois 

legitima a distinção dos estudantes por camada social de acordo com o acesso aos diferentes 

tipos de instituições (prioridade para a inserção precária dos pobres no espaço privado), ou 

seja, contribui para a manutenção da estratificação social existente” (CATANI, 2006, p. 136). 

Em suma, “[...] em vez de condições diferentes, a luta de concorrência eterniza a diferença de 

condições” (BOURDIEU, 2007, p. 158). 

Apesar da expansão de matrículas de nível superior, ainda houve uma oferta maior que 

gerou uma capacidade ociosa de vagas no sistema privado de cerca de 35% em 2002, 42% em 

2003 e 49,5% em 2004 (CATANI, 2006). Essa demanda menor frente à oferta é analisada sob 

diferentes perspectivas. Para Schwartzman (2002), por exemplo, trata-se de uma lentidão na 

esperada melhoria da qualidade do ensino médio, depois da grande expansão dos últimos anos 

e da estagnação do crescimento demográfico do país, entre a população mais jovem. Esse 

processo estaria acirrando a concorrência entre as instituições particulares e é explicada pelos 

seguintes fatores: agressivas campanhas publicitárias, rebaixamento do valor das 

mensalidades, localização das unidades de ensino perto do trabalho ou da residência dos 

alunos, facilidades de ingresso e algumas poucas instituições tentando atrair alunos pela 

qualidade do ensino e regulando o setor.  

Para Pinto (2004), por sua vez, esses dados mostram que o Brasil tem uma necessidade 

premente de ampliar o acesso à educação superior e de democratizar o perfil dos seus alunos, 

em especial nos cursos mais concorridos pela expansão do setor público, uma vez que o grau 

de privatização apresentado por esse nível de ensino já é um dos maiores do mundo e 

encontra-se saturado. 

Nesse sentido da ampliar vagas nas instituições de federais de ensino superior (IFES), 

está em andamento uma reestruturação dessa modalidade por meio de decreto (n° 6.096, de 24 

de abril de 2007), denominado Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). É uma tentativa que se faz após o fracasso de um debate 

amplo com a comunidade acadêmica sobre os pontos centrais para a concretização de uma 
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reforma universitária. Desse modo, então, o governo federal, pretende cumprir uma meta de 

dobrar o número de estudantes - ingressantes e concluintes – na educação superior4. 

A tendência de reorganizar e diversificar a educação superior, tanto público como 

privado, aponta uma não-coincidência entre os estudantes de cada setor. Uma primeira 

constatação é a de que os alunos das instituições privadas são predominantemente mais 

velhos, que trabalham e são oriundos de cursos médios de pior qualidade 

(SCHWARTZMAN; SCHWARTZMAN, 2002). Outra análise importante é a que sinaliza o 

fato de que todos os cursos de instituições públicas de ensino superior são menos elitizados 

que suas congêneres privadas (PINTO, 2004). Também Borges e Carnielli (2005) chamam a 

atenção para a seletividade escolar que está diretamente relacionada com a seletividade social 

que, no Brasil, remete à seletividade econômica. Como pode ser constatado na afirmação 

abaixo, 

São marcantes as desigualdades na freqüência à educação superior entre 
jovens de 18 a 24 anos. Quando se considera a variável renda, verifica-se 
que a taxa de freqüência oscila de 4,7%, para os que têm rendimentos 
mensais per capita de ½ a 1 SM (salário mínimo), até 59,8%, para os jovens 
que se encontram na faixa de 5 SMs (salários mínimos) ou mais (CASTRO; 
AQUINO, 2008, p. 48). 

Portanto, embora minoritária, a ampliação das oportunidades educacionais para as 

camadas populares é uma realidade do Brasil atual. No entanto, o acesso à educação superior 

pública ainda está distante de se concretizar em larga escala. Diante dessa realidade, o 

prolongamento da escolarização das camadas populares indica a importância de políticas 

públicas que efetivem o direito à educação, seja na forma de ações afirmativas e cotas, seja 

mediante programas governamentais. Nesse sentido, algumas pesquisas têm voltado seu 

interesse para estudar as razões da conquista da longevidade escolar de crianças e jovens dos 

meios populares, a fim de verificar quais são as estratégias de superação empregadas por eles 

diante deste quadro que, apesar de uma melhora, ainda permanece adverso a essa clientela.  

 

 

 

                                                 

4 Para uma leitura crítica sobre a reorganização institucional proposta pelo governo, ver análise realizada pelo 

Grupo de Trabalho Políticas Educacionais (GTPE), do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior (ANDES-SN), “As novas faces da reforma universitária do governo Lula e os impactos do PDE 

para a educação superior” (2007).  
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2.4. A LONGEVIDADE ESCOLAR DAS CAMADAS POPULARES NO BRASIL 

 

 

No cenário de transformações sociais no Brasil, algumas pesquisas passaram a 

examinar as trajetórias longevas percorridas por estudantes populares. Tais pesquisas são 

formas de ampliar o conhecimento sobre as estratégias e aspirações deles e relacioná-las com 

o aumento de sua escolaridade. O interesse pelo tema também se vinculou com a expansão do 

ensino superior e, a partir desta, os jovens estudantes ocuparam um novo lugar nos estudos 

sociológicos em educação. Esses trabalhos, segundo Zago (2006), elegeram a problemática do 

jovem estudante, de nível médio e universitário, de origem popular, incluindo-a no que tem 

sido denominado “longevidade escolar”, casos “atípicos” ou “trajetórias excepcionais” nos 

meios populares. 

O crescimento do interesse por estudos sobre a temática da juventude pode ser 

observado em pesquisas realizadas no campo da educação no Brasil a partir do estado do 

conhecimento coordenado por Spósito (2002). Por meio do levantamento de teses e 

dissertações, Spósito pesquisou a associação entre as temáticas juventude e escolarização. No 

período analisado, o objeto de estudo se encontrava pouco consolidado; já apresentava, 

porém, expressivo crescimento. Apesar do aumento de interesse, as pesquisas ainda 

necessitavam superar a falsa dicotomia entre quantitativo e qualitativo e irem além do relato 

de opiniões dos jovens, buscando um adensamento teórico. 

Seu trabalho dividiu a produção de pesquisas sobre juventude e educação em alguns 

eixos. Dentre esses, um é particularmente útil para situar o interesse em relação à longevidade 

escolar de jovens de camadas populares que conquistaram o acesso ao ensino superior, aquele 

denominado “jovens universitários”. Os trabalhos indicaram que a aspiração pelo nível 

superior para essa categoria não ocorreu de forma consciente; inúmeras estratégias cotidianas 

contribuíram para resultar numa trajetória escolar de sucesso. A esse respeito, Carrano (2002) 

destaca que poucos trabalhos investigam as trajetórias, experiências e estratégias no interior 

do ensino superior sob a perspectiva dos próprios jovens das camadas populares5. E diz ainda 

que os estudos desenvolveram investigações sobre trajetórias escolares que carregam consigo 

“as marcas da transposição das cercas materiais e simbólicas da interdição social” 

                                                 
5 Para aprofundar conhecimento sobre o tema, consultar: PORTES, E. Trajetórias e estratégias escolares do 
universitário das camadas populares. Belo Horizonte, 1993. VIANA, M. Longevidade escolar em famílias 
de camadas populares: algumas condições de possibilidade. Belo Horizonte, 1998. 
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(CARRANO, 2002, p. 143). Em seguida, comenta que as razões e características da produção 

de pesquisas sobre a temática do jovem universitário apontam que:  

[...] não se pode afirmar a existência, na produção discente da pós-
graduação, de uma área analítica específica que focalize o jovem 
universitário. [...] Torna-se necessário ampliar os esforços de pesquisa no 
sentido de buscar perceber como sente, pensa e age o jovem estudante em 
sua condição de sujeito cultural e político que participa, estrutura e sofre as 
determinações da vida universitária trazendo para ela as disposições e 
orientações absorvidas em outros momentos de seu percurso pessoal e social 
(CARRANO, 2002, p. 149). 

A investigação sobre a longevidade escolar das camadas populares também é de 

interesse de Zago (2006), ao pesquisar estudantes universitários. Um primeiro destaque 

assinala que os jovens pobres, que hoje acessam ao ensino superior, na sua maioria, 

representam a primeira geração familiar indicando a superação de um ciclo histórico que 

considerava normal a não permanência dos jovens pobres no processo educativo. E 

acrescenta: 

[...] chegar a esse nível de ensino nada tem de “natural”, mesmo porque parte 
significativa deles, até o ensino fundamental e, em muitos casos, ainda no 
ensino médio, possuía um baixo grau de informação sobre o vestibular e a 
formação universitária. Essa lacuna é uma característica comum ao meio 
estudado (ZAGO, 2006, p. 230). 

No contexto desse ciclo histórico, pode-se incluir ainda que a educação superior no 

Brasil figura também como uma aspiração de alguns jovens pobres que pressionam o poder 

público pela ampliação de vagas. Essa pressão pode ser compreendida a partir da leitura de 

diferenciais de renda entre os que possuem os diplomas e o restante da população. Esta é a 

análise empreendida por Schwartzman (2004) na qual afirma que, em parte, a busca pelo 

ensino superior se faz pela promessa dos grandes benefícios sociais e econômicos que ainda 

resultam da obtenção de um diploma superior. Silva (2003) acrescenta que jovens de camadas 

populares acenam a perspectiva de realizar um curso superior, compreendendo-o como um 

dos instrumentos para a melhoria da posição social.  

Madeira (2006), por sua vez, cita o fato de a desigualdade, na coorte juvenil, associar-

se aos anos de escolaridade:  

[...] adquirir doze anos ou mais de estudo significa dez anos a mais de 
juventude. [...] Jovens mais bem colocados na estrutura de rendimentos, no 
Brasil, constituem sua identidade decisivamente pelos anos de formação – 
inicial e continuada – que possuem (MADEIRA, 2006, p. 145). 

Os dados obtidos com a pesquisa: Retrato da juventude brasileira, coordenada por 

Abramo e Branco (2005), indicam que os jovens estão atentos a essas questões, pois, quando 

perguntados sobre os assuntos que mais os interessam atualmente, responderam que são a 



34 

 

educação (66%) e o futuro profissional (65%). Na mesma pesquisa, os jovens também 

afirmaram que os dois principais motivos para acharem que a vida pessoal iria melhorar são a 

conquista de um emprego melhor (52%) e cursar ou concluir os estudos (37%). 

Todavia, como afirma Zago (2006), entre a decisão de prestar o vestibular e o 

momento da matrícula no ensino público superior, há um longo caminho a ser percorrido. E é 

um caminho, completa Silva (2003), que se faz independentemente dos resultados escolares 

anteriores e é acompanhado de um grande investimento pessoal, relacionado com o grau de 

implicação do indivíduo no jogo escolar e no domínio de manipulação e gestão de suas regras. 

Dessa forma, como afirma Bourdieu, essa “[...] fração da classe – que não pode ser 

determinada a priori nos limites do sistema explicativo considerado – está destinada a desviar-

se em relação à trajetória mais freqüente para a classe no seu todo, empreendendo a trajetória, 

superior ou inferior, que era a mais provável para os membros de outra classe, e 

desclassificando-se, assim, pelo alto ou por baixo” (BOURDIEU, 2007, p. 106). 

É a análise das chances objetivas de acesso às carreiras pretendidas confrontada com 

as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, que guia as escolhas que os jovens 

pobres julgam mais adequadas. Zago (2006) destaca que:  

[...] essa observação suscita uma reflexão sobre o que normalmente 
chamamos “escolha”. [...] Falar globalmente de escolha significa ocultar 
questões centrais como a condição social, cultural e econômica da família e 
o histórico de escolarização do candidato. Para a grande maioria não existe 
verdadeiramente uma escolha, mas uma adaptação, um ajuste às condições 
que o candidato julga condizentes com sua realidade e que representam 
menor risco de exclusão (ZAGO, 2006, p. 232). 

 

A vivência deste processo exige de jovens populares uma leitura das conseqüências 

que o aumento da qualificação traz para o valor dos próprios diplomas. Numa palavra, supõe 

uma acurada análise das possibilidades de inflação de diplomas no mercado de trabalho, como 

lemos nestes comentários: 

A entrada na corrida e na concorrência pelo diploma de frações que, até 
então, haviam tido uma reduzida utilização da escola exerceu o efeito de 
obrigar as frações de classe, cuja reprodução estava garantida, principal ou 
exclusivamente, pela escola, a intensificar seus investimentos para manter a 
raridade relativa de seus diplomas e, correlativamente, sua posição na 
estrutura de classes; assim, o diploma e o sistema escolar que o atribui 
tornam-se um dos pretextos privilegiados de uma concorrência entre as 
classes que engendra um aumento geral e contínuo da demanda de educação, 
assim como, uma inflação de diplomas (BOURDIEU, 2007, p. 124).  

O aumento de pessoas diplomadas traz para jovens pobres o risco da desclassificação. 

Com efeito, a tendência de o diploma funcionar como um “instrumento de distinção e 
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legitimação” no âmbito social perde força, apesar das vantagens educacionais conquistadas. 

Segundo Bourdieu, a análise torna-se complicada pelo fato de que determinados “[...] 

membros de uma fração da classe podem ter empreendido uma trajetória individual no sentido 

oposto à da fração em seu todo: apesar disso, suas práticas não deixam de estar marcadas pelo 

destino coletivo” (BOURDIEU, 2007, p.107). Essa pressão leva os jovens a reclassificarem suas 

aspirações com relação às posições sociais que seus diplomas podem conquistar. Bourdieu 

afirma que essa luta de concorrência pode ser definida como: 

[...] aquela que os membros das classes dominadas deixam-se impor quando 
aceitam os desafios que lhes são propostos pelos dominantes, luta 
integradora e, pelo fato da deficiência inicial, reprodutora já que aqueles 
que entram nessa espécie de corrida de perseguição – em que, desde a 
partida, estão necessariamente vencidos, como é testemunhado pela 
constância das distâncias – reconhecem implicitamente, pelo simples fato de 
concorrerem, a legitimidade dos objetivos perseguidos por aqueles que os 
perseguem (BOURDIEU, 2007, p.159). 

Diante dessa realidade, os jovens de camadas populares que aspiram pela educação 

superior lutam contra um rótulo que estigmatiza a sua inferioridade e que é usado pelos 

grupos dominantes como meio de manter as suas vantagens sociais. E é nesta situação que o 

conflito entre estabelecidos e outsiders se transforma numa “luta para satisfazer outras 

aspirações humanas”. A realização de aspirações e de projetos “re-configuram as fronteiras 

entre o nós e o eles na encenação de jogos de poder” (ELIAS, 2000, p. 33). 

Assim, o percurso de conquista da longevidade escolar leva a uma aspiração de 

continuidade dos estudos por meio de acesso ao ensino superior, longevidade que pode ser 

observada no âmbito dos cursos pré-vestibulares populares, comunitários e alternativos. Tais 

cursinhos, então, se mostram um campo fértil onde se pode pesquisar e ampliar o 

conhecimento do sentido atribuído pelos próprios jovens populares sobre a sua aspiração 

decorrente de uma trajetória escolar longeva.  

 

 

2.5. OS CURSOS PRÉ-VESTIBULARES POPULARES, COMUNITÁRIOS E 

ALTERNATIVOS E A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Este item apresenta um breve histórico do surgimento dos pré-vestibulares populares, 

comunitários e alternativos e de seus principais objetivos político-pedagógicos. O fato de se 

configurar um movimento de cursinhos populares indica que existe um contingente cada vez 
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maior de jovens desse estrato social que está aspirando por uma vaga no ensino superior. 

Dessa forma, os cursos pré-vestibulares com essas características compõem um circuito 

singular para observar os jovens que conquistaram sucesso na escola básica e que aspiram 

conquistar maior longevidade escolar por meio do acesso à educação superior pública ou 

privada.  

O conceito de circuito expressa “o exercício de uma prática ou a oferta de um 

determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm 

entre si uma relação de contigüidade espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos seus 

usuários” (MAGNANI, 2005, p. 179). Os cursos pré-vestibulares populares, alternativos e 

comunitários sob a perspectiva da legislação, não figuram em nenhum nível ou modalidade de 

ensino; na sua ampla maioria, inclusive, não dispõem de apoios institucionais para a sua ação 

pedagógica. No entanto, possuem uma existência concreta, objetiva e observável; podem ser 

identificados, descritos e localizados.  

Esses pré-vestibulares possuem uma dimensão de transitoriedade e de circulação que 

os caracterizam como espaços de formação determinados pelo tempo individual dos atores 

que dele participam. Ou seja, existem transformações constantes nestes cursinhos, tanto 

físicas (mudança de endereço, sala de aula, etc.) quanto da forma de atuação cotidiana e 

alterações constantes do corpo docente. Assim, esse circuito se concretiza a partir dos atores 

(estudantes, professores e profissionais) que o compõem a cada ano. 

A instituição de pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários tornou-se uma 

realidade a partir do final da década de 1990, em decorrência da expansão do ensino 

fundamental e médio. Os pré-vestibulares com tais qualificativos guardam muitas diferenças 

entre si; possuem, entretanto, um norte comum, que é inserir jovens de baixa renda, por vezes 

chamados de “carentes”, na universidade pública a partir da perspectiva do direito à educação. 

Esses cursinhos pretendem transformar a mobilização dos que buscam uma capacitação 

técnica (para serem aprovados nos exames vestibulares) numa formação política mediante a 

sensibilização e articulação voltados para questões que envolvem o debate sobre a 

implantação de ações afirmativas, de cotas e da inclusão social no que tange à ampliação de 

oportunidades de acesso ao nível superior de ensino (MITRULIS; PENIN, 2006; CUNHA 

JUNIOR, 2002). 

A história dos cursos pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários está 

intimamente ligada à organização e às reivindicações dos movimentos negro e estudantil. 

Esses cursinhos de corte racial têm sido um dos principais instrumentos de difusão da agenda 
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do movimento negro brasileiro, disseminando o ideário anti-racista, com ênfase na crítica ao 

mito da democracia racial (SANTOS, 2005; ANDRADE, 2002). 

O interesse por estudos sobre o movimento dos pré-vestibulares populares, 

comunitários e alternativos é recente. A partir de 2000, existe um total de dezessete pesquisas 

no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) acessados com esta palavra-chave6. Todos os trabalhos referem-se a 

dissertações assim distribuídas: nove de educação, quatro de psicologia, uma de sociologia, 

uma de antropologia, uma de história e uma de geografia. Seis delas foram produzidas no 

Estado de São Paulo e cinco no Estado do Rio de Janeiro; as demais estão dispersas por outras 

unidades da Federação. Os trabalhos podem ser divididos em três eixos:  

1.  pesquisas sobre os próprios pré-vestibulares enquanto instituições, e seu papel 

enquanto um movimento que visa à inclusão social;  

2.  trabalhos com egressos de cursos pré-vestibulares populares com o foco sobre a 

importância desse percurso para construir projetos de vida, para ocupar um novo lugar 

social e para criar mecanismos de motivação para essa trajetória;  

3.  pesquisas que identificam os jovens como os sujeitos da investigação, tendo seu foco 

nas motivações, estratégias e aspirações em relação ao projeto profissional, vinculado 

ao que os jovens querem ser.  

Carvalho (2006), em seu artigo sobre o mesmo tema, oferece elementos que esboçam 

uma tipologia dos pré-vestibulares populares, comunitários e alternativos no município do Rio 

de Janeiro e suas propostas político-pedagógicas: 

• procuram definir-se como espaços de formação crítica e de intervenção política, na 

perspectiva de movimentos de educação popular e de grupos étnicos;  

• sob o prisma mais didático, o projeto educativo busca compatibilizar os processos de 

preparação para o vestibular com os de formação política; 

• decorrem de ações institucionalizadas de escolas confessionais e leigas, ou de igrejas e 

associações filantrópicas e do que esse autor chama de movimentos sociais. São 

financiados pela comunidade de pais, professores e alunos, dispondo de relativa 

autonomia financeira. 

No estudo realizado por Bacchetto (2003) no Município de São Paulo, entre 1999 e 

2000, nota-se a preocupação de reconstruir o histórico de fundação dos pré-vestibulares 

                                                 
6 Pesquisa realizada em 7 de julho de 2007 a partir do endereço eletrônico: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/. 



38 

 

populares. Esse autor identifica dezesseis pré-vestibulares populares, alternativos e 

comunitários organizados por iniciativa de grupos ligados predominantemente ao movimento 

estudantil da Universidade de São Paulo (USP) e ao movimento negro. Com exceção de um, 

com início em 1987, todos os demais começaram suas atividades entre 1996 e 2000. Esses 

projetos se estruturaram pela participação de estudantes universitários e militantes de 

movimentos sociais e, na sua maioria, situavam-se na Zona Oeste de São Paulo, próximos à 

USP.  

Uma característica comum a todos os pré-vestibulares investigados por Bacchetto 

(2003) é a busca por uma formação dos alunos por meio de uma visão crítica da sociedade; 

essa busca introduzia debates sobre questões raciais, educação pública, direitos humanos, 

além de atividades de orientação profissional e informações sobre carreiras e cursos. 

Bacchetto se mostrava otimista quanto à atuação desses pré-vestibulares populares na luta 

pela democratização do acesso à universidade; apontava ainda a conquista das isenções de 

taxas dos vestibulares em instituições públicas como uma das frentes promissoras do 

movimento. No entanto, hoje, a luta pela isenção não logrou alcançar os efeitos desejados; na 

verdade, nos últimos anos, mesmo com a sua institucionalização e ampliação, a oferta foi 

maior do que a demanda, ou seja, estão sobrando muitas isenções para os principais exames 

vestibulares no Estado de São Paulo (Jornal O Estado de S. Paulo, 31 de julho de 2006). 

No cenário atual, os pré-vestibulares populares alternativos e comunitários enfrentam 

algumas dificuldades de distintas naturezas. Uma é o alto índice de evasão que esses cursos 

apresentam; cerca de 50%, são devidos a episódios inesperados (doença ou morte na família, 

desemprego, separação conjugal, falta de recursos financeiros que garantam o transporte) que 

provocam nos jovens a desestruturação, ou o adiamento do seu projeto de acesso à educação 

superior e inviabilizam a sua permanência no cursinho (BONFIM, 2003; RUEDAS, 2005). 

Outra é o aumento da concorrência dos vestibulares públicos que exige uma melhora nos 

índices de aprovação desses pré-vestibulares: hoje, são aprovados entre 6% e 20% dos 

estudantes desses cursinhos nos exames para ingresso em estabelecimentos públicos de 

educação superior. Também a expansão do sistema privado e a oferta de bolsas de estudo, por 

meio de programas governamentais, têm levado os cursinhos uma re-organização do ponto de 

vista de suas práticas político-pedagógicas. (BONFIM, 2003; PENIN; MITRULIS, 2006; 

CARVALHO, 2006). 

 Mesmo nessas circunstâncias, os pré-vestibulares mostram-se como uma necessidade, 

pois têm demonstrado ser a única porta de acesso de jovens pobres e negros na universidade 

pública. Entretanto, também é impossível ter qualquer ilusão com o alcance desses cursinhos 
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no que dizem respeito a provocarem sensíveis alterações no perfil do público ingressante; isso 

porque é pequeno o número de seus alunos que são aprovados (SILVA, 2002).  

 De qualquer modo, eles contribuem objetivamente para concretizar projetos que 

nascem das aspirações ao ensino superior por parte de jovens de camadas populares. Tal 

contribuição é patente no conteúdo de sua proposta educativa, como está claro no texto:.  

O domínio dos saberes preparatórios aos exames de acesso deixa de ser 
considerado apenas pelo valor instrumental e adquire outros significados 
como uma nova maneira de ver o mundo, relacionar-se consigo mesmo e 
com o outro. [...] O apoio institucional dos pré-vestibulares para o 
desenvolvimento da disposição e capacidade de construir um projeto de vida 
pessoal numa perspectiva de projeto de sociedade pode ser considerado um 
aspecto central na formação desses jovens (PENIN; MITRULIS, 2006, p. 
292). 

Os cursinhos populares são respostas a aspirações de jovens de camadas populares ao 

ensino superior; investigar essas aspirações demanda um esforço no sentido de caracterizá-los 

em suas especificidades como, por exemplo, quais e de que ordem são os recursos 

mobilizados por eles nesta trajetória. Com essa perspectiva, busquei articular alguns conceitos 

referentes à juventude e à condição juvenil num contexto de fragilidades institucionais; 

considerei a expansão da educação superior no Brasil, a conquista da longevidade escolar das 

camadas populares e, por conta disso, observei o surgimento dos cursinhos populares. Com 

base nessas premissas, desenvolvi uma pesquisa junto aos jovens estudantes de quatro pré-

vestibulares populares e alternativos que funcionam na Cidade Universitária (Butantã) da 

Universidade de São Paulo (USP).  

Os cursos pré-vestibulares nos quais foi feita a pesquisa são: Curso Pré-Universitário 

da Psico que foi fundado por estudantes de psicologia e se localiza nas dependências do 

Instituto de Psicologia da USP (IP). O Curso Pré-Vestibular Experimental do CRUSP faz 

parte da Associação de Educadores do Conjunto Residencial da USP e suas aulas são 

ministradas nas salas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), 

especificamente nas salas do curso de Geografia. Tal associação foi fundada para promover 

projetos de estudantes da universidade voltados para a população de baixa renda na área da 

educação e da cultura. O Curso Pré-Vestibular FEA-USP foi fundado por estudantes da 

Faculdade de Economia e Administração da USP e funciona nas suas dependências. E, o 

Curso Pré-Vestibular do Núcleo de Consciência Negra na USP (NCN) que funciona na sua 

sede. 
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2.6. HISTÓRICO E OBJETIVOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DOS CURSOS PRÉ-

VESTIBULARES POPULARES E ALTERNATIVOS NA USP 

 

 

A justificativa para pesquisar os jovens nos cursos pré-vestibulares populares e 

alternativos na USP se fez pela constatação de que estes cursos são pioneiros na oferta de 

preparo para exames de ingresso na educação superior, como indicado pela literatura 

pertinente. Uma das motivações se deveu ao fato de serem iniciativas para preparar os jovens 

de estratos populares no interior de uma universidade que historicamente nasceu com o 

princípio e objetivo de formar a elite dirigente do país7.  

O exame vestibular de seleção para entrada nas universidades públicas transformou-se 

cada vez mais numa barreira de seletividade econômica. Na verdade, a sua base meritocrática 

desconsidera as condições sociais concretas de jovens populares, pautando-se pela 

objetividade oferecida pelos exames de admissão como um instrumento igual para todos 

aqueles aptos a prestá-los. Essa forma de desconsiderar a origem social leva à convergência 

entre a elite meritocrática e a elite econômica. Os cursinhos populares que funcionam no 

campus da USP questionam essa lógica a partir da reivindicação do direito à educação; nesse 

contexto, defendem a adoção de medidas que incluem desde a melhoria da qualidade do 

ensino básico até a adoção de políticas de ações afirmativas.  

Para conhecer os objetivos político-pedagógicos e as razões de existência desses 

cursos pré-vestibulares, lancei mão de uma entrevista semi-estruturada guiada por um roteiro 

pré-definido realizada com os coordenadores dos cursinhos. Nesta entrevista, o pesquisador 

fez as perguntas e anotou por extenso as respostas do entrevistado. O instrumento (Apêndice 

A) permitiu colher informações sobre os dados de atendimento, data de fundação, a 

porcentagem de aprovação e evasão, entre outros. 

O surgimento desses cursos pré-vestibulares populares e alternativos na USP situa-se 

entre os anos de 1995 e 2000. Os principais atores envolvidos na fundação, como indicado no 

estudo de Bacchetto (2003), acima referido, são estudantes universitários, na sua maioria 

ligados ao movimento estudantil da USP e a movimentos sociais vinculados à questão racial. 

A estrutura de funcionamento de todos os cursos é muito dinâmica e se transformou ao longo 

dos anos em que esta pesquisa foi realizada. Essa transformação fez com que três cursinhos 

                                                 
7 Irene Cardoso (1982) e Beatriz Fétizon (1986) analisaram em profundidade o projeto da USP de formar uma 
elite dirigente, com fundamento científico apoiada sobre o mérito e não sobre o poder econômico.  
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(FEA, Psico e NCN) passassem a funcionar por meio de trabalho voluntário, pagando apenas 

ajuda de custo a docentes e funcionários(as). A diminuição de turmas oferecidas e a criação 

de cursos diferenciados também foram alterações constatadas. 

A principal razão para os cursinhos existirem é a intenção de inserir jovens egressos da 

escola pública na universidade pública por meio de uma educação de qualidade. A propósito, 

essa expressão é recorrente em todas as entrevistas com os coordenadores. Em três cursinhos 

(NCN, CRUSP e Psico), esse objetivo é colocado junto com uma intenção de ir além do 

simples treinamento para o vestibular. Essa intenção está presente nos debates e palestras 

oferecidos que proporcionam uma leitura histórica da construção das desigualdades na 

sociedade brasileira.  

Nem todos esses cursinhos, no entanto, contam com autorização da USP para 

funcionar. Os cursos reconhecidos quanto à utilização do espaço são o da FEA, que possui um 

vínculo formal com a direção da faculdade, e o do NCN que é aceito pela universidade, pois 

funciona num galpão de serviços da USP, ocupado por militantes do movimento negro no 

final da década de 1980 com a finalidade de instituição de um núcleo voltado para a 

conscientização e debates sobre os negros no Brasil. Os cursos do CRUSP e da Psico mantêm 

anualmente discussões com a direção de institutos e faculdades para continuarem ministrando 

suas aulas no interior da USP. No relacionamento dos cursinhos com as faculdades e 

institutos, apenas no da FEA a parceria garante alguns recursos materiais (fotocópias, livros, 

computadores). Nos demais, todos os materiais utilizados, exceto os de infra-estrutura (água, 

luz e salas de aula), são viabilizados por meio de contribuições mensais de estudantes, que 

variam de R$ 50 a R$ 90.  

São várias as razões apontadas para que as atividades ocorram no interior da Cidade 

Universitária. Elas incluem a consideração do curso como atividade de extensão universitária, 

passam pela importância da ocupação do espaço público universitário por setores 

historicamente excluídos e, principalmente, destacam o vínculo com estudantes das 

faculdades e institutos da universidade. Quanto à remuneração de profissionais 

envolvidos(as), em três dos casos: no do CRUSP, no da Psico e no da FEA o corpo docente é 

remunerado. Em dois, no do CRUSP e no da Psico, os(as) outros(as) profissionais 

(secretários, segurança, limpeza, etc.) também recebem remuneração. 

O alcance do atendimento de cada cursinho é muito variado. O mínimo é de 90 

estudantes por ano, no do NCN e no do CRUSP. No máximo, é de 400 estudantes por ano, no 

da Psico. Com relação a docentes, a maioria é graduanda ou pós-graduanda na USP. Nos pré-

vestibulares da FEA, do CRUSP e do NCN há uma média de 15 docentes. No da Psico, 



42 

 

trabalham cerca de 40 docentes. O número de não docentes apresenta maior regularidade: 10 a 

20 trabalham em secretaria, coordenação e outros variados projetos. No total de profissionais, 

todos os cursos alcançam mais de 75% de funcionários(as) com vínculos discentes com a 

universidade. 

Nos cursos pré-vestibulares pesquisados, dois possuem um projeto político-

pedagógico: o da Psico e o do CRUSP; ambos construídos pelo coletivo de profissionais. Em 

três projetos (FEA, Psico e CRUSP) existe uma coordenação pedagógica. Ao serem 

perguntados sobre os três principais objetivos político-pedagógicos dos cursinhos, as 

respostas dos coordenadores apresentaram unanimidade com relação à contribuição ao acesso 

à universidade pública para setores que historicamente foram alijados dela, seja devido à 

renda, seja pelo fato de serem estudantes da escola pública, seja também por fatores raciais. 

Para três dos cursinhos – da Psico, do NCN e do CRUSP -, os objetivos devem problematizar 

as causas e os efeitos da exclusão social. Assim, seus conteúdos buscam favorecer a 

conscientização, politização, ampliação dos horizontes sociais de jovens. Nessa intenção, 

constatei que, em todos esses pré-vestibulares populares e alternativos, existe a participação 

dos estudantes na elaboração, planejamento e na avaliação do cursinho. 

Com relação às taxas de aprovação nos vestibulares, três cursinhos (FEA, Psico e 

NCN) que fazem um acompanhamento. Apresentam taxas que variam de 15% a 25% do total 

de estudantes que concluem o curso e prestam os exames vestibulares. No do CRUSP esse 

procedimento não é feito de maneira intencional. Metade dos cursinhos (FEA e Psico) registra 

separadamente a aprovação em universidades públicas; nesses, a média é de 15% de 

aprovados do total de estudantes. Vale destacar que o índice de evasão de todos os cursinhos é 

de cerca de 50% durante o ano letivo.  

Por fim, observa-se que os quatro cursos pesquisados, ao longo da última década, 

abarcaram mais de cinco mil estudantes e cerca de cento e cinqüenta profissionais. Seu 

alcance quantitativo é muito limitado, se comparado com o número de candidatos no exame 

de acesso à USP, organizado pela Fundação para o Vestibular (Fuvest), que estudaram em 

escola pública. Segundo os dados fornecidos pela própria Fuvest8, em 2008, houve 123.476 

inscritos para o exame vestibular. Destes, 43.249 eram oriundos do ensino público. No 

entanto, uma das razões apresentadas pelos seus coordenadores como relevantes para o 

fortalecimento do trabalho é a valorização de espaços educativos pautados pela promoção da 

                                                 
8 Dados disponíveis para consulta: http://www.usp.br/naeg.prg.usp.br/siteprg/files/texto_inclusp_05-04-

2008.doc. Acessado em: 20 de janeiro de 2008. 
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diversidade e de um olhar crítico da sociedade. A contribuição à transformação social pela 

educação parece ser uma crença dos pré-vestibulares populares e alternativos na USP. Eles 

ressaltam que a melhora da educação básica e média é a única forma de mudança significativa 

no cenário do acesso à educação superior pública; todavia, enquanto essa melhora não ocorre, 

afirmam os coordenadores, o papel dos pré-vestibulares populares e alternativos é uma 

medida paliativa, mas com uma grande tarefa social: inserir um público crescente de jovens 

de camadas populares - reflexo da expansão do ensino médio público -, na educação superior. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO E CONSTRUÇÃO DE UMA TIPOLO GIA 

DAS ASPIRAÇÕES  

 

 

Neste capítulo, procuro descrever o percurso metodológico que levou à construção de 

uma tipologia das aspirações à educação superior de jovens de camadas populares, tipologia 

que auxiliou na análise dos dados coletados no campo de pesquisa. A descrição desse 

percurso tem a intenção de apresentar não apenas os instrumentos de coleta de dados e os 

tipos em que podem ser agrupados, como também as tomadas de decisão e as concepções que 

orientaram a pesquisa como um todo. 

Na investigação sobre um fenômeno da realidade social não pretendi, como 

observador, apreender um retrato global e completo, procurei, justamente admitir que a 

realidade me escapa. Por isso mesmo, procuro fazer recortes precisos e construções mais 

fidedignas de meu pensamento. No dizer de Besson (1995), fazer o exercício da construção de 

imagens de síntese.  

