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Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora  

A presença distante das estrelas! 

 

Mário Quintana, Espelho Mágico, 1951. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou analisar as possibilidades e desafios da vida universitária de 

estudantes cotistas negros, com vistas a contribuir com elementos que nos permitam 

conhecer um pouco mais das práticas internas e externas da cotidianidade de negras e 

negros em uma universidade pública. O foco foi na análise das operações de jovens negros 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), protagonizadas por quatro 

estudantes dos cursos de Arquitetura, Engenharia Elétrica, Psicologia e Medicina. Para 

isso, partiu-se da denominação de cursos mais concorridos e buscou-se identificar sujeitos 

que não fossem provenientes da cidade de São João del-Rei. Nesse sentido, a pesquisa foi 

construída e baseada na perspectiva de “práticas cotidianas”, de Michel de Certeau (2014) 

e de Certeau, Luce Giard e Pierre Mayol (2013), em comunhão com outros pensamentos 

que se referem aos estudos sobre a Sociologia da Educação, relativos às articulações 

produzidas pelos estudantes pobres nos espaços de educação. E, nesse contexto, 

buscaram-se diálogos com autores que tratam das ações, conflitos e lutas sociais do negro. 

Para se compreender o espaço social desses pesquisados, foram feitas entrevistas, que 

tiveram como base a origem familiar, a trajetória escolar e as atividades comuns e 

urbanas. Foi realizado, também, um trabalho de campo com um dos participantes, 

nomeado de “acompanhamento”, a fim de contribuir com a compreensão dos discursos 

produzidos pelos jovens. Assim, buscou-se identificar estudantes de estratos populares, 

que ingressaram por meio das vagas raciais da Lei de Cotas para o ensino superior. A 

partir disso, foi observado, ao longo da pesquisa, que os pretos e pardos ainda não são a 

maioria a ocupar as vagas destinadas a esse público nos cursos com notas de corte alta na 

Instituição. Mas se for para pensar os participantes, enquanto um grupo que já se encontra 

no interior da Universidade, foi possível identificar, nas análises, que as experiências, 

cada uma ao seu modo, foram formadoras e capazes de ampliar as condições culturais de 

jovens expostos a diferentes dificuldades materiais, principalmente se forem consideradas 

as condições escolares de suas famílias, marcadas pela descontinuidade. E, por fim, nos 

quatro casos evidenciados, foi revelado que esses estudantes, que estão distantes do perfil 

dos ocupantes da Universidade, precisam criar suas maneiras próprias para 

permanecerem nesses espaços. Foi percebido, com isso, que as ferramentas de 

acompanhamento das formas de entrada nessas instituições precisam ser aperfeiçoadas. 

Nessa direção, é necessário que sejam configuradas formas de promoção de experiências 

universitárias “mais possíveis para pobres e negros”. 

 

Palavras-chave: Ações Afirmativas, Cotas Raciais, Estudantes Pobres, Universidade, 

Vida Cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the possibilities and challenges of the university life of 

black quota students. With a view to contributing with elements that allow us to know a 

little more about the internal and external practices of black everyday life, in a public 

university. The focus was on analyzing the operations of young black people at the 

Federal University of São João del-Rei, led by four students from the Architecture, 

Electrical Engineering, Psychology and Medicine courses. For this, we started from the 

name of the most popular courses and sought to identify subjects who were not from the 

city of São João del-Rei. In this sense, the research was built and based on Michel de 

Certeau’s perspective of daily practices (2014) and Certeau, Luce Giard e Pierre Mayol 

(2013), in communion with other thoughts that refer to the studies on the Sociology of 

Education, concerning the articulations produced by the poor students in the learning 

spaces education. And in this context, we sought dialogues with authors that deal with the 

actions, conflicts and social struggles of black people. To understand the social space of 

these respondents, interviews were conducted based on family background, school 

background and common and urban activities. A fieldwork was also carried out with one 

of the participants, appointed as accompaniment, in order to contribute to the 

understanding of the speeches produced by the young people. Thus, we sought to identify 

students from lower classes who entered through the racial vacancies of the quota law for 

higher education. From this, it was observed throughout the research that blacks and 

browns are not yet the majority occupying the vacancies destined for this public, in the 

courses with high grades in the institution. But if it is to think, the participants as a group 

that is already inside the university, it was possible to identify in the analyzes that the 

experiences, each in its own way, were formative, capable of expanding the cultural 

conditions of young people exposed to different difficulties materials. Especially if one 

considers the school conditions of their families, marked by discontinuity. And finally, in 

the four cases highlighted it was revealed that these students who are far from the 

occupant profile need to create their own ways to stay in university. It was realized from 

this that the tools for monitoring the entry ways in these institutions need to be improved. 

In this direction, it is necessary to configure ways to promote the most possible university. 

 

KEYWORDS: Affirmative Actions, Racial Quotas, Poor Students, University, Everyday 

Life.  
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INTRODUÇÃO 

 

Há diferentes maneiras de enxergar a vida de estudantes negros e diversas 

pesquisas foram produzidas sobre o tema, nos últimos anos, muitas delas no campo da 

Educação. Nesta lógica de tentar compreender dimensões da existência de jovens 

universitários, que são articulados e constituídos pela origem social popular, pela raça e 

pelas suas práticas singulares, existem muitos caminhos. Dentre eles, as formas de vida 

social, as práticas que estão em constante transformação e as noções de configurações 

sociais que são mobilizadas por Bernard Lahire (1997). De acordo com o referido autor, 

as relações de socialização produzem efeitos individuais nos sujeitos. 

A questão principal deste estudo se atenta a interpretar ações da trajetória escolar 

e as experiências cotidianas de jovens negros cotistas que vieram de outras cidades para 

a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Aqui, está se tratando de sujeitos que 

são provenientes de famílias sem grandes representações de “sucessos escolares”. Diz 

respeito a negros que atravessaram as fronteiras do ensino superior e entraram para os 

cursos mais concorridos da UFSJ. Assim, deve-se considerar que o desenho deste estudo 

aconteceu por diferentes vias, mediadas por outros trabalhos que tratam da vida de 

estudantes; por conseguinte, a percepção de que existem detalhes que estavam diante de 

mim e que ainda precisam ser explorados na área da Educação. A principal delas é a 

possibilidade de descoberta de outras imagens sobre a vida cotidiana de negros. 

Inicialmente, é preciso pensar a educação dos negros de camadas populares por 

meio de algumas perspectivas, tecendo as teias das configurações sociais. Assim, o 

Estado regula a cidadania e, ao propor políticas universalistas, reafirma que a ascensão 

social é dependente de ações individuais. Para isso, é necessário considerar os sujeitos 

envolvidos na esfera social, pois alguns grupos são priorizados e outros estigmatizados, 

no que se refere a direitos, oportunidades, serviços e espaços públicos entre outros. 

Angela Randolpho Paiva (2010) organizou e teve como fonte de pesquisa o processo de 

implantação de ações afirmativas nas universidades brasileiras. Ao tratar sobre tensões e 

desigualdades de acesso às esferas públicas, denomina esses fenômenos de “apartheids 

sociais”. As atividades organizadas dos Movimentos Negros começam a reivindicar e a 

propagar a identidade negra1 construída no processo de afirmação, desmascarando a visão 

 
1 Defino que as expressões negra/negro são usadas nesta dissertação para se referirem às categorias de cor 

(preta e parda) ou raça, no sentido de identificação histórica e étnico-racial. De acordo com Petruccelli 

(2013), baseado nos dados do IBGE, as populações das unidades federativas do Brasil que foram 
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cordial da mestiçagem e desconstruindo o discurso de que somos todos iguais. Até mesmo 

porque, se existisse igualdade de oportunidades, os índices sociais estariam estabilizados 

entre os grupos. 

Essas denúncias contra a discriminação racial têm o intuito de contribuir com a 

diminuição de injustiças históricas, como, por exemplo, a luta que foi realizada para que 

as universidades públicas repensassem a sua função social, de receber grupos que sempre 

foram mantidos à margem, por meio de “compensações ou proteção para partes 

específicas da população” (PAIVA, 2010, p. 22). 

As discussões sobre as políticas de ação afirmativa no Brasil foram fortalecidas 

após a Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata (BRASIL, 2001). A cidade escolhida para sediar o evento foi 

Durban, na África do Sul, no ano de 2001, onde se reuniram representantes de várias 

partes do mundo. A expectativa era de assumir compromissos para superar as 

disparidades ao colocar em pauta a diversidade. A Declaração e o Programa de Ação 

(BRASIL, 2001, p. 6) foram adotados pela comunidade internacional, 

 

tendo ouvido os povos do mundo e reconhecendo suas aspirações por justiça, 

por igualdade de oportunidades para todos e cada um, no gozo de seus direitos 

humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, de viver em paz e em 

liberdade e o direito à participação em condições de igualdade, sem 

discriminação econômica, social, cultural, civil e política. 

 

 

 De acordo com a Fundação Cultural Palmares (2001), o Brasil constituiu a maior 

delegação entre todos os países participantes, simbolizando os grupos socialmente 

excluídos; dentre eles, as organizações negras, que propuseram a criação de ferramentas 

de luta contra o racismo. Foi colocada em evidência a necessidade de políticas públicas 

direcionadas ao povo negro, por meio de ações afirmativas para o ensino superior, como 

possibilidade de combater a desigualdade racial. Paiva (2010, p. 25) aponta que algumas 

instituições exigiram desculpas formais ao se discutir o plano global de reparação contra 

a discriminação racial: “As nações europeias concordaram que os Estados têm a 

 
entrevistadas se autoidentificam e preferem ser reconhecidas como “negras”. Falando a propósito da 

questão de negritude, Nilma Lino Gomes (2018, p. 82) ensina que essa concepção diz respeito a uma 

história comum de grupos humanos que foram caracterizados como negros embora eles sejam 

culturalmente diferentes: “O que esses grupos humanos apresentam como ponto comum é o fato de terem  

sido vítimas  das piores tentativas de desumanização que a história  já viu e de terem sido as suas culturas 

não somente objeto de políticas sistemáticas de destruição, mas, mais do que isso, tiveram negada a 

existência dessas culturas”. 
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obrigação moral de deter e ajudar a reverter as consequências causadas pela escravidão, 

apartheid e pelo genocídio”. 

A Conferência ganhou grande repercussão na mídia brasileira à medida que a 

questão racial ficou mais evidente. No que se refere aos segmentos que levantaram a 

bandeira das ações afirmativas no espaço universitário, dentre eles intelectuais, militantes 

e professores, cabe ressaltar que enfrentaram fortes resistências. Assim sendo, foram 

produzidos calorosos embates sediados em diferentes espaços sociais entre aqueles que 

se posicionavam contra e a favor de tais medidas. Os movimentos sociais que lutam contra 

as desigualdades conseguiram colocar na agenda social o compromisso governamental 

de criação de normas legais específicas que potencializam a igualdade. Nessa perspectiva, 

a luta era para que estudantes pobres, com extensão aos negros, usufruíssem do benefício 

formalmente, porque, se nem a lei é parâmetro para a cidadania, seria muito mais difícil 

sem regulamentos particulares para os sujeitos que sofrem com desigualdades estruturais. 

É importante ressaltar que, antes mesmo da legislação federal que regulamenta a 

reserva de vagas em instituições de ensino superior, já existiam iniciativas de conselhos 

universitários e leis estaduais que estabeleceram tais políticas autônomas. De acordo com 

dados produzidos pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente 

(NIREMA), as primeiras universidades a aderir às ações afirmativas na modalidade de 

cotas foram: UERJ2, UENF3, UEMS4, UERN5 e UNEB6, no ano de 2003. Durante o 

período de dois anos, foi realizado um estudo intitulado “Entre dados e fatos: AÇÃO 

AFIRMATIVA nas universidades públicas brasileiras” (PAIVA, 2010). Antes da 

promulgação da Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c), que constatou que as demandas dessas 

medidas em instituições estaduais partiram predominantemente do Legislativo, sendo que 

as das federais vieram potencialmente dos conselhos acadêmicos. 

Em 2004, a UnB7 foi pioneira, como unidade federativa, ao criar um gênero de 

operação afirmativa racial que não estava acoplada a egressos de escolas públicas. 

Segundo Paiva e Almeida (2010), existe grande desconhecimento acerca da discussão de 

“cotas para negros” nas universidades desde quando essas medidas foram inauguradas. 

Em geral, os estudantes mais beneficiados por essas políticas são oriundos de escolas 

 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
3 Universidade Estadual do Norte Fluminense. 
4 Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. 
5 Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 
6 Universidade do Estado da Bahia. 
7 Universidade de Brasília. 
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públicas apesar de existir um viés racial. Essa variante da cota seria a reserva de uma 

porcentagem ou quantidade fixa no total de vagas oferecidas.  

 Antes de a Lei atingir o patamar federal, os estabelecimentos de ensino superior 

adotaram alguma modalidade de ação afirmativa de acordo com as suas demandas 

estaduais ou internas, que podiam ser na categoria de acréscimo de notas, vagas e cotas 

ou na junção de algumas dessas modalidades. Mesmo em meio a diferentes critérios, 

ainda persiste uma falta de informação a respeito das políticas adotadas, pois os 

estudantes fazem a mesma prova e precisam atingir uma pontuação mínima no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ou seja, não é qualquer pessoa que vai entrar para 

um curso de ensino superior “simplesmente” porque é negro. Existe um processo seletivo. 

De acordo com as autoras Paiva e Almeida (2010, p. 112), não existe tanta 

oposição “[...] quando estão em consideração outros grupos beneficiados, como indígenas 

ou estudantes egressos de escola pública”. Especificamente, as polêmicas em torno da 

adoção de políticas afirmativas são geradas, porque elas provocam transformações na 

estrutura social e desarrumam a uniformidade na qual sempre predominaram deliberações 

universalistas, visto que, apesar das dissimetrias, estas se encontram naturalizadas como 

um consenso social. Em se tratando de políticas isoladas, a sociedade é obrigada a 

reconhecer, legalmente, que existem desigualdades, inclusive raciais. 

Em 2012, no governo da presidente Dilma Rousseff, houve um marco com a 

promulgação da Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012c). O regulamento 

versa, em seu art. 1º, que as instituições públicas federais de nível superior passam a 

reservar no mínimo 50% das matrículas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em estabelecimentos públicos. O restante continua a ser 

disputado por Ampla Concorrência (AC). 

No que se refere às vagas que podem ser preenchidas pelos egressos de escolas 

públicas, 50% se destinam a candidatos com renda familiar mensal per capita inferior ou 

igual a um salário mínimo e meio. A outra metade é distribuída às pessoas com 

remuneração familiar acima dessa média. Parte dessas vagas são destinadas às cotas 

raciais, para estudantes que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e pessoas com 

deficiência, de acordo com o percentual de pessoas que integram a unidade federativa, 

calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Sobre os programas de inclusão nas universidades, atualmente, temos essa política 

centralizada, sendo que sua implantação nas Instituições Federais de Ensino Superior não 

é mais responsabilidade dos governos estaduais, nem de conselhos universitários. Cabe 
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ressaltar que, no momento, temos uma legislação federal que regulamenta as ações 

afirmativas nessas unidades de educação superior.  

O tema ainda gera muita polêmica no Brasil. Dessa forma, essas ações afirmativas 

precisam ser mais aprofundadas, partindo-se do pressuposto de que grande parte da 

população atualmente desconhece os efeitos dessa política na vida de estudantes negros 

de camadas populares. Para muitas pessoas, tais ações estão relacionadas isoladamente a 

“cotas para negros”, sendo que a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) é uma política social, 

que tem um recorte de raça. Essas medidas não garantem todos os direitos dos jovens com 

esse perfil que estão nas universidades, mas, hoje, políticas como essa precisam existir. 

A ação afirmativa dá base para um tratamento diferenciado na execução, que permite uma 

inserção maior dessas pessoas na educação, na saúde e no mercado de trabalho. É preciso 

pensar o que significou a implantação de políticas educacionais diferenciadas em 

universidades, que, majoritariamente, priorizavam um discurso de mérito para a entrada 

no ensino superior. 

As ações afirmativas podem ser criadas de diferentes modos e publicadas em 

forma de cotas, leis e outras maneiras. No Brasil, a primeira política afirmativa, criada 

para diminuir desigualdades sociais, de que se teve notícia, foi a “Lei dos dois terços”. 

Essa medida foi elaborada na década de 1940 e reservava uma porcentagem de vagas nas 

empresas nacionais para os brasileiros por conta da imigração europeia. Em pleno regime 

militar, houve, também, uma proposta de funcionários do Ministério do Trabalho e do 

Tribunal Superior do Trabalho para a criação de cotas para pessoas negras, mas o projeto 

foi negado (SANTOS, 2012). 

As pessoas imaginam que a presença solitária de um negro em cada espaço 

educacional é suficiente. Elas associam essa representação ao discurso da meritocracia. 

Como usar a competência pessoal como parâmetro entre grupos que estiveram sujeitos a 

situações distintas? Destaca-se, portanto, que é fundamental a proporcionalidade entre 

sujeitos negros e brancos em espaços de poder, uma vez que os negros representam 

aproximadamente 54,9% da população no Brasil de acordo com dados divulgados pelo 

PNAD/IBGE8 de 2012 a 2016. 

É importante apresentar que as universidades, no Brasil, foram criadas 

predispostas para a formação profissional de um público específico: grupos de poderes 

político e econômico. Cabe observar que essa construção social acaba por criar relações 

 
8 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2012 a 2016, vinculada ao IBGE. 
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hierárquicas. Para estabelecer um paralelo, é preciso destacar que as cotas não são 

privilégios. Elas seriam instrumentos de diminuição de desigualdades sociais. É sabido 

que isso sinaliza a entrada de negros no ensino superior. Heringer (2010, p. 141, aspas da 

autora), a partir de seu estudo sobre a ampliação de negros no ensino superior, destaca 

que as ações afirmativas são fundamentais para transformar o quadro educacional do 

Brasil:  

 

[...] a reserva de vagas no acesso ao ensino superior deve ser vista como parte 

de uma estratégia mais ampla de melhoria da educação e como uma maneira 

completa de incorporar um número significativo de estudantes que, apesar de 

todas as dificuldades do caminho, conseguiram concluir o ensino médio e hoje 

‘forçam as portas’ das universidades. 

 

 

Numa percepção de equidade, em meio a contradições entre negros e brancos na 

formação social do Brasil e ao longo das gerações, é fundamental a criação de medidas 

de subversão das ordens que vigoram. A ativista negra Djamila Ribeiro (2018), em seu 

livro Quem tem medo do feminismo negro? Fala da importância das cotas raciais na 

educação superior. A autora diz: os “negros são os mais pobres entre os pobres, e só a 

cota social não nos atinge. Ela também beneficiaria somente pessoas brancas” (RIBEIRO, 

2018, p. 75). 

Em relação ao contexto de formação do sistema capitalista, pós-escravidão, os 

negros não tiveram influência ativa nas orientações jurídica e política nos processos de 

reconstrução social, para que pudessem defender seus interesses na nova estrutura urbana. 

É como se houvesse um abismo entre o antigo regime escravista e a ordem econômica 

atual. Não foi criada ponte alguma que permitisse essa transição. Pelo contrário, as classes 

dominantes criaram outro caminho, que substituiu os egressos da escravização pelos 

europeus (FERNANDES, 1978). Por isso, é preciso desconstruir as distâncias culturais 

que foram criadas. 

A referência nesse contexto é que, se existem negros oriundos da educação básica 

pública, eles podem ser contemplados por essa modalidade. Kabengele Munanga (2001, 

p. 32), ao tratar sobre a “discriminação positiva”, como sendo tratamentos diferenciados 

a grupos estigmatizados que estão situados à margem da sociedade, chama a atenção para 

o fato de como “qualquer proposta de mudança em benefício dos excluídos jamais 

receberia um apoio unânime, sobretudo quando se trata de uma sociedade racista”. 

 Tendo como base a discriminação racial no Brasil, ações como as cotas produzem 

embates agressivos de enfrentamento das estratégias de manutenção dos privilégios. 
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Nesse conflito, “quaisquer que sejam as políticas pensadas, elas vieram para questionar o 

sistema público de ensino, precário na sua base e elitizado no ensino superior” (PAIVA, 

2010, p. 7). 

Cabe destacar, nessa trama, a correlação entre cor e pobreza. Historicamente, 

jovens negros de camadas populares tinham acesso restrito às universidades, justamente 

por ausência de poder aquisitivo para contar com estratégias de ingresso que as escolas 

particulares oferecem. Apesar de os jovens do ensino público também terem o direito à 

universidade, o Estado não oferece muitos instrumentos em suas escolas de nível básico 

para competirem com as instituições privadas. Levando isso em conta, seus estudantes, 

na maioria das vezes, se perdem no “caminho da escola” e nem chegam a ficar de frente 

com a universidade. 

O documentário Nunca me sonharam, de Cacau Rodhen (2017), coloca em cena 

o ensino médio público, nas mais variadas cidades do contexto brasileiro, com 

depoimentos de professores e, também, com perspectivas de estudantes em relação à 

escola. Em um cenário que retrata sonhos e desigualdades sociais, a fala de um jovem 

secundarista do interior do Piauí, que estreou no filme, bem representa a relação 

“instrumental” dos pais que integram as camadas populares com a educação dos filhos: 

“[os pais] Acho que nunca me sonharam sendo psicólogo, nunca me sonharam sendo um 

professor, nunca me sonharam sendo um médico” (RODHEN, 2017). 

O fato é que a educação pública reduziu o seu sentido republicano de atender com 

igualdade os interesses do povo. Desde a década de 60 do século XX, as escolas públicas 

de ensino básico vêm deixando de resgatar a lógica de formar sujeitos ativos e críticos, 

conscientes do papel da educação para a constituição de uma sociedade mais democrática.   

Nessa perspectiva, o sistema educacional e as disciplinas acabam sendo, em muitos casos, 

reprodutivas e se limitam “a ensinar suas próprias produções e a aprovar ou reprovar a 

partir de critérios de precedência que ele mesmo definiu como mínimos para transitar no 

seu próprio curso [...]” (ARROYO, 1997, p. 51) mesmo depois da redemocratização do 

Brasil, após a ditadura militar, que durou cerca de 21 anos, entre 1964 e 1985. 

Seguindo essa lógica, como afirma Paiva (2010), atualmente, o Ensino Básico 

atrai interesses mercadológicos com a privatização da educação. A grande jogada das 

classes médias e elites é, em geral, optar conscientemente por escolas particulares, com a 

motivação de intensificar a formação dos seus herdeiros, a ampliação de conhecimentos 

e o acesso a currículos diferenciados. Estamos diante de privilégios sociais e raciais, uma 

vez que as famílias com alto poder aquisitivo visam a “[...] garantir aos filhos trunfos que 
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lhes forneçam maior competitividade nos mercados escolar e profissional [...]” (PRADO, 

2002, p. 12). Por tais motivos, não apresentam grandes dificuldades para atender aos pré-

requisitos exigidos para a entrada na cena universitária. 

As observações indicam, nesses casos, que a competição é desleal nos processos 

seletivos. O que acontece é o controle de acesso ao ensino superior por meio da 

capitalização da educação infantil, ensino fundamental e médio, respectivamente. 

Porquanto, a disputa é mais acirrada e perceptível nos cursos que conferem alguma 

espécie de status. Embora a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) tenha provocado avanços 

nas políticas afirmativas nas universidades, Paiva (2010, p. 8) reafirma que a 

monopolização do ensino no Brasil  

 
está estritamente relacionada ao modelo de organização social que foi 

construído desde a origem do Estado-nação: uma organização excludente, 

desigual, fortemente hierarquizada, com déficits históricos na oferta da 

educação pública de massa, seja básica, seja a superior. Se apenas na década 

de 1990 o acesso à educação primária tornou-se quase universal, ainda que de 

forma precária, pois os problemas com a evasão escolar e a escolaridade 

líquida fazem com que menos da metade dos jovens brasileiros cheguem ao 

ensino médio [...]. 

 

Com base na PNAD de 1999, verificou-se que a incidência da pobreza é 

escandalosa entre pardos e negros. Para Henriques (2001, p. 11): “A constatação 

incontornável que se apresenta é que nascer de cor parda ou de cor preta aumenta de 

forma significativa a probabilidade de um brasileiro ser pobre”. O Estado, sob pressão 

dos Movimentos Negros e de estudiosos das relações étnico-raciais, precisou criar 

dispositivos políticos de implementação de igualdade. 

É importante compreender que a reserva de vagas para estudantes negros em 

universidades públicas pode alterar o cenário da educação superior. Ainda assim, existem 

outros dispositivos sociais que estão para além das universidades e que precisam ser 

modificados. É possível mencionar, entre eles, oportunidades de emprego, saúde e 

participação política. Ao mesmo tempo, iniciativas que envolvem a ampliação da 

educação revelam a perspectiva de uma sociedade mais justa. De certo modo, o ensino 

superior tem começado a mudar para esse grupo marginalizado da população, mas isso 

acontece de forma lenta, sem contar que é um fenômeno novo na vida desses jovens. Tais 

iniciativas produzem um misto de esperança e desafio. 

Com os referidos ajustamentos legais, os grupos raciais marginalizados começam 

a ser capazes de transpor as barreiras sociais. Essas insurgências podem provocar 

“redimensionamentos das universidades” e acarretar incômodos no desenho de país, 
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envolvido com princípios oligárquicos e atravessado pelo revés do racismo, nos diferentes 

espaços públicos. 

Por sua vez, as dificuldades não se limitam à entrada nos cursos de graduação. 

Entre famílias desfavorecidas socialmente, não é comum o oferecimento de motivações 

pedagógicas e cooperações para se construir um projeto educacional de longevidade 

escolar. Nessa realidade social, “o investimento no mercado escolar tenderia a oferecer 

um retorno baixo, incerto e a longo prazo” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 24). 

Além disso, o que está relacionado à escola, para essas famílias, está situado em 

planos secundários. Os pais estão mais preocupados com a incorporação dos seus filhos 

no mercado de trabalho, simbolizando um momento de passagem, de reprodução social, 

que assegura a independência financeira (ROMANELLI, 2010). Mesmo assim, negros 

provenientes de camadas populares ultrapassam as barreiras e contradizem as estatísticas, 

ingressando no ensino superior, principalmente depois da oportunidade significativa das 

políticas públicas especiais, como mostrarei mais adiante. 

O presente trabalho tem por objetivo conhecer e analisar os limites e as 

possibilidades da vida universitária de estudantes pobres e negros, que vivem longe de 

casa e que ingressaram pelo sistema de cotas na UFSJ, em cursos mais concorridos. 

Nesse aspecto, a intenção é investigar o contexto universitário e cotidiano de 

quatro jovens dos cursos de Arquitetura, Engenharia Elétrica, Medicina e Psicologia. 

Assim, a seleção dos sujeitos foi feita por meio de documentações da Universidade e da 

indicação de colegas que tinham contato com membros desses cursos. E neste trabalho, 

para compreender as experiências dos estudantes no ensino superior, foi feito o uso de 

entrevistas como também foi realizado um acompanhamento. 

Vale caracterizar que denomino como concorridos os cursos que ostentam 

prestígio social, no sentido de que são aqueles em que, geralmente, os estudantes são 

brancos, originários de famílias de camadas médias e revelam cotidianamente a 

reprodução do status quo. E, por isso, podem ser extremamente excludentes por serem de 

horário integral, que registram as pontuações de corte mais altas nos exames de ingresso, 

nos quais os professores estão acostumados a trabalhar com estudantes médios. Todavia, 

esses aspectos variam entre uma universidade e outra.  

É por conta disso, também, que a competição é mais acirrada nos processos 

seletivos, o que pode exigir maior uso do capital escolar. É sabido que, mesmo com a 

ampliação do acesso ao ensino superior, ainda não foram vencidas as desigualdades entre 

os cursos na universidade (SOUSA; PORTES, 2013), como, por exemplo, o curso de 
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Medicina, que estampa um conjunto de interesses econômicos e simbólicos. Com efeito, 

se pensarmos na carreira desses profissionais da saúde no Brasil, ela pode conferir 

expectativas com referência aos salários, que, de modo geral, estão muito acima da média 

nacional. Para tanto, é imprescindível destacar que as carreiras selecionadas nesta 

pesquisa se referem ao caso específico da UFSJ entre os anos de 2014 e 2018. 

Cabe salientar o que é chamado de viver “longe de casa” neste estudo, aqui 

entendido como processo de mudança geográfica sofrido pelos estudantes que saíram de 

outras cidades, passaram pelo processo de adaptação e vivem a experiência de morar 

sozinhos, com desconhecidos ou amigos. Eles vivem no município de São João del-Rei, 

por conta da Universidade, onde estão instalados os três campi universitários da UFSJ, 

que oferecem os cursos citados. Apesar de já existirem seis unidades educacionais da 

Instituição, as carreiras escolhidas estão distribuídas em três campi: Dom Bosco (CDB), 

Santo Antônio (CSA) e Tancredo de Almeida Neves (CTAN). Por sua vez, são estudantes 

que convivem longe da família, em casas de parentes, “de favor”, pensionatos, moradia 

estudantil da UFSJ, repúblicas e outros. 

Dessa forma, foi considerado que morar “longe de casa” implica gastos adicionais 

ainda que essa universidade seja pública e gratuita. Para além disso, é preciso encontrar 

um lugar para se viver, arcar com a manutenção da casa e adquirir bens de consumo 

pessoal. O estudante negro das camadas populares a que me atenho a pesquisar, na 

maioria das vezes, não recebe suportes econômico e cultural para sustentar as suas 

ambições de permanecer em universos letrados. 

Nesse sentido, foi pretendido arquitetar o objeto da pesquisa reconstruindo as 

trajetórias escolares das pessoas escolhidas, explorando: qual o perfil desses quatro 

estudantes que ingressaram nos cursos mais disputados da UFSJ? Quem são eles e quais 

são as suas características individuais? Como são as suas relações familiares e origens 

sociais? Quais os caminhos percorridos até a entrada na Universidade? Na condição de 

cotistas, como lidam com a identidade racial? Quais as expectativas em relação aos seus 

cursos? E que “táticas” desenvolvem para lidar com possíveis desafios na Universidade? 

Busco compreender como incorporam a vida cotidiana e as relações estabelecidas. 

Feitas tais considerações, entre os principais motivos que despertaram meu 

interesse pela investigação da vida de estudantes negros cotistas, entendi que as ações 

afirmativas podem ser um dos dispositivos de instrumentalização de igualdade no ensino 

superior. Assim, por meio de mudanças, a universidade passa por um processo de 

reconstrução da sua função formadora. Isso indica a expansão do sistema educacional nos 
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níveis mais elevados de ensino. Principalmente com essas estratégias que promovem a 

diminuição de injustiças históricas, espera-se que este estudo contribua com mais 

informações, a fim de que se consiga avançar na discussão sobre a vida de estudantes 

negros no ensino superior. 

Para dar conta desse procedimento próprio constituído na forma da Lei nº 12.711 

(BRASIL, 2012c), foi adotada, neste trabalho, a perspectiva de “estratégias”, de Michel 

de Certeau (2014), que se inscrevem, para o autor, como lugares físicos em que as forças 

se distribuem e são reguladas a partir de uma ordem estabelecida. Esse conceito neste 

estudo é usado para se referir, particularmente, à modalidade da ação afirmativa para o 

ingresso no ensino superior, criada com o intuito de possibilitar a entrada de pobres e 

negros no espaço universitário. Segundo Certeau (2014, p. 94): 

 

Seria legítimo definir o poder do saber por essa capacidade de transformar nas 

incertezas da história em espaços legíveis. Mas é mais exato reconhecer nessas 

‘estratégias’ um tipo específico de saber, aquele que sustenta e determina o 

poder de conquistar para si um lugar próprio. De modo semelhante, as 

estratégias militares ou científicas sempre foram inauguradas graças à 

constituição de campos ‘próprios’ [...]. 

 

A hipótese que direciona esta pesquisa é que estudantes negros, provenientes dos 

meios populares e oriundos de outras cidades, encontram mais desafios na vida 

universitária mesmo com uma política compensatória de caráter social que possui um 

recorte de raça. Até mesmo porque existem habilidades que subvertem as regras do 

campo. Assim, também, presume-se que eles possam encontrar questionamentos na 

permanência, ligados à questão econômica e de sociabilidade por conta da cor. Como se 

vê, sua identidade está exposta a duas categorias opressivas simultaneamente dentre 

outras. 

É inegável que, nos últimos anos, houve uma revolução no meio acadêmico e que 

aconteceu uma “mudança no campus”9. Desde 2003, o projeto político voltado para a 

educação passou por alterações e recebeu mais investimentos do governo federal, a 

expansão educacional profissionalizante ampliou a oferta de ensino público e gratuito, e 

 
9  Na gestão presidencial do sociólogo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), os indicadores apontam a 

priorização de investimentos no ensino superior privado, não havendo a fundação de nenhuma 

universidade federal. Em contrapartida, nas administrações consecutivas de Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, foram criadas 18 universidades federais. A título de curiosidade, de acordo com dados do 

Ministério da Educação (MEC), desde 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes de Artífices, até o 

ano de 2002, foram criadas 140 escolas técnicas no setor federal. Já os números de unidades de educação 

profissional nas gestões subsequentes de Lula e Dilma chegaram a 562 no ano de 2014. A criação da Lei 

nº 11.892, sancionada em 2008, potencializou a oferta de vagas, com a institucionalização da rede federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CAMPOS, 2016). 
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o número de escolas de ensino superior ultrapassou o total de instituições criadas em 

quase um século pelos governos anteriores (CAMPOS, 2016).  

No governo de Lula da Silva (2003-2010), transcorreram processos jurídicos e 

institucionais importantes sob a luz de discussões de minorias sociais. Exemplo disso foi 

a criação da Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) 

no primeiro ano de mandato do ex-presidente. Faz-se necessário situar o reconhecimento 

de lutas históricas dos Movimentos Negros. De acordo com informações disponíveis no 

site da SEPPIR, as funções se ocupam com a criação, coordenação, articulação de 

políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial. 

Em conexão com esses organismos de combate à discriminação, cresce uma série 

de ações que vai da reformulação do ENEM10 ao financiamento de membros e unidades 

federativas de ensino superior e expansão dos campi, com o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais11 (REUNI), instaurado pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que apresenta, em seu artigo 1º: “[...] o objetivo 

de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no 

nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007). 

Nessa direção, tendo em vista a ampliação do número de matrículas na 

modalidade de educação superior, a PNAD Contínua (2017) revelou que o percentual de 

negros que concluíram a graduação passou de 2,2% para 9,3% nos últimos anos. É preciso 

destacar que, apesar desse crescimento, a taxa de frequência de negros de 18 a 24 anos, 

no ensino superior, em 2017, foi de 16,7%. Logo, essa taxa de frequência de negros 

representa a metade da taxa de brancos, que foi de 32,9%. A questão é chamar atenção 

para o fato de que, até hoje, temos o dobro da participação de brancos em idade regular, 

que estão nos cursos de graduação, no ensino superior. 

Com base em dados como esses, acerca das características básicas de estudantes 

do ensino superior, e com a ajuda do estudo de Portes (2014), é possível relacionar os 

limites objetivos, impostos para os sujeitos pobres e negros na universidade, por conta de 

 
10 Criado em 1998 com o intuito de avaliar os estudantes no final do Ensino Médio, o ENEM foi 

reformulado e ganhou caráter de seleção unificada nos processos seletivos de universidades públicas. 
11 O Programa foi criado no governo Lula, que, na época, teve Fernando Haddad à frente do MEC. Assim, 

o REUNI se constituiu por uma série de medidas de expansão física, acadêmica e pedagógica da rede 

federal de educação superior. Entre as medidas que causaram efeitos, estão a ampliação de cursos 

noturnos e a elevação da taxa de conclusão dos cursos de graduação. Houve, também, incentivo às 

universidades para reestruturarem seus cursos de graduação, atualização das metodologias de ensino e 

aprendizagem, e ampliação das políticas de inclusão e assistência estudantil. 
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seus perfis sociais. Mesmo que a presença de negras e negros tenha aumentado no meio 

acadêmico, essas ocupações estão distantes de alcançar o número de brancos que são 

frequentes nesse espaço. Então, aqueles que entraram para os cursos que conferem 

prestígio, assim, estão mais propícios a enfrentar conflitos e desafios relacionados às 

condições racial e financeira. Vê-se que a exclusão é mais profunda nessas carreiras, pois 

a estrutura social tende a se perpetuar para aqueles que detêm privilégios disponibilizados 

e adaptados pelas famílias que acompanham as trajetórias escolares dos filhos e conhecem 

os instrumentos que potencializam os sucessos escolares (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 

2002).  

Marcados pela diferença, os negros, em sua maioria, são sobrepostos pela pobreza, 

de tal modo que, essa população, em 2017, correspondia a 75,2% das pessoas com 

menores rendimentos no Brasil (IBGE, 2018). Quando estudantes que integram essas 

circunstâncias sociais se aventuram a ir “mais longe” nos estudos, podem não receber 

autorização dos familiares para seguir o caminho da escolarização por considerarem o 

investimento imprevisível e incerto. O trabalho de Geraldo Romanelli (2010, p. 119) 

aponta que, na realidade, existem cursos que ultrapassam as possíveis expectativas da 

prole, contudo: “Deixam, inclusive, de lado, cursos preferidos, ingressando naqueles que 

são acessíveis”. 

Ressalto que foi uma escolha política estudar questões referentes à população 

negra pela minha posição social de mulher negra, principalmente porque os negros 

deixaram de ser objeto de pesquisa, para serem sujeitos que também podem contribuir 

com diferentes aspectos da intelectualidade. A minha trajetória de estudante me 

direcionou a esta temática. Meu ingresso na universidade não aconteceu 

premeditadamente. Minha família e eu não havíamos criado expectativas quanto ao meu 

futuro escolar. Nesse caso, não desenvolvemos “táticas”12 para nutrir uma vida escolar 

longa, que, mais tarde, implicaria a minha entrada no ensino superior. Inclusive, nenhum 

membro da minha família antes havia frequentado um espaço como este. “A maior parte 

destes estudantes negros são os primeiros da família a ingressar na universidade, então a 

família se reúne para ajudar nos custeios” (SANTOS, 2009, p. 154). Paralelamente, 

podem ser constituídas “redes de solidariedade” nesse novo empreendimento. 

 
12 Conceituação usada por Certeau (2014), que vai ser definida mais adiante. A princípio, é possível 

designar o termo como práticas individuais ou grupais de lidar, por exemplo, com uma ordem dominante 

que não foi criada por ela. Daí, a tática não tem nenhum lugar específico, mas vai criar uma forma astuciosa 

de suprir as suas necessidades. 
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Venho de uma família que apresenta o destino comum de formar trabalhadores 

desvalorizados, com abandonos prematuros da escola a cada geração: “[...] dispostos a 

fazer tudo por não saberem fazer nada” (MACIEL; GRILLO, 2018, p. 243), estão sujeitos 

a trabalhos que não exigem conhecimento escolar. Sou filha de trabalhadores braçais, que 

não chegaram a completar a 4ª série do ensino fundamental por diferentes motivos 

relacionados à falta de recursos socioeconômicos. 

 Minha mãe, desde tenra idade, trabalha como empregada doméstica. Dessa 

maneira, ela sempre esteve ocupada com as tarefas domiciliares de algumas famílias de 

camadas médias, que, diferentemente dela, puderam investir o seu tempo fora de casa no 

mercado de trabalho produtivo ou no aprimoramento cultural, enquanto meu pai, 

cotidianamente, desempenhou tarefas desqualificadas, que não são valorizadas pelo 

mundo do trabalho. Coincidentemente, o trabalho manual ainda é uma atividade 

característica de pessoas pobres e/ou negras; funções antigas de pessoas escravizadas 

(SOUZA, 2018). 

Diante dos fatos já mencionados, destaco que tais considerações não são usadas 

para desqualificar ou desvalorizar a minha família, mas foram feitas com o propósito de 

dizer que eu não sou fruto de um projeto de escolarização. Não por falta de amor ou apoio 

afetivo dos meus pais, mas, sim, pelo fato de que a universidade é uma instância 

desconhecida por eles. Consequentemente, não foi possível que eles criassem “astúcias” 

conscientes que desenvolvessem ou potencializassem meu “sucesso escolar”. Isso por 

puro desconhecimento. 

Posso dizer que, mesmo assim, eu me tornei estudante do curso noturno de 

Pedagogia na UFSJ, ocupado, sobretudo, por “trabalhadores-estudantes”. O termo citado 

se refere a jovens que precisam conciliar trabalho com estudo. Por serem provenientes de 

famílias que “não têm recursos financeiros para arcar com a manutenção, total ou parcial, 

do filho [...]” (ROMANELLI, 2010, p. 108) na escolarização superior. Esses fatores 

revelam a necessidade de “conciliar o inconciliável”. O fator é prejudicial aos 

universitários, que, pela falta de tempo, não podem se dedicar aos estudos e às atividades 

de descanso.  

Nessa trama, destaco que a dificuldade de permanecer no ensino superior não é 

somente um desafio pessoal, que se refere, excepcionalmente, a mim, mas um aspecto 

comum aos estudantes de camadas populares e negros. No entanto, ressalto que os cursos 

de formação inicial de professores, como o de Pedagogia, no caso da UFSJ, não se situam 

no campo das carreiras mais disputadas. Os níveis de concorrência para o ingresso se 
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diferem entre o curso de Pedagogia e os cursos trabalhados nesta pesquisa, dentre eles 

Ciências Médicas e Engenharias, aspecto que será discutido mais adiante neste trabalho: 

“sempre os estudantes brancos foram os alunos usuais dos cursos de maior prestígio” 

(PAIVA, 2010, p. 10). 

Contudo, penso que é justificável estabelecer algumas relações entre nossas 

experiências, sendo que são muito recentes o ingresso e as vivências de negros no ensino 

superior nesse espaço, não antes alcançado e que atualmente é um ponto social comum 

entre nós. Dessa maneira, estamos envolvidos interpessoalmente pelo perigoso caminho 

do racismo institucional que nos perpassa. 

É preciso pensar que, para os negros, já é um desafio não ocupar os espaços 

preconcebidos socialmente, como não entrar para “o universo do crime”. Para as mulheres 

negras, é um avanço não ser mãe precocemente, e se formar no ensino médio já é um 

sonho distante, porque, na maioria das vezes, é preciso abandonar a escola para ingressar 

no mundo do trabalho. Isso já seria ultrapassar as estatísticas. Mas, ao mesmo tempo, é 

necessário considerar que isso não é o suficiente, porque nós somos capazes de ir além, 

apesar da justiça seletiva do sistema brasileiro de segurança pública, da quase ausência 

de lazer e da reprodução que acontece em alguns espaços de educação. 

Nessa busca, começa minha aventura pela universidade em 2012, uma escolha 

pessoal incerta, que contradizia a vontade dos meus pais, justamente por não saberem o 

que um curso de ensino superior pode oferecer ou não. Nessa perspectiva, o meu primeiro 

ano na universidade foi mediado por inseguranças e algumas descobertas. Logo no 

primeiro semestre, tornei-me bolsista do programa de assistência estudantil da UFSJ, mas 

somente no segundo ano surgiram algumas amizades que me ajudaram a conhecer as 

possibilidades de participar de atividades pedagógicas que não se limitavam à sala de 

aula. 

 O que me parece é que a convivência na escola com outros atores de estratos 

sociais diferentes tenha contribuído e despertado em mim uma nova disposição escolar. 

Portes (2010) evidencia a importância de um grupo de apoio, encontrado na escola, que, 

associado à família, contribui para a continuidade dos estudos. A presença de jovens de 

uma classe média escolarizada nesses estabelecimentos vai “ditando os gostos e os modos 

de agir no interior da escola e a sua volta” (PORTES, 2010, p. 76). 

Nesse processo, eu passei a me interessar muito pela disciplina Sociologia da 

Educação. Fui desenvolvendo alguns esforços para me aproximar dos estudos. E mais do 

que isso, fui construindo um habitus de estudante e redefinindo um conjunto de ações. 
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Posso dizer que, com uma nova configuração de vida, me afastei do mundo do trabalho, 

passei a dedicar, cotidianamente, um tempo do meu dia para os estudos e comecei a fazer 

leitura de livros, estabelecer contato com os professores e participar de eventos da 

universidade entre outras coisas.  

Nesse caminho, tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão 

universitária, por aproximadamente três anos, intitulado Educação Integral na Região 

das Vertentes13, um programa que tinha ligação com outras universidades e que foi uma 

possibilidade de aprendizagem para os bolsistas. Dessa maneira, passei a travar uma 

verdadeira batalha para permanecer no curso. A consequência disso foi que esse vínculo 

com a UFSJ me proporcionou, também, como havia dito, convívio com professores, 

estudantes de outros cursos e envolvimento em grupos de discussão entre eles o 

Indignor14, espaço de formação que me ajudou a despertar a consciência sobre meu 

pertencimento social. 

Esses espaços da Universidade me provocaram e potencializaram meus sentidos 

sobre as desigualdades e desvalorização social dos meus pares. Daí, comecei a enxergar 

os lugares sociais que são predefinidos aos sujeitos. Repensei no motivo pelo qual não 

pensava na universidade como um espaço a ser ocupado apesar de ter nascido em 

Nepomuceno, uma cidade mineira que fica a aproximadamente 30 km do campus da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA).  

É como se cada pessoa já tivesse o seu lugar determinado nas esferas sociais como 

um consenso “natural”. Em referência a isso, quando cursei o ensino médio, era de 

costume os professores falarem nas turmas sobre a atuação dos seus filhos e parentes em 

universidades, com imposição de certa distância, até mesmo porque não nos viam como 

candidatos potenciais a uma vaga no ensino superior. Então, eu tinha, apenas, uma 

consciência imaginária desse lugar. Marcados pela diferença, o mais evidente é que o 

descaso social de grupos estigmatizados é naturalizado e os próprios sujeitos são 

conformados com a legitimação de privilégios por falta de conhecimento e desempenho 

pessoal (SOUZA, 2018). 

 
13 Sobre o programa, o professor Levindo Diniz Carvalho era quem coordenava esse projeto de 

acompanhamento e desenvolvimento das escolas que estavam implantando o ensino em tempo integral, 

o qual tinha como proposta oferecer aos estudantes de escolas municipais o acesso a uma formação de 

educação integral. 
14 Grupo de discussão coordenada pelo prof. Écio Antônio Portes, que assim se constitui como a proposta 

de debater diferentes temas polêmicos atuais e estruturais sobre a sociedade. O ponto principal que se 

colocava é que a indignação e a ação não podem se desassociarem, senão o sentido principal do ato de 

indignar-se acaba por perder o sentido. 
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Destaco que o meu interesse em estabelecer diálogo e pesquisar a vida de 

estudantes negros cresceu em meio a processos “espalhados no caminho”, como a nossa 

tentativa de reativar o Centro Acadêmico de Pedagogia. Para além disso, nesse 

desenvolvimento, o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)15, que foi construído 

entre 2015 e 2016, marcou o início dos meus estudos sobre a presença do negro no ensino 

superior. O motivo da escolha da temática está diretamente ligado à quase ausência de 

pesquisas, na época, sobre experiências de negros no intercâmbio do Ciência sem 

Fronteiras (CsF)16. 