A pesquisa em sociologia da educação tem se voltado cada vez mais para a 

compreensão do sentido que os próprios atores atribuem às suas experiências sociais. Essa 

forma de abordagem, historicamente, veio contrapor-se às influências que as análises 

estatísticas exerceram no campo das pesquisas educacionais. O terreno de trabalho do 

sociólogo se constitui a partir do momento em que ele “[...] põe os atores em posição de se 

explicarem” (DUBET, 1994, p. 244). 

No entanto, nos dias atuais, pode-se afirmar que essa posição se coloca menos numa 

oposição entre as análises, e mais na caracterização de natureza distinta que os dados 

coletados, de uma ou de outra forma, possuem. Assim, nesta pesquisa, procurou-se 

empreender esforços de complementaridade entre os dados quantitativos e qualitativos com o 

intuito de fornecer uma leitura abrangente do fenômeno estudado. “Os problemas 

metodológicos e teóricos [...] não teriam importância se não tivéssemos em mente a idéia de 

que a sociologia deve tirar proveito de todos os métodos e de todas as maneiras de construir 

cientificamente a realidade social” (LAHIRE, 1997, p. 31). 

A escolha de instrumentos e de análises de naturezas distintas e complementares pode 

se justificar, nesta pesquisa, também pelo fato de que a aspiração daqueles jovens – objeto do 

presente estudo - representa uma concepção que visa “[...] dar lugar à subjetividade dos 

indivíduos, capaz de tratá-la o mais objetivamente possível”. (DUBET, 1994, p. 229). Nesse 

sentido, pretendi construir essa concepção por meio do perfil estatístico (quantitativo) e de 
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entrevistas (qualitativas) versando sobre as trajetórias de jovens de camadas populares na sua 

aspiração à educação superior. 

No uso de instrumentos de naturezas diversas para compreender as experiências 

sociais de jovens, construíram-se espaços de reconhecimento vinculados à prática político-

pedagógica dos pré-vestibulares. Esse exercício de reconhecimento ajudou a desvincular a 

pesquisa do discurso político contra o vestibular, discurso que os coordenadores e professores 

dos cursinhos manejam em sua prática pedagógica. A modulação das afirmações sobre as 

formas de ingresso no ensino superior ou as críticas aos exames vestibulares – de onde elas 

vêm, porque elas vêm e a quem se dirigem – é importante; importante porque esta pesquisa 

está no centro do turbilhão das disputas que se revelam na conquista de políticas de ações 

afirmativas, e no contexto da ampliação do acesso ao ensino superior. O posicionamento que 

se mostra favorável à ampliação e consolidação de políticas desta natureza não se configura 

como o foco do problema da pesquisa. Portanto, compor a investigação por meio de 

instrumentos distintos e complementares, que contemplassem as modulações de sentidos das 

experiências, permitiu confirmar a força política deste tema e, ao mesmo tempo, destacar as 

trajetórias de sujeitos singulares e das suas configurações. 

Esse embate no campo da sociologia da educação – envolvendo a natureza e a 

complementaridade das pesquisas quantitativas e qualitativas - também está no âmago aquilo 

que alguns autores denominam de crise da socialização, ou declínio do programa 

institucional. Para Dubet (2006), por exemplo, as relações entre os atores e as instituições 

sofreram mudanças significativas nos últimos tempos e geraram um deslocamento do foco de 

pesquisa; ou de modo mais explícito, da influência das instituições sobre os indivíduos, 

passaram gradativamente à compreensão dos sentidos e da forma de gestão diferenciada, 

atribuída e executada por cada ator às suas experiências sociais.  

Assim, o uso de instrumentos de pesquisa distintos procurou captar a singularidade e a 

generalidade do fenômeno estudado. Ou seja, aquilo que é comum (quantitativo) e seus 

indicativos e o que é singular (qualitativo): a trajetória de sujeitos pessoais e seu processo de 

construção de si mesmos (estratégias, aspiração, medos). Para viabilizar uma interpretação 

unitária dos dados obtidos, empregando distintos instrumentos, procurei produzir os 

respectivos roteiros de pesquisa a partir de eixos de investigação comuns, derivados do 

problema, da hipótese e dos objetivos específicos estabelecidos, executando uma triangulação 

metodológica no sentido empregado por Denzin (1989, apud FLICK, 2007). Os 

procedimentos de coleta empregados foram: 
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a) Aplicação de um questionário com questões abertas, dirigidas aos coordenadores dos 

pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários que funcionam na USP 

(Questionário 1). O objetivo central do questionário foi obter as intenções político-

pedagógicas dos cursinhos e mapear, minimamente, as suas estruturas funcional, 

trabalhista e jurídica.  

b) O Questionário 2 foi constituído de questões fechadas e aplicado junto aos jovens 

alunos dos pré-vestibulares estudados. Esse instrumento teve como objetivo fornecer 

uma caracterização de conjunto. A partir dos dados obtidos, foi possível empreender 

uma análise estatística de correspondência (ANACOR) da qual se derivaram três tipos 

de características principais de aspirações de jovens de camadas populares à educação 

superior. 

c) Por fim, foram realizadas entrevistas individuais, com dez desses jovens estudantes.  A 

seleção dos entrevistados se fez com base nos perfis indicados pelo Questionário 2. O 

objetivo foi verificar as experiências desses jovens de camadas populares na trajetória 

orientada pela aspiração à educação superior e os sentidos que atribuíam àquelas 

experiências. 

 

Neste capítulo, procuro situar a construção e a aplicação dos instrumentos de pesquisa 

quantitativos e qualitativos, bem como sua posterior análise a partir dos modelos construídos 

para orientar a inserção no campo de pesquisa. Portanto, apresento o Questionário 2, seus 

eixos e sua forma de aplicação, seguida dos eixos que constituíram o roteiro das entrevistas 

individuais e as estratégias nas quais se desenvolveu a divulgação da pesquisa (como convite 

à colaboração) e seleção dos jovens entrevistados. Por fim, são introduzidos os tipos de 

aspirações e da gestão de lógicas de ação e experiências sociais empreendidas pelos atores 

pesquisados. 

 

 

3.1. METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES: 

QUESTIONÁRIO 

 

 

O Questionário 2 (perfil de jovens estudantes dos cursos pré-vestibulares populares e 

alternativos na USP - Apêndice B) é composto de vinte e três questões de múltipla escolha, 

comportando apenas uma resposta para cada questão, divididas em seis eixos: perfil, trabalho, 
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escolaridade dos pais, sua vida escolar, carreiras profissionais e juventude. A construção do 

instrumento nesse formato se baseou na observação de dois critérios principais: a) o tempo 

para as respostas (aproximadamente 15 minutos); b) a facilidade de compreensão por meio do 

emprego de uma linguagem direta e resumida. Todavia, levou-se e conta, e é necessário 

destacar que o questionário “[...] é uma técnica de pesquisa essencialmente verbal, que 

recolhe [...] opiniões [...] com todas as deformações que isto implica. É inútil recordar que os 

agentes sociais não dizem sempre tudo o que fazem e não fazem sempre tudo o que dizem 

fazer [...] a um estranho que vem questioná-los” (CHAMPAGNE, 1995, p. 224 apud 

BESSON). 

A organização em eixos se fez a partir do problema de pesquisa, de sua hipótese e, 

principalmente, dos objetivos específicos propostos. O instrumento foi elaborado para ser 

auto-preenchido de forma anônima. Devido à ambivalência que as informações obtidas 

através de um questionário podem representar, procurei validá-lo num exercício de verificar 

“[...] os traços, propriedades, características extraídas das formas de vida social [...] 

recontextualizados” para atribuir um sentido sociológico às correlações estatísticas obtidas 

(LAHIRE, 1997, p. 34). Esse procedimento ocorreu mediante a aplicação de um questionário 

piloto junto a um grupo de jovens estudantes do curso pré-vestibular da Psico, seguida de 

debate sobre as impressões e propostas de possíveis mudanças do instrumento – o que não 

ocorreu. Essa conduta demonstrou que o questionário atendia aos objetivos propostos e, desta 

forma, foi validado para a utilização junto à população geral dos cursinhos. 

O Questionário 2 foi aplicado aos estudantes das turmas de modalidade Extensivo dos 

cursos pré-vestibulares citados anteriormente, ao longo dos meses setembro, outubro e 

novembro de 2007. A aplicação foi realizada pelo pesquisador responsável pela pesquisa em 

todos os casos. As reações foram diversas, mas o instrumento gerou grande interesse nos 

jovens, e no pessoal que trabalha nos cursos pré-vestibulares, e atendeu aos objetivos que 

visavam de tempo para responder e concisão nas respostas. 

Apesar de todos os cuidados, ocorreu uma falha do instrumento nas questões 11 e 12 

do eixo III (qual é o grau de escolaridade do seu pai ou padrasto / mãe ou madrasta?). Com 

efeito, em ambas, não constava a alternativa sem escolaridade. A indicação de resposta foi a 

alternativa 1 - Fundamental incompleto, mesmo ciente de que esta não comportava o fato de o 

indivíduo nunca ter freqüentado a escola.  

Outra deficiência do Questionário 2 ocorreu na questão 23, que era aberta, e que 

perguntava o que é juventude hoje? Essa questão se mostrou sem grande valia, mesmo depois 
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da realização do Teste Kappa. Como se sabe, esse teste estatístico fornece o índice de 

concordância entre dois avaliadores quanto às categorias sugeridas para a verificação de 

recorrências nos significados atribuídos pelos respondentes à pergunta formalizada. As 

respostas acabaram por somente reafirmar estereótipos negativos muito comuns sobre o que é 

ser jovem. Assim, a informação acabou por ser desconsiderada, já que não contribuiu para a 

compreensão do sentido atribuído por jovens à sua condição juvenil, mas reproduziram 

argumentos disseminados socialmente sobre a categoria juventude. Para escapar dessa 

redundância, foi preciso recorrer a uma nova pergunta durante as entrevistas como forma de 

minimizar compreensões errôneas, ou mesmo respostas prontas. Enfim, deve-se destacar a 

diferença entre o que o jovem pensa da juventude e a forma pela qual ele experimenta a sua 

condição juvenil.  

Uma limitação do instrumento utilizado, contudo, acabou fornecendo sinais 

importantes para a análise posterior, tanto quantitativa como qualitativamente: muitos jovens 

manifestaram o desejo de assinalar mais de uma alternativa nas questões referentes às razões e 

aspirações quanto ao ensino superior. A opção de limitar as respostas a apenas uma alternativa 

se fez necessária para melhor delimitar os perfis e as estratégias de mobilização de cada tipo, 

no que tange às suas aspirações, principalmente considerando a natureza do instrumento e a 

posterior análise dos dados.  

Ao manifestarem o desejo de assinalar mais de uma resposta, os jovens indicaram, de 

certa forma, o esgotamento de análises do fenômeno social pela óptica do ou (conjunção que 

indica alternativa ou exclusão), requerendo o uso da categoria e (conjunção aditiva). Quer 

dizer, as aspirações ocorrem pela soma, pelo movimento de agregar fatores na construção de 

um projeto. Portanto, preferimos adotar uma análise que privilegie as “[...] equivalências 

efetivas entre as práticas contextualizadas” (LAHIRE, 1997, p. 37), buscando evidenciar as 

analogias escondidas na simples constatação de opiniões. 

 

 

3.1.1. Eixos de perguntas do Questionário 2 

 

 

A organização em eixos também forneceu a possibilidade de análises descritivas dos 

dados obtidos e, posteriormente, a combinação de dados e eixos diferentes. Os objetivos 

foram: 
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o Perfil - nesse bloco de questões, o objetivo era verificar quais as características 

fundamentais do grupo estudado quanto a idade, cor/etnia9, estado civil, local 

de residência. Com isso, pretendi observar alguns eventos do processo de 

transição para a vida adulta e suas possíveis conseqüências para o tipo de 

aspiração ao ensino superior.  

o Trabalho - nesse eixo, a intenção era verificar se os estudantes trabalhavam ou 

não. Também colher informações acerca dos rendimentos mensais desses 

jovens, de ocupações realizadas e suas possíveis relações com as aspirações ao 

ensino superior. 

o Escolaridade dos pais - a preocupação central quanto a esse tema era descobrir 

se esses jovens representavam a primeira geração familiar a completar a 

educação básica e se existia relação com a aspiração pelo ensino superior. 

o Sua vida escolar - nesse eixo, há uma caracterização da natureza da escola na 

qual o jovem estudou, assim como a modalidade de ensino. Há também uma 

pergunta sobre a principal razão para fazer um curso de nível superior. A 

pergunta buscava mapear se havia relação entre a trajetória escolar e as 

aspirações. 

o Carreiras profissionais - as perguntas identificavam os motivos que levaram 

jovens de camadas populares a aspirarem pelo ensino superior. Para tanto, 

perguntou-se sobre as áreas em que as carreiras pretendidas se encontravam, 

para verificar possíveis estratégias de escolhas, tais como facilidade de acesso, 

ou garantia de um emprego, ou à promessa de uma boa remuneração, ou ainda 

a busca de uma realização pessoal. Também havia uma comparação desse 

grupo de jovens com seus pares a partir da questão sobre o número de amigos 

que desejavam ou cursavam o nível superior. 

o Juventude - esse tópico ofereceu duas perguntas: a primeira era sobre as 

contribuições da participação em grupos juvenis (culturais, esportivos, 

religiosos, político-partidário, comunitários, etc.) para se construir a aspiração 

                                                 
9A pergunta foi elaborada quanto à cor/etnia. Dessa forma, a categoria negra permitiu empreender a análise entre 
os grupos de pretos e pardos de maneira separada. Caso optasse pela categoria preta, haveria a demanda para 
analisar os dados a partir da fusão das categorias preta e parda, conforme reivindicação do movimento negro. 
Para escapar a essa questão, preferi a categoria negra, pois, assim, permitia àqueles respondentes que se 
identificavam com a causa afro-brasileira, mesmo sendo pardos, auto-declararem-se negros. Da mesma forma 
para os jovens pretos que se auto-declaram pardos. 
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ao ensino superior. A segunda, uma questão aberta para o respondente 

escrever, em uma palavra. (o que é juventude para você hoje?) 

 

 

3.1.2. Universo da população pesquisada pelo Questionário 2 

 

 

O universo de estudantes desses pré-vestibulares contava com aproximadamente 600 

indivíduos no início do ano letivo (mês de março) na modalidade de curso Extensivo (duração 

de dez meses). Cerca de 50% desses alunos evadem ao longo do ano. O Questionário 2 foi 

aplicado nos meses de setembro, outubro e novembro, quando o universo de estudantes, nessa 

mesma modalidade - segundo os dados fornecidos pelos próprios pré-vestibulares -, era de: 

Curso Pré-Universitário da Psico – 140 estudantes; Curso Pré-Vestibular da FEA-USP – 100 

estudantes; Curso Pré-Vestibular do NCN – 50 estudantes; Curso Pré-Vestibular 

Experimental do CRUSP – 25 estudantes. Portanto, o universo de estudantes já era 52,2% 

menor do que o inicial. A amostra conseguida possuía 237 respondentes. Pode-se afirmar, por 

conseguinte, que a amostra obtida com o Questionário 2 foi representativa do universo total 

de jovens estudantes dos pré-vestibulares investigados, pois atingiu mais de 60% do universo 

total de freqüência aos cursos. 

 

 

3.2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM JOVENS 

 

 

 Nesta apresentação do percurso metodológico, descrevo o processo de divulgação da 

pesquisa e de seleção de jovens para serem entrevistados, por curso pré-vestibular pesquisado. 

Nas entrevistas, também interessava captar as relações entre as intenções político-pedagógicas 

dos cursinhos e a construção de aspirações à educação superior por parte dos jovens. 

A metodologia para as entrevistas caracterizou-se pela tentativa de deixar os 

entrevistados livres para narrarem suas trajetórias. Assim, a pergunta inicial foi muito aberta: 

conte de onde surgiu esse seu projeto de fazer faculdade? E a seqüência de cada entrevista 

seguiu um roteiro pré-estruturado, focado no problema de pesquisa e seus objetivos. No 

entanto, procurou-se escapar do jogo de perguntas e respostas, deixando que a estrutura de 
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cada entrevista fosse auto-gerada pela própria narrativa reflexiva do entrevistado, interferindo 

apenas quando a conversa estagnava, como aconselha Flick (2007). 

 As entrevistas foram realizadas com estudantes dos quatro pré-vestibulares 

pesquisados. Em cada cursinho, houve um processo diferenciado de abordagem, de 

divulgação e de seleção dos jovens, em decorrência das especificidades do projeto de cada 

cursinho. Todavia, o procedimento procurou garantir conduta semelhante do pesquisador 

frente aos diferentes desafios colocados pelo campo de pesquisa. 

A primeira ação foi a divulgar a pesquisa entre os jovens nos respectivos cursos pré-

vestibulares. Uma vez confirmado o interesse em colaborar, eles preencheram um cadastro de 

identificação. Posteriormente, foi feito um contato por correio eletrônico com os interessados. 

Essa opção limitou a participação de alguns jovens que não possuíam endereço eletrônico; 

mesmo assim essa forma se mostrou mais dinâmica e efetiva e menos invasiva do que um 

telefonema, por exemplo. Por fim, o contato possibilitou o encaminhamento de uma 

apresentação da pesquisa e do termo de livre consentimento esclarecido (Anexo I).  

 

 

3.2.1 Divulgação, contato e critérios para a seleção de jovens entrevistados 

 

 

 No pré-vestibular da FEA, a primeira dificuldade foi refazer o contato com os 

coordenadores do projeto, pois não havia nenhum remanescente de anos anteriores com quem 

havia sido realizada a etapa quantitativa da pesquisa. Mesmo assim, após conversa com os 

coordenadores e envio de material de pesquisa por correio eletrônico (apresentação da 

pesquisa, cadastro dos jovens interessados em participar das entrevistas e termo de livre 

consentimento), consegui autorização para divulgar a pesquisa junto aos alunos em sala de 

aula.  

A divulgação no cursinho da FEA foi durante uma aula de Química, da mesma 

professora que, em 2007, havia cedido tempo para aplicar o Questionário 2 para os alunos. 

Houve interesse de alunos, pois numa sala com cerca de 100 estudantes, 27 preencheram o 

cadastro (6 homens; 21 mulheres). Minha expectativa era realizar duas entrevistas com 

mulheres deste cursinho, de acordo com perfil quantitativo. O contato por correio eletrônico 

foi realizado com seis jovens (2 homens e 4 mulheres). Destes, consegui respostas das quatro 

e realizei entrevista com todas elas. 
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No Pré-Universitário da Psico, contei com algumas facilidades. Trabalhei por mais de 

três anos como coordenador pedagógico deste projeto, no qual me interessei pelo tema da 

aspiração de jovens de camadas populares pelo ensino superior. Apesar de não manter mais 

nenhum vínculo empregatício, ainda participo de oficinas, palestras e debates (na organização 

e/ou como convidado). Assim, minha inserção junto aos coordenadores e professores foi 

bastante ampla, apesar de uma alteração profunda do quadro de funcionários. Portanto, 

aproveitei tal inserção para enviar material (apresentação da pesquisa, cadastro dos jovens 

interessados em participar das entrevistas e termo de livre consentimento) para todos os 

funcionários. 

Com relação aos estudantes do cursinho da Psico, das turmas de Extensivo de 2008, 

considerei que seria melhor optar por outra forma de divulgação, pois o fato de conhecer 

alguns alunos poderia gerar constrangimentos para futuras atividades de pesquisa. Utilizei as 

fichas de matrícula para identificar os jovens a serem entrevistados. No entanto, os mesmos 

critérios do perfil do Questionário 2 foram empregados para selecionar os jovens 

identificados. O cursinho da Psico possui cerca de 300 alunos. Minha expectativa era 

entrevistar dois estudantes, um de cada sexo. No entanto, acabei entrevistando quatro jovens 

(2 homens e 2 mulheres). 

No Pré-Vestibular Experimental do CRUSP, uma dificuldade de contato com os 

coordenadores foi combinar seus horários de trabalho que não coincidiam com o das aulas. 

Assim, meu contato ocorreu por meio de um ex-aluno que se tornou professor e secretário do 

cursinho. Também enviei o material (apresentação da pesquisa, cadastro dos jovens 

interessados em participar das entrevistas e termo de livre consentimento) por correio 

eletrônico. 

No dia da divulgação, os alunos estavam sem aula, pois o professor havia faltado. 

Apresentei-me e expliquei qual era o objetivo da minha presença ali e o de minha pesquisa. 

Na sala, havia quinze jovens. Desses, sete (5 homens e 2 mulheres) preencheram o cadastro. 

Destes sete interessados, obtive resposta positiva, num primeiro momento, de uma mulher e 

um homem. Fiz a entrevista com a mulher, mas, o homem começou a trabalhar, o que 

inviabilizou a sua participação. A expectativa era a de realizar duas entrevistas, mas, tendo em 

vista o baixo número de alunos (máximo de 25) e que seu perfil quantitativo correspondente 

era igual ao do pré-vestibular da Psico, acabei realizando uma entrevista apenas. 

No Curso Pré-Vestibular do NCN, encontrei mais dificuldades, pois ficava fechado 

durante todo o dia e só abria à noite para as aulas. A impressão deixada é que o cursinho se 
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tornou o próprio NCN10. Conversei com um professor, expliquei minha pesquisa e seus 

propósitos; ele se mostrou disponível e interessado e solicitou que enviasse os materiais por 

correio eletrônico (apresentação da pesquisa, cadastro dos jovens interessados em participar 

das entrevistas e termo de livre consentimento).  

No NCN, fui no intervalo das aulas e consegui autorização para fazer a divulgação da 

pesquisa na sala de aula. Havia cerca de 20 alunos, alguns remanescentes do ano de 2007 e 

lembravam ter respondido ao Questionário 2 aplicado no cursinho. Do total de jovens na sala, 

dez preencheram o cadastro (5 homens e 5 mulheres); no entanto, apenas 1 homem respondeu 

minha mensagem eletrônica. A expectativa era entrevistar dois jovens (negros, homens e que 

trabalham). Assim, acabei realizando uma entrevista apenas. 

 

 

3.2.2 Eixos do roteiro de entrevista e seus objetivos 

 

 

As entrevistas tiveram como objetivo fazer com que os atores reconstruíssem, em 

narrativas, suas trajetórias em busca do acesso ao ensino superior. O foco das entrevistas foi o 

sentido atribuído pelos jovens ao fato de, hoje, encontrarem-se no cursinho. No entanto, 

procurou-se também identificar momentos e elementos de fases anteriores que favoreceram, 

segundo os jovens entrevistados, a compreensão de sua trajetória até o dia em que se tornaram 

estudantes dos cursinhos. Levou-se em conta que não foram os cursinhos pré-vestibulares que 

despertaram aquela aspiração; é justamente o contrário, ou seja, os jovens de camadas 

populares buscam os pré-vestibulares motivados pela possibilidade de ter acesso à educação 

superior. 

A concepção da entrevista semi-estruturada se fez a partir da centralidade do problema 

de pesquisa. Assim, constituiu-se de um roteiro pré-concebido, com a ajuda de um gravador e 

de um protocolo de entrevista (anotações sobre o clima e desenvolvimento). Esses 

procedimentos foram planejados, como ensina Flick para “[...] auxiliar a ‘corrente narrativa 

desenvolvida pelo entrevistado’; mas sobretudo, [o procedimento] é empregado como base 

para dar à entrevista um novo rumo no caso de uma conversa estagnante ou de um tópico 

improdutivo” (FLICK, 2007, p. 100). 

                                                 
10 Esta é uma triste constatação devido à história pioneira e de resistência do NCN, que pode ser conhecida em 
ANDRADE, Rosa; FONSECA, Eduardo. Aprovados! cursinho pré-vestibular e população negra. São Paulo: 
Selo Negro, 2002. 
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Um elemento importante para elaborar o roteiro de entrevista foi ter a perspectiva, de 

que o acesso ao ensino superior não se dá pela continuação natural dos estudos. Ou seja, as 

trajetórias escolares longevas dos jovens pesquisados foram construídas apesar de 

constrangimentos sociais de naturezas diversas. A partir dessa compreensão as entrevistas 

exploraram qual o momento da vida de cada jovem em que houve uma inflexão que despertou 

sua aspiração pelo ensino superior. As entrevistas foram divididas nos seguintes eixos: 

o Perfil - esse eixo possibilitou um momento inicial de registro de identificação e de 

introdução da pessoa entrevistada na interação com o pesquisador.  

o Família e vida escolar - esse eixo procurou investigar as influências da rede 

familiar na construção de uma trajetória de sucesso escolar marcada por um 

contexto adverso. Assim, buscou-se descobrir evidências de táticas e estratégias 

(conciliação e prioridades) que são utilizadas pelos jovens para a conquista da 

longevidade escolar. 

o Carreiras profissionais - o eixo teve como objetivo mapear a rede de informações 

que os jovens possuem sobre o nível superior de ensino. Desse modo, observar as 

modulações e as gradações quanto ao sentido dessas influências na trajetória de 

vida que os levaram a aspirar pelo ensino superior. 

o Juventude - esse eixo foi constituído de perguntas que indicaram pistas de como 

esses jovens vivenciam a sua condição juvenil. Nesse sentido, observam-se as 

redes de amizade, seus circuitos de mobilidade e sua participação. 

o Curso pré-vestibular popular, alternativo e comunitário – o foco das perguntas 

desse eixo foi identificar o ethos de cada cursinho. As diferenças e coincidências 

entre o público e seus projetos e os objetivos político-pedagógicos de cada pré-

vestibular. O eixo permitiu uma leitura mais ampla da ambigüidade que marca os 

cursinhos: resultado e aprovação no vestibular versus politização e conscientização 

dos estudantes. Assim, os cursinhos são o cenário; todavia, também exercem 

influências na construção do projeto de fazer um curso de nível superior.  

 Dessa forma, partiu-se da suposição de que a aspiração de jovens de camadas 

populares pelo nível superior não é provável, ou seja, não decorre normalmente da ordem 

regular das coisas. Portanto, a entrevista forneceu pistas do momento biográfico de inflexão 

diante de um conjunto de configurações sociais que favoreceu essa aspiração. A análise das 

entrevistas, a partir do confronto entre as narrativas e a hipótese de pesquisa, proporcionou 
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reflexões a respeito de jovens de camadas populares e sua aspiração voltada para a mobilidade 

social e a conquista de outro lugar social (diferente daquele de sua origem). 

 

 

3.3. TIPOLOGIA DAS ASPIRAÇÕES  

 

 

O exercício de construção de uma tipologia das aspirações de jovens pesquisados 

baseia-se nos conceitos recorrentes na pesquisa, definidos a partir de possíveis sentidos 

atribuídos pelos próprios jovens. De igual modo, propõe caminhos que ampliam a leitura dos 

dados quantitativos e qualitativos da pesquisa de campo. É nesse movimento do pensar que o 

objeto empírico se deslinda e o objeto científico vai sendo arquitetado. Essa tipologia é fruto 

do questionamento sistemático que possibilitou, como diria Teixeira (2003, p. 87) “[...] a 

lapidação do objeto de estudo.” 

A construção da tipologia das aspirações tem como objetivo compreender as escolhas 

desses jovens. Cada tipo acentua as características mais intensas no indivíduo, mas sem 

desconsiderar a multiplicidade de intenções e sentidos que ele atribui em momentos e espaços 

diferenciados. Nessa tarefa, utilizo as lógicas de ação categorizadas por Dubet (1994): 

integração, estratégia e subjetivação. Diz ele: 

Na lógica da integração, o ator define-se pelas suas pertenças, visa mantê-las 
ou fortalecê-las No seio de uma sociedade considerada então como um 
sistema de integração. Na lógica da estratégia, o ator tenta realizar a 
concepção que tem de seus interesses numa sociedade concebida então 
“como” um mercado. No registro da subjetividade social, o ator representa-
se como um sujeito crítico confrontado com uma sociedade definida como 
um sistema de produção e de dominação (DUBET, 1994, p. 113).  

A partir da interpretação das combinações que podem ser feitas entre as ações do ator 

e o sistema social, reconhece-se o esforço dos indivíduos em empreender uma articulação 

entre as lógicas (integração, estratégia, subjetividade), visando atribuir um sentido à sua 

experiência num espaço misto, intermediário entre as várias lógicas. A esse respeito, afirma 

Dubet:  

Quanto mais se afasta a figura clássica de ação, mais os atores estão 
empenhados em experiências e mais ativos eles são, devendo percorrer um 
espaço de lógicas cada vez mais afastadas, vendo-se confrontados com 
identidades e com relações sociais cada vez mais diversificadas. Nada os 
autoriza a escolher, nesta circulação, a marcar posição, eles são tudo ao 
mesmo tempo, e as normas de justiça e de permuta que eles estabelecem 
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entre si aparecem então ao sociólogo como verdadeiramente sociais, como 
arranjos, como produtos das experiências sociais (DUBET, 1994, p. 137). 

Portanto, a análise se volta para as modulações presentes naquele ato de gestão que o 

indivíduo pratica, num determinado tempo e espaço. Dubet, então, pondera: 

nesta percepção da experiência social, o sujeito constitui-se na medida em 
que é obrigado a construir uma ação autônoma e uma identidade própria em 
virtude mesmo da pluralidade dos mecanismos que o encerram e das provas 
por que passa. Esse é obrigado a opor a unidade de um Eu à diversidade das 
lógicas de sua ação. [...] O sujeito social é definido por um jogo de tensões, 
por um trabalho e não por um ser. A dificuldade deste raciocínio resulta de 
não ser substancialista, porque cada objeto social depende sucessivamente 
das três lógicas da ação; ele não remete nunca para o mundo homogêneo de 
uma ação pura. Assim, os valores são ao mesmo tempo recursos ideológicos, 
modalidades de integração e de controle e, apelos a uma subjetividade não 
social, se bem que socialmente definida. Passa-se o mesmo com as relações 
sociais, que são simultaneamente relações de integração, relações de 
concorrência e relações de dominação que limitam a autonomia dos 
indivíduos e dos grupos (DUBET, 1994, p. 260). 

Além disso, considerando que a sociedade atual passa por uma crise do modo de 

socialização e individualização (CASTELLS, 2000; TOURAINE, 2003; DUBET, 2006), a 

análise também se fez a partir do sentido atribuído pelos próprios atores à sua aspiração ao 

ensino superior. “Por outras palavras: o ator constrói uma experiência que lhe pertence, a 

partir das lógicas de ação que não lhe pertencem e que lhe são dadas pelas diversas dimensões 

do sistema que se separam, à medida que a imagem clássica da unidade funcional da 

sociedade se afasta” (DUBET, 1994, p. 140). Esse modo de entender a socialização, mediado 

pelas lógicas da integração, estratégia e subjetivação, favorece a compreensão do fenômeno 

aqui estudado. 

Os tipos elaborados serão, na análise da parte final deste trabalho, confrontados com 

os dados sobre as aspirações como elas se apresentam para os jovens. A busca do sentido da 

ação se fez pela compreensão de que este não é dado, mas, é uma representação que o ator 

constrói no curso da execução de sua ação. O que conta na ação e a torna efetiva não é apenas 

o sentido em si, mas o modo como o ator a reapresenta para si ao conduzi-la. “A base para tal 

decisão está nos pontos de vista dos participantes, nas dicas em relação à verdade e à 

integralidade dos fatos relatados” (FLICK, 2007, p. 242). Tudo passa pelas concepções ou 

representações que os atores têm dos motivos, meios e fins das ações sociais que, para eles 

possuem caráter significativo. 

A tipologia construída buscou compreender qual o significado dessa aspiração à 

educação superior para os próprios jovens. Assim, co-existem duas dimensões inter-

relacionadas: uma é a de aspectos instrumentais e econômicos decorrentes de fatores externos 
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ao indivíduo; a outra responde pelas características internas do indivíduo. A construção de 

uma tipologia de aspirações não visou encerrar-se numa impressão rígida da dinâmica da 

realidade desses jovens. Ninguém é lógica pura e dificilmente formula aspirações de forma 

completamente pragmática para uma vida futura.  

Outro aspecto importante é que as aspirações individuais de jovens nem sempre 

possuem, explicitamente, uma intencionalidade. A aproximação entre os perfis (obtidos com o 

questionário) e os jovens reais (por meio de entrevistas) procurou ter o necessário cuidado de 

não correr o risco de interditar o empírico. A tipologia das aspirações e o perfil quantitativo 

do Questionário 2 constituíram-se como balizas importantes para compreender as imagens 

gerais; não são, todavia, capazes de explicar as configurações singulares dos próprios atores 

sociais.  

Os jovens procuram nos cursos pré-vestibulares populares os “conteúdos necessários” 

para chegarem efetivamente à educação superior. Os cursinhos, por seu lado, são um ponto de 

partida na busca de realizar suas aspirações. Porém, estas são também atravessadas pela 

intenção político-pedagógica dos pré-vestibulares. A tipologia que elaborei para compreender 

as aspirações ao curso de nível superior de jovens de camadas populares define quatro tipos: à 

formação profissional; a ascensão social; de realização pessoal; de inserção no mercado de 

trabalho. 

 

 

3.3.1 Aspiração de formação profissional 

 

O conceito de formação profissional vincula as aspirações de jovens de camadas 

populares ao bom desempenho de papéis sociais, à conduta ética e aos laços de solidariedade 

entre os indivíduos pelo trabalho. Em resumo, o exercício profissional assume o valor 

positivo de forma a melhorar a sociedade. Todavia, busca-se uma profissão que confira um 

maior status (prestígio) no meio social, mas, que não traz necessariamente aumento 

significativo de renda.  

Essa aspiração tem sua tônica no status e envolve uma leitura elaborada e complexa da 

realidade social, projetando na profissão resultante da instrução em nível superior um meio de 

mudança na posição social de que se faz parte. O indivíduo opera pela lógica da integração 

numa postura adaptativa de interiorização de valores institucionalizados que o remetem a uma 

autoridade concretizada em papéis sociais. Numa frase: o trabalho dignifica o homem e 

constrói a sociedade. Há um esforço para que a escolha pessoal exerça influência de mudança 
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no campo social; por isso, a realização profissional lhe confere um sentido positivo para além 

de benefícios financeiros individuais, mas que mantenham sua própria identidade. 

 

 

3.3.2 Aspiração à ascensão social  

 

 

O significado de ascensão social, quando vinculado às aspirações de acesso ao nível 

superior, indica um desejo de conquista de outro lugar econômico na sociedade. Orienta-se 

para uma trajetória individual que tem sua ênfase no aumento de renda decorrente do 

exercício profissional. O curso de nível superior é um meio de qualificar sua própria mão-de-

obra, para vendê-la por um melhor preço no mercado. 

Essa aspiração, caracterizada também pela lógica da ação integradora, se faz pelo 

movimento individual em nome de um futuro de mudança da posição num conjunto social do 

qual se faz parte, através do aumento de sua renda obtida graças ao maior nível de instrução. 

Há um conflito que reforça a diferenciação entre o eles e o nós, que mantém e fortalece a 

identidade integradora. A meta é alcançar determinadas profissões de mercado em instituições 

de prestígio. Em um ditado popular: já que está na chuva, é pra se molhar. A chuva é 

composta pela crescente exigência social de aumento da qualificação da mão-de-obra. Este 

ator busca adaptar-se positivamente a essas exigências, associando-as a uma posição social à 

qual ele busca integrar-se pela valorização da venda da sua força de trabalho. 

 

 

3.3.3 Aspiração à realização pessoal 

 

 

A noção de realização pessoal por meio da aspiração a um curso de nível superior é 

permeado de constrangimentos sociais presentes na formação da personalidade. A busca de 

uma profissão se faz pela lógica da subjetivação na realização pessoal de sua própria história. 

Este empenho em modelos culturais constrói uma representação positiva da ação do ator em 

relação à própria realidade social. 

Dessa forma, a possibilidade de exercer uma profissão decorrente do nível de 

instrução é um fim, enquanto valor formativo, subjetivo e de prazer. Uma síntese possível é: 

todo sacrifício é válido pelo amanhã. Os sacrifícios do presente seriam dados pelos 



59 

 

constrangimentos sociais e seu inconformismo é manifestado através do embate e até mesmo 

rompimento com seus vínculos passados, devido à perseverança ou teimosia em fazer parte de 

um caminho positivo, diferente e próprio. As relações sociais são percebidas pela capacidade 

de os atores se identificarem com a criatividade social.  

 

 

3.3.4 Aspiração à inserção no mercado de trabalho 

 

 

Neste tipo, a aspiração pelo nível superior é um meio de viabilizar sua inserção em 

outro lugar social, por decorrência da sua estabilidade no mercado de trabalho. As táticas para 

a escolha de carreiras e instituições de nível superior vinculam-se à lógica da estratégia, pela 

percepção do valor do diploma como condição para assegurar um emprego. Esta lógica 

implica uma racionalidade instrumental, um utilitarismo da própria ação que visa conceder os 

meios para os fins pretendidos em oportunidades abertas pela situação. 

O seu eixo central é a ação defensiva do ator que, na elevação da instrução quer a 

garantia para o futuro (estabilidade e emprego). A exigência do mercado pela qualificação 

em nível superior tem elevado a concorrência daquele que deseja inserir-se no mundo do 

trabalho; assim, o ator há que se dispor às regras do jogo de poder para encontrar uma carreira 

que lhe seja útil para garantir sua estabilidade econômica e profissional. 

 

*** 

 

Para concluir, é oportuno esclarecer que essa tipologia de aspirações foi um artifício 

destinado para formular instrumentos quantitativos e qualitativos de pesquisa e que 

orientaram a análise requerida. Os tipos, no entanto, como é de supor, não existem de maneira 

isolada ou concretamente individualizadas numa só pessoa, mas ocorrem combinadas entre si, 

e configurando experiências sociais.  

A análise gerada nesta pesquisa se fez a partir da interdependência entre a tipologia de 

aspirações e as experiências sociais dos jovens. As possibilidades de gestão das diferentes 

lógicas compreendem uma variedade de combinações entre os tipos de aspiração de cada um 

e as suas experiências singulares. Dessa forma, a análise identificou a presença dessas lógicas 

na aspiração à educação superior, procurando-se evidenciar o funcionamento de cada uma e 
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as relações que apresentam entre si. Portanto, a tipologia de aspirações cunhada foi, a um só 

tempo, flexível e complementar aos sentidos atribuídos pelos próprios jovens às suas 

aspirações e experiências sociais.  
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4. A POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

 

Neste capítulo, apresento a população estudada sob a óptica dos dados quantitativos 

obtidos por meio do Questionário 2 aplicado. O capítulo se divide em três tópicos: o primeiro 

é composto pela descrição da população dos cursos pré-vestibulares populares; o seguinte 

compreende uma análise estatística de correspondência dos dados obtidos; o terceiro, é a 

análise derivada dos dados descritivos e dos mapas perceptuais de correspondência, que 

resultou na construção de perfis desses jovens estudantes. 

Cumpre dizer que a construção da descrição dos dados e da sua posterior análise foi 

orientada pela observação de como esses jovens, ao articularem as lógicas de ação, acabam 

por acentuar características biográficas de sua trajetória. 

 

 

4.1. DADOS DO QUESTIONÁRIO 2 – CARACTERÍSTICAS DE JOVENS ESTUDANTES  

 

 

O objetivo de obter uma amostra estruturada de estudantes de quatro cursos pré-

vestibulares populares e alternativos, referidos em páginas anteriores, foi caracterizar o objeto 

de observação: quem são esses atores? O que fazem? Quais as aspirações que possuem com o 

nível superior? Ao extrair esses dados da realidade, transformando-os em variáveis 

quantificáveis, a avaliação deixa de ser de situações individuais e passa a ser a média das 

situações do grupo investigado (BESSON, 1995). 

Como registrado anteriormente, o Questionário 2 continha questões fechadas (múltipla 

escolha), previamente elaboradas a partir da associação entre a tipologia de aspirações à 

educação superior e os eixos propostos nos objetivos específicos da pesquisa que buscaram 

captar quais fatores os próprios jovens identificavam na sua trajetória, como elementos que 

contribuíram para o seu empenho na aspiração à educação superior (ver Capítulo 3).  

A análise desse perfil de jovens estudantes pesquisados foi construída a partir da 

indagação: há um perfil característico que pode ser associado a esta população por meio de n 

variáveis? Para respondê-la, foram produzidos dois tratamentos estatísticos dos dados 

colhidos: um descritivo, no qual o universo dos dados é apresentado; outro analítico, feito 

com os cruzamentos de dados para caracterizar a população. Os eixos de análise que 

compunham o Questionário 2 foram apresentados no Capítulo 3 (Percurso Metodológico e 
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Construção de uma Tipologia das Aspirações). Tais eixos explicitam o sentido das perguntas 

formuladas, as quais procuraram identificar as relações entre as aspirações pelo ensino 

superior e as características da trajetória escolar, das pertenças sociais e familiares e de 

participação em grupos juvenis.  

A seguir, apresento os dados na forma descritiva, da qual não se extraem outras 

generalizações ou se fazem inferências, mas organiza-se um quadro inicial da realidade da 

população estudada. Neste trabalho, alguns dados tabulados de questões presentes no 

Questionário 2, serviram para demonstrar aquelas nas quais encontrei regularidades nos 

cursos pré-vestibulares populares ou alternativos. Quando necessário, esses dados foram 

divididos para exemplificar a situação em cada um dos cursinhos. A opção de não apresentar 

a totalidade de informações colhidas se deveu ao intuito de destacar aquelas que foram 

determinantes para expressar a correspondência de perfis de jovens com a tipologia das 

aspirações à educação superior.  

A forma de apresentação dos dados descritivos seguiu a ordem dos eixos que 

compuseram o Questionário 2. No eixo referente ao “perfil”, as questões tinham o objetivo de 

verificar quais as características fundamentais do grupo estudado quanto a idade, cor/etnia, 

estado civil e local de residência. Do universo total de respondentes, 190 indivíduos 

encontravam-se na categoria jovens, estritamente assim designada por estar compreendida 

entre a faixa etária de 15 até 24 anos. Outros 47, estavam na categoria adultos, também 

denominados de maneira arbitrária por situar-se além daquela faixa etária. Assim, do total de 

dados coletados, 80,5% eram jovens e, dentro deste corte, observou-se que mais de 50% 

tinham idade entre 17 e 20 anos. Se estendermos essa faixa até os 30 anos, obtém-se uma 

proporção de 88,3% do total de respondentes. De todo o universo de questionários 

respondidos, 44,7% eram homens e 54% eram mulheres. Os dados separados por curso pré-

vestibular, podem ser observados no Gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 - Distribuição de homens e mulheres,
por curso pré-vestibular

 

 

No curso da FEA, há mais que o dobro de mulheres. No da Psico constata-se uma 

ligeira vantagem no número de mulheres. Nos demais cursos, os homens constituem uma 

pequena maioria. 

A cor/etnia da população se divide entre 16,5% de negros, 37,1% de pardos, 42,2% de 

brancos, 2,1% de indígenas e 1,3% de orientais. Em cada cursinho, os dados são distribuídos 

da seguinte forma (Gráfico 2): 
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Gráfico 2 - Distribuição de jovens com relação a  s ua cor /
etnia nos cursos pré-vestibulares
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O Gráfico 2 mostra que em três dos quatro cursos pesquisados o número de brancos é 

superior. No do NCN, há uma maioria de negros e de pardos, o que é congruente com a 

orientação e delimitação étnica dessa entidade. Orientais e indígenas praticamente não 

configuram, em nenhum curso, uma categoria representativa. Ainda no eixo referente ao 

“perfil”, foi perguntado sobre o estado civil e 91,6% do total de respondentes afirmaram ser 

solteiros. Quanto ao local de residência, 63,3% residem na Capital e 35,9% na Região 

Metropolitana de São Paulo. Por fim, a pergunta era com quem o respondente residia; ampla 

maioria, 93,2%, respondeu: com seus familiares. 

Ao perguntar se os estudantes trabalhavam ou não, também estavam incluídas 

informações sobre a renda média mensal familiar per capita e o tipo de ocupação exercida, 

buscando relações com as aspirações à educação superior. Quanto ao trabalho, obteve-se certo 

equilíbrio nas respostas, pois 54,5% trabalhavam, enquanto 45,5% não trabalhavam. Quando 

essa população é separada por curso pré-vestibular, existem mudanças significativas nas 

respostas obtidas, como vemos na Tabela 1: 

Tabela 1 - Porcentagem de jovens que trabalham ou n ão, por curso
pré-vestibular estudado

66 6 72

91,7% 8,3% 100,0%

18 19 37

48,6% 51,4% 100,0%

39 75 114

34,2% 65,8% 100,0%

5 7 12

41,7% 58,3% 100,0%

128 107 235

54,5% 45,5% 100,0%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

FEA

NCN

PSICO

CRUSP

Total

não sim

Q7. Você Trabalha?

Total

 
 

A Tabela 1 indica que há diferenças entre os cursos pré-vestibulares quanto à 

ocupação dos seus alunos. No curso da FEA, apenas 8,3% trabalham, enquanto que, no da 

Psico, 65,8% dos jovens trabalham. Essa discrepância de dados se justifica pelo horário em 

que os cursos funcionam: o da FEA funciona das 13h às 17h; o do CRUSP, das 8h às 12h; o 
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do NCN e o da Psico, das 19h às 22h30. Assim, os cursos noturnos são mais freqüentados 

pelos estudantes que trabalham durante o dia. No curso matutino, há um equilíbrio, e no 

vespertino, ampla maioria não trabalha. Ainda no eixo referente ao trabalho, 29,5% dos que 

trabalham são formalmente registrados (“em carteira”), frente a 27,8% que não possuem 

registro formal. As atividades ocupacionais de muitos deles – 42,7% - se dividem em: 

prestador de serviço (19%), comércio (14%) e “bicos” (9,7%). 

Quando perguntados sobre a renda média mensal per capita na residência, obteve-se a 

seguinte informação: 31,4% contam com renda inferior a 1 salário mínimo; 47,6% entre 1 e 2 

salários mínimos; e 14,4% na faixa entre 2 e 3 salários mínimos. Apenas 2,2% contam com 

renda superior a 4 salários mínimos. A diferença desses estratos de renda por curso pré-

vestibular leva à Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Renda per capita de jovens, por curso pr é-vestibular estudado

24 35 9 2 1 71

33,8% 49,3% 12,7% 2,8% 1,4% 100,0%

12 16 5 2 0 35

34,3% 45,7% 14,3% 5,7% ,0% 100,0%

33 52 17 6 3 111

29,7% 46,8% 15,3% 5,4% 2,7% 100,0%

3 6 2 0 1 12

25,0% 50,0% 16,7% ,0% 8,3% 100,0%

72 109 33 10 5 229

31,4% 47,6% 14,4% 4,4% 2,2% 100,0%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

FEA

NCN

PSICO

CRUSP

Total

Menos 1
Salário
Mínimo

1-2
Salário
Mínimo

2-3
Salário
Mínimo

3-4
Salário
Mínimo

+ de 4
Salário
Mínimo

Q10. Somando a renda de todos os moradores da sua casa e
dividindo pelo número de pessoas, qual é o valor aproximado

por pessoa?

Total

 

 

Na distribuição dos níveis de renda per capita pelos cursos pré-vestibulares 

pesquisados não existem diferenças significativas em relação ao universo. Apenas o estrato de 

mais de 4 salários mínimos, no curso do CRUSP, destaca-se um pouco, mas, o número 

absoluto não indica uma tendência. 

Quanto à escolaridade dos pais, os dados indicam que os jovens, na sua maioria, 

representam a primeira geração familiar a completar a educação básica. O grau de 

escolaridade do pai nessa população é: 40,5% não completaram o ensino fundamental; 22% 

possuem fundamental completo e o médio incompleto; 23,2% têm o nível médio completo; e 
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8,9% possuem o nível superior completo. O grau de escolaridade da mãe apresenta: 37,1% 

com fundamental incompleto; 20% com fundamental completo e o nível médio incompleto; 

30,4% com o nível médio completo. Somente 6,8% possuem o superior completo. No entanto, 

a soma da porcentagem de pais e mães com o nível médio ou o nível superior completo (30%) 

- que indica uma taxa de escolarização de onze anos ou mais -, demonstra uma diferenciação 

desta população, pois a taxa média nacional é de 7,2 anos (PNAD, 2006).  

A caracterização da escola e as modalidades de ensino dos jovens pesquisados e sua 

relação com a principal razão para fazer um curso de nível superior não apontaram a 

existência de efetiva articulação entre a trajetória escolar e as aspirações à educação superior. 

A vida escolar de cada um mostra que 86,5% deles estudaram o nível médio em escola 

pública; já 6,3% estudaram em instituição particular com bolsa; e 6,8% em escolas privadas 

sem bolsa. Com relação à modalidade de nível médio, observa-se o seguinte: 65% cursaram o 

ensino regular; 19,8%, o ensino regular noturno e 9,7%, cursos supletivos ou a educação de 

jovens e adultos (EJA). O recorte por curso pré-vestibular indicou que os jovens que cursaram 

a modalidade regular noturno e supletivo ou EJA estão majoritariamente nos cursos do NCN e 

da Psico. 

Quando perguntados sobre qual a principal razão para se fazer um curso de nível 

superior, as respostas foram: 38,8% “sempre sonharam em fazer uma faculdade”; 27,4% 

buscam “ter outra ocupação com melhor remuneração”; 14,3% consideram que, nos dias de 

hoje, “quem não tem faculdade não consegue emprego”; 11% objetivam “investir na sua 

ocupação atual”. Ao separar por curso, observa-se uma variação, conforme Gráfico 3 abaixo. 
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A distribuição no Gráfico 3 indica alterações quanto às razões para se cursar o ensino 

superior. A alternativa “hoje, quem ‘não tem faculdade’ não consegue emprego” apresenta, 

nos cursos da FEA e da Psico, uma ligeira vantagem em relação à alternativa que apontava 

para o “investimento na ocupação atual”. Para os estudantes do NCN, ocorreu o inverso, ou 

seja, o “investimento na ocupação atual” é prioritário. 

As perguntas sobre carreiras profissionais indicaram os motivos que levaram jovens de 

camadas populares aspirarem à educação superior. Para tanto, perguntou-se sobre as áreas em 

que as carreiras pretendidas se encontravam, nas quais se verificaram possíveis estratégias de 

escolhas (facilidade do acesso ou de emprego, boa remuneração ou trabalho, e realização 

pessoal). Também há uma comparação desse grupo de jovens com seus pares, a partir da 

pergunta sobre o número de amigos que desejavam ou cursavam o nível superior. 

Quando perguntados sobre qual grande área do conhecimento localizava-se o curso 

que pretendiam fazer, responderam: 48,1% cursos de humanas; 28,8% cursos da área de 

biológicas; 18% da área de exatas; e 5,2% da área de artes. Quando se comparam as áreas do 

conhecimento entre as populações de cada curso pré-vestibular estudado, observa-se que não 

há alterações gerais, conforme demonstra tabela abaixo. 

Tabela 3 - Áreas do conhecimento em que se localiza m as carreiras pretendidas, por cursos
pré-vestibulares pesquisados

3 21 8 41 73

4,1% 28,8% 11,0% 56,2% 100,0%

1 8 8 19 36

2,8% 22,2% 22,2% 52,8% 100,0%

8 32 25 47 112

7,1% 28,6% 22,3% 42,0% 100,0%

0 6 1 5 12

,0% 50,0% 8,3% 41,7% 100,0%

12 67 42 112 233

5,2% 28,8% 18,0% 48,1% 100,0%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

FEA

NCN

PSICO

CRUSP

Total

artes biológicas exatas humanas

Q16. Em qual grande área do conhecimento
está o curso superior que você pretende fazer?

Total
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Na questão referente à principal razão para a escolha da carreira, os dados apontam 

duas tendências; a primeira, com 44,7%, indica que o jovem sempre quis fazer o curso que 

informou no questionário; a segunda, com 44,3%, que a escolha se fez a partir da relação 

entre remuneração e gostos pessoais. Ao separarmos os dados por curso pré-vestibular, 

obteve-se o seguinte gráfico: 
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Gráfico 4 - Principal razão para escolher a carreira

 

O Gráfico 4 indica que, no cursinho da Psico, a principal razão da escolha foi que os 

jovens sempre quiseram fazer o curso informado; já nos demais pré-vestibulares, a 

combinação entre remuneração e gostos pessoais é majoritária. 

Quando perguntado qual a principal aspiração com o curso de nível superior, as 

respostas foram: para 49,1%, a realização pessoal é a aspiração principal; para 31,9%, o 

fundamental é a realização profissional; para 9,1%, a inserção no mercado de trabalho é a 

principal aspiração; e, para 8,2%, é o retorno financeiro da profissão. A separação das 

respostas por curso pré-vestibular indica que, no da FEA e no do NCN, há uma maior 

preocupação com a inserção no mercado de trabalho. De igual modo se nota que, no da FEA, 

os jovens aspiram a um retorno financeiro com o curso de nível superior, conforme demonstra 

a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Principal aspiração com o curso de nível  superior, por curso pré-vestibular estudado

9 28 24 9 2 72

12,5% 38,9% 33,3% 12,5% 2,8% 100,0%

4 20 11 2 0 37

10,8% 54,1% 29,7% 5,4% ,0% 100,0%

8 59 34 8 2 111

7,2% 53,2% 30,6% 7,2% 1,8% 100,0%

0 7 5 0 0 12

,0% 58,3% 41,7% ,0% ,0% 100,0%

21 114 74 19 4 232

9,1% 49,1% 31,9% 8,2% 1,7% 100,0%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%

nº
respondentes

%
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NCN

PSICO

CRUSP

Total

inserção no
mercado de

trabalho
realização
pessoal

formação
profissional

retorno
financeiro outros

Q18. Qual a principal aspiração com o curso de nível superior?

Total

 

 

A pergunta 19 do Questionário 2 buscava mapear quantos amigos dos jovens (fora dos 

pré-vestibulares populares e alternativos na USP) cursavam ou pretendiam cursar o nível 

superior. No entanto, houve respostas distorcidas, supostamente decorridas da incompreensão 

dos respondentes, os quais, por esse motivo, não excluíram os amigos dos cursinhos que 

funcionam na USP. Essa distorção pôde ser confirmada posteriormente com a realização das 

entrevistas. Com efeito, 45,6% conheciam cinco ou mais amigos que aspiravam ou cursavam 

o nível superior; 30% conheciam dois amigos; e 10,1% afirmaram que todos os seus amigos 

se encontram nessa situação; apenas 12,7% não conheciam nenhum amigo com esse projeto. 
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O Gráfico 5 mostra que, no curso da Psico, a ampla maioria conhece mais de cinco 

amigos que cursam ou pretendem cursar o ensino superior. Uma hipótese para o elevado 

índice em todos os cursos é que a principal forma de divulgar os pré-vestibulares populares e 

alternativos se faz pelos próprios alunos, ou seja, os que estudavam nos cursinhos durante a 

pesquisa foram indicados por outros amigos que já haviam estudado e, supostamente, 

conseguido o acesso à educação superior. 

Para 42,3% de estudantes, o significado de estudar num cursinho popular e alternativo 

se deve ao fato de acreditarem nos seus princípios e objetivos político-pedagógicos e 

considerarem fundamental a sua existência; já para 33,8%, é a única possibilidade que 

possuíam, pois não teriam dinheiro para pagar outro cursinho. Ainda 13,7% consideram 

importante para a sua formação, uma vez que podiam participar de debates e palestras além 

das aulas. Nesses cursinhos, 4,7% justificavam que os freqüentavam porque as pessoas 

possuíam a mesma condição social; e 3,8% afirmaram que estudavam porque era mais barato.  

Na comparação dos dados por curso, há uma compreensão diferente entre os 

estudantes do cursinho da FEA e o do NCN; com efeito, 51,4% do primeiro consideravam 

que ali estudavam por ser a única possibilidade que tinham; enquanto 67,6% dos estudantes 

do cursinho do NCN afirmavam ser fundamental a existência de cursos dessa natureza.  

Ao serem perguntados sobre quais faculdades pretendiam ser aprovados, 51,9% 

responderam em públicas e privadas de boa qualidade; 41,8% buscavam ser aprovados apenas 

em públicas; apenas 3,8% não se importavam, desde que fossem aprovados. Na distribuição 

por curso pré-vestibular pesquisado, não houve alterações desses dados. 
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A participação deles em movimentos ou em grupos juvenis é diversificada, pois 48,1% 

afirmaram que não participavam. Dos que participavam a divisão foi 16% em grupos 

religiosos, 9,3% em trabalhos voluntários, 9,3% em grupos artísticos, 4,6% em movimentos 

sociais. As demais categorias não apresentaram nem 4% de recorrência. O cruzamento dessas 

categorias com a variável cursinho indicou recorrência semelhante. 

 

 

4.2. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DE JOVENS E SUAS 

ASPIRAÇÕES À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Para a análise estatística, utilizou-se o software denominado Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS)11. A análise empreendida foi a de correspondência (ANACOR), 

que demonstra a relação entre duas ou mais variáveis enquanto uma técnica exploratória, ou 

seja, uma análise-meio, que foi utilizada como parâmetro para construir instrumentos de 

pesquisa qualitativos: roteiro e seleção de entrevistados. A ANACOR é uma técnica de 

representação gráfica em projeção plana das relações entre as categorias das variáveis 

estudadas. A forma de leitura do gráfico, aqui denominado de mapa, faz-se a partir da 

proximidade de localização das variáveis entre si; quanto mais próximas as variáveis se 

encontrarem das categorias isoladas, às quais o mapa se refere, mais forte a sua relação.  

No entanto, qualquer categoria representada como um ponto na projeção plana do 

mapa pode ser analisada separadamente. Dessa forma, as relações entre as variáveis podem 

ser descritas não apenas quanto às categorias isoladas deliberadamente, como também na 

relação entre elas mesmas. A análise de correspondência oferece informações de contraste 

entre relações de contingência de categorias de variáveis, de modo que uma relação mais forte 

entre as duas categorias em comparação com outras relações não pressupõe efeitos de uma 

sobre a outra. No exemplo abaixo, as informações referentes ao mapa são:  

                                                 
11 Esse programa permite análise estatística do tipo inferencial que indica as generalizações encontradas junto 
aos dados coletados. A escolha do SPSS, ao invés de outros programas, ocorreu porque é o único que executa a 
análise de correspondência de forma direta, além de ser de simples utilização. 
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1. O título do mapa indica as categorias isoladas. Cada categoria possui n variáveis que 

são combinadas espacialmente nas dimensões do mapa. A legenda no lado direito 

indica as abreviações presentes no mapa.  

2. Na parte à direita do mapa, observam-se os números das questões do Questionário 2 e 

seus respectivos assuntos, representados por um símbolo correspondente no mapa. 

3. Os eixos - dimensão 1 e dimensão 2 – representam as dimensões do gráfico. Para a 

concretização da análise estatística, há que se considerar a relação entre os dados 

esperados e os dados observados. Essa relação é o denominado qui-quadrado e indica 

a consistência da análise obtida. No entanto, para a análise de correspondência, não há 

relevância na variação numérica dos eixos, ou o fato de as categorias encontrarem-se 

mais próximas de um ou outro eixo. A análise não é feita de forma cartesiana, mas, 

pela percepção de proximidade entre as categorias de variáveis entre si. 

4. A normalização tem o objetivo de fornecer a melhor forma de visualização do mapa. 

Ela pode ocorrer de forma simétrica ou a partir das variáveis principais.  

5. Na análise de correspondência, há a necessidade de considerar o valor mensurado pelo 

indicador denominado Alpha de Conbach`s, que é calculado de forma direta pelo 
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SPSS. Esse valor é uma medida de adequação do modelo estatístico aos dados obtidos 

pela pesquisa. A ANACOR é um modelo de análise estatística que busca criar padrões 

nos dados obtidos junto à realidade. O Alpha de Cronbach`s indica a compatibilidade 

ou não dos dados obtidos com o modelo estatístico escolhido. Para tanto, deve-se 

conseguir um valor acima de 0,8, numa escala de 0 a 1. Em todos os mapas gerados 

nesta pesquisa, obteve-se valor acima de 0,9, o que demonstra a adequação do modelo 

estatístico escolhido. 

A execução da análise dos mapas deve ater-se à associação entre as categorias de 

variáveis presentes. Conforme o exemplo do mapa acima, verifica-se que: 

• há uma nuvem que associa as categorias sexo (na sua variável feminina), cor (na sua 

variável branca), e renda (nas variáveis de menos de 1 e entre 1 e 2 salários mínimos). 

Assim, o mapa indica que há um perfil de mulheres brancas com renda entre menos de 

1 até 2 salários mínimos; 

• há associação entre as categorias sexo (na variável masculina), cor (variável negra) e 

renda (pela variável mais de 4 salários mínimos). Portanto, há um perfil de homens, 

negros com renda de mais de 4 salários mínimos; 

• ainda localiza-se uma terceira nuvem, no canto superior esquerdo do mapa, que 

fornece um perfil de pardos com renda entre 2 a 3 salários mínimos principalmente. 

Também há uma associação com a variável de renda entre 3 a 4 salários mínimos, sem 

indicar associação com a categoria sexo e suas variáveis. Dessa forma, conclui-se que 

o perfil indica a presença de ambos os sexos; 

• existem duas variáveis da categoria cor (indígena e oriental) que não possuem 

associação. Não indicam a construção de nenhum perfil quanto a essas categorias 

isoladas e suas variáveis. 

 

 

4.2.1. Os mapas da análise de correspondência (ANACOR) 

 

 

A seguir, são apresentados quatro mapas que permitem a análise dos dados coletados a 

partir da aplicação do Questionário 2. A análise visou à construção de alguns perfis com 

características particulares, que foram base para a seleção dos jovens entrevistados na 

pesquisa. A estatística indica os tipos médios da realidade e, portanto, não pertencem à 
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realidade, mas, flutuam nela. Dessa forma, os perfis derivados da descrição e da análise dos 

dados do Questionário 2 consistem num exercício de desvendar as regularidades empíricas de 

forma semi-satisfatória, pois permitem uma síntese empírica de outras variáveis, ao menos 

por um certo tempo (BESSON, 1995).  

 

A análise de correspondência mostra que há maior associação entre as categorias: 

mulheres brancas com a renda mensal média familiar per capita na faixa de menos de 1 

salário mínimo. Enquanto os jovens de sexo masculino são, na sua maioria, negros com uma 

renda mensal média familiar per capita entre 1 e 2 salários mínimos. Aqueles que se 

identificaram com a cor parda estão compreendidos nos dois sexos (masculino e feminino) e 

possuem renda mensal média familiar per capita entre 3 salários até mais de 4 salários 

mínimos.  
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No mapa acima, há uma associação entre a renda mensal média familiar per capita e a 

principal razão para se cursar o nível superior de ensino. Observa-se uma nuvem configurada 

pelas variáveis de renda mensal média familiar per capita de 3 a 4 salários mínimos e a busca 

pelo “investimento na formação atual”. A variável que indica a procura por uma “ocupação de 

melhor remuneração” e aquela que afirma que, nos dias atuais, quem “não tem faculdade não 

consegue emprego”, associam-se à renda mensal média familiar per capita entre 1 e 2 salários 

mínimos. Enquanto o “sonho de fazer uma faculdade” vincula-se aos jovens de renda mensal 

média familiar per capita entre menos de 1 até 3 salários mínimos. 
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A associação entre a renda mensal média familiar per capita e a principal aspiração ao 

curso de nível superior indica uma nuvem em torno da variável realização pessoal e de jovens 

com renda mensal média familiar per capita entre menos de 1 e 3 salários mínimos. Pode-se 

fazer uma ligeira associação entre a busca pela inserção no mercado de trabalho e os 

indivíduos com renda mensal média familiar per capita inferior a 1 salário mínimo. A 

variável de renda mensal média familiar per capita entre 1 e 2 salários mínimos e a aspiração 

de investimento na formação profissional também configuram um perfil. O estrato de renda 

mensal média familiar per capita de 3 a 4 salários mínimos busca com a sua aspiração um 

retorno financeiro. Enquanto o grupo com renda mensal média familiar per capita de mais de 

4 salários mínimos configura outras aspirações.  
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No mapa anterior, observa-se uma nuvem acima dos jovens que não trabalham e que 

aspiram, com o curso de nível superior, à conquista de sua formação profissional. Já no canto 

esquerdo estão os jovens que trabalham e aspiram pelo retorno financeiro do diploma 

universitário. Para ambas as variáveis da categoria trabalho, ou seja, para os que trabalham ou 

não, a realização pessoal continua presente.  

 

 

4.3. TIPOS DE PERFIL DERIVADOS DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE 

CARACTERÍSTICAS DE JOVENS E SUAS ASPIRAÇÕES À EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

 

Neste tópico, são apresentados três tipos de perfil derivados dos mapas perceptuais da 

ANACOR e do conjunto de dados descritivos da população estudada. A definição de perfil é 

um contorno ou silhueta de um indivíduo descrito em traços mais ou menos rápidos. Assim, 
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ao mostrar os mapas, a intenção foi identificar a média de características que não se configura 

como um conjunto verificável na realidade social. A esse respeito, Besson esclarece: 

em síntese, nós percebemos que as estatísticas não se reduzem a uma 
enumeração, a uma fotografia quantitativa da realidade que seria a mesma 
para todos os observadores. A discussão se volta, então, para a semelhança 
da foto com a realidade (a cifra é exata?), as escolhas do fotógrafo sobre os 
ângulos (por que este? Por que não aquele?), até o desenvolvimento (o que 
ocorre em uma câmara escura?) ou a divulgação (o que se comunica ao 
público?). [...] É preciso renunciar a esta concepção das estatísticas como 
medida (fotografia) e admitir que estamos diante de uma observação 
(modelização): não se pode compreender nada sem estudar o processo de 
observação estatística. Se as estatísticas não são nem verdadeiras nem falsas, 
mas relativas (BESSON, 1995, p. 26). 

As afirmações e generalizações obtidas são aproximações a partir de quantidades em 

alguns aspectos do fenômeno e precisam ser relativizadas para não perderem seu sentido. Pois 

a análise estatística observa e modela a realidade fornecendo, assim, imagens de síntese 

(BESSON, 1995). Tendo por fim chegado a tais imagens, os cursinhos foram agrupados de 

acordo com três perfis de estudantes identificados conforme segue. 

 

 

4.3.1. Perfil do Curso Pré-Vestibular da FEA 

 

 

• Mulheres; 

• Brancas e pardas; 

• Renda mensal média familiar per capita de um até três salários mínimos; 

• Não trabalham; 

• A razão para cursar o ensino superior é a de realização de um sonho; 

• A aspiração é a combinação entre seus gostos e a remuneração; 

• O significado de estudarem num cursinho popular e alternativo é compreendido como 

única possibilidade que têm. 
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4.3.2. Perfil do Curso Pré-Vestibular do NCN 

 

 

• Homens; 

• Negros e pardos; 

• Renda mensal média familiar per capita de um até dois salários mínimos; 

• Trabalham (comércio, funcionário público, prestadores de serviços ou “bicos”); 

• A razão para o curso de nível superior é conquistar uma melhor remuneração ou 

qualificar-se na ocupação atual; 

• A aspiração com o nível superior é conquistar outra ocupação com melhor 

remuneração; 

• O significado de estudarem num cursinho popular e alternativo é que acreditam no 

projeto. 

 

 

4.3.3. Perfil do Curso Pré-Universitário da Psico e do Curso Pré-Vestibular Experimental do 

CRUSP 

 

 

• Homens e mulheres; 

• Brancos e pardos; 

• Renda mensal média familiar per capita de dois até mais de quatro salários mínimos; 

• Homens trabalham; 

• A principal razão de cursar o nível superior é o investimento na formação atual; 

• A principal aspiração é a realização de um sonho; 

• O significado de estudarem num cursinho popular e alternativo é a formação mais 

ampla que esses projetos oferecem. 
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5. JOVENS E SUAS CONFIGURAÇÕES 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as configurações obtidas a partir das entrevistas 

realizadas com os jovens estudantes dos cursos pré-vestibulares pesquisados. Aproprio-me do 

conceito de configuração social de Lahire (1997) quando ele comenta que é:  

[...] como um conjunto dos elos que constituem uma “parte” (mais ou menos 
grande) da realidade social concebida como uma rede de relações de 
interdependência humana. A separação dessa parte de uma rede contínua 
depende do ponto de vista do conhecimento adotado. Como um pesquisador 
não pode nunca reconstruir tudo, ele, às vezes, somente evoca de forma geral 
o que será descrito em detalhes por outros. Dessa forma, [...] as 
configurações de relações de interdependência [...] não passam de “trechos 
escolhidos” de configurações mais amplas (LAHIRE, 1997, p. 39-40). 

Na esteira desse comentário, lancei mão de instrumentos qualitativos de pesquisa para 

verificar os sentidos atribuídos pelos próprios atores à aspiração que possuem de acesso à 

educação superior; a pretensão foi colocar em evidência a trajetória singular de cada indivíduo 

e sua intencionalidade, bem como os arranjos sociais que contribuírem para a configuração 

ser analisada, pelo que, Lahire esclarece:  

quando queremos compreender singularidades, casos particulares (mas não 
necessariamente exemplares), parece que somos fatalmente obrigados a 
abandonar o plano da reflexão macro sociológica fundada nos dados 
estatísticos para navegar nas águas da descrição [...] monográfica. [...] Ora, 
em vez de fazer de conta que a compreensão de casos singulares acontece 
por si só, colocando-nos de imediato e ingenuamente do lado daqueles para 
quem a questão da representação ou da generalização não causa nenhum 
problema, optamos, no quadro (da análise) [...] de interdependência, por 
estudar explicitamente uma série de questões (singularidade x generalidade; 
visão etnográfica x visão estatística; micro sociologia x macro sociologia; 
estruturas cognitivas individuais x estruturas objetivas...) a respeito de um 
objeto singular limitado (LAHIRE, 1997, p. 14). 

Ao entrevistar os jovens, ficou patente que a sua mobilização para estudar nos cursos 

pré-vestibulares já era em si mesma a constituição e a execução do projeto decorrente da sua 

aspiração à educação superior. A esse respeito, Machado (2004) frisa que o conceito de 

projeto envolve duas dimensões: aquilo que é proposto e aquilo que será feito para atingi-lo; 

ambas perpassadas por uma exigência que é o caráter indelegável da ação projetada.  