Nesse TCC, foi realizado um estudo de caso com um jovem negro das camadas 

populares, chamado Jean da Silva Santos. Na época, era um estudante do curso de 

Engenharia Elétrica na UFSJ, que havia entrado para o programa CsF. O objetivo foi 

compreender as estratégias de escolarização desse sujeito. Na pesquisa, foram 

consideradas suas disposições sociais e desigualdades materiais e culturais, que 

dificultam a entrada e permanência de estudantes com esse perfil no interior das 

universidades públicas. Então, o estudo efetuado cuidou de conhecer, com a ajuda de 

entrevistas, algumas oportunidades e limitações da vida escolar do estudante.  

Assim, foram escolhidas categorias que orientaram a minha pesquisa de TCC, 

sendo: família, escola, vestibular, entrada na universidade e ingresso no intercâmbio. As 

interpretações me levaram a concluir que as ações empreendidas pelo grupo familiar e a 

influência da escola e do círculo de amizades fortaleceram a busca do estudante pela 

carreira escolar. A exemplo disso, com os aspectos obtidos, foi possível entender que, 

mesmo que o jovem tenha atribuído seu “gosto pela escola” a si mesmo, a sua apetência 

por essa instância parece ter sido mediada pela aceitação de seus pais, que não 

interferiram na sua filiação exclusiva ao mundo escolarizado. Como indicado, também, 

foi possível descobrir o papel da escola de ensino médio, que influenciou positivamente 

a vida do jovem. As práticas de incentivo na instituição ao empreender esforços para que 

os estudantes conhecessem as formas de acesso às instituições de ensino superior de 

maneira efetiva foram fundamentais (ALVES, 2016). 

O trabalho indicou, ainda, que as políticas de ações afirmativas, também, têm 

amenizado as desigualdades enfrentadas pela população desfavorecida socialmente no 

 
15 Alves (2016). 
16 Programa de internacionalização dos estudos criado no ano de 2011. Sua implantação possibilitou o 

ingresso de estudantes brasileiros em universidades do exterior. A última remessa de bolsas para a 

modalidade de graduação ocorreu em 2014. 
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ensino superior, colocando-a em cena. Além do mais, pelos dados obtidos, foi possível 

perceber que um dos motivos que interrompeu a experiência de internacionalização dos 

estudos, vivenciada por Jean, foi a falta de fluência na língua inglesa. Um fato que 

chamou atenção foi que, da remessa de estudantes da UFSJ aprovados no mesmo edital 

que Jean, ele foi o único que retornou ao Brasil mais cedo do que o esperado. Diante do 

exposto, eu observei que figuras com o mesmo pertencimento social enfrentaram 

dificuldades no passado para conseguir “sucesso escolar”, como o retratado caso, da 

primeira engenheira negra do Brasil, situado por Jorge Luiz Santana (2013). 

O que se pode pensar é que existe um cenário de desigualdades em relação aos 

negros, representado, por exemplo, pela figura de Jean, caso retratado no trabalho 

mencionado. Assim, com base nas contribuições de Certeau (2014) sobre estratégias, esse 

conceito pode ajudar a compreender que criar um sistema de reserva de vagas, uma lei 

própria... para espaços supostamente desiguais, como o ensino superior em âmbito 

federal, pode ser muito significativo para os excluídos.  

 Isto é, em um processo de ressignificação das implicações de Certeau (2014), as 

políticas afirmativas poderiam ser chamadas de “estratégias”, pois, de certa maneira, ter-

se-ia o domínio, o controle dos sujeitos que ingressam nas suas modalidades, criadas para 

os egressos de escolas públicas, dentre elas as cotas para negros e pobres, sobre as quais 

se cria a possibilidade de comandar as pessoas que entrariam ali (nas universidades), por 

meio dessa lei (“estratégia”), em nome de uma “vitória” do controle das circunstâncias, 

na qual seria possível prever os sujeitos que entram no espaço do ensino superior por 

meio de uma lei subdividida em categorias de acesso. É bom se ter a ideia de que a lei 

atinge uma pressão social vinda dos Movimentos Negros; ou seja: uma forma de o Estado 

regular uma tensão proveniente do racismo estrutural, que inviabiliza a presença de 

negros em determinados espaços sociais. 

Retomando o ponto das modalidades existentes dentro das ações afirmativas nas 

universidades e como existe uma relação entre elas, seria possível prever, no caso da 

UFSJ, quem entra, em especial, pelas vagas de escolas públicas; de outro modo, pelas 

vagas de pessoas com deficiência e pelas de autodeclarados negros, dentre outras. Em 

Certeau (2014), “estratégias” são aspectos que dão a possibilidade de se ter uma visão 

panóptica e, nesse processo, ver tudo com uma visão privilegiada. Esses procedimentos 

permitem controlar as entradas nas instituições federais de ensino superior. E, a partir 

desse lugar formal [“estratégia”], pode-se observar, acompanhar e “incluir” na sua visão 

(CERTEAU, 2014). 
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Seja como for, não existe um princípio, único, capaz de controlar tudo. 

Introduzindo outra ideia de Certeau (2014), para ele, existe um artifício que é capaz de se 

mover dentro de espaços não autorizados, adaptando o conceito para esse caso. As 

“astúcias” criadas para se movimentar dentro das políticas de ações afirmativas para o 

ensino superior, aqui, são reconhecidas como “táticas”. Convém dizer que essas 

“astúcias” são manobras criadas para se aproveitar de um campo, como o das 

“estratégias” criadas especialmente para pessoas negras na Lei de Cotas. As “táticas” vão 

caçar ocasiões para se infiltrarem nos lugares que não foram criados para elas. Todavia, 

como se fossem insights, mobilizam esforços e invadem a propriedade do outro 

(CERTEAU, 2014).  

Não é de se ficar espantado que pessoas brancas tenham descoberto maneiras de 

se fazerem aceitas nas políticas de cotas raciais das universidades federais mesmo que 

essas ações não tenham sido criadas para elas. Esses sujeitos, cada um ao seu modo, vão 

tentar encontrar uma forma justificável de provar que têm uma ligação ou característica 

que lembre seu pertencimento ao grupo negro, para conseguir dar um “golpe” nas 

“estratégias”. 

Para Certeau (2014, p. 92), é como se cada sujeito encontrasse uma maneira de 

burlar as regras dos espaços construídos: “Não se trata, com efeito, de um líquido 

circulando nos dispositivos do sólido, mas de movimentos diferentes utilizando 

elementos do terreno”. É possível dizer que a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) deixa 

alguns buracos, que permitem a entrada do “inimigo” (fraudadores) em diferentes frestas. 

Com relação às práticas de desvios, há toda uma espera de um momento oportuno, e cada 

um vai aproveitar o seu. 

A respeito dessas diferentes práticas astuciosas, mesmo com um cenário de quase 

dez anos de implantação da Lei de Cotas, não é possível descartar outras maneiras de se 

aproveitar dessas ações afirmativas para além do critério racial, como, por exemplo, as 

tentativas de articulação das camadas médias, que são ágeis em questões escolares e 

“exímias jogadoras” no que se refere ao campo da educação.  

 

É fácil para uma parcela dessas classes fazer os filhos passarem três anos na 

escola pública, principalmente em colégios federais, e criar artifícios que 

acobertem a renda per capita da família para poderem participar do novo jogo 

que se estabelece (SOUSA; PORTES, 2013, p. 72). 
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Nesse caminho, também, é possível acontecerem práticas “ordinárias” em relação 

aos processos seletivos de graduação e, particularmente, nas vagas que são reservadas 

para as cotas raciais. A Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) prevê, em seu Art. 3º, que: “Em 

cada instituição federal de ensino superior, as vagas que trata do artigo 1º desta Lei serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas [...] (grifo 

meu)”. 

Com respeito às “táticas”, o termo “autodeclarado” abre espaço para os 

“caçadores”, aqueles que buscam a possibilidade de entrar nos cursos com as maiores 

notas de corte no território do outro. Deixando de lado as questões fenotípicas, os 

praticantes de golpes das cotas vão tentar aproveitar o ponto fraco das estratégias (leis de 

cotas) de maneira autônoma. 

 É como se eles aproveitassem os territórios que estão sem vigilância e 

desenvolvessem suas próprias “maneiras de fazer”. Embora não sejam autorizados, 

aproveitam a relatividade da “autodeclaração” para atingir o seu destino. Talvez, 

aproveitem para se candidatar nas universidades federais que não tenham banca de 

verificação ou tracem uma história imaginária para tentar provar que têm uma ligação 

identitária com a negritude. Podem usar o artifício de dizer que têm um grau de parentesco 

muito forte com negros ou, ainda, dizerem que têm respaldo na lei por conta da 

autoidentificação entre muitos outros. Da mesma forma, essas maneiras próprias não têm 

lugar inscrito na formalidade. Elas acabam encontrando formas de burlar as regras por 

exemplo. As práticas vão aproveitar as brechas, da sua forma, contra as estruturas 

consolidadas. 

 

A tática não tem por lugar se não o do outro, e por isso deve jogar com o terreno 

que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem 

meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição recuada, de 

previsão de convocação própria: a tática é o movimento ‘dentro do campo de 

visão do inimigo’ (CERTEAU, 2014, p. 94). 

 

O critério de autodeclaração permite que os candidatos se autodefinam, porém 

abre espaço para que sujeitos que não são atingidos diretamente pelo racismo, não têm 

traços aparentes que os classifiquem como negros, nem tenham ligação com a negritude, 

entrem nas universidades pelas cotas raciais. Dá-se uma “inversão” identitária em 
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benefício próprio quando lhes convém. Essa mutação usada para dar golpes, ao fazer o 

uso de melhorias direcionadas à população negra, é conhecida por “afroconveniência”17. 

A legislação não é modificada, mas ela é usada de forma distinta e arbitrária, em 

que regras ordinárias são fabricadas dentro das regras impostas. São práticas que se 

inserem em um cenário de contradições. Obviamente, se houvesse uma política pública 

direcionada particularmente para brancos, dificilmente uma pessoa de pele muito escura 

se passaria por branca (HASENBALG; SILVA, 1992).  

Fica esclarecido que a aferição se remete aos brancos que produzem uma maneira 

de serem admitidos pelas políticas afirmativas. Como diz Racionais MC’s (BROWN; 

ROCK, 2002), grupo de rap brasileiro, na letra da música Negro Drama, ao se referirem 

aos genitores de famílias brancas das elites: “Seu filho quer ser preto/ Raaá/ Que ironia 

[...]”. Esse trecho da música pode ser usado para se referir à perspicácia de sujeitos que 

não são negros, mas que encontram maneiras de se passarem como tais em alguns casos. 

Isso implica reconhecer que a questão racial é bem mais complexa no Brasil. Ser negro é 

receber, em média, 40% a menos de rendimento em relação aos brancos. Ser negro, em 

muitos casos, é compor um índice de 50% maior de desemprego em relação à população 

branca e ter, em média, 1,6 anos a menos de estudo no tocante aos brancos (FARIAS, 

2016).  

Cria-se, assim, uma descontinuidade de fatos, pois, quando são criadas medidas 

de reparação contra determinações históricas como essas, em contrapartida, são 

inventadas maneiras ordinárias de movimentação dos invasores em espaços particulares 

que não foram criados para eles. Isso implica reconhecer que ser negro não é, apenas, ter 

afinidade com a cultura negra, gostar das músicas, querer adquirir algum acessório que 

remete à cultura, como, por exemplo, o uso de turbantes ou desejar ter a pele bronzeada. 

É irônico querer ser negro artificialmente sem ter que correr riscos e sem carregar 

na bagagem a preocupação de ser atingido pelos confrontos e conflitos raciais. “Querer 

ser preto” envolve muitas outras coisas. Todavia, tais “táticas” serão discutidas mais 

adiante neste trabalho. 

 
17 Conceito usado por ativistas de mídias sociais, para definir pessoas que não são afetadas pelo racismo, 

mas que se passam por pretas e pardas para se aproveitarem das possibilidades de acesso a direitos 

voltados para esse público, tais quais as cotas raciais. São usadas justificativas relacionadas à 

“miscigenação” brasileira para justificar essas artimanhas, que nem sempre são legítimas, já que ter uma 

bisavó, avós e parentes pretos, não necessariamente, faz com que a pessoa seja negra. Disponível em: 

“https://www.youtube.com/watch?v=rrcz2l-Vb5I>. Acesso em: 27 mar. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=rrcz2l-Vb5I
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Movida pelo espírito de apresentar ideias que tratem sobre a importância do negro 

no ensino superior, começo este trabalho com uma breve exposição do histórico de 

criação de políticas afirmativas no Brasil. A partir disso, no primeiro capítulo, apresento 

algumas questões socioculturais dos negros, nas quais busco mostrar como o racismo 

moldou ao longo do tempo desigualdades sociais. Além disso, procurei demonstrar como 

têm sido pensadas as pesquisas a respeito dessa população em diferentes campos de 

estudo. Assim, sigo adiante e contextualizo os desafios sobre a presença de pobres e 

negros no espaço institucional da universidade.  

Já o segundo capítulo consiste em tecer algumas considerações sobre as fraudes 

na Lei de Cotas. Trago um pequeno levantamento de alguns Decretos, Leis e Portarias, 

que fazem parte da configuração das políticas afirmativas para o ensino superior.  

Depois disso, passo para o terceiro capítulo e mostro meu caminho de pesquisa, e 

as fases de identificação dos sujeitos, e faço um alerta sobre as ocupações das vagas em 

determinados cursos.  

De tal modo, passo para o quarto capítulo e demonstro, de maneira mais profunda, 

expressões sobre a vida universitária e cotidiana de um grupo de estudantes a partir de 

certas lógicas que moldaram suas experiências, sejam as trajetórias escolares, relações 

familiares e outras dinâmicas.  

Apreendidas essas conceituações, chego à quinta e última parte. Nela, estabeleço 

uma relação entre as ações afirmativas usadas pelos participantes e as “táticas” 

empreendidas para permanecerem no ensino superior.  

A educação tem se mostrado uma ferramenta de transformação na vida de pessoas 

negras. Por essa razão, escolhi propor uma discussão a respeito desse grupo, colocando a 

discussão na cena universitária. De tal modo, pretendi explanar como esses sujeitos vêm 

construindo formas possíveis de sociabilidade nesses espaços diante de um cenário de 

desigualdades sociais. Neste trabalho, estou falando em nome de pessoas negras. 
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1 OS NEGROS E OS DESAFIOS SOCIAIS: ESTUDOS, MITOS E ENCONTROS 

COM A DESIGUALDADE 

 

Esta dissertação busca entender as particularidades da vida cotidiana de estudantes 

negros e pobres dos cursos mais concorridos da UFSJ, que carregam uma tradicionalidade 

social e se configuram como bastante embranquecidos. Em geral, esses tipos de cursos 

são ocupados pelas camadas sociais mais altas. Associadas a isso, existem questões 

relacionadas à elaboração cultural dos candidatos, que buscam a lei de reserva de vagas.  

Mesmo com a mudança factível de formas de entrada nas universidades, existem 

menos chances de admissão de estudantes oriundos de escolas públicas em cursos de 

prestígio, lendariamente acostumados a receber os “egressos das escolas de elite dos 

diversos estados”, pois “são esses cursos que recebem o maior impacto das políticas [...]” 

(PAIVA; ALMEIDA, 2010, p. 113). Aliás, eles exigem formações refinadas na educação 

básica, que, em sua maioria, são oferecidas por escolas federais e colégios particulares.  

Nos dias de hoje, a entrada de jovens negros em universidades públicas pode 

incluir, mas, ao mesmo tempo, causar estranhamento aos grupos habituados a esses 

espaços de educação. Como visto, as ações afirmativas podem significar uma 

possibilidade de inserção da população marginalizada historicamente em posições de 

poder. No contexto atual, apesar das políticas de acesso ao ensino superior público para 

negros, faltam sensibilidade e programas eficazes que garantam, de fato, a sociabilidade 

e permanência desse tipo de estudante no interior das universidades. Muitas vezes, o que 

foge às regras da cultura padrão é visto de maneira equivocada e acaba sendo 

estereotipado, pois seus hábitos, suas representações físicas e outras características se 

diferem dos modos estipulados pelas pessoas que são “socialmente autorizadas” nesses 

espaços. Sendo assim, estatisticamente,  

 

[...] os resultados que emergem apontam para o fato de que pretos e pardos 

obtêm níveis de escolaridade consistentemente inferiores aos brancos de 

mesma origem social e os retornos à escolaridade adquirida em termos de 

inserção ocupacional e renda tendem a ser proporcionalmente menores para 

pretos e pardos do que para brancos (HASENBALG; SILVA; LIMA, 1999, p. 

126).  

 

 

A reserva de vagas para estudantes negros em universidades públicas permite o 

acesso desses sujeitos ao ensino superior. No entanto, como dito, a permanência é outro 

fator que contabiliza os obstáculos que estudantes com esse perfil podem enfrentar 
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durante a graduação. Após a entrada, é possível que encontrem possibilidades e uma série 

de limitações e desafios. Assim, a vida cotidiana de estudantes negros desfavorecidos 

economicamente ainda é um embaraço. Digamos que a apropriação dos conhecimentos 

oferecidos pela instituição está vinculada às condições de vida do sujeito. Diferentes 

aspectos podem possibilitar ou impedir os estudantes de usufruir de oportunidades e, até 

mesmo, de permanecer em determinados cursos de ensino superior. 

 

1.1 Os negros e as marcas de inferioridade: diferenças e desigualdades 

 

As estatísticas de raça definidas pela PNAD Contínua/IBGE – 2016 apontam que 

as desigualdades em relação aos diferentes níveis de escolarização entre negros e brancos 

são efetivas. A exemplo disso, os indicadores mostram que a população branca apresenta, 

em média, nove anos de estudo, enquanto a negra desenvolve cerca de 7,1 anos de 

escolarização. No que se refere à educação superior no Brasil, de acordo com a PNAD –

2016, somente 8,8% da população negra completaram o nível superior. Em contrapartida, 

22,2% de brancos concluíram esse nível de ensino. 

Assim, a cor se revela como um fator de classificação desfavorável em uma 

sociedade racista, que cria distinções. Nesse sentido, acredita-se que a parcela de jovens 

negros e pobres que consegue ter acesso às instituições de ensino superior, além de 

encontrar percalços relacionados ao curso, como os demais estudantes, enfrenta conflitos 

ligados à marginalização social do negro. Para permanecer no interior da universidade, 

esses jovens precisam desenvolver condições culturais, sociais e materiais, seja qual for 

o curso de ingresso. Principalmente, nas carreiras de maior prestígio, o ambiente 

universitário exige do estudante alguns aspectos, como: 

 

[...] dar respostas às necessidades econômicas, estabelecer uma vida de 

estudante (dentro e fora do campus), aceitar e se fazer aceito pelos colegas, 

estabelecer uma relação interessada com os professores, desenvolver uma 

atuação na sala de aula e não se descuidar jamais do rendimento acadêmico. 

Mas essas circunstâncias, fundamentais para um processo de filiação, esbarram 

rotineiramente nos limites impostos pelas condições ligadas à origem social 

dos estudantes pobres (PORTES, 2001, p. 260-261).  
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A importância da investigação de vidas universitárias negras se justifica pelo 

“poder simbólico”18 que os cursos frequentados por esses estudantes carregam. A 

presença dos jovens nesses universos disputados significa desproduções dos consensos 

do campo universitário. Contudo, eles precisam pegar o “jeito do jogo”. É necessário 

aderir ao código social aceito no meio; ou seja, apropriar-se do espaço daqueles que ditam 

as regras do lugar. 

Tendo em vista o contexto do Brasil, mesmo que a universidade tenha repensado 

a sua função social nos últimos anos, criando mecanismos de reparação para uma parcela 

específica da população, existem sujeitos que já possuem exemplos de “sucesso escolar” 

na família. Por não serem os primeiros do grupo familiar a entrar no ensino superior, já 

possuem referências nesses espaços de educação e compartilham o sentimento de 

pertencimento.  

O exemplo visto no estudo etnográfico de Norbert Elias e John L. Scotson (2000) 

ilustra bem esta relação entre sujeitos que constituem laços sociais homogêneos e se unem 

para construir instrumentos de integração como a busca pela excelência escolar. De outra 

forma, é também evidenciado no livro um conjunto de pessoas que são desintegradas 

socialmente: outsiders. Os autores retratam um contexto do final dos anos 1950 sobre 

uma cidadezinha inglesa, que mostrou a divisão entre um grupo de moradores tradicionais 

e um de residentes que chegaram a pouco tempo na periferia urbana estudada. A partir 

das considerações expostas por Elias e Scotson (2000), foi possível perceber que um 

grupo é capaz de monopolizar as oportunidades de poder, que podem ser por conta de 

diferentes aspectos, como ascendência racial, classe social, credo e nacionalidade. 

Nesse estudo referido, membros tradicionais dessa comunidade inglesa 

encontravam maneiras de usar os outros grupos recém-chegados como partes inferiores. 

É como se existisse uma ordem consensual de superioridade criada. São concordâncias 

que os pares organizam entre si. A expressão establishment, na língua inglesa, é usada 

para se referir a sujeitos que representam marcas de superioridade social e moral. Daí que 

surge a expressão “estabelecidos” para se referir a integrantes de círculos privilegiados. 

Sendo formações coletivas que se juntam para pensarem em conjunto, eles se tornam mais 

fortes pela harmonia grupal (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

 
18 Nesse sentido, destaca-se a teoria de Bourdieu (2001, p. 9, grifos do autor). “O poder simbólico é um 

poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do 

mundo (e, em particular, do mundo social), supõe aquilo que Durkheim  chama o conformismo lógico, 

quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a 

concordância entre as inteligências. 
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Ainda, para Elias e Scotson (2000), mesmo que sua pesquisa tenha se 

desenvolvido na Inglaterra, a necessidade de se destacar em relação a outros homens 

existe nas mais diferentes sociedades. Como apontam os autores, outsiders são sujeitos 

que representam marcas de inferioridade, sejam elas morais, locai, ou quaisquer outras, 

que estão impregnadas de marcas depreciativas. O termo outsiders se refere a pessoas que 

não se encaixam nos padrões tidos como “normais” e que são aceitas dentro de certos 

limites por não possuírem raízes profundas em determinados espaços sociais. É como se 

elas fossem menos dignas. De certo, diante dessas distorções da realidade, os grupos 

vistos como inferiores carregam, na maioria das vezes, sentimento de culpa pelo 

julgamento social que deles fazem os estabelecidos (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

Logo, os estudantes que integram quadros sociais “inferiores” desconhecem os 

instrumentos de integração em algumas áreas, porque acabaram de chegar a determinados 

espaços sociais marcados pela tradição, mesmo os estudantes que conseguiram passar 

pelos processos de entrada nas universidades, que são verdadeiros mecanismos de seleção 

social. Ainda nessa linha, Elias e Scotson (2000) ressaltam que esses novos “jogadores” 

são vistos como os outsiders, aqueles mencionados, que chegam a um determinado lugar 

com crenças, maneiras, posturas etc. diferentes das que são comuns no espaço de 

educação superior. Apesar de as carreiras mais seletivas não serem exclusivas dos 

“estabelecidos”, existem certos limites culturais que dificultam as “táticas” de 

movimentação no jogo universitário. 