Nesse sentido, as entrevistas procuraram também investigar o quanto os cursinhos 

interferiam e modificavam o sentido da aspiração dos jovens. Essa reflexão se faz a partir da 

constatação de que o projeto de acesso à educação superior para jovens de camadas populares 

não flui como uma ação provável. Assim, as entrevistas mapearam o sentido atribuído pelos 
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jovens à aspiração à educação superior e a busca do cursinho popular como meio de 

concretizá-la. Também por isso, nesta investigação, tornou-se relevante questionar quais as 

redes de informações que os jovens possuíam e que os levaram até esses pré-vestibulares do 

campus da Universidade de São Paulo. 

Conforme as entrevistas foram sendo realizadas, as narrativas de trajetórias trouxeram 

à tona o confronto dos projetos socializadores das instituições sociais (família, escola e 

trabalho) com as aspirações de cada indivíduo (sujeito pessoal). Como resultado, as 

entrevistas revelaram que, apesar de todas as adversidades enfrentadas e dos inúmeros fatores 

que lhes indicavam que o caminho escolhido não era o seu destino provável, eles insistiam e 

persistiam nessa trajetória. Esse conflito passou a sugerir que, de fato, há uma 

interdependência entre a intencionalidade dos indivíduos (que não determina por si só uma 

aspiração à educação superior) e a presença da ação socializadora de instituições sociais. Por 

oportuno, convém repetir Elias: 

[as] pessoas constituem teias de interdependência ou configurações de 
muitos tipos, tais como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados. 
Cada uma dessas pessoas constitui um ego ou uma pessoa, como muitas 
vezes se diz numa linguagem reificante. Entre essas pessoas colocamo-nos 
nós próprios (ELIAS, 2005, p. 15-16). 

Portanto, fez-se necessário encontrar um conceito que ajudasse a esclarecer essa 

relação entre os indivíduos, as instituições e a construção da aspiração à educação superior. 

Uma vez que o grupo pesquisado já representava em si diferencial sensível em relação à 

grande maioria de seus pares, a questão que ficava evidente era o porquê de esses jovens 

adotarem uma aspiração, seguida pela a elaboração de um projeto exeqüível, que os levava a 

um distanciamento de sua realidade e de seus pares; ou seja, quais foram as condições 

necessárias para que isso tivesse ocorrido? 

Para jovens de camadas populares, o projeto de continuar os estudos não se constitui 

como um destino provável. A sua expectativa de continuar estudando através do acesso ao 

ensino superior é concomitante à pressão pela entrada - ou pela permanência -, no mundo do 

trabalho como forma de garantir sua renda e autonomia frente ao grupo familiar. Assim, esse 

conjunto de experiências que marcaram a trajetória dos jovens entrevistados passou a ganhar 

destaque no campo analítico, numa investigação sobre o conjunto de improbabilidades que os 

levaram a formular sua aspiração à educação superior. A esse respeito, de novo Lahire 

esclarece: 

o problema central de construção do objeto consiste em passar de uma 
reflexão estatística sobre as relações, as correlações entre o “meio social” 
[...] e desempenhos escolares, a uma microscopia sociológica dos processos 
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e das modalidades dos fenômenos sociais, sem cair, no entanto, em puras 
descrições monográficas. Para se passar da linguagem das variáveis à 
descrição sociologicamente construída das configurações sociais é 
necessário uma conversão consciente do olhar sociológico. Porém, os 
problemas metodológicos e teóricos [...] não teriam importância se não 
tivéssemos em mente a idéia de que a sociologia deve tirar proveito de todos 
os métodos e de todas as maneiras de construir cientificamente a realidade 
social (LAHIRE, 1997, p. 31). 

Assim, a trajetória percorrida – tempo e espaço - nos cursos pré-vestibulares populares 

e alternativos pesquisados, visando à inserção no ensino superior, evidencia conflitos como 

possibilidade do nascimento de identidades (MELUCCI, 1997); as fronteiras simbólicas de 

identidades apresentam uma tomada de posição desses jovens frente aos caminhos possíveis 

de seus projetos de futuro. Dubet (1994) diz que tomar para si mesmo o projeto de futuro a 

partir da vivência de estratégias e de conflitos do presente pode ser percebida como elemento 

que representa a capacidade que o próprio ator possui de construir a sua experiência.  

Desta forma, observa-se o problema colocado por esta pesquisa sob a óptica de um 

movimento do indivíduo (de seus projetos), ao mesmo tempo, sendo um resultado da pressão 

social (expansão do ensino médio e superior e pressão do mercado de trabalho por 

qualificação da mão-de-obra). Essa análise encontra sua justificativa nas transformações 

sociais do mundo do trabalho que se aprofundaram neste início de século XXI e levaram a 

uma diminuição da oferta de emprego, ao mesmo tempo em que aumentaram as exigências 

pela qualificação. A re-estruturação das forças produtivas tem levado jovens de camadas 

populares a aspirarem pelo ensino superior, compreendendo-o como um dos instrumentos 

possíveis para a melhoria da sua posição social (SILVA, 2003). 

Os jovens de camadas populares, ao se tornarem estudantes dos pré-vestibulares 

populares, rompem com um futuro provável, abrindo-se para a possibilidade de transformar 

seus projetos em atos. Desse modo, expressam uma relação complementar entre o tempo 

biográfico de seus projetos e o espaço constituído pelo circuito de pré-vestibulares populares, 

alternativos e comunitários que funcionam na USP. Quando eles falam de si ao longo das 

entrevistas, revela-se o mundo em suas palavras: seu mundo, seu lugar neste mundo. Assim, 

as entrevistas apresentam os elementos de conexão entre a particular constelação humana que 

cercou a sua vida e a sua aspiração - seu projeto decorrente - que aponta para o lugar futuro 

que querem conseguir para si mesmos (ELIAS, 1995). 

Esse amálgama de fatos, experiências, estilos de vida de cada trajetória singular dos 

jovens entrevistados passou a ser ponto central da análise qualitativa da pesquisa. O somatório 

de fatores determinantes para a formulação de um projeto decorrente da aspiração à educação 
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superior apresentou elementos comuns vinculados também à ação socializadora mesmo que 

com a marca da singularidade de cada percurso e, principalmente, dos sentidos atribuídos a 

um mesmo projeto. “[...] Em última análise, até mesmo as decisões individuais ficam 

obscuras quando não se consideram os aspectos relevantes dos processos sociais não-

planejados em que ocorrem, e cuja dinâmica determina, em grande parte, suas conseqüências” 

(ELIAS, 1995, p. 48). 

A construção analítica que, então, se mostrou como uma lente adequada para 

compreender esse fenômeno foi a busca pela identificação de configurações e de arranjos 

particulares entre elas, no sentido de apreender as experiências singulares de socialização dos 

indivíduos (SETTON, 2002). Assim, 

[...] no seio das configurações mutáveis – que constituem o próprio centro do 
processo de configuração – há um equilíbrio flutuante e elástico e um 
equilíbrio de poder, que se move para diante e para trás, inclinando-se 
primeiro para um lado e depois para o outro. Este tipo de equilíbrio flutuante 
é uma característica estrutural do fluxo de cada configuração (ELIAS, 2005, 
p. 143). 

A investigação sobre as configurações se faz na análise do conjunto de arranjos 

compostos por cada jovem com suas aspirações à educação superior, bem como analisando a 

interdependência entre o projeto resultante de cada arranjo e as instâncias socializadoras; 

instâncias essas referentes à família, à trajetória escolar, à rede de amizades e à própria 

intencionalidade político-pedagógica dos pré-vestibulares populares e alternativos. O estudo 

da configuração social de cada jovem pretendeu uma análise que se voltasse mais para as 

especificidades do que para os elementos que lhes são comuns. Pois, “o conceito de 

configuração comporta o reconhecimento da existência de uma constante mudança social e, 

portanto, não se propõe a um começo, meio e fim. Mas à análise do processo” (ELIAS, 2005, 

p. 144). 

Essa opção levou a organizar os dados obtidos com as entrevistas a partir de 

modulações reais diante dos tipos ideais concebidos desde a primeira etapa de pesquisa; com 

efeito, essa etapa tinha sido caracterizada pelo levantamento quantitativo de dados e pela 

análise estatística de correspondência (ANACOR). Por conseguinte, a análise mais 

compreensiva se dedicou à natureza das experiências dos jovens que os levaram aspirar à 

educação superior, incluindo a posição dos entrevistados frente ao seu grupo familiar e de 

amigos, bem como o sentido atribuído por eles à trajetória de longevidade escolar que 

conquistaram.  

O significado destes aspectos pessoais das ligações humanas pode não ser 
inteiramente claro se usarmos como única ilustração o nexo de relações de 
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uma pessoa isolada. No entanto, é essencial voltarmos à teia de relações 
pessoais dessa pessoa isolada, para ver como é que ela aparece do seu ponto 
de vista – como é que é sentida do ponto de vista da perspectiva do “eu”. Só 
assim se torna possível compreender toda uma cadeia de interdependências 
mais alargadas, baseadas em ligações pessoais de cada pessoa singular. [...] 
Em unidades sociais pequenas, contendo relativamente pouca gente, a teia de 
relações pessoais de cada pessoa singular pode incluir nessa unidade todas as 
outras pessoas. A configuração das valências de afeição e de desapego de 
cada um será certamente diferente da dos outros. [...] À medida que as 
unidades sociais se tornam maiores e mais estratificadas, encontram-se 
novas formas de ligação emocional. Simultaneamente com ligações 
interpessoais, encontrar-se-ão ligações unindo as pessoas a símbolos de 
unidades maiores (ELIAS, 2005, p.150). 

A organização de dados procurou destacar as trajetórias de cada jovem por inteiro, 

com o intuito de revelar as suas singularidades individuais. No entanto, os dados não se 

fecham em si mesmos e não se apresentam sem contato entre si. O trabalho de escrita e re-

escrita possibilitou voltar à construção de uma configuração após a escrita de outra, para que 

os elementos omitidos ou negligenciados durante a anterior ficassem mais evidentes. Dessa 

maneira, a exposição não agrupou as narrativas por tópicos; optou-se pela apresentação de 

cada caso na íntegra  

Essa opção de análise também decorre diretamente da compreensão da entrevista 

como uma forma de relação social especial: a entrevista não deixa transparecer uma 

informação que existia previamente. No ato de entrevistar um indivíduo, as palavras não 

esperam, nos lábios ou na cabeça do entrevistado, as perguntas do entrevistador. Mas, são 

elaboradas no instante seguinte à pergunta, sendo que seu significado se relaciona com a 

produção de um discurso singular sobre determinado evento narrado. É um processo de 

atribuição de sentidos e valores para ações realizadas noutro tempo e espaço: possuem, 

entretanto, relações intrínsecas com o tempo presente e o espaço atual. Desse modo, a ação de 

empreender uma análise singular de cada jovem e suas configurações possibilitou ampliar a 

riqueza das inúmeras razões e fatos que levaram esses jovens a aspirarem à educação superior.  

As entrevistas permitiram uma análise daquilo que escapa às variáveis quantitativas e 

suas inferências. Empreendeu-se uma análise abrangente que pretendeu ser uma ferramenta 

metodológica para olhar as trajetórias improváveis (LAHIRE, 1997). O que interessou foram 

os processos heterogêneos, diversos e singulares de cada indivíduo na sua relação com as 

instâncias socializadoras, que configuraram sua aspiração à educação superior.  

Procurou-se ainda construir um esquema analítico para cada jovem e suas 

configurações para apreender a gestão das lógicas de ação de utilizadas (DUBET, 1994). Ao 

analisar discursos, a proposta não é ter acesso às práticas, mas reconstruir as relações de 
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interdependência e disposições sociais prováveis ou não, através de convergências e 

divergências das informações emitidas pelos indivíduos para reconstruir uma realidade social. 

“Portanto, é enfrentando a questão da entrevista como discurso não transparente que 

poderemos ter uma oportunidade de reconstruir as práticas efetivas [...] as disposições sociais 

efetivas que estão no princípio dos discursos proferidos” (LAHIRE, 1997, p. 77). 

A estrutura comum aos casos aqui apresentados procurou seguir uma ordem que 

possibilitasse ao leitor posicionar melhor o indivíduo no seu contexto, no seu projeto 

decorrente da aspiração à educação superior e na relação com o ethos de cada cursinho 

estudado. Assim, apresentam-se os dados iniciais da entrevista com as anotações sobre o 

clima em que foi feita e sobre as reações do entrevistado. Cada caso é apresentado a partir dos 

eixos do roteiro de entrevista. As comparações serão feitas apenas no capítulo de conclusão 

deste trabalho buscando traçar comparações entre as trajetórias analisadas e o problema, a 

hipótese e os objetivos de pesquisa. 

Antes de adequar-se à ordem em que são apresentadas aqui, as entrevistas foram 

transcritas na íntegra e em seguida, analisadas. As falas dos entrevistados foram mantidas ao 

máximo da mesma forma com que foram expressas. Essa decisão é fruto de se considerar que 

a ordenação da entrevista e a maneira como o entrevistado se expressa já constituem em si 

uma etapa determinante da análise (FLICK, 2007). Uma vez transcritas, elas foram 

submetidas aos entrevistados e alguns solicitaram que fosse feita uma edição. Prevaleceu, 

todavia, a decisão de não alterar as narrativas, que teve como princípio preservar a própria 

singularidade de cada entrevistado, inclusive com o seu jeito de falar e se expressar.  

 

 

5.1. CASOS DE CONFIGURAÇÕES 

 

 

A realização das entrevistas com jovens dos cursos pré-vestibulares populares seguiu 

os critérios extraídos da análise quantitativa dessa população. Nessa análise, apresentada no 

Capítulo 4, pudemos delinear alguns perfis predominantes de estudantes dos cursinhos 

pesquisados. A combinação da descrição dos dados quantitativos com a posterior análise de 

correspondência realizada apontou a presença de três tipos de estudantes nos quatro cursos 

pré-vestibulares, conforme Tabela 5 a seguir: 
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Tabela 5 – Tipos de estudantes por razão para cursar a educação superior e  

por tipo de aspiração 

Perfil Tipo de razão para cursar a 

educação superior 

Tipo de aspiração 

Curso Pré-Vestibular da FEA-USP Realização de um sonho Combinação entre gostos 

pessoais e remuneração 

Curso Pré-Vestibular do NCN Qualificar-se na ocupação atual Melhor remuneração na 

ocupação atual 

Curso Pré-Universitário da Psico e 

Curso Pré-Vestibular 

Experimental do CRUSP 

Busca de conhecimentos 

profissionais 

Conquista de realização 

profissional 

 

O primeiro perfil é predominante no Curso Pré-Vestibular da FEA-USP. Ele é 

composto de mulheres brancas e pardas, com renda mensal média familiar per capita de 1 até 

3 salários mínimos. A razão para cursarem o ensino superior é realizar um sonho; a aspiração 

decorrente desse projeto é a combinação de seus gostos pessoais com a remuneração. 

O segundo perfil é do Curso Pré-Vestibular do NCN, que apresenta homens negros e 

pardos, com renda mensal média familiar per capita de menos de 1 até 2 salários mínimos. A 

razão para cursarem o nível superior de ensino é melhor qualificar-se na ocupação atual. Sua 

aspiração, portanto, vincula-se à conquista de uma melhor remuneração na ocupação atual ou 

através da mudança de emprego. 

O terceiro perfil é predominante nos cursos pré-vestibulares da PSICO e do CRUSP. 

Compreende homens e mulheres, que se auto-identificam como brancos e pardos. Eles 

possuem uma renda mensal média familiar per capita de 2 até mais de 4 salários mínimos. A 

razão de cursarem o nível superior é a busca por conhecimentos profissionais; sua principal 

aspiração é a conquista da realização profissional. 

 A seleção dos entrevistados foi realizada após uma divulgação junto a todos os 

estudantes dos cursinhos, seguida de uma triagem de candidatos a partir da comparação dos 

interessados em participar da pesquisa e os perfis quantitativos decorrentes da análise da 

população estudada, conforme descrito no Capítulo 3 e no Capítulo 4. As entrevistas tiveram 

duração aproximada de 45 minutos a 1 hora. Todas foram gravadas (no celular / digital), após 

a autorização do entrevistado e a assinatura do contrato de livre consentimento. Depois da 
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transcrição, elas entrevistas foram submetidas aos entrevistados, que consentiram na 

publicação. 

O roteiro de entrevista, como apresentado no Capítulo 3 e no Capítulo 4, procurou 

também recolher pistas de como os jovens escolheram os pré-vestibulares e saber quais os 

critérios que foram utilizados nessa ação. De igual modo, investigou a importância das redes 

familiares e de conhecimento sobre a própria Universidade de São Paulo. Da mesma maneira, 

buscou conhecer os vínculos de amizade que constituíram também um elemento importante 

para se compreender a trajetória desses jovens até os cursos pré-vestibulares. Cada caso 

possui uma numeração e um título no qual se busca expressar a combinação do movimento de 

gestão de lógicas de ação com as configurações que marcaram a trajetória dos atores 

entrevistados.  

Cumpre salientar que para concretizar as configurações todos os nomes que aparecem 

são fictícios e autorizados pelos entrevistados. Os casos são apresentados em blocos para 

permitir captar a intencionalidade político-pedagógica de cada pré-vestibular. Além disso, o 

conjunto de entrevistas apresentadas é composto de quatro do Curso Pré-Universitário da 

Psico, seguidas pela entrevista realizada com a estudante do Curso Pré-Vestibular 

Experimental do CRUSP. Depois são apresentadas as três entrevistas realizadas do Curso Pré-

Vestibular da FEA e, por fim, são expostas as narrativas do estudante do Curso Pré-Vestibular 

do NCN.  

 

 

5.1.1. Casos de configurações do Curso Pré-Universitário da Psico 

 

 

5.1.1.1. Caso I: Aspiração à educação superior como afirmação de uma identidade decorrente 

do domínio de conhecimentos 

 

 

Gustavo é negro, tem 24 anos e nasceu em Salvador (BA). Ele não trabalha, reside na 

zona norte de São Paulo e possui uma renda inferior a 1 salário mínimo. Já está formado no 

ensino médio desde 2005. Está fazendo curso pré-vestibular pela terceira vez e pretende 

prestar vestibular para a carreira de Administração.  

 Gustavo possui muita clareza das razões pelas quais ele aspira um curso de nível 

superior em uma faculdade de qualidade, preferencialmente pública. Sua aspiração poderia ser 
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compreendida enquanto um projeto, um propósito, um plano, ou seja, ações e estratégias de 

atores que possuem o domínio das regras do jogo de acesso ao ensino superior enquanto um 

instrumento de realização pessoal.  

A entrevista com ele foi a primeira de todo o conjunto. Ela ocorreu em salas de aula do 

próprio prédio do Instituto de Psicologia (IP), onde funciona o Pré-Universitário da Psico. Ao 

longo da entrevista, ocorreram três interrupções devido à necessidade de mudança de sala. 

Essas interrupções não chegaram a atrapalhar o conjunto da entrevista, pois Gustavo se 

mostrou extremamente interessado em dar o seu depoimento. Quando perguntado sobre as 

razões pelas quais havia decidido conceder a entrevista, ele afirmou que havia ficado 

empolgado com a possibilidade de narrar suas experiências.  

A entrevista transcorreu quase na íntegra, ou seja, poucas foram às vezes na quais o 

pesquisador interrompeu, ou mesmo fez alguma pergunta. Pelo fato de ter sido a primeira, ela 

foi mais longa e mais solta que as posteriores, sendo que, a qualidade da narrativa compensou 

todas as eventuais falhas na condução da entrevista. É relevante destacar a empolgação do 

entrevistado em narrar sua história, o que ficou evidente em momentos em que ele ficava de 

pé, andando pela sala, pensando sobre os fatos ocorridos, elaborando-os, retomando 

impressões distantes e atribuindo novos significados para a sua própria vida.  

A trajetória escolar de Gustavo sofreu uma influência decisiva de sua mãe. Já a relação 

com seu pai foi marcada pelo conflito em decorrência de expectativas divergentes de futuro: 

seu pai não se preocupava com a sua escolarização, mas, exigia a conquista de uma profissão. 

Único filho, numa família com mais duas irmãs, Gustavo seguiu sempre os conselhos da mãe 

e nunca parou de estudar. Apesar de não compreender o sentido, gostava de ir para a escola 

para curtir muito, e sempre conseguia boas notas nas disciplinas de exatas, principalmente em 

matemática. Vale destacar o papel singular que ele exerceu no grupo familiar, sendo o único 

dos filhos a traçar uma trajetória longeva e de sucesso escolar, enquanto as suas irmãs 

abandonaram os estudos antes mesmo de completar o ensino fundamental.  

O contexto sócio-econômico da família não era de todo adverso; seus pais tinham um 

pequeno mercado de bairro que gerava os rendimentos familiares. Sua trajetória escolar teve 

início numa instituição católica e durou até a 4ª série do ensino fundamental. A partir da 5ª 

série transferiu-se para uma escola pública e, nas suas palavras, essa mudança determinou 

outra relação com o estudo. “[...] Foi onde eu quebrei as pernas, tipo, passava ano sim e ano 

não, porque eu ia pro colégio só de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, dia de sexta-feira eu 

não ia porque era balada, né? E de segunda-feira eu não ia porque tava puta cansado de 

sábado e domingo. Então começou essa vida”.  
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A grande influência para continuar insistindo na conquista de uma longevidade escolar 

é a sua mãe. Gustavo foi o único da família a se formar no ensino médio. Para ele, isso foi 

possível graças somente ao domínio das regras do jogo escolar, o que lhe possibilitou utilizar 

estratégias tais como: não ter pressa para se formar e conseguir boas notas nas disciplinas que 

possuía facilidades.  

Segundo ele, sua mãe sempre difundiu a ideologia de que todo mundo é capaz de tudo; 

basta dedicar-se de verdade para conseguir. Um dos exemplos que ele citou sobre essa postura 

da sua mãe foi quando ela retomou os estudos - abandonados na ocasião de sua primeira 

gravidez aos 15 anos de idade -, na mesma sala da 8ª série onde ele estudava. Sua mãe 

conseguiu formar-se no ensino médio antes dele, e ainda seguiu estudando até concluir o 

curso de enfermagem. Esse fato é lembrado por Gustavo para exemplificar a ideologia que 

sua mãe transmitia: “[...] muitas vezes eu paro pra pensar, que ela entrou e se formou primeiro 

do que eu. Ela mostrou de uma forma - tá ligado, meu? – que, hoje, eu me espelho nela, tá 

ligado? [...] Ela entrou, se formou e eu não; eu ficava em casa, estudar pra quê? Eu tinha um 

conselho da parte dela [de] que a vida, hoje, é assim; se não tiver conhecimento, você não é 

ninguém, o homem vale o que ele tem. Ela tinha essa idéia, mas, também não pressionava 

porque, pra ela, ninguém pode fazer por você.”  

A persistência de Gustavo com os estudos não se deu com grande interesse, pois a 

postura era: “quando eu quiser, eu aprendo”. As suas estratégias e táticas de permanência na 

escola cunharam-se em duas frentes: a) a facilidade em acompanhar e conseguir notas em 

algumas disciplinas da área das exatas; b) não ter pressa para se formar, "ia capengando, 

capengando, mas, não parava". Hoje, quando olha para sua trajetória, afirma: “[...] uma coisa 

que eu me arrependo dessa época [...] é não ter levado a sério o estudo. [...] Isso me faz correr 

atrás do tempo perdido. [...] Não é que esse tempo foi em vão, mas, eu queria ter estudado 

mais”. Essa época à qual se refere é definida por ele como um período em que era um 

moleque que não sabia nada da vida, mas, que curtiu muito, inclusive transitando entre o legal 

e o ilegal. Para viajar com os amigos, realizava “bicos” e trabalhos alternativos (por exemplo: 

tatuagem de hena na praia). Às vezes por diversão, participava de gangues de rua e brigas de 

torcida de futebol. Para ele, ser jovem é diferente de ser moleque, pois a juventude foi uma 

coisa “[...] que o homem estipulou, tá ligado? Pra proibir determinadas coisas”, mas, que pode 

ser encarada como um espírito, como uma palavra, pois “[...] eu posso ser jovem depois dos 

quarenta anos, porque jovem é ter aquele espírito”. 

Assim, Gustavo conseguiu, pouco a pouco, distinguir-se cada vez mais de seus pares 

(amigos e familiares). Isso porque não gostava de estudar, mas, seguiu lentamente até 
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conquistar uma trajetória longeva, muito em função do apoio familiar que recebeu de sua 

mãe. Para Gustavo, a juventude é uma maneira de encarar a vida e as dificuldades que se 

apresentam.  

O estudo também foi importante nesse processo de transformação de moleque em 

jovem, pois constituiu uma forma de se diferenciar de seus amigos e familiares e reivindicar o 

seu próprio espaço na construção de sua vida. “[...] Eu tento fazer uma mudança radical. 

Assim, do jeito que eu era, eu não me comunicava, era muito bravo e brigava muito na rua. Se 

você [pesquisador] me conhecesse nos meus 18 anos, você ia olhar assim e falar: ‘esse 

moleque aí, mano, já é fim de linha’. Tipo não vai ser nada, não vai ter nada, tipo assim, vai 

ser mais um... [pensativo...silêncio] ...ah...sei lá....meus amigos, assim, tudo morreu....os que 

não morreu, tá na cadeia. Cê tem noção do que é isso, meu? Tipo pá...”.  

Aos 19 anos, veio para São Paulo sozinho atrás de um primo. Quando chegou em São 

Paulo, a primeira coisa que fez foi matricular-se numa escola para concluir o 3º ano do ensino 

médio. Não sabia para quê estudar, mas, sentia-se atraído pelo conhecimento. Descobriu a 

razão de estudar quando foi procurar um emprego: a necessidade de trabalhar para viver. Mas, 

não associou o estudo à inserção no mercado de trabalho, como condição para conseguir 

emprego. A relação estabelecida foi: “[...] de posse do conhecimento, eu posso abrir meu 

próprio negócio, pois não quero ser empregado de ninguém”. 

Gustavo sempre transitou em vários meios sociais e essa experiência o ajudou a 

planejar melhor seus objetivos. “[...] A galera assim, que eu ando, é muito mista. Gente que já 

fez [um curso superior e pré-vestibulares] e desistiu, gente que já fez e concluiu e gente que 

nunca fez e nem pretende fazer”. Foi numa dessas relações que ele descobriu o cursinho da 

Poli, em 2006, onde fez o curso semi-extensivo (seis meses de duração). “[..] Aí, de lá pra cá, 

eu comecei a estudar, estudei pra caramba”. Para Gustavo, foi nos cursinhos populares [Curso 

Pré-Vestibular da Poli e Curso Pré-Universitário da Psico] que ele começou a gostar de 

estudar. “[...] [No cursinho da Poli,] eu vi muita coisa que eu nunca tinha visto, né meu. 

(pensativo) [...] E aí eu comecei a descobrir a história, a biologia, que eu não sabia nem pra 

que lado ia. Eu comecei a gostar de estudar mitocôndria, esses bagulho assim (risadas). 

Firmeza, eu comecei a me interessar”. Em 2007, acabou “desandando de novo” e 

abandonando o cursinho. 

A descoberta da existência de cursos pré-vestibulares populares, alternativos e 

comunitários se fez pela relação com pessoas de estratos sociais elevados e também devido ao 

acesso à internet. A entrada num pré-vestibular popular transformou a sua percepção sobre o 

acesso ao ensino superior, sobre carreiras profissionais e, principalmente, foi nos cursinhos 
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que começou a gostar e ver sentido no estudo. Para Gustavo, o cursinho da Psico pode ser 

definido por um sentimento de que todos estão num mesmo barco, ou seja, um sentimento de 

igualdade e solidariedade para a conquista de suas aspirações.  

No início de 2008 resolveu retomar definitivamente os estudos, consultou o site da 

USP e descobriu os vários cursinhos que funcionavam no campus Butantã. No entanto, a 

maioria deles já havia encerrado o período de inscrição. Mesmo assim, resolveu insistir, foi ao 

cursinho da Psico inscreveu-se, e foi aprovado no processo seletivo. Dessas duas experiências 

em cursinhos populares, ele destaca que “[...] são duas coisas [Poli e Psico] assim bem legais, 

diferentes uma da outra. Aqui [Psico], o que eu percebi é essa motivação que tenta passar uma 

igualdade, né, meu. [...] Tenta passar uma coisa assim, do projeto, uma coisa assim, que é 

nossa, de uma coisa assim, que a gente tem que correr junto. Tipo assim, vamô pra batalha.”  

Dois momentos decisivos que configuraram a aspiração de Gustavo ao ensino 

superior. Primeiro foi sua mudança da Bahia para São Paulo, na qual os laços de dependência 

com a família foram rompidos. Ao mesmo tempo em que os conselhos de mãe deixaram de 

ser bronca e passaram a ter outro sentido. Outro momento decisivo foi a sua tentativa de 

inserção no mercado de trabalho, que o levou a descobrir o real valor do conhecimento, ou 

seja, a hierarquia funcional amparada pelo valor do diploma de nível superior. Assim, para 

Gustavo, a faculdade deve ser encarada como uma ferramenta que, quando associada à 

experiência de vida do indivíduo, pode proporcionar ascensão social através da conquista de 

um bom trabalho.  

Para ele, a faculdade só pelo diploma não vale, porque ela deve ser uma ferramenta 

para usar em várias coisas boas ou ruins e que, somadas “ao jogo de cintura, você pode 

conseguir mudar a sua vida”. Pois, “[...] não adianta nada ter o curso superior por ter o curso 

[diploma]”. Por isso, ele afirma que, no ano de 2008 “[...] meu trabalho vai ser o estudo”. Sua 

rotina é acordar às 7h e começar a estudar, todos os dias, até mais ou menos umas 17h, 

quando vai para a USP. Sua aspiração a um curso de nível superior é adquirir conhecimento, 

ter uma base, independentemente de ser uma faculdade pública ou privada; no entanto, 

destaca que não quer entrar em qualquer uma. Sua pretensão de entrar numa faculdade pública 

é decorrente da gratuidade e da infra-estrutura, como moradia, alimentação, bolsas de estudo, 

trabalho, etc.  

Suas estratégias para passar no exame vestibular são: não ter pressa (“a gente é que faz 

o nosso tempo”); buscar a qualidade do curso oferecido (“ter uma base sólida de 

conhecimentos”); aproveitar e encarar as oportunidades que estão ao seu lado (“entrar num 

curso técnico, não ficar fixo num só projeto distante de você”). Criar etapas para a realização 
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de suas aspirações tais como: entrar num curso mais fácil, viver na universidade aproveitando 

seus recursos - bolsas, alimentação, transporte, etc. - e depois prestar exames para uma 

carreira mais concorrida que queria antes. Toda sua trajetória realizada é voltada para ele 

mesmo se aprimorar e fazer a diferença. “[...] Então, meu maior medo era esse, entrar nos 

bagulho [numa faculdade] pra ser mais um. Não. Não queria ser mais um, tá ligado? Quero 

ser o diferencial. Quero chegar nos assuntos e trocar uma idéia. Quero ter conhecimento. 

Admiro aquelas pessoas que sabem, que têm um conhecimento, que conseguem trocar uma 

idéia sobre os assuntos, que chama aquela atenção”. 

Gustavo pretende fazer um curso na área da administração, mas, tem muitas dúvidas. 

No entanto, seu objetivo final é abrir um negócio próprio na área da tecnologia da informação. 

“[...] Aí mano, eu comecei a ver esse conflito e pensei: mano, para eu ter conhecimento, pra 

eu adquirir um negócio meu, mesmo que seja pequeno, eu tenho que ter um conhecimento. 

Mesmo se eu queira me diferenciar, ou queira ter um trabalho... sei lá, reivindicar o meu 

direito, reivindicar coisas assim, coerente, né? [escolhendo pausadamente cada palavra] [...] 

Mas, tudo isso, não veio assim, nessa hora, mas, veio durante todo esse percurso, que eu fui 

vendo a necessidade de ter esse conhecimento. De ter, tipo... meu, sei lá, como é que eu posso 

falar? [silêncio pensativo] a necessidade de ter esse conhecimento”. 

Para ele, a relação de conciliação entre estudo e trabalho é muito difícil quando se trata 

de quem tem “defasagem de conteúdos escolares: a vida é feita de escolhas e você tem que se 

dedicar”, ele afirma pensativo; sua decisão foi sair do emprego como agente de segurança de 

uma vídeo locadora para viabilizar seus estudos: “[...] aí, eu falei: meu, ou eu estudo ou eu 

trabalho. Aí, eu fiz a minha programação: saio do trampo, pego o dinheiro, divido doze meses 

nas prestação e tenho que me manter esse ano e me dedico ao máximo de conhecimento”. A 

essa dificuldade de conciliação entre trabalho e estudo, Gustavo associa o fato de não ter 

levado a sério o estudo enquanto freqüentava a escola. Por isso, afirma: “tipo, assim, eu tinha 

que sair do emprego porque não dá. Principalmente pra mim, que não estudei legal, não tive 

uma estrutura. E pra falar, assim, que vai fazer cursinho, vai estudar uma hora, entrar na 

faculdade e absorver legal as aulas, não vai. É papo furado. Você até passa, mas, vai ter que 

estudar muito mais tempo, seu estudo vai se alongando nos anos”.  

Nessa reflexão, um aspecto por ele destacado refere-se a uma condição de classe 

relevante. Um jovem de baixa renda enfrenta problemas como o de não ter dinheiro para 

pagar o aluguel, para quitar as suas contas, para viabilizar o transporte até o cursinho, etc. São 

problemas que atrapalham nos estudos, pois tiram o foco, preocupam e prejudicam a 

concentração. Nas suas palavras: “aí, eu começo a entrar em conflito, tá ligado? Você está 
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estudando e, de repente, se lembra das contas pra pagar, aí perde a concentração, o ânimo, o 

sono, fica puto, né?”.  

Quando procuramos identificar os objetivos específicos de pesquisa na trajetória de 

aspiração de Gustavo, deparamo-nos com a constatação de uma singularidade em relação às 

influências socializadoras que ele viveu. Com efeito, Gustavo não associa a participação em 

grupos juvenis com seu projeto de aspiração; no máximo, a associação possível seria construir 

uma identidade oposta àquela existente naqueles grupos. Também não foi determinante sua 

relação com os estudos. Apesar de Gustavo ser um emblema de uma improvável trajetória de 

sucesso escolar, ela não sinaliza relação explícita com a sua aspiração ao ensino superior. Por 

fim, a influência familiar, particularmente da sua mãe, foi decisiva para ele seguir seus 

estudos. 

Nesse movimento de conquista e de afirmação de longevidade escolar, Gustavo 

operou uma síntese das influências de sua rede familiar, qual seja, ampliar seu repertório de 

conhecimento para "valer mais", influenciado pelo exemplo de sua mãe e conquistar uma 

profissão autônoma, como pretendia seu pai. Assim, Gustavo considera o estudo uma 

prioridade para adquirir mais conhecimentos, e encara o trabalho como uma forma de 

construir seu próprio espaço no mundo.  

Portanto, quando comparado com a tipologia elaborada nesta pesquisa, observa-se que 

Gustavo possui uma aspiração vinculada à sua formação profissional representada pelo seu 

anseio de ter uma base de conhecimentos, além de trilhar um caminho voltado para a sua 

realização pessoal com a conquista de uma carreira que lhe possibilite abrir seu próprio 

negócio. Nesse sentido, as aspirações de ascensão social e a inserção no mercado de trabalho 

ficam como conseqüências do sucesso das anteriores.  

 

 

5.1.1.2. Caso II: Aspiração à educação superior como realização pessoal, por meio da 

conquista de uma profissão que proporcione status social, compreendido enquanto mobilidade 

no espaço e/ou circulação e militância  

 

 

Telma tem 17 anos, é negra e trabalha com carteira assinada como auxiliar 

administrativa. Possui uma renda entre um e dois salários mínimos e reside com seus tios na 

Região Sul da Capital. Ela está fazendo pela primeira vez curso pré-vestibular e se formou em 

2007 no ensino médio. Pretende cursar Jornalismo.  
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A entrevista com Telma transcorreu sem qualquer interrupção e, ao final, foi por ela 

considerada muito boa, porque se sentiu livre para emitir suas opiniões e pôde refletir sobre 

alguns aspectos que nunca tinha dado muita atenção sobre a sua aspiração ao ensino superior. 

As razões pelas quais decidiu ser entrevistada foram a vontade de ajudar na pesquisa e, 

principalmente, a identificação que ela tem com a carreira de jornalista.  

 Sua aspiração pode ser identificada como fruto de uma conjectura, um acontecimento, 

uma sucessão de atos; o destino, em suma, decorrente de episódios de inflexão que 

modificaram o rumo da vida e os significados e/ou sentidos atribuídos a determinados eventos 

considerados decisivos para a centralidade da aspiração à educação superior. Nesses 

episódios, as influências centrais foram a de sua mãe, já falecida, e de sua tia, com quem 

reside e que possui uma trajetória de longevidade e sucesso escolar com a titulação em nível 

de pós-graduação. Após esses eventos, Telma encontrou no estudo uma forma de constituir 

sua identidade, resultante também do preconceito que sofria na escola. Sua determinação e o 

gosto pelo estudo representam os ingredientes para o seu sucesso escolar.  

Telma trabalha desde que concluiu o ensino médio no final de 2007. Conseguiu seu 

trabalho por meio de redes de relações familiares e profissionais, ou como ela diz: “[...] hoje, 

o trabalho é QI [quem indica], e meu tio tem uns contatos e me indicou. [...] E eu fui ser 

operadora de telemarketing”. No entanto, não conseguiu adaptar-se à função porque o 

trabalho era “puro reflexo do capitalismo selvagem” e a pressão era muito grande. Mas, um 

dia, sua chefa, percebendo suas dificuldades com as vendas, convidou-a para mudar de função 

e, hoje, ela trabalha como auxiliar administrativa. Nessa nova tarefa, ela imaginava que iria 

conseguir ter mais tempo para estudar, mas constata, com certa decepção: “no fim [...] eu 

tenho que ficar até mais tarde", quase todos os dias.  

Ao narrar sua trajetória escolar, duas pessoas emergem de forma determinante: sua 

mãe, que a incentivou ao progresso na vida através do estudo e, sempre que necessário, 

recorria àquele senso de responsabilidade: primeiro a obrigação depois a diversão. E 

lembrava, “[...] a disciplina em si faz com que você tenha uma organização da sua vida e você 

tenha uma ascensão, pessoal e profissional”. A outra pessoa muito significativa é sua tia, com 

quem vive e de quem tem muito orgulho: “[...] foi a primeira mulher da minha família, mulher 

negra, [enfática e orgulhosa] [...] que fez faculdade [...], mestrado [...] quando eu tinha uns 8 

ou 9 anos [...] e eu nem entendia muito bem. [...] Agora, ela faz doutorado”. Quando Telma 

conta sua vivência escolar, afirma que sempre gostou de estudar, pois sempre teve uma 

curiosidade que a motivava a querer saber mais sobre todos os assuntos. Até hoje, diz ela, 

“[...] eu tenho desejo de conhecer várias coisas, pessoas, países”.  
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No entanto, ela diz que foi muito difícil sua mudança da escola particular, onde 

estudou até a 2ª série do ensino fundamental, para a escola pública. “[...] No primeiro 

momento, não foi assim tão difícil, porque era tudo criança. [...] Mas, depois que você passa 

para a 7ª série [...], as brincadeiras que fazem com você já não são mais tão inocentes, a 

malícia nas palavras já começa a surgir, e você tem que ter um jogo de cintura para lidar com 

tudo isso”. Telma se posiciona claramente em relação à discriminação que sofreu na escola 

com as brincadeiras e piadas que a taxavam de “gordinha” e “neguinha do cabelo ruim”. Foi 

pela dedicação aos estudos que ela superou essas adversidades e construiu uma imagem 

positiva de sua identidade. “[...] Então, o estudo foi um escape, porque os alunos me 

xingavam, mas eu tirava boas notas [...] e estava sempre entre os melhores da sala”. A escola 

onde ela estudou se diferenciava das demais escolas de seu bairro, porque “[...] tinha um 

diretor que puxava [...] tanto que é a única escola do bairro que não é pixada”. Por 

conseqüência, a qualidade da escola, segundo ela, não era ruim, porque “[...] tinha professores 

que te puxavam [...] e traziam coisas que podiam te ajudar numa vida futura”.  

Seu gosto pelo estudo foi despertado definitivamente a partir da 7ª série, quando 

passou a fazer parte, como voluntária do conselho editorial da Revista Viração (revista 

voltada para o público jovem). Essa experiência foi fundamental para construir seu projeto 

profissional e sua identidade negra, mediados pela escolarização. Nas suas palavras: “[...] aí, 

veio a militância [...], eu passei a ser uma integrante do conselho editorial da Revista Viração. 

[...] Eu consegui me infiltrar no projeto e fiquei lá quatro anos. [...] Através desse projeto que 

eu tive contato com a escrita, e por isso,  hoje, eu quero ser jornalista. [...] Foi lá que me 

direcionaram, porque eu já tinha uma massa crítica, mas, lá que eu descobri outro mundo. E lá 

que eu descobri que negro é lindo e me assumi mesmo”. Ela atuou no projeto da revista por 

mais de quatro anos.  

O momento decisivo para a escolha da carreira profissional foi a experiência de 

trabalho na revista de/para jovens. Essa experiência despertou nela o desejo de realização 

pessoal pelo exercício profissional e militância. Telma tem muita clareza do valor do diploma 

de curso superior nos dias de hoje e, na luta contra a desclassificação de sua longevidade 

escolar, tem o objetivo de ingressar em uma universidade pública. Dessa maneira, aspira 

conquistar sua mobilidade espacial e uma ampliação cultural na forma de status social. 

A experiência de colaborar em uma revista alternativa voltada para o público jovem 

determinou sua aspiração à educação superior e à sua escolha da profissão de jornalista, que, 

segundo ela, possui algumas características centrais para realizar-se profissional e 

pessoalmente: “[...] porque o jornalismo dá a oportunidade de se informar, a oportunidade de 
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viajar e a oportunidade de criticar o governo; tem coisa melhor do que isso?” [risadas]. 

Assim, ela define que a profissão de jornalista também pode contribuir para que ela “saia da 

mesmice”, para construir outra vida e, também, “[...] eu posso, de certa forma, entrar na mente 

das pessoas [...] e falar que a vida pode ser diferente [...], que as pessoas possam respeitar as 

diferenças [...] como uma forma de militância”. 

Sua leitura sobre a importância de um curso de nível superior é bastante clara: “[...] o 

ensino superior, hoje, é regido como uma obrigação da sociedade. Se você não tem, você é 

rebaixado”. Por isso, destaca três razões para essa escolha: a militância; o desejo pessoal de 

“[...] viajar - mesmo que a trabalho; é uma possibilidade de sair de São Paulo”; e, o status 

social, porque, para Telma “[...] é só a educação que te dá argumento para o sucesso. [...] 

Mesmo que você não tenha dinheiro, mas você adquire conhecimento que é o seu 

conhecimento. Além disso é bom ter conhecimento, [...] a curiosidade que te leva ao 

conhecimento é muito importante. [...] Quanto mais a gente questiona, mais a gente evolui”.  

Para Telma, o fato de estudar na cidade universitária já é uma vitória, uma vez que 

garante um diferencial, que é o conhecimento do espaço e dos recursos oferecidos (assistência 

estudantil). Para ela, estudar num cursinho popular, alternativo e comunitário é um sentimento 

de união, de cooperação e solidariedade. Ser jovem nos dias atuais, para Telma, é uma 

banalidade, pois o jovem não possui força para ser ouvido pela sociedade. Mas, o lado 

positivo da juventude está na capacidade de sonhar e amar e de ir buscar suas aspirações.  

Para nossa entrevistada, o fato de fazer um cursinho popular que se localiza dentro da 

USP já pode ser considerado uma revolução na família. Isso porque, apesar de sua tia e seu tio 

possuírem cursos de nível superior e sua prima cursar uma faculdade, nenhum deles 

conseguiu ter acesso a uma universidade pública. Desse modo, ela afirma: “[...] se eu fizer 

USP [...] vai ser a realização de um sonho pessoal da minha mãe. [...] Porque a família aposta 

em mim e eu vou ser a primeira negra da família a entrar numa universidade pública”. Se, por 

um lado, esse projeto a inspira e lhe fornece energias para superar os obstáculos do dia-a-dia, 

por outro, implica maior cobrança dela consigo mesma. Nas suas palavras, então: “[...] seria 

uma glória pra todo mundo se eu conseguisse passar [numa universidade pública]. Aquela 

coisa toda que cria uma expectativa, e acaba me atrapalhando um pouco. [...] Mas eu vou 

fazer o ENEM [Exame Nacional do Ensino Médio] e ver se eu me saio bem, porque aí eu 

também posso ter uma faculdade particular [Mackenzie; PUC; Anhembi], mas, pra mim, o 

principal objetivo é uma faculdade pública”.  

Seu principal medo neste projeto de ingressar no ensino superior público para cursar a 

faculdade de jornalismo se relaciona, segundo ela, com as falhas da sua escolarização, 
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principalmente no ensino médio. “[...] Já era pra eu ter prestado vestibular no ano passado, 

mas eu não tive gás. [...] Eu tive muitas falhas no meu colegial e não prestei vestibular porque 

eu não me senti preparada. [...] Tenho medo dessa frustração se eu não passar no vestibular. 

[...] Não que eu não seja capaz, mas o nervosismo, a ansiedade, as angústias atrapalham”. 

Nesse aspecto, Telma revela uma característica marcante de muitos jovens que completam o 

ensino médio público, e nem sequer procuram ingressar no ensino superior, seja público, seja 

privado, pois julgam que não possuem capacidade para entrar, ou mesmo para acompanhar as 

exigências de um curso superior.  

Quando perguntada pelas razões que a levaram a escolher o curso pré-universitário da 

Psico, Telma mais uma vez, destaca questões da rede de relações sociais como determinante 

para a viabilização de seus projetos.  “[...] Olha, só por influências. [...] Meu tio trabalhava em 

Osasco e conhecia uma mulher que dava aulas aqui. [...] Aí ela falou que ainda tinha vaga [...] 

Aí fiz a entrevista [...] e fui selecionada. [...] É aquela coisa ‘o que é do homem o bicho não 

come’. [...] Fiz a matrícula e estou estudando aqui aos trancos e barrancos”. Sua identificação 

com o projeto ocorreu “logo de cara”, pois a proposta do curso de aliar a preparação ao 

vestibular com “essa coisa da militância e da reflexão sobre o mundo” provocou considerável 

identificação com a sua própria vida.  

Telma considera um diferencial preparar-se para o vestibular já dentro da USP, apesar 

de não conseguir, devido ao trabalho, aproveitar o espaço e a infra-estrutura como gostaria. 

“[...] Já é um gostinho de vitória. Só de você vir pra cá [USP] [...], você acaba conhecendo 

pessoas de outras faculdades. [...] É um diferencial porque você abre a sua mente. Porque 

algumas coisas você só vai aprender e ver que é possível quando você tem contato. [...] 

Porque se você fica lá [fora da universidade] você não vai saber como a universidade é. Nesse 

sentido, há um efeito que poderíamos chamar de pedagógico, nessa aproximação entre os 

jovens e a universidade, porque vem também acompanhado do sentimento de que é possível a 

concretização de sua aspiração. De igual modo se relaciona com os objetivos e as práticas 

constituintes dos próprios pré-vestibulares. Para Telma, estudar num cursinho popular não 

tem definição, pois: "a gente sente o que é". E afirma: “[...] são as relações humanas 

estabelecidas, a forma de expressão, o respeito às diferenças que criam um sentimento que 

cada um sente do seu jeito”. 

Telma possui uma leitura crítica de seu bairro e vizinhança. Nesse entendimento, ela 

também projeta que o curso de nível superior aponta uma ruptura com esses laços, dos quais 

ela não guarda sentimentos positivos. Para ela, no seu bairro “[...] as pessoas ficam na 

mesmice, não dá pra conversar com os vizinhos. [...] Aí, não dá pra ficar na rua até mais tarde 
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porque já fica um pessoal mal encarando. [...] Então, eu penso em sair do meu bairro, penso 

muito nisso, porque eu gosto de cultura”.  

As afirmações de Telma são reveladoras quanto ao seu olhar para o mundo, à sua 

incompatibilidade com o lugar que ela ocupa e, por isso mesmo, de seu desejo de progredir - 

como dizia a sua mãe -, pela educação para alcançar outro espaço social. Sua capacidade de 

circular pela cidade, adquirida nos tempos em que participava da revista, também lhe trouxe 

vivências diferenciadas do espaço urbano. A realidade vivida em seu bairro que contrasta com 

os equipamentos culturais da região central da cidade. “[...] Quando você vai pra uma 

Avenida Vergueiro [região central da cidade], tá ali no Centro Cultural [...] as pessoas do 

jeito que elas são; [...] elas tem outro tipo de pensamento, outro tipo de fala; [...] e quando 

você volta depois pra sua casa e vê aquilo [pessoas mal encaradas usando drogas na rua] [...] 

é muito conflitante. [...] Então, se eu conseguir uma ascensão, eu vou me orgulhar muito 

porque eu batalhei pra conseguir isso. Batalhei pra sair da mesmice”.    

Quando buscamos identificar na sua trajetória os objetivos específicos investigados 

nessa pesquisa observa-se que a influência que definiu a sua aspiração à educação superior foi 

a participação num grupo juvenil (revista para jovens). A escolha da carreira profissional se 

fez a partir da busca pela realização de si mesma e da ampliação da sua condição juvenil 

(“sonhar e amar”). De igual modo, a construção da sua aspiração ao ensino superior traz 

marcas quanto ao que dizia respeito à sua pertença social, de gênero e de raça. Esses traços 

são evidentes na construção da sua identidade: a trajetória de sucesso escolar constituiu-se 

maneira de vencer o preconceito (raça e obesidade) e de ocupar seu lugar na estrutura 

familiar. Assim, há uma intenção de gerir lógicas para superar constrangimentos sociais 

instituídos. Por fim, percebe-se uma clara relação entre o gostar de estudar e o aspirar à 

educação superior como forma de diferenciar-se de seus pares, fazer a diferença e conseguir 

status social.  

Uma vez perguntada sobre a situação de escolaridade de seus amigos, Telma afirma 

que “[...] ah... 50% está fazendo faculdade” [dois fazem faculdade pública]. Os demais 

buscam inserir-se no mercado de trabalho. Para ela, ser jovem, hoje, é uma “banalidade”. “[...] 

Porque o jovem não tem voz. [...] Além de não ter voz, não fazem meios de ser ouvido. [...] 

Porque muitos jovens não fazem nada para ter um diferencial; [...] são os jovens marcados; 

[...] o que importa é se você tem as marcas [tênis, roupas, assessórios, etc.]. [...] Por isso que 

eu falo que é banalidade”.  No entanto, a coisa boa de ser jovem, para Telma, é amar: “[...] ser 

jovem [...] é amar. Você pode amar tudo e todos; você pode sonhar coisas que vai levar pro 

resto da vida. E quando você já é mais velho, o sonho se torna mais restrito. [...] E quando 
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você é jovem, você não tem tanto aquelas responsabilidades de pagar as contas. [...] Você 

pode ampliar a sua capacidade de sonhar”. E Telma usa seu próprio sonho de ser jornalista 

para viajar e conhecer o mundo como um exemplo disso: “[...] que nem o meu sonho de viajar 

pelo mundo sendo jornalista, pode ser que isso não se concretize. Mas, hoje, isso ainda é uma 

possibilidade, é esse espírito de aventura que pode nos abrir fronteiras. [...] Porque não existe 

certo ou errado e, por isso, eu gosto de me expressar”.  

Dessa forma, encarando a juventude como um momento para sonhar, para propor 

desafios, nossa entrevistada revela que o seu projeto profissional se articula com o seu sonho 

de realização pessoal, que, por sua vez, encontra suas raízes e inspirações no interior do grupo 

familiar. Telma encara a profissão como a realização de um projeto de si mesma, articulada 

com a possibilidade de status social e de transformação do mundo pela militância. Ao longo 

da entrevista, ela destaca a importância que a rede de relações familiares possui para a sua 

aspiração ao ensino superior. Foi por meio desses contatos que ela conseguiu um estágio 

numa revista para o público jovem, experiência que determinou sua aspiração profissional. De 

igual modo, conquistou um emprego e essa rede a levou até o pré-vestibular da Psico, onde se 

identificou de imediato com a proposta político-pedagógica de formação.  

A comparação com a tipologia elaborada na pesquisa demonstra que Telma articula as 

lógicas de ação presentes nas diferentes maneiras de aspirar à educação superior. Ela possui 

uma aspiração pela formação profissional no sentido de comprometer-se com a melhora do 

mundo por meio da difusão de informações qualificadas, enquanto jornalista. Manifesta ainda 

que a conquista de uma sucessão de fatos – acesso ao ensino superior público, chegar à 

profissão de jornalista, etc. – representará a conquista de status social que lhe garantirá uma 

mobilidade espacial. Outro aspecto de sua aspiração é a sua realização pessoal, que dá a 

entender tornar-se a pessoa que deseja ser, ou de progredir na vida. Assim, Telma deixa claro 

que a exigência do mercado de trabalho - a qualificação profissional por meio de um curso de 

nível superior -, pode, igualmente, articular-se com as suas aspirações pessoais.  

 

 

5.1.1.3. Caso III: A realização de um projeto profissional enquanto um comprometimento 

social (mudança da sociedade) e como forma de realização pessoal  

 

 

Almir tem 18 anos, é do sexo masculino e de cor parda. Ele não trabalha e reside na 

Zona Sul da Capital próximo do Jardim Ângela, na região da represa Guarapiranga e do bairro 
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Piraporinha. Mora com os avós, desde os dois meses de idade, apesar de ter contato com seus 

pais. Sua renda está entre 1 a 2 salários mínimos. Almir pretende estudar Ciências Sociais e já 

fez cursinho popular em 2007.  

 Almir manifesta a sua aspiração à educação superior como um projeto, um propósito, 

um plano de ações e estratégias decorrentes do domínio das regras do jogo escolar e de acesso 

ao ensino superior; refere-se à carreira profissional enquanto instrumento de realização 

pessoal e de transformação social, simultaneamente. Almir é um jovem tímido e sério, que 

sempre escolhe bem as palavras quando emite sua opinião. Do final de 2007 até o início de 

2008, ele trabalhou na área de telemarketing. Sua vontade de ingressar no mercado de 

trabalho ocorreu logo depois que se formou no ensino médio (2006), pois desejava conquistar 

sua independência financeira. Essa experiência foi "[...] bem desagradável. [...] Eu vi que não 

tenho paciência para trabalhar em telemarketing. Eu percebi que eu gosto mesmo é de 

estudar”. Então, conversou na sua casa e conseguiu de em 2008, ficar só estudando.  

Para o nosso entrevistado, o fato de morar com seus avós fez com que tivesse sempre 

um grande apoio para persistir nos estudos. “[...] Os meus avós já criaram os filhos deles e 

alguns não conseguiram terminar. E eles viram em mim essa oportunidade. [...] Então, eles 

não me deixavam desistir. Assim, eles sempre me acompanharam nas reuniões de escola e 

sempre me apoiaram nos estudos”. A escolaridade dos seus familiares é: “[...] minha avó tem 

a até a 2ª série e meu avô até a 4ª série. [...] Meu pai tem o ensino fundamental e minha mãe 

está terminando o supletivo do fundamental agora”. 

Almir sempre estudou em escolas públicas “[...] eu sempre gostei de estudar, mesmo 

na época de ginásio, quando eu tinha dificuldade. [...] E, com o tempo, eu fui pegando uma 

responsabilidade de futuro. [...] A partir do colegial que eu peguei gosto mesmo pelo estudo”. 

Essa associação entre estudo e futuro é uma marca de sua trajetória escolar, principalmente 

durante o ensino médio, quando passou a receber influências da própria escola sobre as 

possibilidades de profissões e de cursos superiores. Esse é o principal ponto destacado por 

ele: “[...] na escola que eu estudei, eles tinham uma preocupação muito social, então eles 

faziam palestras, indicavam livros, faziam provas, estimulavam a gente a ver palestras com 

jovens que tinham saído da[aquela] escola e cursavam universidade e também tinha discussão 

de filme e música”.  

Para construir sua aspiração, ele sempre contou com o apoio familiar representado 

pelos seus avós. Sua trajetória de longevidade escolar foi conseguida pela dedicação e pelo 

gosto de estudar. Almir teve a escola como principal responsável pelo projeto de buscar o 

ensino superior; com efeito, foi no terceiro ano do ensino médio que, participando de palestras 
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e eventos sobre carreiras organizados pela escola, ele aproximou seu presente à oportunidade 

de futuro. Também sua experiência mal-fadada no emprego lhe garantiu a certeza de que o 

estudo poderia colocá-lo numa melhor posição no mercado de trabalho. 

E foi justamente envolvendo-se com essas atividades escolares que Almir resolveu 

fazer uma faculdade. “[...] Foi no 3º colegial. Antes disso, eu acho que eu não cheguei a 

pensar nisso [fazer uma faculdade], não me preocupei tanto. [...] [As atividades oferecidas 

pela escola começaram] a despertar em mim o desejo de entrar na universidade”. Nesse 

ponto, ele enfatiza que os estudantes do ensino médio público desconhecem a existência de 

universidades públicas. “[...] Então, com essas atividades da escola é que eu vi que eu tinha a 

oportunidade de fazer uma faculdade de graça. [...] Porque, quando você está na escola 

pública você não é orientado a isso, que você pode fazer uma universidade pública. [...] Que a 

USP ou outra pública é aberta para que você possa se inserir nela. [...] A gente não tem essa 

consciência, [...] a gente acha que vai ter que se matar para pagar uma faculdade. [...] E isso 

acendeu em mim essa possibilidade de estudar numa universidade pública, estudando muito 

para entrar, mas, sem ter que pagar depois”.  

Quando Almir estava terminando o 3º ano do ensino médio, seu bom aproveitamento 

na escola levou-o a ser contemplado com uma inscrição para as provas da Universidade 

Estadual Paulista (Unesp). “[...] No 3º colegial eu ganhei da escola a isenção para prestar o 

vestibular da Unesp. [...] Prestei Unesp, não passei e estou aqui, mas, essa vontade continua 

comigo”. Assim, essa sua experiência contribuiu decisivamente para construir sua aspiração: 

“[...] então eu quero é entrar na universidade pública porque eu percebo que o campo é mais 

aberto; você tem a possibilidade de pensar mais”. A chegada ao curso pré-vestibular foi um 

passo decisivo para sentir que esse projeto é factível. “[...] Quando você começa a fazer 

cursinho que você percebe isso, que você realmente pode passar [no vestibular das 

universidades públicas]. No colégio fica meio distante. Você é orientado, mas, você acha que 

nunca vai conseguir chegar lá”. 

Almir pretende cursar Ciências Sociais: “quando eu prestei a Unesp, eu fiz para 

Letras. Aí eu descobri que eu gostava muito de Ciências Sociais, dos problemas da sociedade, 

de antropologia, de política”. Sua principal aspiração com o curso superior era ter um 

conhecimento a mais. Esse desejo de ter um diferencial ele associa com a possibilidade de 

contribuir para melhorar o seu bairro a região em que sempre viveu em seus aspectos sociais, 

econômicos e culturais. “[...] Eu espero isso da universidade. Eu não espero ficar rico, mas, eu 

espero ter um conhecimento a mais e entrar no mercado de trabalho. [...] A razão seria a de ter 

mais conhecimento. [...] Eu me interesso muito por esse lado da pesquisa e tal. [...] Eu quero 
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fazer faculdade também para ajudar as pessoas que estão lá no meu bairro. [...] Porque, pela 

realidade, você percebe que as pessoas muitas vezes só precisam saber das coisas. Então, eu 

quero mostrar pra elas e ajudar”.  

A rotina de estudar todos os dias é nova para Almir, nem tanto, porém, a experiência 

de fazer cursinho. Em 2007, no ano seguinte após ter concluído o ensino médio, ele fez o 

Curso Pré-Vestibular do Instituto Henfil, na unidade localizada na Avenida Paulista. “[...] 

Quando eu não passei na Unesp, me orientaram [na escola] a procurar um cursinho 

comunitário. [...] Aí eu achei um, eu tinha procurado aqui na USP também; mas, o mais 

barato foi lá.” No entanto, acabou abandonando o cursinho, naquela ocasião para se aventurar 

no mercado de trabalho. Depois da experiência com o telemarketing, voltou a pesquisar os 

cursos pré-vestibulares comunitários e populares. “[...] Aí, entrei na internet, no site da USP, 

só que as aulas na FEA e na Poli já tinham começado. Aí, encontrei o da Psico, vim aqui e 

comecei”. 

Almir afirma que há diferenças entre os pré-vestibulares que cursou, pois “[...] o 

cursinho que eu fazia lá na Paulista [Instituto Henfil] é comunitário com um valor de 

mensalidade baixa, mas que não tem a preocupação social que tem aqui na Psico. [...] Essa 

preocupação social é assim: lá, eles orientavam você até chegar no vestibular; aqui a 

orientação é também para você se manter na universidade. [...] Se manter dentro do curso com 

os problemas sociais que você tem”. Nesse sentido, para Almir estudar dentro da USP é uma 

enorme vantagem. “[...] É bom, porque você tem contato com pessoas que estudam aqui [...] 

muitos professores [do cursinho] moram aqui [na USP]. [...] O ambiente fica mais familiar. 

[...] Não precisa se deslocar para assistir uma aula [da faculdade]; você já está aqui. [...] Você 

tem acesso a biblioteca, à internet, às salas de estudo. [...] Eu já fui no cinema, [...] assisti a 

um Congresso lá na FFLCH [Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP]. [...] Eu 

gosto muito de andar por aqui [...] pelo verde, pela tranqüilidade, o clima”.  

Nessa perspectiva, Almir aspira a faculdade para ter conhecimento, ou seja, adquirir 

um diferencial em relação aos seus pares, porém, não para reclassificar-se, mas, para tentar 

transformar a realidade social na qual vive. Desse modo, a experiência no cursinho da Psico 

contribuiu muito para apoiar suas convicções, uma vez que proporcionou uma formação para 

além do vestibular, por meio de informações sobre como fazer para se manter após o acesso à 

universidade (assistência estudantil); sobre a vantagem de desfrutar a estrutura e os eventos da 

USP, além, ainda de despertar a preocupação da transformação social presente no cursinho.  

Almir relata que “[...] é menos da metade [dos seus amigos] que fazem faculdade”. 

Para ele, isso se relaciona com a necessidade de se ter trabalho e renda. “[...] Eu acho, que 
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pelos problemas que a gente tem na região, [...] as pessoas querem mais é ter uma profissão. 

[...] A pessoa não pensa tanto no conhecimento em si. Elas pensam mais numa profissão que 

tenha mercado. [...] Mesmo essas pessoas que fazem faculdade privada elas estão pensando 

nessa questão financeira”.  

Almir associa a sua aspiração pelo ensino superior à sua participação, há mais de três 

anos, num grupo de jovens de uma igreja católica do seu bairro. “[...] Eu acho que me ajudou 

sim nesse projeto. Porque a igreja também tem uma preocupação social. [...] Então, você está 

muito próximo dos problemas sociais porque as pessoas freqüentam a igreja”. Seu círculo de 

amigos também está vinculado, prioritariamente, ao grupo de jovens da igreja. Todavia, não é 

só isso. Sua aspiração também inclui outras questões de ordem pessoal, pois seus amigos não 

têm o mesmo interesse e as próprias ações da igreja estão voltadas para o social e não “[...] 

para a universidade, para o conhecimento e para o que isso pode oferecer para a sociedade”.  

Na identificação de alguns aspectos das aspirações de Amir com os objetivos 

específicos da pesquisa, encontramos uma relação entre participar de um grupo de jovens de 

igreja e aspirar à educação superior enquanto uma busca de conhecimento que contribua para 

a melhora do mundo e da vida das pessoas. Sua aspiração revela uma postura de gestão de 

lógicas frente aos constrangimentos sociais que o cercam; na verdade, ele tenta buscar 

respostas por uma formação superior comprometida com seus pares (aspecto religioso). 

Também existe clara relação entre seu gosto pelo estudo e sua aspiração, à vida acadêmica. 

Em outras palavras, Almir sempre teve sucesso na sua trajetória escolar; todavia, ele adquiriu 

uma certeza imperativa de que somente pelo estudo conquistaria seu sucesso em decorrência 

da sua mal-fadada experiência no mercado de trabalho. 

 Almir define a sua condição juvenil como a possibilidade de tocar violão e querer 

mudar o mundo. Para ele, ser jovem é “tocar violão com os amigos”. A juventude é: “[...] essa 

crítica, essa coisa de mudar o mundo é muito de jovem”. Na pressão que sofre pela sua 

escolha de somente estudar, ele identifica o principal ponto negativo da sua juventude. “[...] 

Eu acho que ruim é a responsabilidade: por eu estar fazendo cursinho, eu já tenho que 

escolher a profissão que eu vou querer ser. [...] Eu não quero pensar muito nisso, quero mais o 

momento, né? Então, já ter que escolher a profissão que você vai exercer no futuro é 

complicado. [...] Eu percebo isso principalmente da família, ainda mais eu que não estou 

trabalhando. [...] Você tem a obrigação de passar; eles não deixam isso tão claro, mas você 

percebe. [...] E de amigos também que estão distantes dessa realidade, lá da igreja, você 

percebe também essa pressão”. 
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Nesse sentido, Almir nos apresenta uma figura social interessante na qual ele está 

integrado e onde não há muito tempo para realizar projetos, pois a realidade impõe uma 

adequação dos sonhos às demandas do cotidiano. Na verdade, para os jovens de classe média 

e abastada a continuidade dos estudos é compreendida como uma obrigação maior do que a da 

entrada no mercado de trabalho; para as classes populares, porém, os jovens que projetam o 

aumento de sua escolaridade sofrem pressões para que abandonem esse objetivo improvável e 

se conformem com seu destino provável. Assim, nessa narrativa de Almir percebe-se que a 

escolha de cada palavra demonstra um ato de resistência e elaboração de sua própria crença 

em sua aspiração de futuro. 

Quando relaciono a trajetória de Almir com a tipologia elaborada, constato que ele 

possui uma aspiração de formação profissional vinculada ao comprometimento ético com a 

melhora da sociedade pelo exercício profissional. Sua aspiração de ascensão social não é 

determinante. Todavia, a realização pessoal através do estudo também se mostra, ao mesmo 

tempo em que ele não manifesta preocupações no que diz respeito à sua inserção no mercado 

de trabalho. 

 

 

5.1.1.4. Caso IV: Aspiração à educação superior como resistência e insistência na construção 

de novas configurações sociais 

 

 

Denise tem 24 anos e trabalha, sem registro em carteira, como secretária do Curso Pré-

Universitário da Psico, onde também estuda. Ela mesma define sua cor especificando: “[...] 

sou negra, mas tem gente que fala que é preta. Pra mim é tudo a mesma coisa”. Ela é magra e 

muito alegre e espontânea. Denise reside com seus pais num bairro da Zona Sul de São Paulo 

e tem renda entre 2 a 3 salários mínimos. Pretende cursar Pedagogia e já faz cursinho desde 

2004. Dois fatores diferenciaram a entrevista: sua experiência como vestibulanda e sua 

relação afetiva com o cursinho em que trabalha e estuda. A entrevista foi realizada nas salas 

de aula do cursinho da Psico e transcorreu de forma tranqüila e intensa, pois, à medida que a 

entrevistada foi refletindo sobre as perguntas, ela passou a (re)formular suas opiniões e 

sentidos atribuídos à sua trajetória.  

 Sua aspiração pelo ensino superior pode ser relacionada com um propósito, um plano 

decorrente do domínio das regras do jogo escolar. Denise vê nesse projeto a conquista de 

uma carreira profissional comprometida com a mudança social, mudança a ser provocada pelo 
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exercício de uma profissão que lhe permita acesso ao mercado de trabalho de forma 

qualificada. Denise lembra que, no início de sua escolarização, teve dificuldade para aprender 

a ler e escrever, mas tinha facilidade com os cálculos. Ela afirma que foi na 6ª série do ensino 

fundamental que uma professora, que “pegava no seu pé,” mudou a sua relação com os 

estudos. “[...] Até os meus 12 anos, eu gostava de estudar e ia bem nas provas. Aí, na 6ª série 

eu tive uma professora de português que pegava no meu pé [...] aí eu aprendi português. [...] 

Passei a gostar mais das humanas, e não gostava mais de matemática”. Sua avaliação sobre a 

escola é crítica, pois afirma que, depois da 6ª série do fundamental, “não aprendi mais nada, 

nada mesmo, na escola”. A comparação que ela faz é com a sua experiência como aluna de 

pré-vestibulares: “[...] eu não tinha professores, como aqui no cursinho, que você vê que está 

aprendendo. Que você percebe que o que o professor está ensinando é o que ele realmente 

gosta. [...] Então, essa coisa de gostar de estudar eu só fui ter mesmo no cursinho”. 

A trajetória escolar de Denise foi percorrida em escolas públicas, a qual, aliás, foi feita 

sem grandes obstáculos, pois nunca repetiu o ano e nunca pensou em abandonar os estudos. 

Ela é a filha caçula de uma família composta de dois irmãos mais velhos. Sua mãe cursou até 

a 4ª série do ensino fundamental; seu pai chegou somente até à 2ª série. Denise afirma que 

sempre teve o apoio de sua mãe para seguir estudando, e até hoje continua tendo para 

continuar tentando ingressar o ensino superior público. O irmão mais velho cursa 

Administração na UniPalmares; o outro irmão cursou Jornalismo e, recentemente, largou o 

emprego e migrou para Londres, onde ainda reside. Denise aponta a diferença entre ela e seus 

irmãos com relação à sua aspiração com o curso de nível superior, quando afirma: “[...] eu 

escolhi tentar, durante anos, entrar numa universidade pública e num curso que eu quero”. 

Nesse sentido, Denise sempre contou com o apoio familiar nos estudos.  