Nesse caminho, ao estudar a vida cotidiana de estudantes negros, é necessário 

considerar que são estabelecidas relações entre as pessoas quando elas moram, estudam, 

ou convivem no mesmo lugar. Elas acabam sendo organizações comunitárias 

correlacionadas (ELIAS; SCOTSON, 2000). Contudo, apesar de existirem estudantes de 

diferentes origens familiares na mesma universidade, existem separadores sociais que os 

distanciam dentro e fora da universidade. 

Partindo das considerações feitas por Elias e Scotson (2000, p. 171) sobre as 

divisões de grupos, a necessidade de criação das camadas dominantes de trunfos sociais 

é uma maneira de afirmarem seu status superior:  

 

Nesse aspecto, elas sabem onde se situar em relação umas às outras e o que 

esperar umas das outras, e o sabem ‘instintivamente’ melhor, como se costuma 

dizer, do que onde se situar em relação aos outsiders e o que esperar deles. 
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É fato que existem trabalhos que se ocupam de investigar trajetórias de pobres no 

ensino superior, particularmente negros, como mostrarei mais adiante. No entanto, esta 

pesquisa pode contribuir com informações para além dos estudos que já foram 

produzidos, no sentido de que investigar a peculiaridade da presença dos estudantes 

negros nos cursos mais concorridos e reconhecidos socialmente por isso pode ser 

potencializada com o cruzamento de informações vinculadas às baixas condições 

socioeconômicas dos sujeitos. De forma singular, este trabalho se ocupa a conhecer 

algumas dimensões da vida comum de jovens que vivem longe do seu espaço social por 

conta do curso e que estão interligados pela questão racial. Também, pressupõe-se a falta 

de laços nesses espaços e a ausência de exemplos individuais. Dessa maneira, podem não 

conseguir assegurar sua ascendência na universidade. 

A propósito de desigualdades culturais, Certeau (2014, p. 236) aponta: 

“Multiplicam lugares de expressão e simbolização, mas, de fato, são as mesmas categorias 

que se beneficiam com isso: a cultura, como o dinheiro, vai sempre para os ricos”. 

O simbólico cria uma ordem estruturante, com símbolos que permitem a formação 

harmônica de sentidos inerentes aos mundos estruturados (BOURDIEU, 2001). As 

classes dominantes têm produções unânimes de diferenciação e apresentam estilos de 

vida parecidos, que asseguram a sua estrutura funcionalista. São criados objetos sociais 

que classificam os jovens dessas categorias como os mais capacitados. 

Não é despretensiosamente que a renda familiar pode permitir associação a clubes 

esportivos, natação e diferentes atividades desportivas. No ramo das artes, podem 

escolher algum tipo de dança, música e teatro entre outros. As famílias, também, carregam 

ferramentas educacionais de “distinção de poder”, como aulas de reforço e de línguas, e 

podem estipular horários de estudos e cursinhos pré-vestibulares. Nogueira e Nogueira 

(2002) fazem uma análise sobre os estudos de Bourdieu nesse campo da educação. 

Segundo os autores, os sujeitos favorecidos cultural e economicamente estariam numa 

posição favorável à cultura escolar, uma vez que tenderiam a dominar com mais 

facilidade a norma culta exigida pela escola. 

Os variados mecanismos vão moldando o sucesso escolar dos seus descendentes, 

como se fosse um aspecto natural. Existe, desse modo, o compartilhamento de valores 

sociais. Todavia, “a lógica dos afetos é rígida: a superioridade de forças é equiparada ao 

mérito humano e este a uma graça especial da natureza ou dos deuses” (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p. 26); no caso, a cor. No caso dos sujeitos característicos da pesquisa, 

ingressar em cursos de prestígio acadêmico apresenta muita fragilidade. Em geral, eles 
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integram implicações sociais desorganizadas, tornando essa busca muito mais propícia ao 

fracasso. Apesar das poucas oportunidades e da falta de identificação coletiva, esses 

jovens são transgressores interdependentes, “separados e unidos por um laço tenso e 

desigual” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 8). 

Os estudantes negros das camadas populares a que me atenho a pesquisar, na 

maioria das vezes, são privados de recursos, dentre eles os econômicos e culturais, 

necessários para o investimento em uma “boa educação”, dificultando as chances de 

sucesso escolar.  Nessa perspectiva, essas circunstâncias comprometem a inserção desses 

sujeitos em algumas oportunidades oferecidas pelo ensino superior. Segundo Dyane Brito 

Reis Santos (2009), é importante destacar, ainda, que ausências como estas, de 

possibilidades, estão relacionadas a duas espécies de discriminações que recaem sobre os 

negros: independentemente da condição de cotista, elas são de naturezas social e racial. 

Em comum, pessoas pobres e negras não possuem culturas socialmente 

autorizadas. Assim, a entrada dos jovens da pesquisa na UFSJ, nos cursos de Arquitetura, 

Engenharia Elétrica, Medicina e Psicologia, pode ter acontecido sem muita reflexão, sem 

a noção de que existem lugares mais difíceis de se compreenderem as lógicas do jogo. 

Nesse caso, é possível reafirmar que raça e classe são categorias interseccionais. Os até 

então reconhecidos “cursos de elite” naturalizaram quase que exclusivamente as 

ocupações por brancos. 

Nesse caminho, encontram-se carreiras no interior da universidade, que são 

ocupadas há longas datas pelas categorias sociais privilegiadas, pois seus membros já 

possuem exemplos de gerações anteriores. Assim, Elias e Scotson (2000) exemplificam 

que o compartilhamento de posturas e valores pelos “estabelecidos” são mais comuns e 

estes acabam por assumir posturas dominantes nos espaços, enquanto aqueles que estão 

experimentando alguns lugares de poder encontram mais dificuldades e costumeiramente 

são desvalorizados. 

Michel Pinçon e Monique Pinçon-Charlot (2002), ao estudarem a socialização dos 

herdeiros das elites da França, ressaltam que é a transmissão da cultura que garante a 

reprodução de posições dominantes. Para essas famílias, a riqueza não é puramente 

econômica. Ela está associada a outros capitais que se acumulam entre si, como as 

relações de sociabilidade, que precisam ser mantidas ao longo do tempo, e as que estão 

ligadas à área cultural. São mecanismos como esses que mantêm o domínio das condições 

de privilégios. Nesses casos: “As condições objetivas, posse de um volume expressivo de 
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capitais econômicos, sociais e culturais, tornariam o fracasso escolar bastante 

improvável” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 26). 

Ainda, de acordo com Pinçon e Pinçon-Charlot (2002), essas famílias burguesas, 

como as investigadas na França, dão muita importância até para o nome da família. Isso 

é uma “tática” de manutenção de status. Nota-se que seus membros eram preparados 

implicitamente para receber a cultura familiar e, também, eram predispostos a aprender a 

conservá-la, para que mais tarde pudessem repassar esses mecanismos às próximas 

gerações. Aliás, algumas “transferências de valores” são imateriais. Segundo os autores, 

a aquisição dos saberes é como se fosse um “gato no sofá”. O termo se refere aos cuidados 

que a família precisa ter para manter a cultura elitizada.  

Os gatos de estimação, nos mais variados contextos, na maioria das vezes, estão à 

vontade na casa: nos diferentes ambientes, no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala e 

até mesmo no sofá. Assim, também, é a educação dos filhos das elites: desenvolve-se nas 

conversas com os mais velhos, está estampada em um quadro pela casa, numa visita 

corriqueira a um museu ou nas visitas que os pais recebem; às vezes, nas músicas que 

eles escutam nas horas de descontração ou em espaços formais de educação. Coisas como 

essas fazem parte dos saberes fundamentais de famílias abastadas. Por isso, a cultura 

familiar é parecida com os movimentos de um animal de estimação, que se encontra 

diariamente no espaço doméstico ou fora dele. Outro fato marcante é que essas famílias 

investem na escola, por ser um espaço privilegiado de educação, apesar de não se 

restringir a isso, pelo fato de que, para eles, a educação é mais ampla (PINÇON; 

CHARLOT-PINÇON, 2002). 

De maneira diferente, os membros das famílias das camadas populares encontram 

poucas possibilidades de constituírem longas trajetórias no sistema escolar. Essas 

chances, ainda, diminuem, significativamente, no que se refere à chegada à universidade 

(VIANA, 2010). Para além disso, quando os filhos dessas famílias vão para essas 

instituições, encontram-se ali como um “peixe fora d’água”.  

Maria José Braga Viana (2010) tomou como exemplo essa expressão nos relatos 

de uma jovem entrevistada durante a sua pesquisa sobre “longevidade escolar em famílias 

de camadas populares”. O termo em destaque no contexto do trabalho se refere a 

sentimentos de estranhamento e falta de pertencimento da estudante, que, na época, 

ingressou em um estabelecimento de ensino superior. Dentre suas convicções, a estudante 

Olga destacou sofrimento com a falta de representatividade na universidade, como não se 

sentia parte daquele lugar, por não se reconhecer entre aquelas pessoas, que apresentavam 
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comportamentos e modos de viver distintos do seu (VIANA, 2010). A imagem do “peixe 

fora d’água”, no plano de atividades sociais, representa desadaptação e marginalidade em 

determinados ambientes. Mesmo com força de vontade e mesmo que os “peixes” sejam 

resistentes, a probabilidade de sobreviver em universos muito diferentes é baixa. 

É nesse sentido que aqui foi referida, também, a representação de outsiders de 

Elias e Scotson (2000). Ao se observarem as estruturas de poder, os sujeitos são 

constituídos por identidades sociais, que integram dimensões de vida social diferentes. 

Assim, quando uma pessoa desintegrada de determinados valores de tradição chega a 

espaços que já são constituídos por uma ordem de espaço e tempo, adaptando para o caso 

da universidade, pode encontrar uma relação tensa de convivência por conta de uma 

desintegração. 

Tornar visível o invisível de vidas ordinárias, comuns, contribui para o avanço de 

operações atribuídas a seres humanos. Com efeito, diferenças culturais convergem, 

implicam diretamente na vida universitária, nas relações cotidianas, ligadas a trabalhos 

grupais, horas de lazer, vidas amorosa e privada, principalmente pelo fato de que os 

círculos legitimados têm suas preferências formadas. 

Essa ocupação da universidade, que não é um lugar próprio, internalizado no seu 

mundo, exige algumas artimanhas para que o jovem se mova nesse esquadro, nem sempre 

sendo possível que ele seja transparente nas suas práticas (como as suas formas de vestir, 

andar, falar, expor onde vive, quem são seus familiares). A estrutura do ensino superior 

foi legitimada de acordo com os movimentos das elites e “semielites”, que se efetiva ainda 

mais em cursos concorridos, de prestígio. Pierre Bourdieu (2001), no texto Compreender, 

aponta o conceito de “mimetismo”, processo pelo qual o sujeito se ajusta a uma nova 

situação, se adapta ou se encaixa em outro ritmo. Isto é, adquire, por exemplo, os hábitos 

do lugar, se apropria do espaço como se fosse natural sua presença ali, para que seja 

possível sua sobrevivência em determinados ambientes. 

Para Certeau (2014), os usuários de espaços de convivência coletiva precisam, em 

alguns casos, se proteger atrás de máscaras para a manutenção de bens simbólicos, ainda 

que, para esses estudantes, signifique, em alguns momentos, negar suas origens, a fim de 

que não sejam excluídos pelos separadores sociais. Nessa perspectiva, Certeau (2014), 

dialoga com Bourdieu ao tratar sobre os gostos que estão ligados ao poder do capital. 

Pode ser dito que, mesmo com as características de identidade, esses mecanismos se 

relacionam ao status social. 
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Tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho intencional de compreender os 

modos específicos a partir de um conjunto de táticas, este trabalho investiga, também, o 

espaço doméstico, que se configura de diferentes maneiras. No espaço privado, as 

relações são mais estreitas, local onde se configuram estudo e descanso, área propícia 

para se reconhecer as personalidades. A esse respeito, Certeau et al. (2013, p. 241) 

afirmam: 

De um grupo a outro, não se consomem os mesmos produtos, não se 

acomodam da mesma forma, nem são absorvidos respeitando o mesmo código 

de boas maneiras à mesa. As diferenças muitas vezes ficam por conta de uma 

história cultural, regional, dos particularismos obscuros [...]. 

 

Portanto, a organização do espaço arquitetônico e de estudos é compartilhada por 

esse ou aquele membro e carrega um conjunto de práticas características do ensino 

superior moldado a partir de uma perspectiva da cultura elitista. Dessa forma, tanto os 

estabelecidos quanto os outsiders vão construir suas experiências na universidade a partir 

desse lugar. Daí que alguns sujeitos, por não se situarem nessas lógicas, são vistos a partir 

de estereótipos, ou encontram modos de camuflarem as suas proveniências sociais, ou 

criam sistemas próprios de movimento dentro do ensino superior. 

 

1.2 Os negros como sujeitos de pesquisa 

 

O problema vem sendo discutido por pesquisadores ao longo dos anos. Foram 

encontrados, na plataforma de pesquisa da CAPES, trabalhos relacionados à área 

realizados em diferentes instituições públicas e que se ocuparam a refletir sobre os 

desafios a que estão sujeitos os estudantes provindos das camadas populares ao se 

inserirem em lugares que historicamente são habitados por indivíduos favorecidos por 

fatores econômicos, culturais e sociais. 

Na busca por compreender como têm sido construídas as produções científicas 

mais recentes, que dizem respeito a aspectos da escolarização dos negros, realizadas entre 

2008 e 2017 (últimos dez anos), foi feito um mapeamento, que adotou como referência o 

banco de dados da CAPES. Evidencia-se que a escolha de fazer o levantamento com esse 

recorte temporal tem a ver o número de trabalhos publicados em 2018, ano no qual foi 

feito essa busca e foi visto que o número de produções ainda era significativamente 

pequeno.  
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Quando se buscaram as produções relacionadas à temática dos negros no ensino 

superior, foram encontradas 101 pesquisas, que dizem respeito à questão dessa população 

no sistema de ensino, realizadas em diferentes áreas. De maneira mais geral, foram feitos 

estudos sobre negros em diferentes estágios do sistema de educação, dentre eles na 

educação básica e, também, sobre a presença desses sujeitos em universidades públicas e 

privadas. Não necessariamente, quando se tratavam de negros no ensino superior, 

remetiam-se a estudantes. Foram encontrados trabalhos que se atentaram a pesquisar a 

condição do professor negro nesse nível de ensino ou ações dos Movimentos Negros em 

cursinhos de pré-vestibular.  

Assim, essas publicações foram produzidas em diferentes campos teóricos. Foram 

encontradas 15 áreas de conhecimento de acordo com o catálogo de teses e dissertações 

da CAPES. Destaca-se que o campo da Educação produziu o maior número de estudos 

que envolvem negros em espaços de educação escolar, divulgados nesse meio de acesso 

da pós-graduação nos últimos dez anos. Foram localizados 57. Do total de trabalhos 

catalogados, quando se compara a soma do número de estudos entre 2008 e 2017, de todas 

as outras áreas com a da educação, saliento que essa última concentra, particularmente, 

mais de 50% das publicações, conforme as informações da Tabela 1, que mostra o número 

de produções e campo de conhecimento. 
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Tabela 1 – Número de produções no banco de dados da CAPES (2008-2017), sobre 

negros no sistema de ensino, por área de conhecimento e ano 

 

Área 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Antropologia - - - - - - - 1 - - 1,0 

Ciências sociais 1 1 - - - - - 1 - - 2,9 

Direito 2 - 2 1 - - - - 1 1 6,9 

E. étnico-raciais - - - 1 - - 1 - 1 - 2,9 

Economia - - 1 - - 2 - -   2,9 

Educação 7 5 6 4 11 1 7 1 9 6 56,4 

Geografia  - - - - - - - - - 1 1,0 

Gestão pública -  - - - - - - 1 - 1,0 

História - 1 2 - - - - 1 3 1 7,9 

Letras - - 1 - 1 - - 2 1 - 4,9 

Literatura - - - - - - - - 1 - 1,0 

Políticas públicas - - 1 - - - - 1 - - 1,9 

Psicologia  1  1 1 - - - - - 2,9 

Serviço social 1 - - - - 1 - 2 - - 3,91 

Sociologia - - 1 - -- - - 1 - - 1,9 

Total 101 

Fonte: Catálogo de teses e dissertações da CAPES. Elaborada por Pâmella Silva Alves (2018) com base nos 

resumos dos trabalhos no período de 2008-2017. 

 

 

Dentre os 101 estudos que tratam sobre experiências de pessoas negras no sistema 

de ensino, localizados na CAPES, quando foi usado o termo “negros no ensino superior”, 

identificaram-se 33 trabalhos que tratam sobre negritude, em especial no ensino superior. 

Com relação aos principais temas, com base nos resumos, foi possível perceber que, em 

muitos deles, estavam envolvidas as políticas de cotas em diferentes instituições públicas 

federais e estaduais tanto no período das ações afirmativas criadas pelos próprios 

conselhos universitários quanto na pós Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c). Desses 33 

trabalhos, foram encontrados, também, aqueles que se atentaram a compreender o 

desempenho dos cotistas nesse cenário do ensino superior. Alguns deles investigaram 

desafios da permanência; outros das desigualdades raciais e trajetórias escolares de 

estudantes em determinados cursos dentre outros.  

Pode-se observar que o número de pesquisas em Educação teve o maior número 

de publicações em 2012 devido ao início da implantação da Lei de Cotas. Assim, a 
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mudança das formas de entrada no ensino superior federal provocou grande discussão 

social. Nesse contexto, a especulação acerca dos efeitos da regulação dessas políticas 

afirmativas serviu para inspirar estudos que contestaram de forma mais tensa essa 

estratégia. Como também o ano de 2012 nos mostra que grande parte das produções 

intelectuais em Educação teve por objetivo se posicionar politicamente em defesa dessas 

políticas como uma das ferramentas pela busca de igualdade de direitos para os negros. 

Em particular, o campo da Educação assumiu uma das principais frentes de construção 

de hipóteses de que o ingresso de negros não comprometeria o caráter cientifico das 

universidades. Entre os argumentos, foram usados dados do IBGE sobre o rendimento de 

cotistas com base nas experiências de universidades que já haviam criado ações 

afirmativas antes da Lei federal. 

Nesse contexto, quando foi feita uma nova verificação no site da CAPES, focada 

na “vida universitária” de estudantes no Brasil, o número de produções diminuiu 

significativamente para cinco pesquisas. Somente uma dessas produções identificou no 

resumo se tratar da vida universitária de negros.  

No entanto, quando se fez uma nova sondagem na mesma plataforma usando o 

termo “vida cotidiana” como tema de estudos, não se encontraram trabalhos que dizem 

respeito a aspectos corriqueiros da cotidianidade de negros. O que vem sendo pesquisado 

por alguns autores, dentre outras, são vivências comuns de bairros e periferias, do sistema 

prisional e dos portadores de deficiência física. Isso não quer dizer que não exista a 

presença de negros nesses contextos, mas cabe ressaltar que não foi pontuado o 

pertencimento racial dos sujeitos nos resumos da CAPES com a busca referida. Destaco 

a existência do estudo de Trindade (2015) articulado ao contexto universitário que trata 

de práticas cotidianas de mulheres negras. A Tabela 2 mostra a distribuição de trabalhos 

com as variáveis descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabela 2 – Número de produções encontradas no banco de dados da CAPES, sobre pontos 

específicos desta pesquisa 

 

Ano 

Números gerais de 

produções sobre 

negros no sistema de 

ensino 

Produções específicas 

sobre negros no 

ensino superior 

Produções específicas 

sobre a vida 

universitária de 

estudantes 

2008 11 5 - 

2009 8 2 - 

2010 14 6 1 

2011 7 2 1 

2012 13 6 - 

2013 4 3 - 

2014 8 - - 

2015 10 3 - 

2016 17 2 2* 

2017 9 4 1 

Total                                                 101                                      33                                        5 

Fonte: Catálogo de teses e dissertações da CAPES. Organizada por Pâmella Silva Alves (2018) com base 

nos resumos dos trabalhos de 2008-2017.   

* Nota: no ano de 2016, foi encontrado um trabalho no banco de dados sobre a vida universitária de cotistas 

raciais. 

 

Evidencio que a catalogação de teses e dissertações que envolvem a temática em 

questão feita apenas em uma plataforma de difusão acadêmica não é capaz de selecionar 

todas as pesquisas. Mas tendo a CAPES um extenso banco de dados, considero, portanto, 

que a existência de trabalhos sobre a vida universitária de negros, que está entrelaçada na 

vida cotidiana, é um campo pouco explorado pelo menos nos últimos dez anos.  

Ressalta-se que esta pesquisa, ao tentar narrar e acompanhar algumas vivências 

de estudantes incorporadas dentro e fora da universidade, possa contribuir com a 

discussão de símbolos específicos dos negros e, a partir disso, na posteridade, inspirar 

questionamentos que se atentem à permanência da população negra no ensino superior 

público. Até mesmo porque, nesse caso, é também a partir de muitas lutas dos 

Movimentos Negros, que há anos colocam em debate o racismo nas instituições, por meio 

de interpretações e de dados que políticas públicas podem ser construídas. 

Até o momento, mapeei dois trabalhos no Brasil, dos autores Portes (2001) e 

Trindade (2015), que seguem na mesma direção e contribuem para a discussão sobre 

aspectos da vida universitária e cotidiana de estudantes das camadas populares, os quais 

tiveram acesso ao ensino superior público. 

O primeiro estudo mencionado é o de Portes (2001), que teve por objetivo 

reconstruir trajetórias escolares improváveis de estudantes pobres nos cursos mais 

concorridos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O autor buscou analisar 

histórias de vida de sujeitos assistidos por um programa de assistência estudantil da 

universidade. Constatou-se que, sem a ajuda social de uma fundação institucional, não 
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seria possível que os jovens dessem continuidade aos cursos. Os entrevistados são 

marcados por instabilidade econômica, sendo corriqueira a recorrência de ajuda de 

terceiros. Para eles, essas incertezas geraram contínuas aflições, que oscilaram e 

diminuíram os momentos de tranquilidade, e a solução se limitava a momentos de alegria 

passageira.  

Nesse contexto, outro desafio enfrentado é a questão da moradia. Entre os 

pesquisados, havia um estudante que morava de favor na casa de um amigo do pai e 

vivenciou frustração de não se sentir à vontade no lugar para realizar atividades normais, 

como ouvir música e receber visitas. Apesar de as ações mencionadas serem aspectos 

normais da vida cotidiana, elas podem ser capazes de oferecer a sensação de liberdade e 

satisfação. Outro aspecto importante retratado no estudo foi a presença de estudantes 

pobres nas Academias Jurídicas de Olinda/Recife e São Paulo, no século XIX, e ainda 

identificar a existência de jovens, no século XX, que recebiam auxílio da Caixa dos 

pobres na Universidade de Minas Gerais. Além disso, estudar essas participações atípicas 

no ensino superior não se passou sem perceber solidão e recessos, quando, ainda, não 

eram assinaladas pelo silenciamento das instituições diante dos sofrimentos. 

O segundo estudo encontrado trata-se de uma dissertação de mestrado de Rosilene 

Cunha da Trindade (2015), que direciona o olhar sobre a escolarização de universitárias 

de origem popular, tendo priorizado diretamente aspectos relacionados a gênero, raça e 

classe, identidades demarcadas pelo domínio social. A pesquisadora selecionou quatro 

mulheres negras e pobres estudantes dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, 

Filosofia e Psicologia da UFSJ, com o intuito de construir imagens da vida das 

pesquisadas referentes à escolarização e formação do “capital escolar”. 