Essa escolha foi difícil de ser compreendida, segundo ela, pelos seus familiares e 

amigos. Com efeito, apesar de ela reconhecer o apoio para continuar estudando, mesmo 

assim, muitas vezes eles viam essa idéia como uma perda de tempo devido aos obstáculos de 

percurso. Denise relata que essa postura só se modificou quando conseguiu, em 2007, ir para 

a 2ª fase da Fuvest (Fundação para o Vestibular responsável pela organização dos exames de 

ingresso na USP) e ficar na lista de espera. “[...] Pra eles [familiares] eu tinha que tá fazendo 

uma faculdade, porque eu passei na PUC, mas não quis fazer. [...] Parece que, quanto mais as 

pessoas falam pra você fazer outra coisa, mais você quer fazer aquilo mesmo”. Essa leitura de 

Denise sobre a sua situação é bastante reveladora do modo como ela encara essa etapa da 

vida: aceitando o desafio e procurando mostrar, que é capaz de atingir o seu objetivo: seja 

pela resistência, seja pela insistência.  
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O desejo de um curso numa universidade pública não figurava no horizonte de Denise 

quando ela se formou no ensino médio, aos 17 anos. Nesta idade, ela pensava em primeiro 

lugar em conseguir um emprego. Imaginava, desse modo que poderia trabalhar até os 25 anos 

mais ou menos, quando teria condições de comprar um carro e uma casa, e somente depois 

dessas conquistas, iria fazer uma faculdade. “[...] Aí eu terminei com 17 anos e trabalhava 

fazendo uns bicos. Mas, até então, eu pensava em fazer faculdade de Turismo [porque 

gostava de viajar] ou Educação Física [porque gostava de exercício físico e fazia dança]. Aí, 

eu desisti e fiquei só trabalhando”.  

A descoberta da universidade pública não ocorreu de uma maneira intencional, mas, 

quase ao acaso, como nos narra Denise: “[...] depois de um tempo [apenas realizando bicos], 

eu vi um jornal no Metrô que tava falando de isenção [da taxa do vestibular] pra USP. [...] Aí, 

eu vi que era de graça e fui lá. Aí, eu fiz [a inscrição] e consegui a isenção. Quando chegou o 

manual [da Fuvest que explica as carreiras e os cursos] é que eu percebi que eu não sabia 

nada sobre a USP. Aí, que eu fui ter um conhecimento mesmo do que é a USP, assim, sozinha 

e acidentalmente. [...] Eu não sabia se achava interessante por ter descoberto isso, ou se eu 

tinha raiva porque eu não sabia nada disso na escola”. A partir dessa sua descoberta, Denise 

passou a planejar seus objetivos para o futuro. “[...] Aí, eu comecei a estudar sozinha em casa, 

de agosto a dezembro, porque eu ganhei umas apostilas, mas eu não sabia nem estudar. [...] Aí 

eu fiz [o exame vestibular] e gostei de saber como era a prova, e tudo mais. [...] Porque, antes, 

eu sabia que, para ter uma profissão, você tinha que ter uma faculdade, mas eu não sabia da 

USP. Eu achava que era tudo a mesma coisa, era só pagar, que você fazia”. Formular um 

projeto decorrente desta aspiração passou a mobilizar todas as suas forças no sentido de 

conquistar o objetivo, envolvendo a superação de obstáculos e a desconfiança de pares e 

familiares. Denise passou, então, por um processo de transformação da sua leitura do mundo e 

do lugar que ela pretendia ocupar nesse seu mundo. 

A “descoberta da USP” levou-a a escolher uma carreira profissional que refletisse sua 

trajetória como estudante de escola pública e seu comprometimento com a mudança do 

mundo. Denise escolheu fazer Pedagogia quando se deu conta de que o ensino ao qual teve 

acesso antes era ruim: “E eu percebi que na escola onde eu deveria ter tido o maior incentivo 

de estudo, eu não tive. [...] Onde eu tinha que, ao menos, saber a diferença entre uma 

faculdade pública e outra privada, eu não tive. Eu tive que aprender sozinha. [...] Aí, eu fui 

percebendo que, na Pedagogia, eu poderia me voltar para a educação. [...] Eu percebi que 

você pode fazer a diferença em algum lugar, assim, você muda a cabeça de uma pessoa, mas, 

já tá bom, porque ela pode mudar a de outra, e por aí vai. [...] Então, eu acredito que é isso 
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que eu quero”. Esse comentário de Denise com relação à sua escolha profissional demonstra 

seu desejo de comprometimento com a transformação social por meio do exercício 

profissional.  

Esse seu ponto de vista decorre da sua experiência em cursinhos populares, que teve 

início entre 2003 e 2004. Nessa ocasião, ela tinha sido reprovada nos exames vestibulares e 

resolveu procurar um pré-vestibular. Mais uma vez, ao acaso, ela descobriu pela internet os 

cursinhos populares na USP. “[...] Acidentalmente, meu irmão encontrou uma amiga dele que 

estava fazendo o cursinho aqui [Psico]. Aí, ele falou que eu queria, [...] eu liguei pra ela e a 

gente veio aqui [Psico]”. Esse encontro do destino pode ser compreendido no interior de 

ações que Denise já vinha desenvolvendo em busca de mais informações sobre carreiras e 

cursos superiores. Em sua narrativa, ela atribui à internet um papel central para o acesso à 

informações que a instrumentaram nesta busca. “[...] Antes [de me matricular], eu já estava 

explorando muito mais a internet. [...] E foi aí que eu peguei a noção de profissão, faculdade, 

estudo; tinha dia que eu ficava quatro horas só pesquisando isso. [...] Aí que eu via que a USP 

era pública e eu tinha direito de entrar: [...] é difícil, mas eu vou conseguir”. Da sua 

experiência no pré-universitário da Psico Denise destaca “a estrutura de como estudar”, o 

aprendizado “sobre política e sobre o mundo” e, principalmente, “[...] aquela coisa da união e 

da amizade para a aprendizagem. [...] É uma relação de troca”. Para ela, o significado de 

estudar num cursinho popular começa “pelo preço que é bom”, mas, também oferece 

qualidade: “você vê que você aprende” os conteúdos ministrados.  

Denise afirma que a pressão que sofre da família e dos amigos por já ter 24 anos e 

ainda não fazer nenhuma faculdade ou ter um emprego formal, não a faz desistir de seu 

projeto; apenas a leva ao uso de estratégias de seleção de amizades e de lugares que freqüenta. 

“[...] Então, tem, até hoje, um certo preconceito da minha família, não na minha casa, mas, de 

fora, que não entende porque eu escolhi isso”. Ela afirma que essa pressão já não se reflete em 

medo. “[...] Eu, hoje, não tenho medo. Antigamente, eu tinha medo de não gostar do curso e 

de não ter trabalho, mas, hoje, não. [...] Porque, se eu não gostar, eu faço outro. [...] Sou eu 

que determino o tempo de uma coisa. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando que eu 

tô velha pra fazer faculdade. Mas, eu acho que não, porque eu venho de uma realidade 

completamente diferente e não posso querer me comparar com uma pessoa que veio de uma 

escola privada. [...] Então, hoje, eu tenho uma mentalidade diferente”. 

Esse amadurecimento ao longo de sua trajetória a caminho da universidade a faz 

bastante diferente de seus “antigos amigos”, que se encontram em situações muito diversas e 

que muitas vezes não conseguem compreender as razões do esforço que ela realiza. “[...] A 
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maioria dos meus amigos que estudaram comigo na escola estão presos. Outros morreram; 

alguns casaram, as meninas todas juntaram e têm filho. Então, pra eles, o que eu faço é um 

desperdício. [...] Mais da metade não faz faculdade. Eu posso contar uns dez por cento que 

fazem, mas, todos fazem em faculdades privadas, sempre. [...] E quando eu falo que quero 

USP eles olham com aquele olhar do tipo: cê é mó metida, né?”. 

Para Denise ser jovem é “não ter responsabilidades” e ter preocupações apenas 

“consigo mesma”. Ela afirma que “[...] ultimamente, ser jovem está difícil. [...] Porque numa 

hora você quer tudo e, na outra, não quer nada. É indeciso e depois decidido”. Mesmo assim, 

considera que “é bom ser jovem porque você não se limita tanto; você sempre vê mais pra 

frente". E é a partir dessa perspectiva, de “olhar mais pra frente”, de não se limitar às 

configurações sociais presentes ao seu redor, que ela constrói sua história. Nessa trajetória de 

resistência e insistência, ela situa a sua aspiração ao ensino superior público como uma 

possibilidade de se construir profissionalmente, comprometida com a transformação do 

mundo e como uma forma de realizar-se pessoalmente, constituindo-se pelas suas próprias 

idéias e legitimando-se perante seus pares.  

Ao identificar aspectos da sua trajetória que contribuíram para a sua aspiração frente 

aos objetivos específicos desta pesquisa, constatamos que sua aspiração não decorre do fato 

de participar de qualquer grupo juvenil. Seus aspectos de pertença social ficam evidentes com 

relação à pressão que sofre de seus pares à sua aspiração ao ensino superior público. Com 

efeito, as pessoas de seu grupo familiar ou de amigos não compreendem sua escolha diante 

dos inúmeros obstáculos reais que ela tem que enfrentar. No sentimento de incompreensão 

dos outros para com a sua aspiração, cabe ainda constatar que seu esforço é perda de tempo 

ou arrogância, pois ela aspira algo que não lhe pertence. Por fim, há uma relação entre a 

trajetória escolar e sua aspiração profissional, mas pelo seu aspecto negativo. Ou melhor, ela 

quer ser uma professora com características opostas àqueles que foram seus professores.  
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5.1.2. Caso de configuração do curso Pré-Vestibular Experimental do CRUSP 

 

 

5.1.2.1. Caso V: Aspiração à educação superior como condição para a entrada no mercado de 

trabalho e para a ascensão social 

 

 

Talita tem 18 anos é branca, filha única e nunca trabalhou. Integra uma renda familiar 

de três a quatro salários mínimos. Nasceu em Osasco onde reside com seus pais. A sua 

entrevista foi realizada próxima ao pré-vestibular do CRUSP, ao ar livre, pois o cursinho não 

tinha como oferecer uma sala para esse fim. Apesar das interferências causadas pelo tráfego 

de pessoas e carros, a entrevista transcorreu num clima agradável, mas, foi muito curta, pois 

Talita procurou ser concisa em suas respostas. De certa forma, ela deixou transparecer uma 

desconfiança com relação aos fins de minha pesquisa. Somente quando foi esclarecida, 

mediante a leitura do termo de livre consentimento, que a entrevista era para fins de pesquisa 

científica, que ela se mostrou menos tensa. Mas mesmo assim, suas respostas foram sintéticas 

e lacônicas. 

A sua trajetória escolar foi toda percorrida na Fundação Bradesco, pois seu pai é 

bancário aposentado. A mãe é professora e fez curso de nível superior. Talita afirma que 

sempre teve incentivo dos pais para priorizar o estudo antes de começar a trabalhar. “[...] 

Neste ano, eu passei numa entrevista de emprego que eu fui fazer só pra pegar experiência. Só 

que, no dia que a mulher [do emprego] me ligou, eu vi o cartaz do cursinho do CRUSP na 

escola pública que a minha mãe trabalha. Aí, eu tive que decidir se eu queria trabalhar ou 

pensar no meu futuro de entrar numa universidade. Aí, minha mãe falou que a decisão era 

minha, mas, que eu devia optar pela educação. Meu pai já ficou na dúvida [...] mas falou que 

podia me bancar se eu quisesse estudar”. 

Essa opção pelo estudo não significa exatamente que Talita goste de estudar, mas 

vincula-se mais à socialização da sua escola e da sua família, que lhe incutiram a necessidade 

do estudo para se alcançar um bom posto de trabalho. “[...] É que minha escola é muito rígida 

e meus pais também sempre me cobravam. [...] Minha escola era rédea curta. [...] Então, eu 

acabei me acostumando e peguei a rotina de estudar. Então, não é assim que eu adoro estudar, 

mas, já virou costume, entendeu?”. Esse costume fez com que Talita, logo que encerrou o 

ensino médio, iniciasse um curso técnico, oferecido pela própria escola, visando sua entrada 

no mercado de trabalho. “[...] Porque esse ano eu estou fazendo curso técnico de informática. 



110 

 

[...] porque também é importante para conseguir emprego”. A socialização dessas instituições 

(família e escola) foi definitiva para a aspiração dela ao nível superior.  

Quando perguntada sobre a origem desta aspiração, Talita respondeu que sempre 

pensou nisso, “[...] eu lembro que eu tinha uns 8 anos e toda a minha família e meus amigos já 

falavam que você não é nada se não tiver uma universidade. O diploma, assim, te garante um 

emprego que não seja informal. [...] Se você quer uma coisa que lhe renda muito dinheiro, 

então, tem que ter um diploma”. Essa análise de Talita a levou a priorizar os vestibulares das 

universidades públicas, pois “[...] a escolha da USP, da Unesp, é que elas te ajudam a 

conquistar esse objetivo. [...] E como as empresas só querem o nome, na hora de te contratar 

elas vão ver logo aonde você tirou o seu diploma”. A aspiração de Talita é decorrente de uma 

ambição que sempre esteve presente e voltada para conquista de um diploma e de uma 

carreira profissional que lhe garanta o ingresso no mercado de trabalho. A naturalidade com 

que encara a aspiração é compatível com suas táticas de escolha por determinadas instituições 

de prestígio que lhe forneçam um diploma que a diferencie no mercado de trabalho. A opção 

de carreira também se fez numa leitura estratégica das possibilidades profissionais oferecidas, 

incluindo uma projeção de futuro e do possível crescimento da demanda por profissionais, 

como será analisado adiante. Para Talita, a capacidade de planejamento e de dedicação são as 

chaves para ela conseguir sucesso na sua aspiração profissional. 

O processo de escolha da carreira possui muitas variáveis para Talita. “[...] Eu já 

pensei Medicina, [...] Medicina Veterinária. Agora eu tô pensando em Geologia e Economia. 

Mas são coisas assim muito diferentes umas das outras” [risadas]. Com bom humor, Talita 

reflete sobre a dificuldade de encontrar a carreira ideal que se enquadre no seu desejo de 

realização econômica. “[...] Eu pensei nessas [...] porque eu tenho afinidade, assim, eu gosto. 

Mas também pensei no lado da remuneração. Que isso é importante na sociedade. Hoje em 

dia, quem não quer ganhar bem? [...] Então, eu fui ver quanto que é o piso salarial e se tem 

vaga no mercado de trabalho pra daqui a uns três anos”. Ela fez pesquisa lendo e conversando 

com profissionais da área. “Então, essas opções [Geologia e Economia] são em carreiras que 

eu acho que eu conseguiria me adaptar bem. [...] Porque, hoje em dia, é diferente da época do 

meu pai; ele, com 14 anos, começou a trabalhar no banco até se aposentar. E, hoje, não dá 

mais pra fazer isso”. Ela demonstra uma percepção das mudanças do mundo atual, mas, ainda 

crê nas promessas do aumento da instrução como garantia de emprego e aumento de renda. 

O principal medo de Talita é “não conseguir emprego” depois da faculdade. “[...] É 

fazer a faculdade e depois falarem pra você que não tem mais vagas no mercado de trabalho. 

[...] Eu não quero me formar e ter que trabalhar de estagiária ganhando quatrocentos reais. 
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Poxa, eu me dediquei pra entrar, me dediquei na faculdade pra isso?” Talita pretende fazer a 

faculdade “para ser alguém”, mesmo que em detrimento de seus gostos pessoais. “[...] Então, 

pra fazer uma faculdade, não é só importante fazer o que gosta; antes, eu pensava assim,[...] 

mas, agora, eu sei que não é assim que funciona. Tem que ter mercado de trabalho”. A partir 

dessas afirmações, Talita tem refletido sobre a importância de cursar uma universidade 

pública, para “não ser mais uma”. Para ela, o fato de entrar na universidade pública ser 

concorrido, demonstra uma qualidade, pois não vai ser qualquer um que conseguirá entrar, e 

isso pode ser determinante para quando ela concluir o curso, conseguir um posto de trabalho. 

No entanto, Talita vê que a entrada na faculdade é apenas o primeiro passo até conseguir 

formar-se e afirma: “[...] o problema não é passar na Fuvest, o maior problema é se manter 

depois”. E é justamente neste aspecto que ela reconhece a importância do cursinho popular 

“[...] o bom desse cursinho aqui [CRUSP] é que você não fica só na matéria certinha que nem 

o Anglo [Curso Pré-Vestibular Anglo], mas tem, assim, uma dialogismo, a gente conversa 

muito com os professores. Troca informação”.  

Esse diferencial que ela aponta foi inspirado na experiência de um primo seu que fez o 

cursinho do NCN e “abriu a cabeça, [...] passou a ter uma consciência maior do mundo.” Para 

ela, esse pode ser um passo importante para depois - se não conseguir entrar na USP e quiser 

continuar fazendo cursinho -, freqüentar um pré-vestibular comercial, mas, com uma “outra 

cabeça” para o estudo. “[...] Esse cursinho [CRUSP] ajuda o aluno a tirar suas próprias 

conclusões. Ele não faz o aluno decorar, e pronto. [...] Aqui, o cursinho dá oportunidade de 

você formar a sua própria opinião. [...] Isso é uma vantagem de começo, mas, se você quiser 

mesmo entrar na Fuvest, você tem que decorar tudo também”. Para Talita, o fato de estudar 

num cursinho situado na USP também é uma vantagem, pois “[...] é diferente conviver com as 

pessoas aqui; você já vê outras atitudes. [...] Por exemplo, eu já freqüentei o Anglo, [...] todo 

mundo quer o mesmo sonho [mesma carreira profissional]. Aqui, nesse cursinho [CRUSP], 

não; tem gente que quer arte, eu quero geologia; [...] são coisas diferentes. As pessoas têm 

outra ideologia, tem outra cabeça”. 

Talita chegou no pré-vestibular do CRUSP porque viu um cartaz de divulgação na 

escola em que a sua mãe trabalha. E, devido ao fato de muitos amigos seus estarem fazendo 

cursinhos pré-vestibulares, ela “não quis ficar de fora” e se inscreveu. No início do curso, 

estranhou bastante a liberdade dos professores em total contraste com as “rédeas curtas da 

minha escola”. Ela considera que o ponto positivo do pré-vestibular do CRUSP é fornecer 

uma visão mais ampla do mundo e de um sentimento de maior independência. Essa liberdade 
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se reflete para ela em experiências que nunca havia realizado: “[...] por isso, esse cursinho é 

bom, porque as conversas que eu tenho aqui eu vou levar pra toda a vida”.  

A vivência da sua juventude fica evidente quando ela afirma que “[...] cursinho, pra 

mim, é uma coisa de jovem. [...] É uma coisa de jovem, tá sempre pensando no futuro”. Essa 

marca da juventude “de poder ficar pensando no futuro” é colocada em contraposição aos 

adultos que “só pensam no passado”. Para Talita, ser jovem é ter a “[...] possibilidade de 

sonhar, conquistar e continuar vivendo. [...] E cursinho é isso; é a gente poder concretizar um 

sonho”. Mas, essas características compõem apenas um lado da moeda, pois ela afirma que a 

maior dificuldade do jovem é “[...] você olhar pra trás e ver que não fez nada ainda de 

concreto, que mudou as coisas. Eu não tenho nada que a sociedade acha que dignifica o 

homem [trabalho e família]. [...] Então eu não tenho nada concluído na minha vida; eu tô só 

caminhando. Por isso que falam que o jovem é tão indeciso. Porque olha pra trás e não tem 

nada, e olha pro futuro e fala: ai, meu deus, eu quero ser alguma coisa! [...] E aí fica se 

perguntando se tá indo no caminho certo. [...] A insegurança de todo jovem é saber se, no 

futuro, você vai dar certo”. 

E é dessa forma que Talita encara sua trajetória: tentando minimizar ao máximo as 

incertezas do futuro, buscando planificar a sua formação de modo a garantir-lhe a 

possibilidade de “ser alguém”. Assim, ela vê no curso de nível superior uma oportunidade de 

acertar, de escolher uma profissão que lhe traga, no futuro, recompensas econômicas, e que 

possa olhar para trás e dizer: “isso deu certo pra mim”. Portanto, em relação à sua aspiração, 

não há qualquer influência de grupos juvenis, mas, da sua visão de mundo relacionada com 

sua socialização escolar e familiar, que incutiu nela exigência de ter um diploma como 

condição para uma profissão digna, que lhe dê um bom emprego e permita subir na vida. 

 

 

5.1.3. Casos de configuração do Curso Pré-Vestibular da FEA 

 

 

5.1.3.1. Caso VI: Aspiração à educação superior como um projeto de continuidade dos 

estudos para a realização pessoal 

 

 

Silvia tem 18 anos e é branca. Reside na cidade de Carapicuíba, com seus pais e um 

irmão. Não trabalha e nunca teve um emprego fixo; apenas realizou “bicos”. Sua renda média 
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familiar per capita é de um a dois salários mínimos. A entrevista com Silvia ocorreu nas 

dependências do cursinho da FEA, tendo sido extremamente agradável, em decorrência da sua 

característica de ser conversadeira e comunicativa. Silvia se expressa de forma clara e possui 

opinião formada sobre as razões e as influências que a levaram a aspirar ao ensino superior. 

Esta sua aspiração é marcada pelo domínio das regras e das oportunidades oferecidas pelo 

jogo escolar. Silvia possui um projeto e um planejamento da conquista de sua longevidade 

nos estudos que decorre do seu gosto e das possibilidades que se apresentaram na sua 

experiência escolar. 

A sua trajetória escolar conta com uma diferença relevante em relação aos demais 

entrevistados nesta pesquisa: ela sempre estudou na Escola de Aplicação da FEUSP. “Então, 

eu convivo aqui na USP desde criança, porque eu fiz até a creche aqui, meu”. Essa sua 

vivência da universidade leva-a a afirmar que nunca teve idéia de fazer faculdade na USP, 

porque “pra mim, tá saturado”. Nessa trajetória, Silvia destaca que sempre teve o apoio da sua 

mãe, que “exigia de mais”, enquanto que seu pai “é meio desligado”. Essa exigência da sua 

mãe, hoje, é vista por ela como importante, porque, do contrário, “hoje, não iria fazer nada”. 

A mãe de Silvia possui nível superior incompleto e é funcionária da USP. Seu pai tem o nível 

médio completo; o irmão, mais velho do que ela, se formou em educação física.  

O ponto principal da relação entre a escola e a aspiração de cursar uma faculdade foi o 

desenvolvimento de um projeto de iniciação científica, durante o último ano do ensino médio. 

Silvia “[...] desde pirralinha, [...] queria ser médica, ser pediatra. [...] Então, eu sempre quis 

fazer uma faculdade. Mas, sempre relacionada a alguma coisa de saúde”. Quando surgiu a 

oportunidade de desenvolver uma iniciação científica na escola, ela resolveu ampliar seus 

conhecimentos sobre as profissões da área de saúde. “[...] Eu fiz um trabalho sobre clonagem, 

então, eu fiquei um ano e meio só falando de biologia. [...] Ficava dias e dias ali no ICB 

[Instituto de Ciências Biológicas da USP] olhando o pessoal pesquisar, estudando. [...] Aí, a 

gente se inscreveu na feira da SBPC [Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência] em 

Belém do Pará. E a FEUSP [Faculdade de Educação da USP] bancou pra gente ir pra lá de 

avião. [...] E o mais legal é que foram umas amigas minhas [...] então, foi aquela curtição”.  

Desse envolvimento com a área de saúde e de conversas com profissionais, Silvia 

decidiu fazer Fisioterapia. “[...] Porque no ano passado, pra fazer esse negócio da SBPC, a 

gente fazia também um trabalho voluntário. E eu fiz sete meses de trabalho voluntário na 

APAE [Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais]. Sabe, quando você se apaixona por 

uma coisa? Então, eu me apaixonei por isso. [...] E eu falei: eu quero trabalhar com essas 

pessoas”. Silvia reconhece a influência direta do voluntariado na APAE em sua aspiração 
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profissional. “[...] Tem totalmente relação a carreira que eu escolhi com essa experiência de 

trabalho voluntário que eu faço. [...] Porque, na convivência com os profissionais, a gente 

aprende bastante. [...] E isso faz você conviver com muito psicólogo, fisioterapeuta [...] o que 

só faz aflorar o desejo pela área médica. [...] A área médica, pra mim, é essa superação”.  

A busca de Silvia por uma vaga no ensino superior decorre da sua formação escolar 

que lhe possibilitou experiências para além da instrução, abrindo-lhe possibilidades de se 

pensar profissionalmente. A autonomia e os incentivos (indiretos) da escola para os alunos 

encontrarem profissões, levaram-na a conceber uma aspiração que indica um exercício 

profissional comprometido com a melhora da sociedade.  

Silvia está se preparando para fazer Unifesp, (Universidade Federal de São Paulo) 

depois que, por iniciativa própria, levantou informações sobre as faculdades públicas do 

Estado de São Paulo que ofereciam o curso de Fisioterapia. “[...] Foi minha iniciativa de ir lá 

e conhecer. [...] Porque eu tava procurando faculdade [...] aí, eu fui ver as que estavam legal 

no ranking do curso mesmo. [...] Aí, eu vi a Unesp [...] mas a qualidade de vida da cidade era 

muito cara. [...] Aí, eu não queria fazer a Unicamp também. [...] Aí, eu vi a Unifesp [...] e eu 

tenho família que mora e lá e tal”. Nesse sentido de conhecer melhor a faculdade, Silvia foi 

visitar o campus da Unifesp na Baixada Santista. “[...] Eu fui lá no ano passado [...] e eu 

gostei do jeito da faculdade. [...] Primeiro a faculdade é na praia, na baixada santista, isso já é 

muito atrativo [risadas]. [...] Outra coisa, eu fui e assisti uma aula de um professor de 

anatomia [...] e eu falei: meu, esse é o professor que eu quero. [...] É como se você tivesse 

trabalhando; você não tá tendo uma aula, você tá trabalhando”.  

Silvia indica que se utiliza de estratégias racionais e planificadas para tomar as suas 

decisões sobre seu projeto. Quando as coisas não podem ser planificadas, Silvia apresenta 

alguns medos em relação ao seu propósito profissional. “[...] Primeiramente, eu tenho medo 

do vestibular. [...] Aí, dá medo, assim: quando eu me formar [na faculdade] será que eu vou 

conseguir emprego? [...] Porque tem tanto profissional na área, né? Tanta faculdade privada 

[...] que forma fisioterapeuta. [...] Aí, eu fico pensando: eu vou estudar quatro anos, vou 

passar um perrenge horrível e será que vai valer a pena depois?” Desse modo, ela demonstra 

insegurança com relação ao mercado de trabalho, mas está certa do foco de sua atuação 

profissional. 

A escolha do pré-vestibular da FEA em relação aos demais que funcionam na USP foi 

pelo horário (vespertino) e: “[...] aqui, eu gostei do jeito das pessoas, porque eu cheguei aqui e 

já me trataram mó bem. Aqui na FEA você se sente parte do cursinho. E é claro que a infra-

estrutura ajuda muito. [...] Outra: que eu gostei do processo de seleção. [...] Eu acho os 
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professores aqui muito bons. [...] E, comparado com outros cursinhos [na USP], a gente tem 

uma carga horária de aulas muito maior”. Silvia diz que tem vivenciado no seu dia-a-dia uma 

pressão, interna e externa: “[...] cursinho é muita pressão mesmo. Principalmente agora que 

começaram a divulgar as datas de provas dos vestibulares. [...] Você fica contando os dias. 

[...] E você é pressionado até pelos seus colegas que sentam do seu lado na sala, sabe? [...] 

Você se sente pressionado por todos os lados. [...] E isso tá cansativo”. Ser jovem, para ela, é 

“meio transição” porque: “[...] eu não sou criança, mas, eu posso fazer coisa de criança. E eu 

também não sou adulto, mas, eu posso fazer coisa de adulto. [...] Você pode ficar no meio 

fazendo as coisas sem ter problema nenhum”.  

Dessa forma, pela superação das barreiras e da insegurança em relação ao futuro Silvia 

procura realizar seu plano de ter uma profissão que a faça realizar-se como pessoa pela 

atuação profissional e, se possível, lhe proporcione ascensão social. Assim, pode-se identificar 

algumas características de sua aspiração à educação superior com os objetivos específicos 

investigados nesta pesquisa: observa-se que há uma relação direta com os incentivos e saberes 

escolares, simbolizados pelo estágio na APAE e pelo projeto de iniciação científica, ambos 

desenvolvidos pela escola. Para Silvia, o domínio das regras do jogo escolar tem se mostrado 

como uma estratégia fundamental para a conquista de seus propósitos de ascensão social 

(subir na vida) e de inserção no mercado de trabalho diante do aumento da concorrência.  

 

 

5.1.3.2. Caso VII: Aspiração à educação superior como um projeto para a transição da 

juventude para a vida adulta 

 

 

Tereza é do sexo feminino, branca e tem 19 anos. Ela tinha uma renda entre um e dois 

salários mínimos, mas atualmente está desempregada. “[...] Eu fui mandada embora agora no 

final de março, por causa do cursinho. [...] Pra eu conseguir vir para o cursinho e tal, porque 

eu moro longe, eu moro em Caieiras. [...] E é duas horas no mínimo de lá até aqui. [...] eu 

pego ônibus na minha cidade, depois eu pego três trens e depois o [ônibus] circular”. Essa 

apresentação define alguns traços marcantes de Tereza, tais como: uma personalidade forte, 

enfática nas suas opiniões e madura sobre as escolhas que fez para se preparar para o nível 

superior. A entrevista com ela foi feita no próprio cursinho da FEA. No início, ela se mostrou 

tímida e muito reservada nas respostas; ao final, ela mesma se surpreendeu com o jeito com 

que se envolveu nas respostas.  
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Tereza concluiu o ensino médio em 2005. Sua trajetória escolar se divide em duas 

etapas: o ensino fundamental, que ela estudou em escolas públicas, e o ensino médio ela 

estudou quase todo numa escola particular; quase todo porque no último semestre foi concluir 

numa escola pública. “[...] No médio, eu fiz até o meio do 3ª ano numa escola particular com 

50% de bolsa. [...] Aí, voltei para a escola pública, no final do 3ª ano. [...] É um pouco o que 

me salva na hora de fazer ProUni, essas coisas [...] porque pelo menos eu conclui na pública. 

[...] Mas, dificulta pra algumas coisas, tipo isenção para vestibular eu não tenho, porque tem 

que ter estudado o ensino médio inteiro na pública”. Percebe-se que ela nunca enfrentou 

dificuldades, mas ao contrário, sempre encarou com naturalidade a sua progressão escolar. 

O gosto pelo estudo sempre foi uma constante para Tereza que, no entanto, ressalta: 

“[...] eu sempre gostei de estudar, mas, eu nunca fui muito assim, de ficar o dia inteiro só 

estudando. Porque eu não consigo”. Sua mãe é professora e concluiu o mestrado, enquanto 

seu pai fez apenas o supletivo do ensino fundamental. “[...] Na verdade sempre foi de 

incentivo [...] de eu ver ela [mãe] sempre estudando. [...] Então, por parte de pai, eu sempre 

fui mais [...] assim, não precisava fazer lição. [...] Mas, por incentivo da minha mãe, eu 

sempre gostei muito de ler [...] de teatro, de cinema [...] alternativo [...] E o resto foi eu 

mesma”. Assim sendo, ela foi influenciada pela mãe para se envolver com o estudo: com o 

qual não encontrou dificuldades para se identificar, sempre obtendo sucesso no domínio das 

regras do jogo escolar. 

 Sua aspiração ao ensino superior se vincula a um sonho de criança, a um desejo antigo 

que sempre esteve presente ao longo de sua vida. Tereza nos narra seu processo de escolha de 

uma profissão da seguinte maneira: “[...] é assim, minha mãe é professora de línguas. E desde 

pequeninha, eu [...] sempre tive muito contato com cultura, essas coisas. [...] E, desde 

pequeninha, eu não queria ser professora”. Desse modo, ao se formar no ensino médio, Tereza 

resolveu prestar vestibular para ciências biológicas, mas não conseguiu entrar. Então, ela 

resolveu fazer a prova para “[...] dança na Unicamp e fui pra 2ª fase. [..] Só que eu fui bem na 

escrita, mas, na aula prática, eu fui muito mal”. Os sucessivos fracassos nessas tentativas de 

ingressar no ensino superior provocaram uma repentina mudança em seus planos. [...] Aí, 

quando eu não conseguia passar [...] eu chorava muito, ficava muito estressada. [...] Aí, eu 

resolvi ir trabalhar.” Portanto, após algumas tentativas daquilo que para ela era sua ambição, 

ela teve que re-planejar de forma mais pragmática a sua preparação para conquistar a vaga no 

nível superior de ensino. 

O processo de escolha da carreira passou, então, por uma auto-avaliação no sentido de 

encontrar algumas razões que embasassem sua decisão. “[...] Desde pequeninha, eu falava que 
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ia ser veterinária. [..] Só que eu sou meio mole com sangue [...] então, não dava pra ser 

veterinária. [...] Aí, quando eu entrei no ensino médio, a escola induzia a gente a pensar na 

profissão [...] e eu descobri que ciências biológicas era tudo o que eu queria [...] porque era 

saber da doença, mas, não mexer com o doente. [...] Aí, como não tem ciências biológicas no 

vestibular de meio de ano, eu prestei zootecnia na Unesp, aí, não eu passei. [...] Aí, prestei 

Federal do ABC, que era nova e eu acabei não passando por falta de atenção, mesmo. [...] Aí, 

eu descobri que tinha dança na Unicamp. [...] Como eu sempre fiz dança desde criança [...] aí, 

eu resolvi prestar, porque como a prova é dissertativa, eu achei que ia ter mais facilidade. E 

realmente tive. [...] Só que, na parte prática, [...] não deu certo. [...] Aí, eu ajudei uma amiga 

minha [que faz faculdade] a fazer um trabalho sobre o livro Macunaíma e adorei. [...] Aí, eu 

pensei: nossa! Por que eu não faço, então, Letras? [...] Aí, eu falei pra minha mãe, [...] ela não 

foi muito assim, mas [..] a partir do ano passado, já eu prestei mesmo assim, só que não passei 

porque eu não estudei nada, só trabalhei”.  

Desse modo, Tereza afirma que: “[...] no decorrer dessas minhas andanças, eu 

descobri que eu tenho mesmo é que fazer Letras; [...] no meu caso, é espanhol. [...] Eu 

pretendo dar aula de espanhol. [...] Aí, decidi que vou fazer Letras”. Portanto, Tereza 

considera que, enfim, conseguiu descobrir uma carreira e as razões para atingi-la. Todavia, ela 

ainda tem dúvidas dessa decisão: “[...] eu também fico meio confusa de qual é a minha meta 

[com o curso de nível superior]. [...] Mas, eu quero fazer pra poder [...] dar o conhecimento 

pro próximo [...] levar a cultura. [...] Assim, incentivar a ler [...] Primeiro, eu quero entrar, 

depois, quando tiver dentro, escolher o ramo que eu quero, tipo, assim, pode ser o da 

pesquisa, não sei [...] ou trabalhar numa editora pode ser um plano. [...] Mas, o que me faz 

querer é dar aula [...] ou de literatura [...] ou de espanhol mesmo”. Portanto, sua aspiração ao 

ensino superior é vista como a possibilidade de ter uma boa formação profissional para levar o 

conhecimento ao próximo. Assim, o acesso ao ensino superior tornou-se uma obrigação para a 

realização da sua ambição pessoal.  