Destaca-se que foram selecionadas mulheres de cursos da UFSJ, mas não foi um 

critério de seleção que elas estivessem nos cursos mais concorridos dos processos 

seletivos da Instituição. Pode-se dizer que a escolha se direcionou a estudantes negras que 

aceitaram participar da pesquisa. Trindade (2015) escolheu realizar uma pesquisa 

qualitativa combinada com entrevistas. Segundo a autora, os modos de vida das 

estudantes foram acompanhados em casa, na universidade e no trabalho. Observa-se que 

as mulheres do estudo viviam com os pais e residiam na cidade de São João del-Rei, onde 

estavam situados os seus cursos, exceto uma delas, que morava em uma cidade próxima 

com a família, sendo possível o seu deslocamento durante a semana para a Universidade.  

É possível constatar que as características familiares das estudantes são bastante 

parecidas e com histórico de trajetórias escolares acidentadas. Observa-se que nenhum 
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dos avós chegou ao ensino superior; na realidade, não chegaram a completar o ensino 

fundamental. Suas ocupações profissionais eram ligadas a trabalhos braçais, havendo 

consertador de eletrodomésticos, lavadeiras e pedreiros. Nessa mesma linha, o destino 

escolar dos genitores das entrevistadas não se difere, exceto um dos pais, que chegou ao 

ensino médio, e uma das mães, que é auxiliar de contabilidade.  

Entre as considerações, Trindade (2015) mostrou a sensação das pesquisadas com 

a falta de envolvimento familiar nos seus processos de escolarização. Mas o afastamento 

familiar das questões pedagógicas e até mesmo financeiras, obviamente, está associado à 

falta de recursos culturais para compreender o investimento. Por outro lado, para 

Romanelli (2010), podem acontecer negociações intergeracionais e afetivas, que são 

formas de mobilização escolar. Por isso, a distância que os pais mantêm em relação aos 

estudos não significa desamor. 

Muitos desses fatores podem ter contribuído com o condicionamento da desigualdade no 

Brasil, que não começa com a luta de um pobre e preto que pleiteia vaga em universidades 

públicas. A hierarquização racial é reproduzida há muito tempo desde os primeiros navios 

negreiros que desembarcaram na “América portuguesa”. Quando povos de diferentes 

nações africanas foram escravizados, perderam o direito de difundir sua cultura e seus 

deuses, e tiveram expropriada a dignidade de ser humano. A propósito, mesmo com a 

mudança da estrutura social, a participação dos remanescentes do escravagismo foi 

negligenciada, em muitas ocasiões, no desenvolvimento industrial e no sistema de 

educação: “[...] os ex-escravos liberados no 13 de maio de 1888 e a imensa massa de 

negros e mestiços que já eram livres antes desta data foram alijados do mercado de 

trabalho capitalista ou ficaram relegados a um segundo e terceiro planos” 

(HASENBALG; SILVA, 1992, p. 102). 

Na próxima parte, serão retratados elementos que contribuíram com 

esclarecimentos de que essa organização econômica capitalista foi construída com base 

na composição racial, na qual houve uma divisão simbólica em que a população negra 

encontrou problemas no que se refere à sua inserção nos eixos de poder social. 

 

1.3 O contexto social dos negros na formação civil 

 

Florestan Fernandes (1978) faz uma interpretação da situação social da população 

negra em sua obra A integração do Negro na Sociedade de Classes, no período de pós-

abolição da escravatura, em meados do século XX, apontando que as proporções dos 
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problemas sociais dos negros estão relacionadas à herança ostracista do antigo regime, 

que dificultou sua entrada nas novas instituições. Sob o novo sistema capitalista, eles não 

tinham um domínio das formas institucionais, da vida coletiva e das culturas consagradas. 

Tomando por base a falta de desenvolvimento de mecanismos eficazes no período 

da transição do trabalho servil para o livre, a mudança de estrutura social negligenciou a 

participação dos negros no desenvolvimento industrial e nas oportunidades de educação 

ao longo dos anos. Mesmo com notórias comemorações de celebração do centenário da 

abolição, que simbolizava a ascensão do capitalismo, “as desigualdades raciais 

continuaram sendo um traço marcante da sociedade brasileira” (HASENBALG; SILVA, 

1992, p. 118). 

É penoso superar a herança da senzala e ultrapassar os muros imperceptíveis sem 

ajustamentos legais. Como se não bastassem tais dificuldades, quando se trata de 

estudantes negros, existem questões que estão relacionadas a características físicas, “[...] 

porque vivemos em um país com uma estrutura racista onde a cor da pele de uma pessoa 

infelizmente é mais determinante para o seu destino social do que o seu caráter, a sua 

história, a sua trajetória” (GOMES, 2012, p. 45).  

Apesar de existirem princípios legais assegurados pela Constituição Federal 

(1988), como o artigo 3º, que regula a promoção do bem de todos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo e outras formas de discriminação, é perceptível como as pessoas são 

classificadas racialmente no Brasil. Assim, aquelas que possuem traços negroides mais 

acentuados, que estão ligados à gradação da cor da pele, nariz largo e cabelos crespos, 

são mais estigmatizadas.  

Para Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva (1992), os negros vivem cercados 

por um cotidiano racista e delimitados pela subordinação das relações raciais. Da mesma 

forma, os autores acreditam que no Carnaval, que só acontece uma vez por ano, os negros 

ganham visibilidade na televisão e nas ruas, e no restante do ano voltam para o limbo das 

posições sociais: “A representação das habilidades dos negros está muito fortemente 

associada aos esportes, à capacidade física, ao futebol, ao basquete, ou mesmo a uma 

sensualidade exacerbada, à dança e à música, mas quase nunca às ciências” 

(HASENBALG; SILVA, 1992, p. 154). 

Sendo, pois, uma reafirmação de estereótipos em relação ao corpo negro, de uma 

imagem de resistência, de maior capacidade para lidar com trabalhos manuais, essas 

referências à força bruta contribuem para a ideia de desumanidade dessa população e a 

distância dos valores relacionados à produção do conhecimento. 
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Muitos estereótipos no sistema educacional fazem com que esse grupo racial 

deseje se invisibilizar para não ser alvo de chacotas por parte dos colegas afora a 

contribuição efetiva para evasão precoce deles.  O abandono da escola e a falta de 

formação interferem diretamente na reafirmação dos altos índices de negros que 

trabalham na informalidade; ou seja, eles compõem 63,7% dos desempregados no Brasil 

de acordo com dados produzidos em 2017 pelo IBGE. 

Por outro lado, Emerson Rocha (2018), ao tratar do racismo da “ralé”, observa, 

em seus quadros de entrevista, uma mulher negra que confessa já ter participado de 

brincadeiras preconceituosas com pessoas de pele mais escura. Aqui entendida, tal atitude 

seria uma dimensão de fuga, como forma de se livrar do próprio sistema de opressão em 

que os afrodescendentes se veem inseridos. 

 Cabe a mim ressaltar que essas reações podem ser uma espécie de reprodução do 

racismo. Rocha (2018, p. 356) pontua que significaria uma forma de afirmar para si 

mesma que não é aquilo que é, “entre todos, motivo de piada; que era de se esperar que 

ela buscasse a redenção proporcionada por estar na posição de ela mesma debochar do 

‘preto’, ou seja, distinguir-se deste”. Com base nesses determinantes, ser alvo de 

inalteráveis humilhações e ocupar objetivamente os piores lugares no mundo do trabalho 

pode fazer as próprias pessoas negras acreditarem que ser negro é ruim. 

Tendo em vista a peculiaridade do racismo à brasileira, é possível 

perceber que essas crenças contribuem com a distorção da 

realidade e são capazes de encobrir a visão sobre a realidade. A 

suposta igualdade internaliza como normal as hierarquias 

beneficiadoras dos interesses dos grupos brancos hegemônicos e 

faz com que pessoas negras tomem emprestado o discurso racista 

e neguem a própria negritude por não saber o seu lugar social. São 

os mesmos sujeitos que seguem sofrendo privações, dentre elas 

morais, legais e econômicas: No Brasil, nascer com a pele preta e/ou 

outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de 

desenraizamento, escravidão e discriminação racial, não organiza por si só uma 

identidade negra (SOUZA, 1983, p. 77). 

 

 A quantidade de melanina que cada sujeito possui no corpo determina como as 

pessoas olham umas para as outras, “podendo resultar em estigma e desvantagens nas 

suas vidas para uns e capital social para outros” (PETRUCCELLI, 2010, p. 146). O 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP) divulgaram, no Atlas da Violência de 2017, o perfil das vítimas de 

homicídios no País, sendo que, a cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras, em grande 

parte por intervenção policial. De acordo com esses dados oficiais, entre os anos de 2005 
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e 2015, o índice de violência contra esses grupos subiu 18,2%, enquanto os homicídios 

do restante da população diminuíram 12,2%. 

Analisando o uso da força letal por parte de agentes da “segurança pública”, em 

que o racismo é o principal agente impulsionador dos gatilhos que matam os corpos 

negros, é escandalosamente perceptível a falta de comprometimento das autoridades 

nacionais com a juventude de cor. Pressupõe-se, então, que esses sujeitos não nasceram 

com a tonalidade ideal para serem dignos de direitos e aceitos nas esferas de prestígio 

social. Segundo o Atlas da Violência (2017), as mortes decorrentes dessas intervenções 

não são desvios de conduta, mas uma regra geral da instituição policial. 

O mapa demarcou a naturalização dessas mortes violentas, uma tragédia que aflige 

a população negra e aponta uma verdadeira emergência de restituições de políticas de 

segurança pública, pois a polícia é treinada para matar pessoas. Os dados mostram que, 

possivelmente, o uso abusivo de forças letais e violências são direcionadas em grande 

parte à população negra. No Brasil, ser “preto” já oferece a ideia de uma marginalidade 

imagética. Santos (2009) relata como é singular a chance de os mais pretos serem barrados 

por blitz policial. Conclui-se que essa instituição é, evidentemente, mantenedora do 

racismo. 

Quando acontecem casos de roubos e homicídios que envolvem negros, essas 

situações servem como vitrine para naturalizar o preconceito e para reforçar a figura 

tipificada dessa população, “que nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade 

numérica, mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizar, convertem o gueto em 

território e o estigma em orgulho” (LOURO, 2004, p. 28). 

É fortalecida a percepção do quanto é frágil a nossa democracia pela comparação 

divergente entre as instituições educacionais que possuem especificidades brancas e 

elitistas, enquanto o sistema carcerário também tem cor: é “preto”. Na perspectiva de 

Cerqueira e Coelho (2017), conforme seus estudos produzidos pelo IBGE, na cidade do 

Rio de Janeiro, os afrodescendentes possuem 23,5% mais chances de serem vítimas de 

homicídio do que um jovem branco. Salvo os fatores diferenciais de escolaridade, estado 

civil, idade e região da cidade, tenho no meu entendimento que os efeitos da raça 

produzem a antinegritude. 

 

 

1.4 O falseamento da realidade social 
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Na visão social moldada, o julgamento de inferioridade da população negra está 

muito vivo e o preconceito de raça atravessa gerações. Principalmente quando os grupos 

hegemônicos são questionados sobre seus preconceitos raciais, as respostas em geral são 

negativas. No entanto, esse tipo de discurso legitima a desigualdade racial, perceptível 

nas relações de distanciamento de acordo com a posição social. Os negros não são 

expulsos frontalmente das diferentes repartições sociais, mas também não são aceitos, 

visto que as relações raciais foram construídas sob a égide da escravização: “Pois é 

patente a lógica desse padrão histórico de justiça social. Em nome de uma igualdade 

perfeita no futuro, acorrentava-se o ‘homem de cor’ aos grilhões invisíveis do seu passado 

[...]” (FERNANDES, 1978, p. 253). 

Segundo Santos (2009), o conceito de raça não existe geneticamente, mas esse 

juízo social criado assegura o poder da dominação de determinados grupos. Ações 

políticas que interferem na vida dos negros são vistas com resistência, por vários 

processos de invenções sociais, como o mito da democracia racial19, a miscigenação e a 

confirmação do racismo. 

Ainda sobre essa realidade social, Florestan Fernandes (1978) denuncia a 

democracia racial e mapeia como foram criados meios de impedimento da “integração do 

negro na sociedade de classes”, ao passo que não foram criadas, pelo poder público, 

instituições que garantissem a efetivação de educação e de outros serviços públicos. 

Assim sendo, mesmo que os negros tenham assumido uma nova organização de vida, 

nessa mesma linha, Gomes (2012, p. 57) explica que a sociedade, atualmente, acaba sendo 

indiferente aos desafios dos negros; entretanto, existe a ocultação do mito da democracia 

racial que 

 
pode ser compreendido, então, como uma corrente ideológica que pretende 

negar a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil como fruto do 

racismo, afirmando que existe entre estes dois grupos raciais uma situação de 

igualdade de oportunidade e tratamento.  

 

 

De acordo com Souza (2018), esses métodos são novas formas de assegurar a 

colonização. Isso acontece quando o “mito da democracia racial” torna possível a 

naturalização de uma desigualdade social abissal. Ainda sobre esse mito, é possível dizer 

 
19 Entende-se como “mito da democracia racial” a construção de uma fantasia sobre a realidade, produzindo 

explicações de que existe uma harmonia racial, uma democracia racial, tendo como um dos objetivos 

principais esconder os privilégios de pessoas consideradas brancas em relação a oportunidades, tais como: 

econômicas, educacionais e políticas. 
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que seria uma construção tática que “prega” a inexistência do racismo no País e encara as 

desigualdades entre negros e brancos como frutos da incapacidade de um grupo em 

relação ao outro.   

O que vem sendo produzido no Brasil é a ocultação dessa história, que mascara a 

real situação de descaso com a população negra, que está sobre-representada na pobreza 

e sub-representada no mundo do trabalho. Para Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva 

(1992, p. 7), “a noção de democracia racial não passa de uma idealização prematura cujo 

efeito tem sido paralisar e abortar as poucas tentativas de gerar uma sociedade racialmente 

igualitária”  

Diga-se, de passagem, que este drama coletivo das inter-relações raciais pautadas 

neste “mito” foi engendrado ao longo do tempo. Tal astúcia não fazia sentido no antigo 

regime de servilismo pelo fato de que os negros não eram considerados como seres 

humanos apesar de hoje ele ser necessário para manutenção da ordem estabelecida, diante 

de uma desigualdade social mascarada pela hipocrisia “senhorial” de que todas as pessoas 

são iguais. Depois da abolição, houve a criação dissimulada de democracia. 

A interferência do passado em algumas circunstâncias se comprova no presente. 

Esses resquícios ficam visíveis quando um pobre e negro é adotado como “filho” com a 

intenção de tirar proveitos e assegurar exploração permanente. Não sem razão, no Brasil, 

a empregada doméstica “faz parte da família”, astúcia usada para esconder a realidade; 

uma maneira afetuosa e “cordial” de disfarçar o racismo existente nesse vínculo: “Os 

mitos dominantes de uma sociedade são sempre os mitos convenientes à preservação da 

estrutura presente de interesses materiais e conveniências sociais” (IANNI, 1966, p. 4). 

Nesse País, à medida que a sociedade passou por transformações sociais e 

econômicas, a suposta integração social se formou sobre os alicerces da escravidão. É 

fundamental pensar como o racismo é uma ferramenta de controle social arraigado, que 

emerge na história do Brasil. O documentário Menino 23, de Belisário Franca (2016), 

exprime bem esse cenário de discriminação racial.  

A trama se refere a um Brasil de 1930, quando uma família da elite agricultora 

consegue a adoção de 50 crianças negras por meio de uma instituição do Rio de Janeiro. 

A promessa era que os meninos seriam cuidados, mas a verdade foi bem outra. Eles foram 

levados para uma fazenda no interior de São Paulo, a fim de serem escravizados, sem 

remuneração e sob situação de violência, mesmo com a existência de leis que 

asseguravam um novo sistema social aos negros.  
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O longa-metragem é contado por intermédio de duas trajetórias, uma delas a do 

personagem principal, seu Aloísio, que foi uma das crianças retiradas do orfanato. Ele 

relembra que os órfãos não eram chamados na fazenda pelo nome. O Menino 23 relembra 

que cada um deles era reconhecido por um número. Seu Aloísio rememora uma história 

de revolta e de dores que foram silenciadas ao longo do tempo; um trágico destino de 

meninos que não tiveram formação escolar e foram privados do meio social. 

Mesmo que essas infâncias retratadas no longa tenham sido “roubadas”, a 

sociedade se mostrou tolerante a essa escravização e nem a própria instituição de órfãos 

se responsabilizou pelos rumos que tomariam a vida daquelas crianças. Essas histórias 

reveladas no filme despertam lembranças de um trecho do poema “Os ninguéns”, de 

Eduardo Galeano (2005, p. 71), que diz: 

 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a 

vida, fodidos e mal pagos: 

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não têm cultura, e sim folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas  

policiais da imprensa local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

 

Por isso, cabe evidenciar que, mesmo que a família dona da fazenda, retratada em 

Menino 23, tenha sido causadora da escravização de meninos negros, a aceitação social 

das pessoas que assistiam a esses acontecimentos tem muito a revelar sobre a constituição 

do Brasil. 

 Outra discussão que envolve a narrativa é o percurso de um dos meninos, 

reconhecido como Dois. No documentário, ele foi lembrado como alguém que não se 

identificava com os meninos que vieram do mesmo orfanato que ele. Uma figura de pele 

escura, com padrões comportamentais que se aproximavam da família branca, que foi 

criado como “filho”. E essa ilusão não o deixava perceber que estava envolvido em um 

cotidiano de exploração, sem receber pela sua prestação de serviços. De acordo com 

Fernandes (1978), por conta dessa exclusão e falta de identidade, o desejo do negro era 

ser considerado como gente, ter uma vida digna, crescer economicamente, e isso faz com 
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que sujeitos dos grupos raciais discriminados despertem a vontade de adquirir os 

comportamentos dos brancos e se afastem do estilo de vida dos negros. 

Quando as relações de produção se baseavam na escravização como sistema 

instituído, o temor da rebelião era controlado por castigos físicos. Os negros eram vistos 

como “inimigos domésticos”; agora, são considerados “oponentes públicos”. Assim, 

explica-se a criação de imposições implícitas de submissão desses egressos 

(FERNANDES, 1978). A suposta democracia racial foi posta à disposição dos 

exploradores da mão de obra negra desqualificada, que, praticamente, detêm 

exclusividade nas funções de poder: públicas e privadas. 

Entre os motivos que fortalecem a viabilidade da falsa consciência, está a 

hipocrisia do mau uso de exemplos individuais, que não dão conta de explicar por 

completo o problema da exclusão dos negros. A fórmula da meritocracia no Brasil é usada 

para isentar a obrigação do reconhecimento das desigualdades que emergem sob a 

naturalização do talento espontâneo, de dons celestiais e de esforços recompensadores. 

Até mesmo porque não é justo exigir heroísmos de pessoas que foram expulsas do 

jogo econômico e substituídas pelos imigrantes. Sobretudo, porque existem fatores que 

delimitam as oportunidades e posições socialmente herdadas, que não foram 

redistribuídas de maneira igualitária. Nas primeiras décadas do século XX, gênese da 

industrialização no Brasil:  

 
A própria massa imigrada estava interessada em distinguir-se da escravaria e, 

mais ainda, valorizar-se mais que a massa escrava. O imigrado considerava-se 

diferente e melhor que o escravo ou ex-escravo. Incorporou rapidamente os 

padrões discriminatórios dominantes na sociedade brasileira, apresentando-se, 

pois, privilegiado no mercado de trabalho (IANNI, 1966, p. 81). 

 

Otavio Ianni (1966, p. 18) ainda afirma que o egresso da escravatura se viu numa 

situação nova e desconhecida: “Devido às condições históricas pelas quais se estava 

verificando a formação do capitalismo no Brasil, o negro não pôde ser absorvido imediata 

e amplamente”. 

A nova configuração social do trabalho livre não foi compartilhada com os negros. 

Ela foi redirecionada somente para pessoas brancas. Pode-se perceber que a estrutura se 

transformou, mas os responsáveis pelos rumos do novo sistema foram os principais 

responsáveis pela construção da pobreza negra e indiferentes às necessidades da 

população negra: “Como a oferta de braços era maior que a procura, situação criada 

deliberadamente com a política oficial e privada de imigração, o negro viu-se à margem 
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das atividades produtivas. No jogo dos excedentes, cabia-lhe a pior posição” (IANNI, 

1966, p. 20). 

Conforme Fernandes (1978), as formas efetivas de libertação do tradicionalismo 

e de ideias desiguais contra a subserviência negra, perpetuadas pelas antigas maneiras de 

convivência, significariam a “Segunda abolição”. Por isso, oferecer as mesmas condições 

a todos perante políticas de promoção de igualdade consolidaria exclusividades perante o 

poder. A universalização das leis não considera os processos de socialização familiar das 

camadas intelectualizadas e de manutenção dos privilégios, que é invisível, quase tão 

natural como a própria respiração (SOUZA, 2018). 

Outra conflituosa barreira contra o afloramento das relações dos negros é a 

miscigenação, condição usada para disfarçar a preservação do racismo. É preciso atentar 

para o fato de que a posição social está relacionada às tonalidades de pele, que podem ser 

um obstáculo no contexto brasileiro. Princípios, assim, contribuem para a racionalização 

de uma igualdade fraudulenta. Thales de Azevedo (1955) realizou, na segunda metade do 

século XX, um estudo na Bahia, que caracterizou as relações raciais como harmônicas, 

com um “mínimo de tensões raciais”, produzidas a partir do livro As elites de cor. O autor 

denomina os conflitos às questões econômicas, e não avaliou preconceitos negativos nas 

relações raciais entre negros e brancos. 

Naquele período, a mestiçagem foi definida com muita liberdade inter-racial, 

misturados pela vida cotidiana. Já o preconceito foi relacionado com a desenvoltura 

econômica dos sujeitos. Para o autor, as possibilidades de ascensão social se pautavam de 

acordo com a capacidade intelectual. Negros e brancos competiam em condições de 

igualdade. Azevedo (1955) argumenta que “pessoas de cor” do mesmo status, que 

integrassem as classes abastadas, seriam tratadas como “pretos de alma branca”, com as 

mesmas qualidades do grupo dominante. Até mesmo porque o capital financeiro apagaria 

a cor escura. Para isso, teriam que renegar as suas raízes culturais. 

Para o contexto do século XX, em se tratando de recorrências do período pós-

escravista, a mestiçagem entre portugueses e mulheres negras foi “favorecida” por 

diversos “fatores, entre os quais a escassez de mulheres brancas nos períodos iniciais de 

povoamento, o sistema escravagista, o frouxo controle social sobre o comportamento 

masculino” (AZEVEDO, 1955, p. 47). No período de pós-escravização, em simultâneo 

com o imaginário social, essas mulheres estavam de certa maneira “sexualmente” 

vulneráveis, muito por conta do antigo sistema social do Estado brasileiro, em que os 
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negros deveriam servir os escravizadores, que estavam autorizados a exercer seus poderes 

e controle sobre seus corpos. 

A mobilidade econômica da população negra baiana, investigada por Azevedo 

(1955), estava atrelada à educação, que exercia influência para aquisição de status. 

Naquela sociedade, as “elites de cor” eram compostas por intelectuais que se destacavam 

e passavam a integrar o grupo dominante. Entre os principais canais de ascensão social, 

estava a educação. Fazendo uso dos termos mais adequados ao período, as barreiras 

intransponíveis foram arrebentadas via escola pelas “pessoas de cor”. A educação, de 

certa maneira, já era vista como fenômeno capaz de superar as condições econômicas e 

origens familiares.  

 

Muito conscientes de que a instrução lhes serve muito mais para encurtar a 

distância social para com a classe dirigente do que para um domínio mais 

perfeito da natureza, as pessôas de cor, mesmo as mais humildes e escuras 

fazem os maiores esforços para mandar os seus filhos à escola elementar [...] 

(AZEVEDO, 1955, p. 126). 

 

 

 A meu ver, mesmo com as mudanças que aconteceram ao longo dos anos, as 

ações educacionais apresentam finalidades semelhantes para estudantes de baixas 

condições sociais, um sonho possível de transposição sociocultural. 

Para tanto, é necessário considerar que explicações naturalizadas sobre esse povo 

foram originadas sobre a visão da inferioridade mental e moral inerentes à sua natureza. 

Apesar de o racismo construir autoimagens, ao corpo negro também cabe direitos. 

Podemos destacar as recentes políticas de promoção de equidade para aqueles que não 

estão acostumados a ocupar os mais altos graus de escolaridade. Entre as garantias sociais 

e os aspectos importantes sobre dignidade, destaco a possibilidade de cada sujeito 

desfrutar de condições básicas da vida, 

 

[...] somos obrigados a lembrar que o primeiro pressuposto de toda existência 

humana e, portanto, de toda história é que todos os homens devem estar em 

condições de viver para poder fazer a história. Mas para viver, é preciso antes 

de tudo comer, beber, ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais (MARX; 

ENGELS, 2007 apud SANTOS, 2009, p. 71). 

 

Ainda que as ações afirmativas para o ensino superior façam parte de uma política 

social que dedica apenas uma porcentagem das vagas para a população negra, é sinalizada 

uma chance de redução das desigualdades criadas, depois de mais de três séculos de 

regime escravista no Brasil, sustentado pela mão de obra negra. Mas isso não é o 
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suficiente. Para além disso, é essencial que sejam criadas outras ferramentas de inserção 

dos negros em outros níveis de educação. É fundamental que sejam pensados dispositivos 

de atenção à saúde dessa população, como acompanhamento psicológico, principalmente 

para os grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Como dito, 

negros precisam se ver representados no mundo do trabalho valorizado, na vida cultural 

e na vida política. 

 

1.5 Aspectos da educação dos negros no Brasil 

 

O desenvolvimento da educação no Brasil passou por um processo marcado por 

forças dominantes correspondentes a cada época. Não por acaso, desde a implementação 

da educação formal no País, a população negra enfrenta dificuldades de obtenção de 

sucesso no ensino brasileiro por aspectos econômicos, ideológicos e políticos dessa 

conturbada consolidação dos segmentos educativos.  

A discriminação racial interfere na situação socioeconômica de negros em 

condições sociais desfavorecidas. Saliento que a exclusão desses grupos do processo de 

educação é histórica e passa por diferentes dimensões ao longo do tempo. Além disso, 

essas barreiras foram construídas e refletem na vida dessa população, que encontra 

dificuldades de permanecer em espaços de ensino, como na educação superior. Bastante 

evidente que essas ocorrências que se referem a aspectos educacionais são reflexo de um 

passado que influencia a vida da comunidade negra.  

Embora o Brasil tenha se tornado independente em 1822, a nossa primeira 

Constituição, promulgada dois anos depois, restringia os direitos e organizava 

hierarquicamente a política de acordo com a idade e o rendimento financeiro. Retomando 

a questão dos negros nessa sociedade, essa população era expressamente proibida de 

assumir cargos no governo. A carta de lei em relação ao campo educacional possuía um 

artigo que 

 

[...] em seu incisivo XXII, como já chamamos atenção, prescreve que a 

instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Já no incisivo XXXIII se 

compromete com a abertura de ‘Collégios’ e Universidades, onde seriam 

ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras e Artes (GONDRA; 

SCHUELER, 2008, p. 52). 

 

De um lado, a Constituição brasileira de 1824 abre espaço para a criação de 

instituições de níveis intelectuais mais altos, como as de educação superior pública. A Lei 
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Geral de 1827 se propôs a criar Escolas de Primeiras Letras. Nessa época, “as crianças 

das famílias ricas, brancas, eram educadas, sobretudo com meios próprios, geralmente 

com professores particulares e aulas em suas residências” (ALMEIDA; SANCHEZ, 

2016, p. 235).  

Todavia, faz-se necessário um exercício de reflexão, nesse modelo de sociedade, 

em que os negros cativos não podiam nem conhecer os princípios da educação enquanto 

já existiam documentos que se comprometiam com a criação de universidades para a 

população branca de classes favorecidas. Apesar disso, a educação escolar imperial 

“garantia o acesso de muitos negros libertos à escola; sem promover, todavia, ações 

visando à criação de condições materiais objetivas de permanência dessa população na 

instituição” (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016, p. 235). Apesar de que, em algumas 

províncias, como a do Rio de Janeiro, que passou pela reforma da instrução primária, em 

1837, foram estabelecidas medidas que impediam a frequência, até mesmo, de negros 

libertos. 

Ao analisar aspectos da educação formal dos negros, Almeida e Sanchez (2016) 

apontam que existem indícios de que, em meados do século XIX, já existiam algumas 

práticas de instrução particulares ou informais de escravos no contexto imperial.  

Nesse percurso, para além disso, em 1879, existiu um movimento de acesso dos 

negros ao ensino primário antes do extinto regime de escravização. Com a reforma 

Leôncio Carvalho, “institui-se a obrigatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos e 

caiu o veto que proibia a frequência dos escravos nas escolas públicas” (ALMEIDA; 

SANCHEZ, 2016, p. 235) embora o desafio vigente, do período, para os negros na escola 

tenha passado a ser o preconceito e a falta de recursos para arcar com as despesas das 

taxas escolares (ibidem). 

A escravidão é uma parte da história do País apesar de ter sido abolida no ano de 

1888, com o sancionamento oficial da chamada Lei Áurea, que declarou a extinção desse 

regime não por anseios da sociedade, mas pelos interesses de rentabilidades com a 

substituição da mão de obra negra a encargo dos imigrantes. No entanto, não foi realizada 

iniciativa alguma do Estado que viabilizasse a melhoria da vida social do primeiro grupo. 

Nas décadas finais do século XX, a educação pública e gratuita foi assegurada 

perante a lei com a Constituição de 1988, que garante formalmente os direitos e deveres 

de todos os “cidadãos”. Nesse aspecto, parece provável que, na realidade, a educação dos 

negros tem passado por transformações vagarosas. 



65 
 

De acordo com Almeida e Sanchez (2016), é importante frisar que, nesse contexto, 

as primeiras iniciativas de mobilização social pela busca por inscrições mais justas dos 

negros na educação formal partiram de grupos pioneiros dos Movimentos Negros por 

volta de 1889. À época, ele era conhecido como “Movimento associativo dos homens de 

cor” apesar de que ainda não tinham um caráter de entidade política articulada. Com isso, 

por conta de preconceitos evidentes, algumas associações de negros começaram a criar 

as suas próprias escolas mediadas por ações de assistência social. Entretanto, nem sempre, 

elas conseguiam ser mantidas por falta de recursos (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016). 

Nesse sentido, alguns aspectos considerados centrais ocorreram para os negros a partir do 

século XX:  

 

Deixar de ser um ex-escravo e/ou liberto para ser cidadão, ter direitos iguais, 

não ser visto como inferior e vivenciar a cidadania plena era o sonho 

perseguido pela população negra da época [...] Entre suas reinvindicações, a 

educação se tornou prioritária, pois o analfabetismo e a lenta inserção nas 

escolas oficiais se constituíam um dos principais problemas dessa população 

para a inserção no mundo do trabalho (GOMES, 2018, p. 29). 

 

A cor de pele direciona em grande medida os destinos dos sujeitos. As 

dificuldades que esses sujeitos enfrentaram no passado ultrapassam as barreiras do tempo 

e demarcam rastros para a população negra como se fosse um legado que a escravidão 

deixou. Essa luta das minorias para se livrar da exclusão social se fundamenta, 

majoritariamente, em ações de militância ainda que os grupos dominantes configurem 

seus mecanismos de poder de outras formas. 

Ao tentar também chamar atenção para questões da educação dos negros no ensino 

superior em outros períodos da história, destaca-se que existem estudos, como o de 

Ricardo Alexandre da Cruz e Écio Antônio Portes (2007), que se atentaram a investigar 

a trajetória atípica de escolarização de um “pardo” na segunda metade do século XIX. 

Em pleno período de escravização da mão de obra negra, José Rubino de Oliveira 

ingressou na Academia Jurídica do Largo São Francisco, em São Paulo, no ano de 1864. 

O sujeito se tornou estudante dos mais altos graus de escolarização em um contexto social 

marcado pela escravização. 

 O caso se identifica e corrobora um quadro dos já mencionados outsiders, um 

membro incomum, que passa a habitar espaços predominantemente ocupados, desde 

longa data, por brancos, da elite, favorecidos economicamente. Rubino, apesar de 

“brilhante inteligência”, ingressou tardiamente na faculdade paulista aos 27 anos. Mesmo 

se formando no tempo previsto do curso de Direito, só conseguiu alcançar o desejo de se 
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tornar professor do mesmo estabelecimento aos 42 anos de idade depois de oito tentativas 

de concurso. 

Para sobreviver no seu período de formação, o pardo precisou conciliar o trabalho 

com a vida acadêmica. Para sustentar suas necessidades básicas, lançou mão de 

estratégias que o aproximaram do habitus de estudante em uma época de preconceito 

racial escancarado em relação aos negros. Sem contar, também, que fez uso do “capital 

social” do padrasto, que pode ter influenciado sua entrada em um seminário da igreja 

católica, o que possibilitou a ele conhecimentos que mais tarde permitiram sua filiação à 

academia. Essas astúcias o ajudaram a permanecer na faculdade paulista, possivelmente, 

por conta da sua esperteza de conviver com os sujeitos que ocupavam o mundo 

universitário. Destaco sua habilidade e jogo de adaptação por conta de outras figuras com 

esse perfil, que passaram anteriormente pela mesma instituição e lá não se formaram. 

Caso vivido pelo negro Luís Gama, impedido de estudar na referida Faculdade de Direito 

por causa de ações empreendidas por estudantes e professores (CRUZ; PORTES, 2007). 

Essas considerações revelam como as distinções culturais e econômicas 

interferem nas desigualdades escolares e sociais. Mesmo partindo desse feito estratégico 

de José Rubino, não é possível aplicar essas astúcias à vida de outros meninos e meninas 

pobres marcados involuntariamente pela representação do negro no Brasil. Não é possível 

exigir deles sucessos escolares e jogadas para se manterem em espaços formais de 

educação sem referências e disposições culturais a serem colocadas a seu favor. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que, no passado, já existiam negros no ensino 

superior. Dentre os estudos que se atentaram a pesquisar “sucessos improváveis” ao longo 

do tempo, evidencia-se a investigação de Portes (2001), em Trajetórias escolares e vida 

acadêmica do estudante pobre da UFMG: um estudo a partir de cinco casos. O estudo 

contextualizou a presença de estudantes pobres entre os anos de 1827 e 1930 nos cursos 

de Direito de Olinda/Recife e São Paulo. Foi possível identificar que a idade média de 

formação de seus frequentadores familiarizados era de 21 anos devido a um conjunto de 

conhecimentos oferecidos pela origem social. O autor identificou, além de Rubino, os 

estudantes Otávio Pereira da Cunha e João Tomas de Araújo, sujeitos tidos como negros, 

que ingressaram na academia jurídica paulista. Entretanto, não foi possível saber se 

puderam concluir o curso, pois seus respectivos nomes não apareceram na lista de 

formandos consultada. 

Em consonância com trabalhos que se ocuparam com a escolarização de 

universitários das classes populares, Letícia Pereira de Sousa e Écio Antônio Portes 



67 
 

(2011) analisaram a trajetória escolar longeva de um jovem mineiro, da cidade de Itabira, 

em inícios do século XX, chamado Raymundo Augusto Maia, que teve acesso ao curso 

de Direito na UMG, atual UFMG, entre os anos de 1934 e 1937. A vida social de 

Raymundo, até esse período, foi marcada pela desvalorização. Órfão de pai e mãe, foi 

necessário empreender “esforços” a partir da “primeira oportunidade” de retomar os 

estudos amparado pelo trabalho. Tendo em vista suas necessidades materiais, precisou 

“conciliar o inconciliável”. O sujeito de pesquisa foi identificado por meio de 

documentação pertencente à UFMG, preenchida por Raymundo na época em que 

solicitou o amparo da Caixa do estudante pobre Edelweiss Barcellos. Mesmo estando “do 

lado bom da barreira”: 

 

As nominações de aluno ou acadêmico não são suficientes para igualar os 

sujeitos provenientes de camadas populares com aqueles que dominavam (e 

dominam) a cena escolar e para pôr fim a todo um processo de discriminação 

social vivido por estes sujeitos. A ultrapassagem da barreira não apaga as 

trajetórias (SOUSA; PORTES, 2011, p. 319, grifos do autor). 

 

 

Dentre as considerações da pesquisa, Sousa e Portes (2011) colocam em evidência 

que estudantes pobres enfrentaram a entrada precoce no mundo do trabalho, sinalizações 

de interrupção escolar, intervenção de mediadores para que conseguissem permanecer no 

caminho da escola além do estabelecimento de uma batalha incansável pela sobrevivência 

nesses espaços. 

Com um olhar diferenciado sobre a reconstituição de percursos escolares, Gisele 

de Cássia Lopes e Écio Antônio Portes (2017) centram suas atenções nos efeitos da 

escolarização de João Teixeira de Miranda e na vida de seus descendentes, um estudante 

de Medicina, entre 1927 e 1932, de cor “preta”, desprivilegiado socialmente. Os autores 

indicam que o ciclo escolar duradouro da figura foi intermediado por angústia e 

insegurança financeira. A família precisou criar “táticas” e recorrer a ajudas externas para 

sua manutenção na Faculdade de Medicina, principalmente, por essa aventura significar 

contradição às regras sociais estabelecidas pela predestinação ao “fracasso” nos 

estabelecimentos de ensino, sofrida por estudantes pobres, sobrepostos pela 

discriminação racial. Provavelmente, a ascensão social desse sujeito seria mais 

improvável por outra trilha, que não fosse a escolar. Dr. Miranda teve dois filhos, 

princípio fundamental para a interpretação da influência do capital escolar do médico para 

os filhos e netos. Por meio de sua história, podemos tomar um fato diferente na sua relação 

marital. Em pleno século XX, o “doutor”, proveniente de uma família pós-escravizada, 
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se casou com uma mulher herdeira de escravizadores. Apesar de não se encontrarem na 

pesquisa elementos para análise desse aspecto, Azevedo (1955, p. 79) menciona: “O 

casamento entre escuros e brancos confere prestígio aos primeiros e oferece a expectativa 

de filhos mais próximos do tipo preferido”. 

Embora cercado pela ausência inicial de privilégios sociais, Dr. Miranda 

desenvolveu aptidões culturais e construiu um “capital social”; quer dizer, estabeleceu 

amizades influentes, aproximou-se e adquiriu bens materiais reconhecidos como 

legítimos e se afastou da sua origem social, construindo, conforme Viana (2010, p. 56), 

“um tipo de relação intergeracional, cuja lógica fundamental orientadora é a da 

emancipação da herança familiar, não a de sua reprodução”. A filha e o filho cursaram o 

ensino superior linearmente seguidos por seus netos: “A educação escolar, no caso das 

crianças oriundas de meios culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação 

da educação familiar [...] (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). Para os pesquisadores, a 

transição da boa vontade cultural para os sucessores aconteceu sem grandes esforços. 

Esse percurso genealógico aponta os “efeitos de irradiação” nos seus descentes e 

como é importante os negros se escolarizarem. Isso pode ser transformador no futuro. Se 

mais pessoas negras tivessem a oportunidade de se escolarizarem, teríamos mais negros 

em posições de poder. Em termos geracionais, a escola teve um papel fundamental na 

vida dos herdeiros de João Teixeira de Miranda, que criou possibilidades, as quais, talvez, 

não fossem proporcionadas à sua família caso não tivesse passado pela escola. 

Outro trabalho recente que se ocupou da vida de negros nas academias foi o de 

Santana (2013), já mencionado e intitulado: Rompendo barreiras: Enedina, uma mulher 

singular. O autor utilizou com principal procedimento metodológico entrevistas com 

pessoas que conviveram com Enedina. A trajetória social de uma estudante negra, na 

Faculdade de Engenharia do Paraná (FEP), entre os anos de 1940 e 1945, se destaca, 

historicamente, por sua peculiaridade. Cabe ressaltar que, na primeira metade do século 

XX, não era comum a sociabilidade de estudantes desprivilegiados socialmente no ensino 

superior, particularmente o caso de Enedina, que trabalhou como empregada doméstica 

antes de se formar, uma “preta” acadêmica, pioneira, que estudou em uma escola de 

engenharia, em um período de invisibilização feminina e desintegração social do negro. 

Portes (2001) trabalhou com trajetórias escolares improváveis e teve, nos seus 

quadros de pesquisa, uma jovem negra e pobre chamada Rosa, que, depois de sete 

tentativas fracassadas, entrou para o curso de Medicina no ano de 1996. O 

acompanhamento desse percurso mostrou as dificuldades que estudantes com esse perfil 
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enfrentam ao entrar em cursos de difícil acesso e permanência, especialmente por ser 

anterior às ações afirmativas de inclusão social no ensino superior. Até mesmo porque as 

pessoas que tendem a se interessar pelas profissões mais valorizadas se encontram em 

boas condições culturais e econômicas. 

 O rumo ímpar de Rosa a obrigou a desenvolver práticas mirabolantes para 

permanecer no curso. A estudante precisou morar em espaços inapropriados. Com 

histórico de moradia estudantil, enfrentou desocupação domiciliar. Sempre envolvida em 

movimentos políticos, teve seu rendimento escolar prejudicado. Em alguns momentos, 

precisou trabalhar, perdendo as chances de desfrutar plenamente da vida universitária. 

Com variantes, estabeleceu relações conflituosas com seus professores e sofreu 

discriminação e ausência de referências sociais na figura de seus colegas de turma. Ao 

viver esse processo de exclusão, incorporou o isolamento como forma de resistência. 

Diante desse cenário de vidas escolares de negros, originadas de grupos sociais 

que não se sobressaem em privilégios, assinaladas por desigualdades e fracassos na 

escolarização ao longo dos séculos, em um País que foi construído sobre processos 

coloniais, considero importantes alguns aspectos. A partir do exposto, o que se pode notar 

sobre os processos escolares, como aqueles desenvolvidos desde as décadas finais do 

século XIX, é que a educação passou a ter papel fundamental para a civilização do Brasil 

(ALMEIDA; SANCHEZ, 2016). Apesar disso, a construção do sistema de ensino foi 

marcada pela falta de especificidade da educação dos negros. Essa população, no campo 

da educação, teve sua integração dificultada por conta de direcionamentos de valores 

culturas dominantes, que não condiziam com a sua realidade. 

Do mesmo modo, foram elucidadas “táticas” e “astúcias” empreendidas em cada 

caso no plano individual; em cada história, as relações interpessoais, as subtrajetórias que 

estiveram presentes auxiliando os jovens nas diferentes temporadas, as entrepausas e 

retomadas do itinerário da escola até a universidade. Mas, também, considero o quanto 

foi difícil ter acesso ao título do ensino superior, como já dito pela natureza elitista das 

universidades, principalmente nas carreiras mais prestigiadas.  
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2 PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA O 

ENSINO SUPERIOR 

 

2.1 Princípios de implementação das cotas 

 

No governo de Dilma Rousseff, como dito, foi criada a Lei de Cotas, para que 

todas as instituições federais de ensino superior e as de nível médio técnico reservem 50% 

das vagas para estudantes que vieram de escolas públicas. No tocante a esse total de vagas 

atribuídas para as ações afirmativas, por concurso seletivo, na modalidade de graduação, 

por concurso e turno, 50% delas devem ser concedidas para estudantes de famílias com 

renda per capita de até um salário mínimo e meio. Quanto à outra porção de vagas, os 

candidatos não precisam comprovar renda. 

A percentagem de vagas dirigidas aos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência deve ser ocupada de acordo com a soma do número de pessoas 

com as respectivas características étnicas e raciais no estado de Minas Gerais nesse caso. 

O Decreto 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei de Cotas, define, em 

seu artigo 5º: “Os editais dos concursos seletivos das instituições federais de educação 

que trata este Decreto indicarão, de forma discriminada, por curso e turno o número de 

vagas reservadas” (BRASIL, 2012b). 

Como pode ser visto na Tabela 3 a seguir, criada com base no Censo de 2010, de 

acordo com dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), estima-se que 

a somatória da população autodeclarada preta, parda e indígena de Minas Gerais seja de 

aproximadamente 54% no total. Esse resultado de público deve ser calculado com o 

número mínimo de vagas ofertadas por cada instituição federal, mineira, de educação 

superior, por curso e turno. 

 

Tabela 3 – Número percentual de pretos pardos e indígenas 

                                    residentes em Minas Gerais (2010) 

 

Minas Gerais 

Pretos 9,2% 

Pardos  44,6% 

Indígenas  0,2% 

                                 Fonte: SIDRA. Desenvolvida por Pâmella Silva Alves (2018)  

                                 a partir dos dados do IBGE. 
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A Tabela 3 foi construída para mostrar que, dentro do sistema de cotas, a 

percentagem de vagas, por processo seletivo, vai ser prevista pelo número de negros e 

indígenas das unidades federativas. Evidentemente que essa quantidade vai variar de um 

Estado para outro. Devido a isso, Estados como o da Bahia, que na última consulta do 

IBGE registrou a maior população de negros – 76,5% –, devem reservar mais vagas 

raciais para negros. Do mesmo modo, o estado de Roraima, que concentrou o maior 

número de indígenas entre todos os Estados brasileiros – 11,2% –, deve disponibilizar 

mais reservas de matrícula por autodeclaração para essa população pelas suas 

peculiaridades. 

Caso as vagas destinadas ao público autodeclarado na graduação não forem 

completamente preenchidas em cada processo seletivo, elas serão designadas aos 

estudantes remanescentes do ensino médio público. No tocante ao acompanhamento da 

Lei nas universidades, existe um comitê composto por um representante da Fundação 

Nacional do Índio20 (FUNAI), por dois representantes do MEC e dois representantes da 

SEPPIR21, que são responsáveis pela mensuração do programa. Vale dizer que a 

Presidência do Comitê fica a cargo de um dos representantes do MEC. Além disso, de 

acordo com o disposto no Decreto 7.824 (BRASIL, 2012b), as reuniões desse Comitê 

podem contar com membros de outras instâncias sociais, sejam elas públicas ou privadas. 

Tal comissão é encarregada de produzir relatórios anuais para apresentar ao vigente 

ministro da Educação22 os processos e implementação das vagas. 

Por conseguinte, os estabelecimentos federais tiveram, a partir da data de 

publicação da Lei referente à reserva de matrículas na educação superior, que 

disponibilizar, no mínimo, 25% das vagas previstas no Decreto que regulamenta a Lei nº 

12.711 (BRASIL, 2012c), nas universidades vinculadas ao MEC, com um prazo de 30 

dias para organizar as disposições do novo regulamento. E possuíam um período gradual 

de tempo de quatro anos para cumprir integralmente o disposto na Lei. Esse prazo 

terminou em 30 de agosto de 2016. A partir daí, é que as instituições especificadas 

 
20 Segundo o site da instituição, a FUNAI é um órgão federal criado em 1967, vinculado ao Ministério da 

Justiça, que tem por intuito promover o direito dos povos indígenas no Brasil. Nesse segmento, entre suas 

responsabilidades, cabe à FUNAI promover ações que garantam aos indígenas acesso às políticas de 

seguridade social e apoio aos processos educativos desses povos. 
21 Essa Secretaria integrava, desde 2015, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. 