A partir deste objetivo profissional, Tereza deseja fazer uma universidade pública. Ela 

afirma que só irá cursar uma faculdade particular “se não passar em nenhuma pública; [...] 

porque a gente tem que ter um segundo plano. [...] Mas eu só faria PUC ou Mackenzie. [...] 

Eu tive, até o ano passado, muito preconceito com faculdade particular [...] Agora que tá 

saindo isso aos pouquinhos. [...] Mas, eu não sei dizer o porquê nem da onde veio. [...] Eu 

acho que isso pode vir do nome. Porque desde pequena eu sempre quis USP [...] Aí, quando 

eu cresci e não entrei, fiquei até meio sem rumo”. Essa constatação de que, quando ela não 

alcançou o seu projeto natural, perdeu o próprio rumo vai ao encontro dos seus medos e 
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receios com relação à própria aspiração ao ensino superior. “[...] Ai... dá muito medo de entrar 

e descobrir que não é aquilo. [...] Porque agora eu acho que eu não vou mudar mais, mas eu já 

fui pra áreas totalmente diferentes umas das outras, né?” Assim, Tereza oscila entre o 

pragmatismo de sua ambição e a instabilidade de seus desejos de realização pessoal. 

Tereza traçou táticas diferentes para conseguir chegar ao nível superior no ano de 

2008, a partir de suas experiências anteriores. “[...] Em 2006, eu fiz a Poli [Curso Pré-

Vestibular da Poli] e acabei parando em setembro; [...] aí, não passei no final do ano. [...] Aí, 

em 2007, que eu prestei a Unicamp [Universidade Estadual de Campinas] [...] eu fiz Objetivo 

da [Avenida] Paulista [Curso Pré-Vestibular Objetivo], mas eu fiz só outubro e novembro 

porque eu tava trabalhando. [...] Na verdade em 2006 e 2007 eu não estudei muito, foi mais 

trabalho, mesmo. [...] Aí, no começo deste ano, eu resolvi que eu ia passar”. Desta forma, ela 

procurou informar-se a respeito de outros pré-vestibulares e, por meio de uma amiga que 

estuda na USP, ficou conhecendo os que funcionam na Cidade Universitária. Porém, esse seu 

conhecimento não foi suficiente para encerrar suas desconfianças com o fato de os cursinhos 

serem populares e organizados por estudantes universitários. Então, Tereza traçou sua 

estratégia: “[...] aí, no começo desse ano, eu vi que tinha inscrição [...] e, como é aqui dentro, 

à tarde, eu falei: eu vou fazer em março e abril e, se eu não gostar, [...] eu mudo de novo pro 

Objetivo”.  

Essa sua desconfiança só foi superada pela experiência cotidiana do cursinho. Tereza 

descobriu que, para as suas aspirações, esse pré-vestibular foi mais adequado do que os 

anteriores. “[...] Eles têm um horário bem rígido aqui [FEA] [...] é diferente da Poli e do 

Objetivo, que, se você quiser, você vai, e, se não, tudo bem. [...] Uma coisa que eu gostei é 

que, aqui eles pegam muito no seu pé. [...] E como eu sempre abandonei tudo no meio do 

caminho, [...] eu acho que aqui, como eles pegam no pé, eu vou conseguir ficar até o fim e 

passar. [...] É uma coisa assim, que cada um quer fazer e não tem como pagar, então, eu vou 

dar mais, vou me centrar mais”. Tereza reconhece, assim, a importância do incentivo do 

cursinho para cursar a faculdade de Letras. “[...] Acho que o cursinho tá me ajudando muito. 

Porque eu vejo o professor de literatura e ele é muito bom [...] Então, tá ajudando. Na 

verdade, conforme passa o tempo, eu vou vendo que é isso mesmo que eu quero fazer [...] 

Depois que eu tive contato com os professores do cursinho - que são alunos - do que eu quero 

fazer, eu acho que eu me maravilhei um pouco mais”. 

Quanto aos seus amigos, ela afirma:“[...] os amigos da minha idade mesmo [...] são de 

renda mais alta. [...] Eu posso dizer que cem por cento deles fazem faculdade”. Essa situação 

diferencia Tereza do conjunto de entrevistados que, na sua ampla maioria, são representantes 
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quase que exclusivos de trajetórias de longevidade escolar em relação aos seus amigos e 

familiares. Devido a essa configuração diferenciada, Tereza sinaliza com o acesso ao ensino 

superior para superar a transição da juventude para a vida adulta. “[...] E pode ser um pouco 

por essa cobrança de que eu tenho que passar [no vestibular]. [...] Eu acho que é isso: a 

transição. [...] Na verdade, eu não gosto de ser jovem. [...] Eu acho que me atrapalha muito. 

[...] Porque eu tô numa fase de que é agora ou nunca. [...] Eu entendo que tem que passar [por 

essa fase da vida], mas, eu acho que eu já aproveitei muito da minha juventude. [...] Porque 

eu sempre tive pra frente da minha idade. [...] E agora, que era pra eu tá melhor, na frente, eu 

tô meio empacada, sabe?” 

Dessa maneira, Tereza aspira seu espaço no mundo por meio de uma profissão que lhe 

forneça instrumentos que a coloquem novamente em movimento. O projeto de ingressar no 

ensino superior se vincula diretamente à sua realização pessoal enquanto uma prova de que é 

capaz de fazer aquilo com que sempre sonhou. Não há tensões no que diz respeito ao mercado 

de trabalho ou à ascensão social, mas, a aspiração ao ensino superior se configura pela tônica 

da lógica de ação de subjetivação. Ela não associa sua aspiração à participação em grupos 

juvenis, e tão pouco aos constrangimentos sociais que passou. Todavia, há uma relação direta 

entre a sua trajetória de sucesso escolar e a aspiração ao ensino superior no que tange à 

naturalidade, ao pragmatismo em cumprir mais essa etapa da escolarização.  

 

 

5.1.3.3. Caso VIII: Aspiração à educação superior como garantia de inserção no mercado de 

trabalho e de ascensão social 

 

 

Maria tem 18 anos de idade e nunca trabalhou. Ela é branca e é a mais jovem de todos 

os entrevistados. É filha única e reside com, sua mãe e avó na Zona Oeste da Capital, próximo 

à USP. A renda média per capita da família gira em torno de um a dois salários mínimos. A 

entrevista aconteceu na sala dos professores do cursinho da FEA e teve uma duração curta. 

Com efeito, suas respostas foram sintéticas e diretas. Ela sempre teve o apoio e o incentivo 

dos pais para estudar e vem de uma família com uma escolaridade mais elevada do que a 

média nacional. Seu pai fez curso de nível superior e sua mãe concluiu o ensino médio e fez 

um curso técnico profissionalizante. “[...] Meu pai é formado em odontologia [...] minha mãe 

era enfermeira, mas ela só tem o nível médio. [...] Meus pais são separados; meu pai mora em 

Minas [Gerais].”  
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Seu percurso escolar foi em uma escola particular, onde cursou até a 8ª série do ensino 

fundamental, e numa escola pública para o ensino médio. “Aí, depois a renda foi caindo e eu 

fui pra escola pública [...] Quando eu estudava na escola particular, eu acho, assim, que não 

pelo incentivo, mas, por saber que era forte, eu estudava bem mais. [...] Depois que eu fui pra 

escola pública, eu caí um pouco. [...] Eu gostava de estudar mais ou menos”.  

A entrevistada afirma que sempre teve incentivo para estudar, tanto por parte de mãe 

quanto de pai. No entanto, esse incentivo, no momento de escolha de profissão e de aspiração 

ao ensino superior, tem provocado nela um sentimento de pressão e de responsabilidade 

quanto ao que escolher. “[...] Assim, eu sou muito ligada a minha mãe. Ela sempre me 

incentivou bastante. [...] Ela vem com aquela idéia: USP, USP, USP, é a melhor. [...] Ela, 

assim, deixa a escolha da profissão por minha conta, mas incentiva bastante. [...] Meu pai, ele 

incentiva, mas ele me acha uma filha modelo. Ele acha que eu vou conseguir tudo. E isso é 

muito ruim. [...] Porque é uma pressão, porque a pessoa pensa que você é aquilo e você sabe 

que você não é. É muito estranho”. Maria, desse modo, retrata bem a tensão presente no 

momento da escolha da profissão que, muitas vezes, decorre do próprio incentivo da família.  

 A sua aspiração à educação superior decorre de uma ambição e de um desejo de 

conquista profissional como forma de garantir a entrada no mercado de trabalho visando à 

ascensão social e econômica. Quando perguntada sobre as razões pelas quais resolveu fazer 

faculdade, Maria hesitou por alguns momentos até responder: “porque quem faz faculdade vai 

pra frente”. Essa sua leitura da necessidade de um diploma de nível superior para conseguir ir 

pra frente é o aspecto central das suas estratégias de escolha da profissão e da faculdade. Ela 

afirma que escolheu a carreira por meio de pesquisas na internet, a partir dos seguintes 

critérios: “[...] primeiro eu pensei que tinha que fazer uma faculdade, depois eu vi qual 

[profissão] que pagava mais. [...] Aí, eu pensei em fazer Comércio Exterior. [...] E também 

tem isso de mexer com matemática e com dinheiro, e eu acho isso bem legal. [...] Assim, fora 

que é um curso bem desconhecido [...] e quando tem poucos profissionais na área, eu acho 

que as chances de você ter uma carreira promissora é maior”.  

Diante dessa opção, Maria considera que o fato de ter se formado no ensino médio e 

entrado direto no cursinho é uma vantagem ao seu favor. “[...] Aí, eu terminei [o ensino 

médio] e vim pra cá [cursinho da FEA] e foi bom porque eu não fiquei um ano parada”. Essa 

naturalidade com que encara o acesso ao ensino superior a difere de alguns entrevistados e 

sinaliza para uma compreensão da sua longevidade escolar como um percurso pragmático de 

elevação da sua escolaridade. A sua preferência pelo pré-vestibular da FEA também pode ser 

relacionada com sua ambição profissional, pois ela tem a possibilidade de conhecer pessoas 
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que estudam a carreira pretendida. “[...] Eu já conversei com vários coordenadores aqui do 

cursinho que fazem administração [...] eu to tentado buscar as minhas informações. [...] Mas, 

depois eu quero ver se eu venho aqui assistir umas aulas [...] quero assistir umas aulas na PUC 

também”. Assim, a escolha da faculdade está mais vinculada ao acesso do que à natureza da 

instituição de nível superior. “[...] Ah... se eu passar numa pública, melhor. Mas, se eu passar 

numa privada, eu tento dar um jeito. [...] O negócio é conseguir passar, sei lá? Depois pede 

transferência, alguma coisa”. Seu maior medo é não conseguir passar no vestibular ou de 

descobrir depois que não era o curso desejado. “[...] Fora do medo de não passar tem também 

o medo de entrar no curso e descobrir que não é o que você quer. [...] Porque deve ser mais 

cobrança ainda em cima de você. [...] Eu tenho medo dessa cobrança”. Assim sendo, Maria 

expõe uma leitura estratégica da sua aspiração ao mesmo tempo em que demonstra a 

fragilidade de seu desejo frente às pressões sociais. 

Quando perguntada sobre o modo como chegou até o pré-vestibular da FEA, Maria 

afirmou que não possuía muitas informações sobre cursinhos populares. “[...] Ah... eu não me 

lembro...eu acho que eu entrei no site da USP, digitei cursinho e veio vários. [...] Aí, eu fui 

vendo e vi o daqui [FEA]. Mas, na época, só tinha o daqui pra fazer inscrição. Só depois eu 

fiquei sabendo que tem cursinho em outros lugares. [...] Eu vim e fiquei.” Maria diz que 

depois que começou a freqüentar as aulas, acabou gostando, pois “os professores são bons” e 

a possibilidade de “conversar bastante com os coordenadores que são alunos da FEA, 

esclareceu bastante” para ampliar os conhecimentos sobre a profissão pretendida.  

Para ela, estudar num pré-vestibular popular significa “uma chance meio única”, pois a 

possibilidade de estudar por um valor de mensalidade mais baixo e, ainda por cima, dentro da 

USP, são vantagens significativas, no seu entender. “[...] Enquanto tem gente que fica se 

matando para pagar o cursinho e depois nem passa [...] a gente já tá aqui dentro, né? Então é 

bem mais fácil”. Para ela, a oportunidade de estudar na USP é muito importante para conhecer 

melhor o ambiente e porque tem um reconhecimento dos outros sobre a sua condição. “[...] 

Eu, assim, nunca tinha vindo aqui antes no cursinho. [...] Então, eu nunca ia saber como a 

USP é”.  

Maria diz que a maioria de suas amigas de escola “tem o projeto de fazer faculdade 

[...] mas, tanto faz se for privada ou pública”. Dessas amigas, algumas já estão cursando o 

nível superior em instituições privadas e outras estão em cursos pré-vestibulares. Para ela, ser 

jovem é ter “a liberdade [...] de poder fazer qualquer coisa”. E a pior coisa da juventude é a 

cobrança pela responsabilidade em relação ao estudo. “[...] Minha mãe, por exemplo, tem 

hora que cobra demais o estudo. Até parece meu pai. [...] Porque se ela estudasse, ela ia saber 
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como é chato ficar estudando. [...] Porque, por mais que você tem motivação, tem uma hora 

que você cansa”. Maria faz um retrato da sua situação de pré-vestibulanda: “[...] se você 

pensar, tem tanta gente que concorre com você [...] Só de pensar que tem mais de 10 pessoas 

pra mesma vaga que você [...] até desmotiva”.  

Assim, então, Maria busca conquistar o acesso ao ensino superior como uma 

oportunidade de ascensão social. Sua trajetória escolar foi representada pelo investimento e 

apoio de seus pais, e, agora, ela vê a possibilidade de retribuí-lhes. Dessa forma, ela encara o 

ensino superior como mais uma etapa obrigatória da escolaridade, ou seja, sua aspiração é 

pragmática e planificada, portanto, não se importa diretamente com à natureza da instituição 

onde irá cursar; importa-se, isso sim, com uma carreira profissional que lhe possibilite um 

emprego promissor e um bom salário.  

 

 

5.1.3.4. Caso IX: Aspiração à educação superior como forma de ascensão social e realização 

do destino pessoal. 

 

 

Claudia tem 18 anos, é negra e nasceu em Uberaba (MG). Ela reside com sua tia há 

quatro anos na cidade de Taboão da Serra. A razão da sua vinda para São Paulo decorreu do 

falecimento de seus pais entre 2002 e 2004, atendendo a um pedido de sua mãe: “[...] ela que 

pediu, que se ela viesse a falecer pra eu vir morar com essa tia minha aonde eu moro hoje. [...] 

Aí, eu vim pra cá, pra cumprir um desejo dela”. Claudia não trabalha e, devido ao falecimento 

de seus pais, recebe uma pensão até completar 21 anos idade. A sua renda média família per 

capita é de dois a três salários mínimos. Ela foi entrevistada na sala dos professores do 

cursinho da FEA num clima muito bom, sem qualquer interrupção. No início, estava tímida 

mas, conforme a entrevista ia sendo realizada, ela se soltou e se mostrou muito conversadeira 

e animada.  

Claudia passou a refletir sobre a sua aspiração à educação superior depois da sucessão 

de fatos que levou ao falecimento de seus pais. Ela afirma que cursar uma faculdade sempre 

foi o sonho da sua mãe, que estudou até a 5ª série do fundamental e que não queria que a filha 

tivesse o mesmo destino profissional que o dela. “[...] Eu não gostava muito de estudar. [...] 

Era o sonho da minha mãe que eu fizesse faculdade. Porque, como ela era empregada 

doméstica, então, a vida dela não era fácil. [...] Então, ela não queria pra mim o que ela tinha. 

[...] Ela falava assim: cê qué lavar banheiro do jeito que eu tô lavando? Sendo humilhada do 
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jeito que eu tô sendo? É isso que você quer pra sua vida?! Mas, na época, era bronca de mãe. 

Só que quando ela faleceu, eu parei pra pensar e, pô! O que ela queria pra mim era verdade”. 

A partir, digamos, desse impacto do discurso materno o sentido atribuído por Claudia à sua 

aspiração ao ensino superior passou a ser: “[...] então, é um desejo sim [a faculdade], mas é 

mais por ela, né? [...] Porque era o que ela queria pra mim, então eu vou concretizar”. 

 Assim, pois, essa aspiração se vincula a um conjunto de acontecimentos do destino 

que a levaram a uma inflexão e a uma mudança de rumo da sua vida. Claudia se mudou para 

São Paulo e continuou estudando. Formou-se na 8ª série do ensino fundamental no mesmo 

ano da mudança. Sua adaptação às escolas da periferia da Capital não foi tranqüila: “[...] eu 

fui pro primeiro [ano do ensino médio] numa escola que tinha muita malandragem, bandido; 

[...] eu fiquei desesperada porque, em Minas, pelo menos em Uberaba, não tinha isso. [...] 

Tinha só aqueles alunos baguncento. [...] Mas, aqui, não, eu vi os alunos querendo agredir os 

professores, com droga. [...] Aí, eu fiquei chocada”. Depois dessa experiência, considerada 

desagradável por ela, Claudia foi com a sua tia atrás de uma vaga numa escola considerada 

modelo de qualidade no Taboão da Serra. “[...] Aí, eu fui com a minha tia numa escola que 

todo mundo do Taboão fala que é boa. [...] Só que lá é muito difícil de arrumar vaga, porque o 

diretor não cede. Tem que fazer uma entrevista com ele. [...] Ele pega e põe um cartaz 

dizendo que não tem vaga na escola e tem, porque as salas não têm muito aluno. [...] A gente 

foi lá, porque minha tia também estudava na época, ela tava fazendo o Supletivo à noite. [...] 

Aí, ela encontrou com ele e pediu pra eu fazer uma entrevista. [...] Aí, eu levei meu histórico. 

[...] Ele perguntou se eu queria estudar mesmo, porque lá não era lugar pra namorar e nem 

arrumar briga. [...] E que se eu quisesse, ele tava alí pra me ajudar”. 

A partir da conquista da vaga nesta escola, Claudia passou a modificar a sua relação 

com o estudo. “[...] Aí, eu entrei e tive que ficar de reforço. [...] Aí, eu ia de manhã e, à tarde, 

eu tinha aula normal, da 13h às 18h. Nunca tinha aula vaga”. Foi nessa escola que ela passou 

a vislumbrar a chance de entrar na USP, pois havia incentivos dos professores e do diretor 

para a conquista desse objetivo. “[...] E ele [o diretor] fez USP, fez História. [...] Então, ele 

sempre incentiva os alunos a entrarem em universidade pública. [...] Vários dos professores da 

escola tinham sido aluno lá [na mesma escola] e depois tinham feito a faculdade [na USP] e 

voltado para dar as aulas [ainda na mesma escola]”. Assim, foi por meio do incentivo dos 

professores e do contato com informações, ela passou a considerar possível cursar uma 

faculdade pública. “[...] [O diretor] sempre me incentivando, dizendo que eu tinha capacidade 

e, se eu precisasse de qualquer coisa, que ele tava lá. [...] E até hoje ele é meu amigo e me 

ajuda. [...] Então, foi esse incentivo dele. Porque eu até pensava universidade, mas não 
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necessariamente nas públicas. E ele [diretor] pensa nas públicas e mais especificamente na 

USP”. Sua aspiração decorrente de acontecimentos pessoais transformou-se com os incentivos 

dos saberes escolares que configuraram um novo cenário. 

A partir do momento em que Claudia sentiu que essa aspiração poderia realizar-se, 

começou a pensar nas carreiras profissionais que mais lhe agradavam. “[...] Então, me 

indicaram primeiro pra fazer Direito. [...] Mas eu não sou muito chegada a ler. [...] Aí, pensei 

em Jornalismo, mas, aí é muito concorrido”. Sua escolha final foi Administração: “[...] eu não 

sei por que Administração [...] eu acho que é porque eu via as pessoas saindo pra trabalhar 

[...] nas novelas, aquelas reuniões de negócio. [...] Porque, trabalhar em empresas, ações, 

reuniões de negócios, [...] eu acho que é isso que eu quero”. Essa trajetória escolar de Claudia 

trouxe novos significados para a sua aspiração pelo ensino superior, pois, “lá no fundo, eu 

quero fazer faculdade, pelo sonho da minha mãe. [...] Mas, hoje, eu tenho por mim que, se eu 

quiser uma vida confortável... eu não tenho vontade de ser rica, [...] mas, para ter uma vida 

confortável, eu tenho que buscar no estudo”. Ela prossegue fazendo comparações entre o 

valor do diploma de universidades públicas e particulares no mercado de trabalho: “[...] eu 

tenho amigas que fazem Administração só que em faculdades de bairro. Elas trabalham o dia 

todo pra ganhar quinhentos, setecentos reais. [...] E eu tava vendo estágio aqui [FEA] pra 

quem tá no segundo ano [da faculdade] pra trabalhar quatro horas [por dia], ganha oitocentos 

reais. [...] O peso que a universidade pública tem... esmaga as outras”. A conjectura de 

inúmeros fatores alterou sensivelmente o sentido atribuído por Claudia ao ensino superior: 

antes desejava realizar o sonho de sua mãe; agora, porém, passou a aspirar também à ascensão 

social e à sua inserção no mercado de trabalho.  

Assim, pelo desenrolar de alguns fatos, uns ocorridos por acaso e outros, projetados, 

Claudia começou a tomar gosto pelo estudo e conquistar definitivamente sua longevidade 

escolar. “[...] Esse ano, eu comecei a gostar de estudar. [...] Antes, eu gostava mais era do 

ambiente da escola, das amizades. [...] Agora, esse ano, absorvendo coisas novas, os 

professores sempre tão falando coisas novas pra você [...] falando de política. [...] Eu comecei 

a gostar, tanto é que às vezes eu chego em casa comentando as coisas com a minha tia. [...] E 

ela mesma falou que eu to gostando porque todo dia eu chego falando de uma coisa diferente, 

e a gente só fala daquilo que a gente gosta”. 

Claudia lança mão de uma comparação entre si e outros jovens que estudaram na 

mesma escola e também faz uma leitura muito concreta das barreiras que irá enfrentar para 

realizar seu projeto. Mas considera esse esforço válido e fundamental para um futuro mais 

confortável. “[...] Eu não sei o que o povo pensa: termina o colegial e só quer saber de 
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trabalhar. Não pensa em estudar, progredir, não pra ficar rico, mas, pra estudar, ter uma vida 

confortável. [...] Porque o começo não é gostar. Porque você tem o objetivo tal e vai ter 

barreiras que você vai ter que vencer. [...] As coisas não vão acontecer simplesmente. [...] E 

tem que pensar lá na frente também, porque, hoje, a gente é jovem, então, a gente constrói 

agora pra depois usufruir. Porque a gente não vai ficar jovem pro resto da vida”. Nessa 

comparação, ela lembra que, apesar de “pelo menos metade da sala do ano passado ter 

vontade de fazer faculdade”, apenas quatro colegas cursam faculdades particulares “com 

bolsa integral”. Essa visão de mundo e da necessidade de uma carreira profissional de nível 

superior que lhe forneça uma vida confortável sinaliza a gestão das lógicas de ação de 

integração e estratégia. 

Diante do desafio de construir o futuro por meio dos sacrifícios e de superar as 

barreiras do tempo presente, Claudia afirma que seu principal medo é não conseguir entrar em 

nenhuma faculdade. “[...] Meu principal medo é esse ano não conseguir nenhuma 

universidade pública, nem nada. [...] Porque, se eu passar e não gostar do curso, eu vou fazer 

até o fim, porque o tanto que eu ralei pra entrar”. Uma estratégia que ela adota para superar 

esse medo é prestar vestibular em diferentes cidades e estados, como forma de aumentar as 

suas possibilidades de acesso. “[...] Porque eu também não tenho medo de ir para o interior. 

Agora, no meio do ano, vou prestar Unesp [...] e se eu passar, eu vou pra lá. [...] Vou prestar 

UFMG, a Ufscar, a Unicamp”.  

Claudia narrou que busca concretizar essa aspiração de um curso superior desde 2007, 

quando ainda estava no ensino médio. “[...] Eu me formei no ano passado. [...] No ano 

passado, eu já fiz cursinho, no Objetivo [Curso Pré-Vestibular Objetivo]. [...] Eu estudava à 

tarde e fazia cursinho à noite. [...] Só que ano passado eu fiz de qualquer jeito. [...] Porque era 

muito cansativo”. Fica evidente que, apesar de fazer alguns exames vestibulares, Claudia 

sabia que não estava preparada: “[...] eu sabia que não ia passar [...] mas, esse ano, eu tô tendo 

que correr atrás. [...] Eu prestei [em 2007] no Mackenzie, na USP e a Unesp. [...] Eu prestei 

Administração na três. [...] Mas não passei nem pra 2ª fase [Fuvest]. [...] Mas, eu já sabia que 

não ia passar. [...] Eu nem consegui ProUni nem nada”. A comparação que Claudia faz é com 

um colega de classe da escola: “[...] porque tinha um aluno na minha sala que parecia doido, 

só estudava. [...] O doido conseguiu bolsa de cem por cento na PUC. [...] Os doido sempre 

passa e quem acha que é esperto... tem que fazer mais um ano de cursinho” [risadas]. Com 

bom humor, Claudia pensou em fazer uma faculdade particular, mas, foi desaconselhada pelo 

diretor da escola: “[...] Aí, eu pensei em fazer uma faculdade particular, porque como eu 

tenho essa pensão. [...] Mas, esse meu amigo, diretor da escola, falou que não, que, como eu 
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sou ainda jovem, eu deveria investir mais um ano, porque se eu entrar numa pública eu tô com 

a vida mais fácil”. 

E foi, novamente, esse seu amigo, diretor da escola, que procurou alguns pré-

vestibulares populares que funcionavam na USP para ela cursar. “[...] Aí, foi ele [diretor da 

escola] que pesquisou [...] e me deu a opção do da FEA e o da Poli. [...] Aí, eu decidi fazer o 

da FEA porque é aqui dentro da USP [...] e eu posso conviver com os alunos e professores da 

faculdade”. Desse modo, sua escolha pelo cursinho da FEA inclui uma estratégia: “[...] 

conviver aqui [FEA-USP] é muito interessante, porque eu conversei com a maioria dos 

coordenadores que fazem Administração. [...] Então, nessas conversas, eles falaram de como 

é amplo o mercado da Administração. [...] Então, eu acho que é interessante, e esse ano tá 

sendo bem aproveitado”. Assim sendo, Claudia aproveita-se dessas oportunidades como um 

fator de vantagem para conhecer melhor a profissão e espera ser compensada por meio de 

uma carreira que lhe renda frutos financeiros e sociais.  

Para ela, as diferenças entre o pré-vestibular da FEA e o Objetivo se vinculam à forma 

pela qual os conteúdos são abordados e a importância com que os alunos são acolhidos. “[...] 

No Objetivo, eu via que os professores têm que correr com a matéria porque, chega no final 

do ano, a matéria tem que ser dada. [...] Se aprendeu ou não... [...] Eles dão muito macete. [...] 

Aí, quando eu vim pra cá [FEA], os professores [...] deduzem as coisas pra você; [...] então 

você aprende. Não é macete; você aprende mesmo. [...] Eles até atrasam um pouquinho com a 

matéria, mas elas fixam na sua mente”. Portanto, para Claudia, a diferença é que: “[...] lá 

[Objetivo] é comercial; aqui, a gente vê que é o interesse pessoal deles na gente”. Esse 

interesse é, para ela, a melhor tradução do significado de se estudar num pré-vestibular 

popular: “[...] o significado de estudar num cursinho popular, eu acho que, a palavra é 

integração do aluno com o professor. [...] Você vê que eles querem que você entre porque eles 

também entraram. Eles não tão ali só recebendo pra te passar matéria”. Por conseguinte, 

Claudia se identificou com o cursinho da FEA pela atenção que lhe é oferecida e pela 

possibilidade de reconhecer, nos próprios professores, exemplos de trajetórias longevas de 

sucesso escolar.  

Claudia participa de um grupo de jovens, Força Jovem, numa igreja evangélica desde 

que chegou a São Paulo. “[...] Hoje, eu desenvolvo trabalhos dentro do Força Jovem. [...] A 

gente faz trabalhos sociais [...] vai nas comunidades conversar com jovens carentes”. Essa 

experiência, todavia, não determinou a sua escolha profissional. “[...] Eu acho que a escolha 

da carreira não, mas, no meu modo de pensar, [...] a visão que eu tenho da vida. [...] A igreja 

ela tem várias áreas amplas [...] então, eles incentivam que os jovens têm que estudar, fazer 
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um bom curso”. Todos os acontecimentos desagradáveis da sua vida não retiraram dela seu 

humor, sua alegria e seu jeito brincalhão, como ela mesma se define: “[...] eu sou muito 

mulecona [...] ah... eu faço brincadeira com tudo, faço uma zoeira. [...] Mas, pelo sofrimento 

que eu já passei, por tudo o que eu vivi, eu acho que eu consigo ver lá na frente o que muitos 

jovens, hoje, não conseguem ver”. Com essa motivação, Claudia vem se dedicando a alcançar 

seus objetivos, inclusive abrindo mão de momentos típicos de jovem: “[...] esse ano, eu não tô 

com uma vida normal de jovem, porque vestibulando não tem vida, né?. [....] Você nega a 

diversão, as horas de namorar, pra ficar estudando”.  

Para Claudia, a melhor coisa da juventude é ter “vigor, ter o pique pra fazer as coisas”. 

A situação de maior dificuldade que ela encontra por ser jovem é ter que ouvir alguns 

conselhos de pessoas mais velhas e concordar com eles. “[...] Às vezes, eu não gosto de ouvir 

o que os outros [mais velhos] falam de quem já tá lá na frente, tipo: ‘você tem que me ouvir 

porque eu sou mais velho que você’. [...] Porque o jovem tem mania de achar que tá certo. [...] 

Então, ele tem o vigor da juventude: sabe tudo e quer fazer tudo. [...] E eu gosto deste vigor”. 

Este vigor é que lhe dá entusiasmo para prosseguir na caminhada rumo à educação superior. 

A busca para realizar o sonho de sua mãe tornou-se a sua própria vida, depois que a própria 

realidade colocou-a em confronto com fatos sucessivos e difíceis. Foi na superação de suas 

adversidades que Claudia construiu uma aspiração sólida à educação superior. Por vezes, essa 

aspiração obrigava a abrir mão de sua juventude em nome de um futuro que lhe 

proporcionasse não só uma formação profissional, como também que a levasse a uma boa 

inserção no mercado de trabalho e, portanto, concretizasse sua ascensão social, traduzida 

numa vida digna e confortável. 

Diante dessa autobiografia, pode-se concluir que, a aspiração de Claudia se relaciona 

com sua participação em um grupo juvenil, com os constrangimentos sociais aos quais foi 

exposta e com a influência direta da sua escola, na figura do diretor. Assim, quando associada 

à tipologia das aspirações, percebe-se que ela tem um desejo profissional de progredir e 

conquistar conforto na vida, por meio da sua realização pessoal. Sua trajetória decorre de 

episódios que transformaram o sentido da sua busca pela longevidade escolar e justificam 

seus sacrifícios do presente em nome de um outro futuro, supostamente bem melhor.  
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5.1.4. Caso de configuração do Curso Pré-Vestibular do NCN 

 

 

5.1.4.1. Caso X: Aspiração à educação superior de realização pessoal e de formação 

profissional numa trajetória de resistência e superação 

 

 

Vitor tem 24 anos, é do sexo masculino e negro. Ele é o último filho de uma família de 

oito irmãos e reside com seu pai e irmãos em Taboão da Serra. Ele está trabalhando, mas sem 

registro em carteira. Sua renda familiar média mensal está entre um e dois salários mínimos. 

Ele é um jovem tímido e muito observador. Sua entrevista ocorreu sem interrupções, revelou 

o lugar que ele ocupa no seu universo familiar e, por conseqüência, o significado que sua 

aspiração à educação superior assume: a busca de fuga de seu destino provável. A entrevista 

foi realizada no próprio NCN onde ele, além de estudar, também ajuda na organização e 

limpeza da sala de aula. De certa forma, ele é uma referência entre os alunos e professores do 

cursinho, uma espécie de monitor da sala, pois sempre é procurado para solicitar informações 

sobre as aulas, os materiais e as atividades extras.  

A escolaridade dos pais de Vitor é: “[...] meu pai fez até a 4ª série e minha mãe não 

chegou nem à 3ª série”. Ele afirma que não estudava por prazer e que, na sua família, nenhum 

de seus irmãos teve gosto pelo estudo, apesar de uma irmã ter feito curso técnico e outra ter 

feito curso superior. “[...] Meus irmãos, até hoje, não gostam também de estudar. [...] Apesar 

de que eu tenho uma irmã formada, ela é psicóloga, outra que é técnica em raio-X e um irmão 

que está fazendo Administração de empresas”. Constata-se que, em sua família, o estudo não 

ocupava um espaço central; as razões para isso são descritas por ele quando afirma que, desde 

criança, adquiriu “certo trauma de estudar”. Sua dificuldade de leitura e escrita, decorrente da 

forma com que seu pai exigia que ele estudasse, deixou traços que persistem. “[...] Até hoje, 

eu tenho isso às vezes, e empaco; [...] muitas vezes quando eu estou escrevendo, eu começo a 

trocar tudo. [...] O incentivo do meu pai era: ‘vai lá estudar ou você leva porrada’. [...] Então, 

o estudar era o medo de apanhar. [...] Meu pai me obrigava a escrever. [...] E aí, pra falar que 

eu tava escrevendo, eu ficava trocando as letras”. Desse modo, Vitor desenvolvia estratégias 

para superar suas dificuldades por meio de idas e vindas as quais lhe ensinaram as regras do 

jogo escolar. 

 A aspiração à educação superior é fruto de uma mobilização individual para 

concretizar um destino diferente daquele que lhe é atribuído. A trajetória de vida não 
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apresenta grandes episódios de inflexão que modificaram o seu rumo e os significados 

atribuídos a ela. Todavia, ele trilhou com muitas dificuldades um caminho próprio, que 

acabou sendo distinto daquele que seria o mais provável, e com isso conquistou uma 

longevidade escolar apesar de todas as barreias encontradas. Vitor não contava com uma rede 

familiar de suporte e de incentivo. Com efeito, no relacionamento com os pais, o estudo era a 

fonte de ameaça e medo. Nesse sentido, cursar uma faculdade, mesmo que não seja pública ou 

de grande prestígio, já representará para ele um reconhecimento social e familiar de uma 

carreira profissional e, portanto, a possibilidade de integração social. 

A trajetória escolar de Vitor foi bastante conturbada e, por vezes, desagradável para 

ele por causa das suas dificuldades com a leitura e escrita. “[...] Eu era sempre aquele cara que 

ficava dentro da sala tentando estudar, tentando aprender. [...] E geralmente eu era taxado. O 

pessoal nunca gostava de mim”. Ele sempre fez escola pública e afirma que foi sempre “sendo 

empurrado para os anos seguintes”. As estratégias que ele utilizava para seguir adiante na sua 

escolarização eram sempre fazer “ os trabalhos que os professores pediam” e também o que 

não sabia de língua portuguesa era compensado com a sua facilidade com os números. Mesmo 

assim, Vitor afirma que “nunca gostou de estudar” e que só foi estudar mesmo quando foi 

“reprovado pela segunda vez. Aí eu parei e pensei: agora eu tenho que começar a estudar. [...] 