Com a mudança de governo interino, foi incluída no Ministério dos Direitos Humanos. E, atualmente, 

com a transição política, em 2019, a SEPPIR passou a integrar a nova formação do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos. A página eletrônica da SEPPIR é encontrada no seguinte endereço: 

https://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/seppir 
22 O atual ministro da Educação é Abraham Weintraub, que assumiu o posto em abril de 2019 e, se assim      

permanecer, é também responsável por receber os documentos anuais de apuração das reservas de vagas. 

https://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/seppir
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passaram a ser obrigadas a reservar, no mínimo, 50% das vagas para os sujeitos 

provenientes do ensino público. Posto isso, outra ação que vale pôr em evidência é a de 

que, no período de dez anos de vigência desta legislação, essa política de ação afirmativa 

passará por revisão prevista para 2022.  

Quando a Lei de Cotas, que altera os ingressos em instituições federais de ensino, 

foi criada, o Poder Executivo federal estava sob a responsabilidade de Dilma Rousseff 

em seu primeiro mandato. Atualmente, Jair Bolsonaro é o representante do Poder 

Executivo e, possivelmente, esse sistema de ações afirmativas deverá passar por revisão 

em seu mandato. Bolsonaro, no dia 30 de julho de 2018, na época pré-candidato à P, foi 

entrevistado pelo programa Roda Viva, da TV Cultura. Em sua fala, ao receber uma 

pergunta do presidente da associação Educafro, sobre o seu posicionamento a respeito da 

política de cotas, ele apontou uma série de questões contrárias a essas ações em relação à 

educação dos negros. Jair Bolsonaro (2018) anunciou, no dia referido, que pode diminuir 

essas cotas: “Isso é questão de mérito, competência! Se eles podem ser tão bons no ensino 

superior, que eu acredito que sejam, por que que não estudam no ensino básico aqui 

atrás?” O governo do ex-deputado federal tem a tarefa de decidir os rumos da Lei, 

principalmente no que compete à sua continuidade ou interrupção. 

Ainda tratando sobre processos de mudança nas ações afirmativas em âmbito 

federal, no caso da UFSJ, instituição pesquisada, existiu o Programa de Acesso Seriado23 

(PAS), até o primeiro semestre de 2015, no qual os estudantes do ensino médio poderiam 

se inscrever e realizar uma prova de conhecimentos gerais ao final de cada ano letivo para 

a entrada nos cursos de graduação. Durante o período de vigência do Programa, da 

quantidade de vagas propostas ao PAS, segundo a Comissão Permanente de Vestibular 

(COPEVE), metade delas seria destinada aos egressos da educação de nível médio 

pública. Desse percentual, uma porção das matrículas foi reservada para autodeclarados24 

e as demais por AC de acordo com a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c). Nessa fase, as 

universidades ainda podiam cumprir a vigência da Lei de Cotas passo a passo dentro do 

tempo estipulado como já mencionado. 

 
23 Conforme descrito no Edital interno nº 008/2015, o PAS foi aderido na instituição a partir do 2º semestre   

de 2011; uma avaliação que acontecia em três módulos (I, II e III), nos três anos consecutivos do ensino 

médio. No período, a UFSJ disponibilizava 20% das vagas por curso. Assim, para o PAS, somente ao 

final do III módulo, que se referia, exclusivamente, às provas do ENEM, no ato da inscrição, é que o 

estudante poderia fazer a opção para qual carreira se matricular e o tipo de vaga. Ou seja, só quando 

chegasse nesse ponto do processo, pelo PAS, o jovem também poderia escolher se candidatar a alguma 

modalidade de ação afirmativa. 
24 Nesse período, a regência da Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) não havia passado pela alteração da Lei nº 

13.409/2016, que estabelece, no presente, a reserva de vagas também para pessoas com deficiência. 
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O Parágrafo único do Decreto que trata do ingresso nas instituições federais de 

ensino superior diz que o ENEM pode ser utilizado como critério de seleção nesses 

concursos, tendo em vista que, em nenhum dispositivo da Lei nº 12.711 (BRASIL, 

2012c), ou do Decreto que a regulamenta, é mencionado que o ENEM é particularmente 

um meio exclusivo de seleção para as vagas nas universidades, que são reservadas aos 

remanescentes do ensino médio público. Como dito antes, a UFSJ, baseada em seus 

princípios institucionais, optou por oferecer, atualmente, 100% das vagas pelo Sistema 

de Seleção Unificada (SISU). Sendo assim, só participam da classificação de matrículas 

disponíveis aqueles que realizaram o ENEM. Esse processo acontece dessa maneira na 

Instituição desde 2013, de acordo com seu site25, respeitando o fim progressivo do PAS, 

que teve sua última edição em 2015/1. 

Embora as instituições de educação superior tenham passado por processos de 

adaptações particulares, atualmente, as políticas de ações afirmativas precisam ser 

cumpridas pelo menos no mínimo disposto na Lei. Por esse motivo, existem condições 

para se concorrer às vagas de escolas públicas. Porém, quando se trata sobre a 

autodeclaração, os requisitos não são muito priorizados na Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c 

tanto quanto as determinações de comprovação de renda. Como disposto na Portaria 

Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012d), que trata da efetivação do 

caput da Lei, dispõe que a renda familiar per capita é calculada por meio da soma dos 

rendimentos brutos de todas as pessoas da família do estudante e divide-se o valor obtido 

pelo número de moradores do grupo familiar do sujeito. Dessa forma, também, é levada 

em conta a comprovação de rendimentos dos últimos três meses. Mas fica sob a 

responsabilidade de cada estabelecimento de ensino a criação de editais internos para 

avaliação dos dados socioeconômicos daqueles classificados dentro das vagas 

reservadas. Tais condições estão descritas no caput do art. 8º da Portaria Normativa nº 18 

(BRASIL, 2012d). 

Com isso, é possível perceber que, nas resoluções que tratam sobre as reservas de 

vagas no ensino superior público, é descrita, detalhadamente, a necessidade de 

comprovação financeira para que os estudantes se matriculem, como também é definido, 

no Decreto 7.824 (BRASIL, 2012b), os modos como serão apurados os rendimentos. E 

são retratados, pontualmente, os valores que devem ser incluídos no cálculo e aqueles que 

são excluídos, como, por exemplo, os auxílios sociais.  

 
25 Disponível em: <www.ufsj.edu.br>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

http://www.ufsj.edu.br/
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Provavelmente, é por conta disso que a UFSJ criou um edital complementar, que 

tem como anexo as condições de verificação de renda familiar do estudante. As 

instituições têm certa autonomia para criar essas ordens oficiais, e a UFSJ dispôs de dois 

meios para atestar o perfil dos candidatos que entraram pelas ações afirmativas AF1A e 

AF1B26. Uma das maneiras de apuração é a exigência de apresentação de documentação 

comprobatória de vulnerabilidade econômica. A outra é feita pelo Número de 

Identificação Social (NIS)27. Esse registro está disponível para comprovação das famílias 

que estão cadastradas, permitindo consultas às informações socioeconômicas dos 

beneficiados. A escolha fica à disposição do estudante, que pode optar por uma das duas 

formas de comprovação. E aqueles que optarem por esse segundo quesito, não precisam 

enviar os documentos referentes à avaliação socioeconômica. 

Já os candidatos que se inscreveram em alguma das quatro vagas, AF1A2, AF1B2 

ou AF2A2, AF2B2, que são os tipos de matrículas reservadas para pessoas com 

deficiência, mesmo que sejam selecionados pelo SISU, cada estudante precisa certificar 

a sua deficiência por meio de um laudo médico, que especifique os graus e alterações 

auditivas, físicas, mentais ou visuais. A UFSJ disponibiliza uma declaração de 

constatação de deficiência, que precisa ser assinada por dois médicos. Conforme o Edital 

Nº 011/2018, que determina o provimento das vagas da graduação na UFSJ, disponível 

em sua página eletrônica, a análise dos atestados é feita pela Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGP)/Serviço Médico, com base no Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 

1999 (BRASIL, 1999), que regulamenta o que é considerado pessoa portadora de 

deficiência. 

Apesar dessa vigia no que diz respeito à comprovação financeira, assim parece 

que a Lei é suscetível a burlas mesmo que ela traga expostos em seu corpo o percentual 

de vagas e quem pode concorrer a elas, as determinações não estipulam critérios de 

comprovação racial; ou seja, a chamada autodeclaração fica indefinida. É como se as 

“estratégias” criadas para que fosse permitida a entrada de negros, indígenas e pessoas 

com deficiência fossem alvo de vigilância somente no que compete à porção de matrículas 

 
26 Para possíveis esclarecimentos, retomar os Quadros I e II deste trabalho, que tratam sobre os tipos de    

vagas na UFSJ. 
27 O número é individual, gerado por meio do Cadastro Único, que é uma ferramenta usada pelo governo 

para registrar as famílias com baixas condições socioeconômicas. Esse arquivo permite aos sujeitos 

acesso a diversos programas sociais, entre eles o Bolsa Família, isenção de inscrições em vestibulares, 

em concursos e em programas de mestrado. Há no site do Ministério da Cidadania mais dados 

correspondentes às possibilidades de cadastramento e indicações ao público: http://mds.gov.br/acesso-a-

informacao/mds-pra-voce/carta-de-servicos/usuario/cadastro-unico-1/o-que-e. 
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que cada universidade deve oferecer, o que não é suficiente para confirmar que somente 

pessoas com essas identidades entrem nas vagas criadas para elas.  

Quando Carlos Roberto Jamil Cury (2002) trata sobre a educação e o respeito às 

diferenças, no contexto brasileiro, demonstra que a legislação é um dos suportes viáveis 

para a busca da democratização dos direitos civis, muitas vezes envolvida em um cenário 

paradoxal. Assim, Cury (2002, p. 247) diz:  

 

É por essas razões que a importância da lei não é identificada e reconhecida 

como um instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela 

acompanha o desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. 

A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela 

sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais democráticas, 

por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, por 

sonhos de justiça. 

 

Existe uma fresta na estratégia de democratização, criada em forma da Lei de 

Cotas, que permite que pessoas “não autorizadas” pelo regimento entrem em cursos 

superiores por essa via. Essas modificações nas regras de uma estratégia são definidas por 

Certeau (2014) como astúcias autônomas, individuais, concebidas para invadir as forças 

estratégicas. 

Em outras palavras, é como se existisse uma festa em um lugar cercado por 

seguranças, em diferentes portas de entrada, justamente pelo fato de que nessa 

comemoração só é aceito um determinado número de pessoas que tenha o convite. Dessa 

forma, aqueles que queriam participar passaram por um processo burocrático e muitos 

não foram chamados por conta das prescrições para a participação do evento. No dia da 

importante celebração, a fim de assegurar somente a entrada de sujeitos que tenham o 

bilhete e o nome na lista, o lugar foi tomado por um grupo responsável pelo controle e 

formas de ingresso na festa. Quem não tem o bilhete, não entra. Essa festa é uma estratégia 

de poder, monitorada na porta de entrada e na porta de saída e vigiada panopticamente 

com uma visão da parte de cima embora existam aqueles “pontos fracos”, ou 

acontecimentos inesperados no meio da festança, que podem facilitar a passagem 

irregular daqueles que não atendem aos pré-requisitos de participação. É possível que 

exista uma porta de acesso pouco usada que esteja sem guarda e, apesar de manter-se 

visivelmente fechada, permaneça sem tranca. E é aí que mora o perigo! Certeau (2014, p. 

95) nos lembra: “O poder se acha amarrado à sua visibilidade. Ao contrário, a astúcia é 

possível ao fraco, e muitas vezes apenas ela como último recurso: ‘Quanto mais fracas as 

forças submetidas à direção estratégica, tanto mais estará sujeita à astúcia’”. 
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O progresso das ações afirmativas para as universidades é entendido neste estudo 

como “estratégias”, uma área própria construída para pessoas que vieram de escolas 

públicas com base nas suas características sociais. Da mesma forma, nesse espaço 

próprio, também se colocam sujeitos que tentam se apropriar dos lugares dos outros por 

meio de seus fazeres individuais. E essas práticas acabam por não contribuir com a 

efetividade da Lei de Cotas. Esses movimentos ágeis são tratados aqui como “táticas”, 

que são fabricados no sentido de produzir ações para se beneficiar de determinadas 

situações. Mas pela falta da diversidade racial dentro dos espaços de educação, os 

Movimentos Negros exerceram pressão para que fossem criadas ferramentas que 

promovessem a entrada de negros em lugares de poder. Por isso, as astúcias fabricadas 

para violar a Lei, que é um dos símbolos de luta, não são assistidas por todos os sujeitos 

de maneira passiva. Adiante, é possível ver alguns avanços e mudanças que ainda 

precisam ser feitos nas políticas raciais que seguem no sentido evidenciado. 

 

2.2 Entre denúncias, critérios de heteroidentificação e criações de procedimentos 

institucionais 

 

É perceptível que existe um contexto de avanços e conflitos que envolvem as 

ações afirmativas para o ensino superior. No limiar dessas políticas sociais para os 

estudantes, algumas instituições de ensino superior moveram as primeiras ações 

afirmativas com dimensões raciais. Por outro lado, algumas universidades só aderiram às 

políticas de cotas por conta da lei de ingresso criada em 2012. Por exemplo, a UFMG, 

somente a partir de 2013, passou a incorporar o número de vagas para as cotas nos editais 

de entrada, sendo este o mesmo regulamento que se encontra em vigor atualmente.  

Isso não significa que instituições como essa deixaram de criar outras categorias 

de ações afirmativas. Como aponta Rodrigo Ednilson de Jesus (2018) em seu trabalho 

sobre autodeclaração na UFMG. Ele atua como professor e é membro da coordenação de 

ações afirmativas da UFMG, e destaca alguns desafios no seu estudo sobre a 

Autodeclaração e heteroidentificação28 racial no contexto das políticas de cotas: Quem 

quer (pode) ser negro no Brasil?   

Assim, foi observada neste trabalho a importância da promulgação de uma lei de 

ações afirmativas para o ensino superior, a qual existe há aproximadamente sete anos. É 

 
28 Classificação e comprovação da autodeclaração feita não só pelo candidato, mas por terceiros. 
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preciso perceber que a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) é um procedimento federal que 

não se limita ao estado de Minas Gerais, mas é direcionado a todas as universidades e 

institutos que estão sob a responsabilidade do governo federal. Nesse cenário, é possível 

identificar uma ferramenta que oferece a possibilidade de acesso de jovens de outras 

camadas sociais no ensino superior público. 

O período atual é marcado pela pós-efetivação da obrigatoriedade de reserva de 

vagas nas universidades para secundaristas que vieram de escolas públicas. Repito que as 

ações afirmativas, decerto, passarão por uma análise de sua implementação em cerca de 

três anos. Mas o propósito é demarcar que, a essa altura, as políticas afirmativas já existem 

para o ensino superior e os estabelecimentos são obrigados a cumprir o mínimo exigido. 

Em nota existente no site29 do MEC, que teve sua última atualização em cinco de 

outubro de 2012, na época, o então ministro da educação, Aluízio Mercadante, esclareceu 

informações a respeito da execução de cotas. O ministro, no período, afirmou que a Lei 

estabelece orientações, mas “cada universidade tem autonomia para fazer, dentro da lei, 

todos os ajustes, mecanismos e procedimentos que julgarem necessários” (BRASIL, 

2012a). 

Como visto, existem prescrições a respeito da Lei de Cotas, que dispõem sobre as 

formas de comprovação de renda dos candidatos aprovados. Porém, não existe 

regulamentação alguma do MEC para se comprovar a raça declarada. Uma das causas 

que contribuíram para a desvinculação do enfoque racial, que é a principal demanda 

construída pelos Movimentos Negros em relação às políticas de reserva de vagas, foi essa 

ênfase no aspecto socioeconômico (JESUS, 2018). 

É preciso atentar para o fato de que existe uma constante vigia em relação a 

determinados aspectos da lei de ações afirmativas. Por outro lado, ainda que ela traga em 

seu corpo o percentual de vagas destinadas às cotas étnico-raciais, deve existir um 

acompanhamento da autodeclaração, pois, da maneira como acontece, fica indefinida, 

principalmente porque esses sujeitos precisam ter características fenotípicas para 

preencher as vagas. Para Cury (2002, p. 259), quando um direito é reconhecido, é 

essencial que ele seja especificado: 

 

Por isso, declarar e assegurar é mais do que uma proclamação solene. Declarar 

é retirar do esquecimento e proclamar aos que não sabem, ou esqueceram, que 

eles continuam a ser portadores de um direito importante. Disso resulta a 

necessária cobrança deste direito quando ele não é respeitado. 

 
29 Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 23 set. 2019. 
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Em muitos casos, pessoas brancas usam pretextos relacionados à miscigenação 

brasileira, para justificar certas “táticas” de fraude que nem sempre são legítimas, já que 

ter ascendência negra não, necessariamente, faz com que a pessoa seja negra e 

“reconhecer-se descendente de pessoas negras, sobretudo quando o fenótipo é lido 

socialmente como não negro, não parece expor os indivíduos a situações de discriminação 

racial” (JESUS, 2018, p. 134). 

Esse mesmo autor revela aspectos do contexto da maior universidade do estado 

de Minas Gerais. Segundo ele, o número de denúncias de fraudes tem crescido desde 

2017. Assim, para esse autor, essas notificações têm crescido por conta de uma 

significativa entrada de autodeclarados negros que se associaram a coletivos dentro da 

instituição. Tais grupos, em sua maioria, são compostos pelo corpo discente e se 

mobilizam para apresentar queixas na direção de sujeitos que não se enquadram 

caracteristicamente como negros e que, apesar disso, fizeram o uso de um direito que eles 

não têm (JESUS, 2018). Evidentemente, parte desse conflito é por conta de “como os 

estudantes candidatos ao ingresso na universidade se veem (a autodeclaração) e o modo 

como os demais estudantes, de modo particular os(as) estudantes negros(as) enxergam 

estes(as) candidatos(as) (heteroidentificação)” (JESUS, 2018, p. 129).Novas formas de 

ingresso nas universidades foram criadas no Brasil. Todavia, por conta de um cenário de 

contradições, esses espaços precisam elaborar formas de acompanhamento dessas 

políticas de ações afirmativas. No âmbito da UFMG, surgiram iniciativas independentes 

de confirmação da autoidentificação. Por isso, foi criada nessa instituição uma comissão 

de verificação de sindicância para investigar as supostas autodeclarações fraudulentas, 

em que “cada um dos membros das comissões classificou os denunciados a partir das 

características fenotípicas evidenciadas nas fotos disponíveis” (JESUS, 2018, p. 129). O 

autor ressalta que o procedimento seguinte se remete à audição do estudante e das 

testemunhas. 

De acordo com o jornal Estado de Minas, em matéria publicada no dia 18 de maio 

de 2018, 61 casos de irregularidades estavam sendo apurados em investigação 

administrativa na UFMG. Desse total, dez sindicâncias se referiam a estudantes que não 

estavam mais vinculados à Universidade tendo em consideração que, por meio das 

averiguações, 17 estudantes comprovaram que a autodeclaração é válida. Diante desse 

quadro, 34 acusações passaram para a segunda fase e o processo corre em sigilo. 
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Conforme o pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, caso definido pela comissão, 

pode ocorrer o desligamento dos estudantes dos cursos. 

Ainda sobre a UFMG, no primeiro semestre de 2019, foi instituída a primeira 

edição da comissão complementar à autodeclaração, que se remete à heteroidentificação 

dos candidatos que se inscreveram nas vagas reservadas para cotas raciais e foram 

aprovados nos processos seletivos. Como ainda não se encontravam matriculados, 

aqueles que quiseram garantir o acesso aos cursos tiveram que apresentar uma carta 

consubstanciada, para deixar um registro de próprio punho, na qual é preciso evidenciar 

os elementos que os fazem se autodeclararem como negros (JESUS, 2018). 

No período inicial de 2019, foram efetuadas 965 inscrições de sujeitos que 

acionaram o direito às vagas raciais. Apesar disso, 346 matrículas foram rejeitadas. 

Dentre os motivos, destaca-se a avaliação feita pelos membros da comissão, conhecida 

também por “carômetro”, que decorre da qualificação de marcas manifestas 

fenotipicamente nos sujeitos. De acordo com Jesus (2018, p. 129): “Quando nos referimos 

ao fenótipo nas discussões sobre relações raciais, estamos nos referindo às características 

observáveis de um indivíduo, como, por exemplo: a cor da pele, tipo de cabelo, estrutura 

corporal etc.”. Em outros casos, os motivos que implicaram o indeferimento das 

matrículas reservadas às políticas afirmativas na UFMG dizem respeito à falta de 

comprovação de renda familiar ou da não proveniência de escola pública. 

Nesse cenário de ensino superior, a UFLA também investiga seis casos de 

denúncias que chegaram até a sua ouvidoria a respeito de pessoas brancas que tiveram 

acesso indevido às cotas étnico-raciais. Em entrevista, ao jornal da EPTV do Sul de 

Minas, no dia 17 de agosto de 2017, o então reitor da Instituição, José Scolforo, apontou 

que foi criada uma banca provisória para analisar os casos em questão. Para ele, na 

hipótese de que os indícios sejam confirmados, pode ocorrer o afastamento definitivo 

desses estudantes. Segundo a assessoria de imprensa do MEC, em resposta ao jornalismo 

da EPTV, sobre essas circunstâncias: 

 

Ao MEC cabe verificar se as instituições estão ofertando, no âmbito do SISU, 

o quantitativo de vagas correspondente ao que a lei determina. A lei atribui às 

instituições qualquer problema em relação aos seus alunos, incluindo alguma 

autodeclaração que venha a ser inverídica (BRASIL, 2017). 

 

Essa publicação aponta que não existe uma normatização do MEC em relação à 

autodeclaração étnico-racial nas universidades federais. Além disso, a nota divulgada 
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pelo MEC sinaliza a isenção de responsabilidade quanto ao acompanhamento das 

declarações de raça dos estudantes. 

Dessa forma, entende-se, aqui, que as medidas dos usos e direitos às cotas têm 

sido criadas institucionalmente pelos conselhos universitários, como, por exemplo, outro 

caso, o da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que conta com uma Diretoria de 

Ações afirmativas (DIAAF). De acordo com o site da Universidade30, o órgão é 

responsável pela articulação de ações que promovem a cidadania. Essa divisão 

institucional foi encarregada pela criação de uma comissão de verificação da 

autodeclaração dos candidatos que escolheram concorrer às vagas pelo sistema de cotas. 

A UFJF ainda publicou a Portaria Normativa (CONSU), nº 21, de 11 de dezembro 

de 2018 (BRASIL, 2018B), norma que trata da realização de matrícula nos programas de 

ingresso. A segunda fase desse procedimento, para quem fez uso de algumas vagas da 

política de ação afirmativa, é realizada por meio da entrega de uma autodeclaração 

assinada durante a entrevista de heteroidentificação. Em trecho extraído da página UFJF 

notícias (2019), Julvan Moreira de Oliveira, diretor de Ações Afirmativas da UFJF, diz 

que a banca de verificação deve garantir que as “vagas sejam realmente preenchidas por 

quem as merece de direito”. 