Isso eu acho que era no terceiro colegial”. A conquista da sua longevidade escolar ocorreu 

quando superou a discriminação e as dificuldades de aprendizagem. 

Vitor concluiu o ensino médio em 2004. “[...] Aí eu fiquei dois anos sem fazer nada. 

[...] Porque, quando foi em 2002, minha mãe faleceu e eu estava no primeiro colegial. [...] Aí, 

eu dei uma desanimada”. Aos poucos ele foi retomando sua vida e passou aspirar à educação 

superior, mas, esse projeto também não se mostrou linear, porque, em 2004, ele quase foi 

concretizado quando Vitor tentou cursar Administração numa faculdade particular com 

auxílio de bolsa do ProUni. “[...] Bom, minha vontade de fazer faculdade [...] é antiga. [...] 

Mas, em 2004, eu tentei a primeira vez pelo ProUni. Eu tirei a nota, mas, quando eu fui levar 

todos os documentos na faculdade [...] deu um probleminha, [...] e na hora da matrícula eu 

não tinha sido aprovado pelo ProUni”.  

O seu projeto profissional sempre esteve vinculado aos cálculos matemáticos, a parte 

positiva da sua escolarização. “[...] Eu comecei a gostar de matemática na 7ª série [do 

fundamental] [...] e desde essa época, eu pensei: se eu tiver que trabalhar com alguma coisa 

vai ser com matemática. [...] Porque eu não gosto de português. [...] Ler [...] eu só fui comprar 

meu primeiro livro depois que eu já tinha acabado o colegial. [...] Mesmo hoje, eu só leio para 

continuar enriquecendo o vocabulário. Pra ter uma visão de mundo, um pouco à frente dos 
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outros”. A partir dessa decisão do campo de atuação, ele prestou vestibular em 2007 - após 

conseguir a isenção da taxa de inscrição da Fuvest -, para o curso de Estatística. Ele tem 

clareza das razões de sua escolha: “[...] essa vontade de fazer Estatística vem do meu gosto 

pela matemática. [..] Eu gosto muito de gráficos; [...] eu tenho uma facilidade para analisar os 

gráficos, de reconhecer os pontos que pedem nos gráficos”.  

Vitor vislumbra algumas possibilidades que o mercado de trabalho em estatística: “[...] 

eu vejo como possibilidade profissional trabalhar mais para empresas. [...] Quem sabe, fazer 

concursos públicos. [...] Porque, na área da estatística [...] quase sempre só passam uma 

verdade mascarada para o povo, [...] porque, quem trabalha com estatística sempre manipula a 

verdade. [...] E por isso que eu quero trabalhar nessa área [...] para mostrar a verdade”. Sua 

aspiração ao ensino superior ambiciona não só uma carreira profissional, como também uma 

atuação comprometida com a possibilidade de ajudar as pessoas como uma espécie de 

tradutor de dados estatísticos que são divulgados nos meios de comunicação para a sociedade 

em geral. Assim, parece aspirar à composição de uma identidade profissional mediada pela 

realização pessoal. 

Ele afirma que, apesar de sonhar em entrar na USP, irá cursar outra faculdade, caso 

não consiga superar a barreira da Fuvest. “[...] Hoje em dia, a faculdade que vier eu vou fazer. 

[...] A gente sempre almeja a USP, mas, nem sempre a gente consegue aquilo que a gente 

quer. [...] Então, se não é possível na USP, é possível em uma particular. [...] É claro que, se 

você consegue também um recurso, como o ProUni, as coisas ficam melhor”. Os medos de 

Vitor com relação à sua aspiração ao nível superior são: “[...] meu maior medo é entrar. 

Depois, o segundo maior medo é: como eu vou fazer pra conseguir caminhar. [...] Porque, pra 

você entrar, você perde muito tempo; mas, pra você caminhar, você tem que perder tudo em 

dobro. [...] Então, é o caminhar, não o chegar, o mais difícil”. Portanto, ele demonstra seu 

aprendizado vinculado à sua trajetória longeva em instituições de ensino: o desafio se faz na 

superação das barreiras presentes no cotidiano e, para isto, são necessárias táticas para 

dominar as regras desse jogo.  

Para conseguir concretizar sua aspiração, ainda em 2007, ele foi procurar um curso 

pré-vestibular para se preparar para os exames. No trabalho da sua irmã, ele soube, que na 

USP existiam pré-vestibulares populares. “[...] Aí, eu vim a pé lá do Taboão até aqui [USP], 

porque eu não tinha verba para pagar a condução e esses negócios”. Nessa sua caminhada na 

USP, Vitor conheceu os cursinhos que funcionam no campus da Cidade Universitária. Todos 

eles, porém, cobravam uma mensalidade acima do que ele podia pagar. “[...] Aí, chegou num 
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ponto que um guarda me falou pra eu vir aqui no NCN, que aqui era popular e que eu não ia 

pagar muito caro. [...] Aí, eu vim aqui. [...] e resolvi fazer o cursinho”. 

Quando escolheu fazer o do NCN, o fator determinante foi a mensalidade. No entanto, 

ele ficou desconfiado se iria mesmo gostar do curso, pois achou que a questão racial seria 

abordada e debatida constantemente. “[...] No princípio, eu fiquei, assim, meio desconfiado. 

Por que NCN? Eu pensei: vai ter aquela carga assim maçante de ficar falando, de tentar 

justificar o porquê que aconteceu a escravidão com o negro [...] e aquilo, aquilo, aquilo”. 

Todavia, para a sua surpresa, isso não ocorreu: “e aí aqui foi diferente”. Vitor passou a 

freqüentar o curso do NCN, primeiro, com a ajuda financeira de seu pai e, depois, com a ajuda 

de sua madrinha.  “[...] Aí, eu fui fazendo. [...] Aí, foi aqui que eu vi muitas coisas que eu 

nunca tinha visto na escola”. Suas descobertas não se resumiram aos conteúdos disciplinares, 

mas também incluíram a leitura do mundo ao seu redor. “[...] Mudou tudo [pausa]. Aprendi a 

ver como conhecer o mundo. [...] A mídia... [pausa] ver como ela realmente é, e não como ela 

mostra pra você como ela é. [...] Aqui, eu aprendi muitas coisas. [...] Eu aprendi a ler além 

daquilo que está escrito”. 

A aprendizagem do mundo, para ele, é fruto do clima de amizade, solidariedade e 

troca entre todos os que fazem o pré-vestibular do NCN. “[...] Todos os que estão aqui são 

excelentes professores [...] e estão aqui de bom coração. [...] Porque tem aquela diferença 

daquele que faz porque [...] é pago [...] e daquele que faz por coração. [...] E tudo aquilo que 

você faz porque quer ajudar, sai melhor do que aquilo que você faz porque está sendo pago. 

[...] Aí, aqui, eu fiz amizades de verdade. Antes, na escola, eram colegas; agora, aqui, são 

amigos”. Esse sentimento de cooperação, para Vitor é o grande diferencial de um cursinho 

popular: “[...] olha, o cursinho popular é mais coração do que a razão. [...] Porque a pessoa 

quando vem para um cursinho popular, ela vem mais com o intuito de ajudar o outro. Porque 

ele sabe da dificuldade do outro, porque ele passa pela mesma dificuldade. [...] Aí, a gente se 

junta e começa a se ajudar pra estudar junto [...] a gente organiza grupos de estudo pra estar 

estudando”. Essa identificação de Vitor com cursinho do NCN e com os demais estudantes 

fortaleceu sua aspiração; com efeito, de certa forma ele encontrou um espaço no qual o 

sentido que ele atribui ao que deveria ser a escolarização era realizado, qual seja, os vínculos 

de amizade e solidariedade entre todos na ajuda para superar as dificuldades de aprendizagem.  

Para Vitor, o fato de o pré-vestibular do NCN se localizar na USP tem dois lados: “[...] 

estudar na USP é complicado e, ao mesmo tempo, muito legal. [...] Porque, aqui, você 

conhece um mundo, né? Você cruza com vários estrangeiros. Você fica escutando várias 

línguas diferentes. [...] A gente tem, aqui, um professor que é boliviano e ele fala enrolado, 
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mas, a gente entende. [...] A gente tem um professor que é africano. Então, são várias culturas 

numa só. [...] E o ruim é que tem algumas pessoas que te vê com um ar de superior. [...] 

Porque são pessoas que são assim, arrogantes sempre”. Nesta afirmação, ele deixa evidente o 

lugar social do qual se expressa em oposição àqueles que vêem o ensino superior como uma 

etapa natural, após o término do ensino médio. E, assim, Vitor demonstra mais uma vez o 

sentido de sua aspiração enquanto uma senha que lhe garanta a fuga de seu destino provável. 

Vitor constata: “[...] a grande maioria dos amigos que eu conheço, não tem uma 

projeção de fazer uma faculdade. [...] Eles vivem com aquilo que a mídia dá pra eles. [...] 

Ficam falando que é difícil, que é isso e aquilo. [...] Eles não tentam passar por cima da 

dificuldade e preferem ficar em casa. [...] Mas, alguns amigos meus fizeram ou fazem 

faculdade [...], mas, são poucos”. Essa disposição para superar as dificuldades é 

exemplificada por ele quando relata que, ao chegar no pré-vestibular do NCN, descobriu que 

a matemática, disciplina na qual ele possuía maior facilidade na escola, era muito mais 

complicada do que ele imaginava. Todavia, isso não foi motivo de desânimo; pelo contrário: 

“[...] o cursinho me deu um desafio maior para eu fazer matemática. [...] Porque complicou, 

mas, ajudou, porque eu vi que a matemática não era aquele gatinho [...] que se transformou 

num leão, mas, eu falei: vou domar esse leão” [risos].  

Essa disposição para superar as dificuldades e obstáculos que se colocam à sua frente 

parece ser uma constante de sua trajetória e sinaliza uma aspiração marcada por um propósito, 

ou seja, uma longevidade escolar conquistada por meio de um plano não linear. Nesse sentido, 

ser jovem, para ele, é “aprender com outras culturas [...], quanto mais você tem cultura, você 

se torna mais jovem ainda. [...] As suas experiências deixam você mais jovem”. Assim, Vitor 

gosta de ser jovem, mas, não “de aparentar ser jovem”. Ele mostra disposição “para fuçar e 

mexer em todas as coisas,” e é com esse espírito jovem que Vitor procura construir-se como 

adulto. Nesse percurso repleto de adversidades, ele sonha em conquistar outro lugar para si 

mesmo num futuro ainda distante.  

Vitor não participa de grupos juvenis. Sua aspiração se vincula aos constrangimentos 

sociais aos quais foi submetido. A relação entre a trajetória escolar e a aspiração à educação 

superior se faz como um projeto de superação de si mesmo: foi a experiência de 

aprendizagem traumática que teve na escola e na sua família. Desse modo, ele enxerga neste 

propósito a oportunidade de provar para o mundo que superou suas dificuldades e conquistou 

sua longevidade escolar e ainda espera que ela lhe permita a ascensão social. Portanto, ele tem 

uma aspiração profissional de transformar a sociedade, transformação que se iniciará com a 

sua própria conquista de uma identidade que represente a mudança. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, considerando as questões elaboradas 

ao longo da investigação, conduz à conclusão apresentada a seguir. O problema de pesquisa 

foi formulado tendo como pano de fundo a capacidade de jovens construírem sua própria 

experiência (por meio da gestão das múltiplas lógicas de ação), considerando também a 

interdependência inerente às configurações sociais do tempo histórico no qual estão inseridos. 

O problema foi enunciado nos seguintes termos: quais os motivos que levam jovens de 

camadas populares a aspirarem à educação superior? A hipótese decorrente priorizada foi que 

jovens de camadas populares, ao aspirarem à educação superior, sinalizam a existência de 

projetos de vida através de uma profissão que leve a uma melhora econômica e contribua para 

o prolongamento da sua condição juvenil. Os objetivos específicos definidos pela pesquisa, 

quiseram, então, captar quais fatores foram identificados pelos próprios jovens, na sua 

trajetória, como elementos que contribuíram para o seu empenho em torno da aspiração à 

educação superior.  

O primeiro objetivo específico foi identificar como as oportunidades de expressão 

pessoal de jovens propiciadas pela participação em grupos juvenis (culturais, esportivos, 

religiosos, político-partidários etc.) motivam a sua aspiração à educação superior. O segundo 

objetivo específico foi identificar os aspectos de pertença social, religiosa, étnica e de gênero 

que contribuem para a composição da identidade do jovem e para a ocorrência de uma 

aspiração à educação superior manifestada como ação frente aos constrangimentos sociais 

instituídos. Por fim, o terceiro objetivo específico foi identificar os elementos da trajetória 

escolar (saberes, notas e incentivos) dos jovens que motivam sua aspiração à educação 

superior.  

Diante dos resultados, podemos concluir que a pesquisa se mostrou em condições de 

confirmar a hipótese principal, uma vez que todos os dados colhidos demonstraram que a 

aspiração desses jovens estudantes dos pré-vestibulares populares e alternativos que 

funcionam na USP sinaliza o exercício de uma profissão que lhes permita uma ascensão 

econômica e social. Tal conclusão não surpreende, pois encontra eco no sentido muito 

freqüentemente atribuído socialmente à busca pela educação superior. Com relação ao 

prolongamento da condição juvenil, apenas uma das entrevistadas vislumbrava, com o acesso 

à educação superior, efetivar sua transição para a vida adulta. Os demais jovens indicaram que 
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a sua percepção daquilo que eles entendem por juventude é diversificado e se caracteriza por 

uma forma de buscar a concretização de suas aspirações, sonhos e projetos.  

Os objetivos específicos captaram alguns fatores que foram identificados pelos 

próprios jovens, na sua trajetória, como elementos que contribuíram para a sua aspiração à 

educação superior. Tal aspiração pode ser caracterizada enquanto uma reivindicação de 

existência pessoal desses jovens. Em outras palavras, elas evidenciam uma demanda desses 

jovens em diferenciar-se de seus pares, num movimento de contraposição ao controle social 

exercido pelas instituições sociais. Desse modo, as aspirações ocorrem num movimento de 

agregar fatores e somá-los para a constituição de projetos de formação profissional, de 

ascensão social, de realização pessoal e de inserção no mercado de trabalho.   

Com efeito, essas aspirações são ações sociais que se mostram com uma singularidade 

para cada jovem nos casos investigados. As aspirações à educação superior são fruto de 

mobilizações distintas, presentes na vida cotidiana de cada indivíduo. No entanto, podemos 

identificar um ponto comum nas aspirações: há dificuldade de conseguirem informações a 

respeito de carreiras, instituições e formas de acesso às universidades públicas por meio da 

escola média, na família ou nos grupos de amigos e, ao tomarem contato com essas 

informações, aqueles jovens passaram a aspirar à educação superior e a se organizar de forma 

a percorrer o longo caminho até a matrícula num curso superior. Assim, para os entrevistados 

o fato de estudar na Cidade Universitária da USP, mesmo não sendo estudantes vinculados à 

universidade, já é em si uma primeira vitória no sentido de conhecerem o espaço, as pessoas, 

os recursos e o próprio funcionamento de cursos e carreiras. Esse efeito pedagógico contribui 

no sentido de tornar mais concreta a sua aspiração à educação superior. 

Nesta pesquisa, não me propus a quantificar os fatores que geram aspiração à 

educação superior, mas, a identificá-los. Dessa forma, a influência atribuída às instituições 

sociais pelos jovens à sua aspiração apresenta modulações e sentidos variados. A família, por 

exemplo, desempenha papel relevante seja pelo incentivo ao estudo, seja por fornecer 

modelos de projetos profissionais, seja pela coação, seja pelo sonho em ver o filho numa outra 

posição social. A escola, por sua vez, também contribui para a aspiração, seja pelos 

incentivos, seja pela superação das dificuldades de aprendizagem, seja pelo desejo da sua 

transformação ou, ainda, pela constituição de uma identidade, apesar dos constrangimentos 

instituídos (preconceitos). A participação em grupos para os jovens que a vivenciam também 

se mostrou um importante aspecto dessa aspiração. Portanto, a gestão das lógicas de ação 

apresentadas pelos jovens e a interdependência de seus projetos com o tempo histórico e 
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cultural no qual estão inseridos sinaliza para aspirações à educação superior enquanto desejos 

de uma transformação das relações sociais estabelecidas.  

Ao longo de todo este trabalho e sobretudo os dados obtidos levaram a evidenciar a 

relevância e a complexidade da temática da aspiração de jovens estudantes de cursos pré-

vestibulares populares, alternativos e comunitários à educação superior. Uma vez que esse 

grupo representa em si um diferencial sensível em relação à grande maioria de seus pares, a 

questão que estudei se voltou para as razões que os levaram a adotarem uma aspiração, 

seguida da elaboração de um projeto exeqüível de acesso à educação superior. Este tema, tem 

um potencial muito grande a ser explorado, principalmente num momento em que se expande 

e se projeta essa modalidade de educação voltada para níveis socioeconômicos nunca antes 

alcançados na sociedade brasileira. Compreender as aspirações desses jovens pode indicar 

caminhos mais fecundos para organizar um modelo de educação superior pública de massa, 

fundamentar práticas de ensino com qualidade apropriada, incrementar as pesquisas e a 

efetivação da extensão nos programas acadêmicos. 

Um aspecto desta pesquisa foi o lugar ocupado pelos pré-vestibulares populares e 

alternativos. Pode-se dizer que, quanto aos seus objetivos político-pedagógicos, os cursinhos 

populares obtêm êxito. Há uma dimensão de transitoriedade e de circulação que caracteriza os 

pré-vestibulares como espaços de formação determinados pelos atores que ali participam. 

Assim, ao mesmo tempo em que são o cenário onde atuam esses atores com suas idéias, os 

cursinhos exercem também influências nas aspirações dos jovens estudantes. Além disso, 

manifestam uma seriedade em realizar uma formação crítica voltada para a cidadania. Nesse 

sentido, há um choque de expectativas, pois os jovens se matriculam em busca de um 

resultado imediato: a aprovação no vestibular. Para tanto, há uma espécie de preço a pagar, 

que é a politização dessa trajetória. Todavia, tudo indica que o preço foi valorizado. Com 

efeito, quando perguntados sobre as características positivas desses pré-vestibulares, em quase 

todos os casos, afirmaram que o principal ganho - mesmo se não conseguissem o acesso à 

educação superior -, é vivenciarem uma transformação na sua leitura de mundo e na sua 

ampliação dos horizontes de vida.  

Uma constante em todas as entrevistas foi a presença de uma pressão exercida por 

amigos e familiares que não reconhecem o estudo como atividade-fim, ou seja, apenas como 

atividade-meio para atingir finalidades normalmente associadas ao incremento de 

remuneração. A conciliação entre o gostar do que faz e a expressão da aspiração de formação 

superior produz um conflito característico do tempo atual, que é o terreno das crises pessoais 

do indivíduo. Há como que um prazo de validade no que diz respeito à dedicação exclusiva 
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ao estudo nos pré-vestibulares frente à prioridade demandada. Com efeito, a perspectiva é tão-

somente entrar no mercado de trabalho, que vincule a aspiração à educação superior ao 

prolongamento da juventude. É nessa reivindicação de uma existência pessoal que os jovens 

buscam os pré-vestibulares populares, comunitários e alternativos, visando superar suas 

desvantagens sociais por meio do aumento da escolaridade. Assim, utilizam de estratégias de 

escolha de carreiras e de instituições (diplomas) que valorizem mais a sua trajetória e os 

distanciem da sua origem e de seus pares.  

Nesta investigação das aspirações à educação superior de jovens de camadas 

populares, que são estudantes de cursinhos populares, foram cumpridas algumas etapas que 

possibilitaram fazer afirmações quanto ao problema, quanto à hipótese levantada e quanto aos 

objetivos pretendidos. A primeira etapa de pesquisa constituiu-se de uma tipologia das 

aspirações com base na literatura estudada. Desta forma, a análise identificou a presença de 

lógicas na aspiração à educação superior, procurando evidenciar o funcionamento de cada 

uma e as relações que apresentam entre si. A tipologia de aspirações cunhada foi flexível - 

combinando-se em modulações e intensidades variadas – e complementar aos sentidos 

atribuídos pelos próprios jovens às suas aspirações e experiências sociais quando da análise 

das entrevistas. Essa tipologia compreendeu quatro tipos de aspirações que se confirmaram na 

análise qualitativa dos dados:  

• Aspiração à formação profissional - o conceito de formação profissional vincula as 

aspirações de jovens de camadas populares ao bom desempenho de papéis sociais, à 

conduta ética e aos laços de solidariedade entre os indivíduos pelo trabalho. Em 

resumo, o exercício profissional assume o valor positivo de atuação para melhorar a 

sociedade. Assim, busca-se uma profissão que venha a conferir um maior status 

(prestígio) no seu meio social, mas, que não trará, necessariamente, aumento 

significativo de renda.  

• Aspiração de ascensão social - o conceito de ascensão social, quando vinculado às 

aspirações de acesso à educação superior, indica um desejo de conquista de outro 

lugar econômico na sociedade. Orienta-se para uma trajetória individual que tem sua 

ênfase no aumento de renda decorrente do exercício profissional. O curso de nível 

superior é um meio de qualificar sua própria mão-de-obra, para vendê-la por um 

melhor preço no mercado. 

• Aspiração de realização pessoal - o conceito de realização pessoal por meio da 

aspiração a um curso de nível superior é permeado pelos constrangimentos sociais 

presentes na formação da personalidade. A busca por uma profissão se faz pela lógica 



137 

 

da subjetivação na realização pessoal de sua própria história. Esse empenho constrói 

uma representação positiva da ação do ator em relação à própria realidade social. 

• Aspiração de inserção no mercado de trabalho - nesse tipo, a aspiração à educação 

superior é um meio de viabilizar sua inserção em outro lugar social, por decorrência da 

sua estabilidade no mercado de trabalho. As táticas de escolha de carreiras e 

instituições de nível superior vinculam-se à lógica da estratégia, pela percepção do 

valor do diploma como condição para assegurar um emprego. Essa lógica implica uma 

racionalidade instrumental, um utilitarismo da própria ação que visa conceder os 

meios para os fins pretendidos em oportunidades abertas pela situação. 

A segunda etapa de pesquisa cumprida foi a de identificar perfis de estudantes dos 

cursos pré-vestibulares investigados. Esses perfis foram obtidos através da análise estatística 

de correspondência (ANACOR) realizada com os dados empíricos colhidos por meio de 

questionário. Os tipos encontrados foram: 

� Perfil é predominante no Curso Pré-Vestibular da FEA. É composto por 

mulheres brancas e pardas, com renda média mensal familiar per capita de 1 

até 3 salários mínimos. A razão para cursarem a educação superior é realizar 

um sonho; a aspiração decorrente deste projeto é combinar seus gostos 

pessoais com a remuneração. 

� Perfil é do Curso Pré-Vestibular do Núcleo de Consciência Negra na USP 

(NCN), que apresenta homens negros e pardos, com renda média mensal 

familiar per capita de menos de 1 até 2 salários mínimos. A razão para cursar a 

educação superior é qualificar-se mais na ocupação atual. Sua aspiração, 

portanto, vincula-se à conquista de uma melhor remuneração na ocupação 

atual, ou através da mudança de emprego. 

� Perfil é predominante no Curso Pré-Universitário da Psico e no Curso Pré-

Vestibular Experimental do CRUSP. Compreende homens e mulheres, que se 

auto-identificam como brancos e pardos. Sua renda média mensal familiar per 

capita é 2 até mais de 4 salários mínimos. A razão de cursarem a educação 

superior é a busca por conhecimentos profissionais; sua principal aspiração é 

conquistar sua realização profissional. 

Na fase qualitativa de pesquisa, entrevistei jovens que representavam casos reais dos 

perfis de estudantes de cada pré-vestibular. A proposta foi verificar os sentidos atribuídos 

pelos próprios atores à sua aspiração de acesso à educação superior. Minha intenção foi 
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colocar em evidência a trajetória singular de cada indivíduo, sua intencionalidade e os 

arranjos sociais que contribuíram para a sua configuração. A análise das entrevistas captou 

não só as representações que os atores fazem de suas aspirações, mas, seus sentimentos, suas 

emoções, suas condutas e as maneiras como os próprios jovens desses pré-vestibulares as 

explicam. Conforme as entrevistas foram sendo realizadas, as narrativas trouxeram à tona o 

embate entre os projetos socializadores das instituições sociais (família, escola e trabalho) e as 

aspirações de cada indivíduo (sujeito pessoal). Assim, as entrevistas revelaram que, apesar de 

todas as adversidades enfrentadas e dos inúmeros fatores que indicam aos próprios jovens que 

o caminho escolhido não é o seu destino provável, eles insistem e persistem nessa trajetória. 

Esse conflito passou a sugerir que, de fato, há uma interdependência entre a intenção dos 

indivíduos (que não determina por si só uma aspiração à educação superior) e a presença da 

ação socializadora de instituições sociais. 

As aspirações dos jovens são de naturezas distintas, uma vez que alguns estão 

inseridos num projeto de longevidade escolar; outros estão vinculados ao papel exercido no 

grupo familiar; outros, aos amigos ou mesmo a um sonho, a um desejo individual. Quando as 

aspirações são dessa ordem, eles exibem a marca da superação constante dos obstáculos e 

constrangimentos sociais. Outras aspirações se inserem na lógica das estratégias de caminho, 

isto é, vinculam-se a oportunidade de trabalho ou se relacionam com exemplos de sucesso de 

amigos e familiares. Então, são conseqüência de um momento de inflexão da vida desses 

jovens. Esses dois caminhos se articulam com intensidades variadas, ou seja, para alguns, a 

aspiração se relaciona mais com uma vida inteira orientada para o objetivo de elevar a 

escolaridade, visando à mobilidade social; para outros, essa aspiração é mais um projeto 

recente, que resultou de outras influências relacionadas com a vida e as instâncias de 

sociabilidade. Não são as aspirações que são singulares, mas o sentido atribuído por cada 

jovem às suas trajetórias e as influências que as instituições sociais, identificadas pelos 

objetivos específicos da pesquisa, exerceram e os levaram a aspirar à educação superior. 

Procurou-se construir um esquema analítico, nas entrevistas, próprio a cada jovem e 

suas configurações e apreender a gestão das lógicas de ação utilizadas. Assim sendo, o que se 

observou foram inúmeras variações sobre o tema da aspiração à educação superior. Destes 

sentidos, pudemos apreender três vias principais, que se combinam entre si oferecendo 

modulações que podem distinguir a aspiração à educação superior dos casos investigados:  
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� Um projeto, um propósito, um plano - ações e estratégias intencionais de 

atores que possuem o domínio das regras do jogo escolar e, portanto, 

planejam sua longevidade por meio da aspiração à educação superior.  

� Uma conjectura, um acontecimento, uma sucessão de atos, o destino - 

episódios de inflexão que modificaram o rumo da vida e transformaram o 

sentido atribuído à escolarização, que passou a ter uma centralidade decisiva 

na vida do indivíduo, apresentando-se na forma de aspiração à educação 

superior. 

� Um sonho, um desejo, uma ambição que sempre esteve presente – a 

aspiração à educação superior compreendida como um meio pragmático e 

planificado, para a conquista profissional enquanto um pré-requisito para a 

entrada no mercado de trabalho.  

As aspirações de jovens à educação superior revelaram que muitas vezes ficam na 

vizinhança do projeto, do acontecimento ou do sonho, marcando a fronteira entre aquilo que 

pode ser efetivamente escolhido e o que deve ser adaptado à realidade social concreta. Esses 

jovens, na maioria das vezes, apresentaram um rol de táticas cotidianas e de vontade de agir 

frente à sua realidade, transformando-a: para si e para os outros. Poucos foram, então, aqueles 

cujas entrevistas demonstraram contar com um planejamento linear e um objetivo fixo. A 

grande parte dos entrevistados demonstrou que o cotidiano lhes impõe a utilização de 

inúmeras estratégias de gestão das oportunidades que se apresentam à sua frente. Este 

empenho de articulação é também um processo de subjetivação, implicado na elaboração e 

implementação de um projeto baseado na aspiração à educação superior. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Questionário 1 - Histórico e objetivo político-pedagógicos dos cursos pré-

vestibulares populares e alternativos na USP.  

 

1. Histórico 

a) Quando surgiu o projeto de um curso pré-vestibular popular / alternativo? 

b) Indique as 3 principais razões para o surgimento deste projeto. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

c) Quais os principais envolvidos na fundação do projeto?  

d) Qual é a situação atual do projeto com relação a sua estrutura inicial? (o que se manteve e o 

que foi modificado). 

 

2. Estrutura e Participantes da Entidade 

a) Aonde funciona o projeto atualmente? Quais as razões para o mesmo funcionar neste local? 

b) Os recursos materiais (apostilas / carteiras / papel, etc) utilizados são provenientes de quais 

fontes? 

c) Quantos funcionários (professores / secretaria, etc) estão envolvidos no projeto? 

d) Quantas pessoas são beneficiárias (direta / indiretamente) do projeto? 

e) Os profissionais são remunerados? Por quê? 

 

3. Objetivos Político-Pedagógicos: 

a) O cursinho possui um projeto político pedagógico? 

b) O cursinho possui um coordenador pedagógico?  

c) Quais os 3 principais objetivos político pedagógicos do cursinho? 

1._______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

d) Os estudantes do cursinho participam da construção / avaliação do projeto? Como? Por 

quê? 
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4. Perfil da Entidade 

a) Qual a formação acadêmica dos profissionais? 

b) Há exigências de vínculos com a USP? Por quê? 

c) Há um perfil dos estudantes do cursinho disponível? 

 

5. Impacto das Ações Desenvolvidas: 

a) Qual a relevância do projeto? 

b) Qual o nível de aprovação nos vestibulares? 

c) Quantas pessoas já passaram pelo projeto (estudantes e professores)? 

d) Quais as 3 principais razões para a manutenção / fortalecimento do projeto? 

1. ______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

e) Existe a intenção de ampliação do projeto? Por quê? 

 

São Paulo, _______ de março de 2007. 

_______________________________________________ 

Responsável pelas informações concedidas. 

 

OBS. Comprometo-me a apresentar publicamente o trabalho realizado com as informações concedidas pela entidade como forma de 

compromisso e transparência da pesquisa ora realizada.  

Eduardo Peterle Nascimento 

(edupena@usp.br) 
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APÊNDICE B. Questionário 2 - Perfil de jovens dos cursos pré-vestibulares populares e 

alternativos na USP. 

Responsável: Eduardo Peterle Nascimento (edupena@hotmail.com) 

Este questionário faz parte da pesquisa de mestrado jovens de camadas populares e ensino superior. Quer descobrir os 

motivos que levam jovens de camadas populares aspirarem pelo ensino superior. 

São 23 questões de múltipla escolha divididas em 6 partes. Quem responder não precisará se identificar e é muito 

importante que as respostas sejam sinceras. Caso tenha dúvidas, peça esclarecimentos para o responsável. 

Em vez de marcar com X, faça um círculo em torno do número da alternativa que você escolher entre as respostas 

possíveis para cada questão. 

Se você errar, faça um risco sobre a alternativa circulada e circule a que você considera certa. Por exemplo: 

4. Qual o seu estado civil? 

1 Casado(a) 2 Solteiro(a) 3 Divorciado(a)  

4 Viúvo(a) 5 União estável 

Muito obrigado pela atenção! 

 
I – Perfil 

1. Qual a sua idade?_______anos. 

2. Sexo? 

1  Masculino  2  Feminino 

3. Qual a sua cor/etnia? 

1  Negra 2  Parda  3  Branca 

4  Indígena 5  Oriental 

4. Qual o seu estado civil? 

1  Casado(a) 2  Solteiro(a) 3  Divorciado(a)  

4  Viúvo(a) 5  União estável 

5. Onde você reside? 

1  São Paulo (capital) 2  Região Metropolitana de São Paulo. 

Qual cidade? ________________________________________ 

6. Você reside: 

1  Sozinho(a)  2  Com familiares/amigos(as) 

 

II– Trabalho 

7. Você trabalha? 

0  Não 1  Sim 

8. Se sim, possui registro em carteira? 

0  Não 1  Sim 

 

 

 

 

9. Qual o tipo de atividade que você exerce e/ou exerceu? 

1 Prestador(a) de serviços/autônomo (motoboy, office boy, 
mecânico, pedreiro, ajudante, balconista, vendas etc.) 

2  Bicos 3  Indústria 4  Comércio 

5  Funcionário(a) público(a)   

9  Outro. Qual _______________________________________ 

10. Somando a renda de todos os moradores da sua casa 
e dividindo pelo número de pessoas, qual é o valor 
aproximado por pessoa? 

1  Inferior a um salário mínimo (R$ 380,00) 

2  De um (R$ 380,00) a  dois  salários  mínimos (R$ 760,00) 

3 Mais de dois (R$ 760,00)  a três salários mínimos (R$ 
1.140,00) 

4 Mais de três (R$ 1.140,00) a quatro salários
mínimos (R$ 1.520,00) 

5  Mais de quatro salários mínimos (R$ 1.520,00) 

 

III – Escolaridade dos pais 

11. Qual é o grau de escolaridade do seu pai ou padrasto? 

1  Fundamental incompleto 2  Fundamental completo 

3  Médio incompleto 4  Médio completo 

5  Superior incompleto 6  Superior completo 

 

12. Qual é o grau de escolaridade da sua mãe ou 
madrasta?  
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ANEXO 

 

ANEXO I.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu ________________________________________________________________________, 

RG n. __________________________ fui convidado a participar de uma pesquisa de mestrado 

denominada Jovens de camadas populares e ensino superior, cujo objetivo é descobrir os 

motivos que levam jovens de camadas populares aspirarem pelo ensino superior. Para tanto 

serão realizadas entrevistas com jovens estudantes dos cursinhos populares e alternativos na 

USP para investigar essas aspirações. Esse estudo faz parte do Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de Sociologia da Educação. 

 

Para que este objetivo seja atingido, aceito participar como sujeito desta pesquisa, 

voluntariamente. Estou ciente que minha privacidade será respeitada, meu nome ou qualquer 

outro dado confidencial será mantido em sigilo. Estou ciente que não há riscos envolvidos na 

pesquisa, assim como sei que os dados obtidos serão utilizados de acordo com os Códigos de 

Ética na Pesquisa e pela normativa do CNS 166/1996. Poderei retirar-me a qualquer momento 

da pesquisa sem precisar justificar nem sofrer qualquer dano. 

 

Considero garantidas as informações que preciso obter para participar. Li o termo e fui 

orientado quanto ao teor da pesquisa mencionada, compreendi a sua natureza e o seu 

objetivo. Concordo voluntariamente em participar sabendo que não receberei pagamento 

nem qualquer valor financeiro por minha participação. 

 

Responsáveis pela pesquisa com quem tu poderás manter contato e obter mais informações: 

Pesquisador: Eduardo Peterle Nascimento (edupena@usp.br) 

Orientador: Elie Ghanem (elie@usp.br) 

 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

Data:          /           / 2008. 

Local:  

 
 