No ano anterior, em 2018, a UFJF também já havia dado início às bancas de 

sindicância, que tiveram por intuito averiguar 92 casos de denúncias de estudantes do 

sistema de cotas “regularmente” matriculados. Desse conjunto de denúncias, 17 casos 

foram reconhecidos como ilegítimos e seguem em processos administrativos individuais. 

Os outros casos foram arquivados por serem considerados como ocupações autênticas das 

ações afirmativas. Na coletiva de imprensa realizada no dia 16 de julho de 2018, o reitor 

Marcos David (2016-2020) afirmou que a comissão trabalhou com três critérios para 

validar as vagas que foram reservadas a essas políticas: o primeiro deles se fundamenta 

no fenótipo; o segundo se refere à ascendência direta, que seria a filiação, na qual o 

estudante tenha mãe e/ou pai negro(s); e o último seriam as narrativas de sobrevivência 

de discriminação e preconceitos sofridos pelos estudantes.  

O MGTV – Zona da Mata esclareceu, no dia 23 de fevereiro de 2018, que na UFJF 

também existe uma comissão de verificação para pessoas com deficiência. Segundo a 

presidenta dessa comissão, o principal fator que causa o indeferimento das matrículas de 

 
30 Disponível em: <http://www.ufjf.br/diaaf/>. Acesso em: 23 ago. 2019. 

 
 

http://www.ufjf.br/diaaf/
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pessoas que acionaram o direito às vagas para deficientes é a falta de documentação. Ela 

alega que o laudo médico é o principal documento que deve ser detalhado, de acordo com 

a legislação, atrelado à segunda fase, em que acontecem as entrevistas. 

Particularmente, até o ano de 2019, no caso da UFSJ, segue um anteprojeto 

pensado por professores, técnicos e estudantes. Conforme o documento (Resolução 

014/2019), a intenção é criar mudanças para o ingresso de estudantes que escolheram 

fazer uso das cotas raciais com a proposta que seja formado um processo de 

heteroidentificação complementar à autodefinição dos candidatos. Por enquanto, foram 

feitas bancas de sindicância que aconteceram para averiguar denúncias que chegaram à 

Ouvidoria da Universidade, mas essas ações seguem em sigilo. 

 

2.3 A contribuição de amparos legais na busca de implementação de bancas de 

heteroidentificação 

 

No Brasil, foi instituída a Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014), que destina 20% das 

vagas para negros nos concursos públicos para cargos efetivos federais, como 

possibilidade de inserção profissional. Essa ação afirmativa foi criada posteriormente à 

política focal de promoção de jovens de escolas públicas, dentre eles negros, à educação 

superior. O Supremo Tribunal Federal (STF), por recurso da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC 41), defende a existência dessa medida de acesso a empregos 

públicos de forma a contribuir com a garantia de direitos básicos à cidadania. Assim, 

pontua que essa política afirmativa 

 

se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda 

existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os 

cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da 

promoção do reconhecimento da população afrodescendente (BRASIL, 2017, 

p. 1). 

 

A Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014), em parágrafo único, manifesta, de maneira 

explícita, possíveis providências quanto à falta de autenticidade da autoclassificação ao 

dizer: 

 
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 

concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão 

ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 
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Dessa maneira, recentemente, foi publicada, em 06 de abril de 2018, a Portaria 

Normativa nº 4, que regulamenta a existência de heteroidentificação de candidatos negros 

na condição de preenchimento das vagas previstas nessa norma (BRASIL, 2018a). Essas 

comissões de verificação não utilizam critérios de ascendência e devem se basear 

exclusivamente na avaliação visual (BRASIL, 2018a), visto que a ADC 41 (BRASIL, 

2017, p. 1) manifesta ser “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios 

subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana 

e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 

A questão da heteroidentificação não é instituída na Lei de Cotas do ensino 

superior. Nesse caso, a autonomia universitária não possuía orientação jurídica alguma 

para avaliar os estudantes que fazem jus ao benefício. Mas, a partir do aprofundamento 

da questão dos critérios de avaliação e confirmação da autodeclaração no serviço público, 

nos termos da Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014), foi disposta, como dito, uma Portaria 

Normativa. Nela, são expostos os princípios para se concorrer às vagas, quais são os 

procedimentos de identificação e como devem ser formadas as comissões. O documento 

ainda manifesta as possíveis consequências para os candidatos que não tiverem a ação 

declaratória confirmada. 

A partir disso, é sinalizado que as universidades adquiriram uma referência para 

suas ações no que se refere às providências quanto às denúncias e confirmação de 

matrículas nas vagas designadas ao grupo racial negro. Possivelmente, a normativa legal 

promoveu a divulgação de critérios de heteroidentificação e suscitou a criação desses 

comitês em algumas universidades brasileiras. Sendo assim, parece que, no ano de 2019, 

houve um crescimento das instituições que começaram a adotar mecanismos, internos, 

adicionais de proteção aos direitos dos cotistas. Desse modo, mesmo que exigências 

fundamentais sejam declaradas e asseguradas pelos poderes públicos, “é preciso 

considerar que a inscrição de um direito no código legal de um país não acontece da noite 

para o dia. Trata-se da história da produção de um direito” (CURY, 2002, p. 247). 

A já reconhecida Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c) exemplifica bem esse ponto. 

Ela permite que negros, indígenas, estudantes de escolas públicas e pessoas com 

deficiência tenham mais oportunidades de participar das disputas às vagas com mais 

condições de igualdade no ensino superior bem como existem vagas, cujo critério racial 

é associado à renda, também, tem vagas determinadas para cotistas, assim como para não 

cotistas. Isso significa que sujeitos desumanizados historicamente começaram a ter acesso 

a essas instâncias de educação. Como diz Cury (2002, p. 259):  
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Declarar um direito é muito significativo. Equivale a colocá-lo dentro de uma 

hierarquia que o reconhece solenemente como um ponto prioritário das 

políticas sociais. Mais significativo ainda se torna esse direito quando ele é 

declarado e garantido como tal pelo poder interventor do Estado, no sentido de 

assegurá-lo e implementá-lo. 

 

Para tanto, entende-se que é essencial que haja a ocupação efetiva dessas vagas 

nos diferentes cursos e turnos. É nesse aspecto que fica evidente a necessidade de que o 

governo federal não se responsabilize, apenas, pelo acompanhamento da proporção do 

número de vagas reservadas no disposto na Lei que as universidades devem oferecer. 

Necessidade que deve se estender ao compromisso da criação de ferramentas de controle 

do acesso à Lei, que assegurem legalmente a obrigação de todas as instituições federais 

de ensino superior garantirem a entrada legítima de jovens, que têm o direito de se 

beneficiarem das cotas. 

Assim, no próximo capítulo, são apresentados o direcionamento e os caminhos 

traçados nesta pesquisa, a qual foi realizada com negros que são pobres. Dessa forma, são 

evidenciados, a seguir, os aspectos teórico-metodológicos, que norteiam esta pesquisa, 

bem como as fontes, os sujeitos e os lugares que foram usados para se perceber a lógica 

das práticas dos jovens ligados aos espaços universitários. 
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3 OS ITINERÁRIOS PERCORRIDOS NA PESQUISA, SUJEITOS, FASES DE 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E OCUPAÇÕES DAS VAGAS RACIAIS 

 

3.1 A inserção no campus e vida privada 

 

O Estado brasileiro não criou mecanismo algum de reparação de desigualdades 

raciais na educação superior antes da Lei de Cotas, tampouco uma medida de inserção à 

população negra para superar as péssimas condições de vida do cativeiro. Tal estrutura 

de distinção social é reflexo de um passado que foi imposto a essa população, ocorrendo 

mudanças lentas e não tão significativas ao longo do tempo. 

Analisando os artifícios e os modos de ação de um grupo de estudantes negros de 

camadas populares, que ingressaram na UFSJ, em suas trajetórias escolares, é possível 

compreender que seus desejos pessoais estão inseridos em uma categoria mais ampla, a 

qual seria sua origem social. Como dito anteriormente, uma característica comum às 

camadas populares é a despretensão em relação aos mais altos graus de escolarização. No 

caso dos jovens da pesquisa, o capital escolar deles foi suficiente para que ingressassem 

nos cursos mais concorridos. Mas o sucesso escolar está demarcado por um conjunto de 

exigências culturais ligadas a uma instituição ou pode estar relacionado às maneiras como 

os desprivilegiados socialmente criam astúcias para conviver na universidade que 

ocupam, um lugar que habitualmente não é deles. É possível dizer que “a ocasião é 

‘aproveitada’, não criada, é fornecida pela conjuntura, isto é, por circunstâncias exteriores 

onde um bom golpe de vista consegue reconhecer o conjunto novo e favorável que irão 

construir mediante um pormenor a mais” (CERTEAU, 2014, p. 150, grifos do autor). 

O engajamento desses estudantes em busca do estrangeiro, que seguem pelo 

caminho da longevidade escolar, procura fugir do determinismo com a convicção de 

ascenderem socialmente com esse exílio; uma espécie de desligamento da sua condição 

anterior, insegurança financeira e falta de legitimidade de suas experiências: “Nossos 

viajantes vão para longe e descobrem ali algo cuja presença entre nós se tornou 

incognoscível” (CERTEAU, 2014, p. 110). Quando esses sujeitos constroem seus modos 

de vida autônomos, não quer dizer que estejam desmerecendo as suas origens familiares, 

mas buscando disposições escolares que não encontram no seu meio geracional 

(ROMANELLI, 2010).  

Pressupõe-se que esses agentes precisaram lançar mão e fazer uso de algumas 

“táticas”, distinguindo-se dos movimentos uniformes. Todas essas astúcias são usadas 
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para subverter as relações de poder como se fosse um “lance numa partida de cartas” 

(CERTEAU 2014, p. 114). Tudo isso vai depender da sua destreza para jogar com o que 

não é convencional, aproveitando-se daquilo que não está claramente explicitado. Essas 

artes se executam sob formas de golpes com “o faro, a sagacidade, a previsão, a 

flexibilidade de espírito, a finta, a esperteza, a atenção vigilante, o senso de oportunidade, 

habilidades diversas” (VERNANT apud CERTEAU 2014, p. 145). 

Ao tentar produzir explicações para a realidade, é preciso se pensar em um terreno 

de execução dessas hipóteses, encontrar métodos para descrever, trazer à tona as 

diferenças e, principalmente, interpretar os sentidos para as atividades dos estudantes que 

participam da pesquisa. O meu trabalho se caracteriza pelos estudos das “práticas 

ordinárias”, pela potencialidade da organização da vida cotidiana, “[...] ‘segmentos de 

sentido’ que podem ir tomando o lugar do outro conforme se vai caminhando, sem ordem 

e sem regra, despertadas ao acaso dos encontros suscitados pela atenção flutuando aos 

‘acontecimentos’ que, sem cessar, se vão produzindo na rua” (CERTEAU et al., 2013, p. 

44). 

O acompanhamento desses estudantes se alonga para a esfera privada, mas ao 

mesmo tempo se configura no espaço do outro por meio de outros sujeitos que convivem 

com eles. Busco conhecer os locais na cidade que os pesquisados ocupam, os seus espaços 

domésticos, contatos com colegas de sala, lugares de consumo, como são aproveitados os 

lugares da Universidade, relações intrafamiliares e subtrajetórias complementares; 

aspectos que estão inscritos na vida do sujeito pela cotidianidade. 

 

3.2 A escolha dos sujeitos de pesquisa e referenciais teóricos 

 

O meu caminho metodológico se baseia na concepção de vida cotidiana de 

Certeau (2014) e Certeau et al. (2013), com uma perspectiva etnográfica. Para Clifford 

(1998, p. 88), a etnografia é um sistema complexo de relações, que pode “retratar o outro 

como um todo estável e essencial, ou se pode mostrá-lo como sendo produto de uma 

narrativa de descoberta, em circunstâncias históricas específicas”. A tentativa foi 

construir retratos sobre a realidade dos pesquisados e trabalhar com algumas dimensões 

do contexto social de quatro estudantes negros dos cursos de Arquitetura, Engenharia 

Elétrica, Medicina e Psicologia, sendo eles, três mulheres e um homem, com idades entre 

19 e 24 anos.  
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Os meus instrumentos de pesquisa se basearam nas práticas de entrevista e 

acompanhamento de um dos jovens selecionados. Para tanto, precisei encontrar primeiro 

os meus sujeitos de pesquisa, “ou talvez fui encontrada por eles”. Nesse caso, foi 

necessário criar uma trilha para chegar até esses agentes sociais: “As práticas sociais são 

modos diversos de resgatar a vida social e chegar a iluminar aspectos não aparentes e não 

conscientes para os atores envolvidos” (CARDOSO, 1986, p. 93). 

Cabe descrever, nesta pesquisa, o que foi considerado acompanhamento. Como 

mencionado, os sujeitos foram entrevistados e o número de interações variou de acordo 

com a colaboração dos estudantes. Nesse sentido, um dos entrevistados, para além do 

processo de entrevistas, também foi acompanhado com a intenção de se construírem 

alguns “retratos” do seu contexto social. 

Desse modo, a perspectiva etnográfica do acompanhamento diz respeito a um trabalho de 

campo feito durante dez dias, no qual a pesquisadora se baseou em observações das 

práticas de tal sujeito. Por isso, foi necessário adentrar seus ambientes de convivência, o 

que significou “estar junto” nos espaços privados e públicos por aproximadamente 12 

horas diárias. Sistematicamente, a Universidade seria a principal zona de sondagem, o 

“ponto social” de compreensão das relações estabelecidas, por conta de que todos os 

sujeitos investigados frequentam as aulas de graduação. Ressalto, ainda, que, mesmo que 

eles tenham modos distintos de lidar com a cotidianidade, foi essencial a busca por sinais 

de suas formas de ser no território universitário em questão. Ou seja, algumas de suas 

experiências vêm à tona nesse lugar em comum. Até mesmo porque é impossível viver 

completamente isolado pelas exigências do “uso” social. Certeau (2014) retrata que é 

preciso “saber” viver “com”, e a organização dos campos coletivos é mediada pela 

conveniência que regula a representação pública de cada sujeito. 

 

 A conveniência é simultaneamente o modo pelo qual se é percebido e o meio 

obrigatório de se permanecer submisso a ela: no fundo ela exige que se evite 

toda dissonância no jogo dos comportamentos, e toda ruptura qualitativa na 

percepção do meio social (CERTEAU et al., 2013, p. 49). 

 

Ao me corresponder com essas pessoas, a fim de perceber como seus símbolos 

sociais são enunciados dentro e fora da Universidade, fiz o uso da observação, da 

oralidade e da convivência para acompanhar o sentido das coisas. As ocasiões e relações 

foram interpretadas por vários movimentos diferentes, como, por exemplo, pelo “timbre 

da voz que identifica e individualiza o locutor” (CERTEAU et al., 2013, p. 241), que tem 

a ver com a memória: reconhecer o que é habitual na convivência diária. 
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Por último, quero mencionar que, como o ponto social da pesquisa gira em torno 

da Universidade, evidentemente, foi preciso constituir interações com as pessoas que, no 

período, cercavam o estudante, sendo preciso estabelecer contato com os moradores da 

república e com seus colegas de curso. 

 Foi importante descobrir como esses estudantes se inscrevem no código social, 

depois de perceberem que a lógica do jogo é calculada, e como podem responder às 

normas ou agir com anomia e resistência. Para Certeau (2014, p. 218), os corpos que 

dizem o código “corrigem um excesso, ou um déficit, mas em relação a quê? Como 

acontece no caso de depilar uma perna ou pintar cílios, de cortar ou implantar cabelos, 

essa atividade de extração, ou acréscimo, remete a um código”.  

O contato com as táticas individuais dos estudantes pode contribuir com as 

discussões que tratam sobre a reformulação de políticas e ações de promoção de 

igualdade, as quais se atentam às demandas interseccionais de classe e raça, 

principalmente para que essas intervenções legais transcendam as cotas em razão de as 

barreiras irem além da entrada na Universidade. Existem outros aspectos que se 

sobrepõem devido à complexidade das relações nesse campo cercado por forças 

invisíveis. A permanência é um deles: “traz, portanto, uma concepção de tempo que é 

cronológica (horas, dias, semestres, anos) e outra que é a de um espaço simbólico que 

permite o diálogo, a troca de experiências e transformação de todos e de cada um” 

(SANTOS, 2009, p. 68). 

Não se pode negar que a Lei de Cotas já existe e é um dispositivo primordial para 

a diminuição de desigualdades sociais na educação. Mas é fundamental que essa Lei seja 

acompanhada de outras políticas públicas que resultem também em melhorias no que se 

refere não só ao acesso como na permanência. No contexto das universidades federais, a 

questão das ações afirmativas ainda é bastante complexa. Por não ser uma política 

permanente, diminui a efetividade desse processo essencial para a transformação do 

ensino superior. 

Nesta pesquisa, alguns critérios direcionam a identificação dos participantes. 

Sendo assim, trabalhei com quatro estudantes cotistas dos cursos mais concorridos da 

UFSJ descritos anteriormente. Na verdade, seriam cinco jovens, por conta do curso de 

Engenharia Civil. Todavia, não foi encontrado cotista algum com o perfil do estudo, que 

estivesse matriculado nessa carreira e que, para além disso, aceitasse participar. A partir 

da escolha das carreiras, foi, ainda, preciso descobrir se os estudantes eram negros e 

considerar se, também, eram pobres. Nessas circunstâncias, provavelmente, o trabalho 
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lida com minorias sociais: “Sua função é tornar visível aquelas situações da vida que estão 

escondidas e que, só por virem à luz são elementos de denúncia do status quo” 

(CARDOSO, 1986, p. 95). 

Inicialmente, cabe destacar que eu adotei uma abordagem qualitativa em busca de 

subjetividades, memórias escolares e diálogos imediatos de contextos vividos. Desse 

modo, foi preciso encontrar um método de seleção dos universitários com algumas 

características identitárias que eu procurava. Diante da não existência de um 

procedimento de triagem para identificar possíveis participantes de pesquisas, fiz uso de 

outros “modos de fazer”, incluindo uma aproximação de pessoas que conheciam possíveis 

sujeitos com as características da pesquisa, porque, de certa forma, eu componho o 

“coletivo impessoal” dessas pessoas. Bourdieu (2007) chamaria isso de 

“compartilhamento de características”. Os estudantes, talvez, se sentiram mais 

confortáveis em contribuir com a pesquisa, sendo entrevistados ou permitindo que eu 

acompanhasse suas práticas. Kaufmann (2013) chamaria isso de go-along, ir junto. 

Algumas marcas da nossa origem podem nos proporcionar uma relação de familiaridade 

nas interações, inclusive na abordagem; até mesmo por nossas escolhas de criar técnicas 

para fugir dos determinismos, uma vez que o racismo estrutura algumas relações sociais. 

Logo, está presente na universidade a dissimetria racial entre negros e brancos, espaço 

propício para que as opressões de raça e classe se combinem. 

Não obstante, é sabido que, mesmo que nossas histórias se cruzem entre meio às 

afinidades adquiridas por conta do meio social, existem diferenças culturais e cada sujeito 

tem o seu modo de se colocar diante da realidade. Assim, não é possível fazer 

generalizações, pois não há unicidade existencial. Bourdieu (2007, p. 698), então, afirma 

que existem limites de cumplicidade, “a total coincidência entre o pesquisador e o 

pesquisado, onde nada poderia ser dito porque, nada sendo questionado, tudo seria natural 

[...]”. 

As universidades federais, atualmente, precisam oferecer o sistema de cotas, que 

tem critérios sociais e raciais estabelecidos para estudantes de escolas públicas e suas 

demais especificidades. Parece oportuno dizer que, “[...] hoje, essas minorias 

desprivilegiadas emergem como novos atores políticos, organizam movimentos e exigem 

uma participação na vida nacional da qual estiveram secularmente excluídos” 

(DURHAM, 1986, p. 18). Desde a implementação da Lei de Cotas, foram instauradas 

novas formas de participação de negros em instituições de prestígio. 
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3.3 Caminhos de identificação dos participantes 

 

O espaço na universidade escolhida, que concentra os dados e documentação das 

formas de ingresso, é a COPEVE. De acordo com o site, a divisão setor é encarregado de 

organizar o processo seletivo dos estudantes, previsto no regimento interno da Pró-reitoria 

de Ensino e Graduação (PROEN). Essa divisão é responsável por receber diretamente do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) as notas 

do SISU.  

Apesar da grande representatividade da população negra nos índices de pobreza, 

convém estar atenta às diferenças. É preciso fugir às “armadilhas do método”, uma vez 

que, dentro dos universos culturais distintos, foram identificados negros nos cursos 

definidos, que integram famílias, as quais ocupam altas posições sociais, que não se 

encaixavam no perfil do trabalho. 

Para selecionar estudantes negros marcados pela linha da pobreza, foi realizado 

um recorte temporal, que vai de 2014 a 2018, sobre as entradas de ingressantes na UFSJ 

pelos tipos de vaga AF1B1 (L2) e AF1B2/L10. Essas modalidades de acesso aos cursos 

são destinadas aos estudantes que optaram por concorrer às cotas raciais para egressos de 

escolas públicas e tenham renda familiar mensal per capita igual ou menor que 1,5 salário 

mínimo. A partir daí, foi possível a aproximação de sujeitos negros que possuem baixas 

condições materiais. Os estudantes que optam pelo acesso aos cursos de graduação por 

meio das ações afirmativas podem escolher entre oito tipos de vagas de acordo com suas 

demandas. 

Existem diferentes categorias de entrada por cotas para estudantes que tenham 

cursado todo o ensino médio em instituições públicas, subdivididas entre os 50% 

reservados para as ações afirmativas, como mostram os Quadros 1 e 2 que seguem. 
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                 Quadro 1 – Tipos de vagas por ações afirmativas, na UFSJ, 

                 para ingressantes com renda inferior a 1,5 salário mínimo 

 

Renda bruta mensal de até 1,5 salário (por pessoa)  

Tipos de 

vagas 
Estudantes que tenham cursado o ensino médio 

em escolas públicas 

Estudantes de escolas públicas AF1A1/L1 

Estudantes com deficiência* AF1A2/L9 

Estudantes autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas oriundos de escolas públicas 

AF1B1/L2 

Estudantes com deficiência autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas  

AF1B2/L10 

                              Fonte: COPEVE, 2018.  

  Nota: *A Lei 13.409 altera o ingresso nas universidades e instituições federais. 

 

 

 

 

Quadro 2 – Tipos de vagas por ações afirmativas, na UFSJ, 

para ingressantes com renda igual ou maior que 1,5 salário mínimo 

 

Renda bruta mensal igual ou superior a 1,5 salário 

(por pessoa) 

 

Tipos de 

vagas Estudantes que tenham cursado o ensino médio 

em escolas públicas 

Estudantes de escolas públicas AF2A1/L5 

Estudantes com deficiência AF2A2/L13 

Estudantes autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas oriundos de escolas públicas 

AF2B1/L6 

Estudantes com deficiência autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas  

AF2B2/L14 

                               Fonte: COPEVE, 2018. 

 

Os sujeitos classificados dentro das vagas AF1A e AF1B precisam atender à 

especificidade de comprovar, mediante documentos, a situação socioeconômica familiar. 

Em meio a múltiplas documentações comprobatórias dos estudantes e dos membros do 

grupo familiar e de acordo com a comissão, é necessário, entre eles, cadastro do NIS, 

Carteira de trabalho, cartões de participação em programas sociais e isenção de imposto 

de renda.  

No conceito de Nogueira e Nogueira (2002), as camadas populares são compostas 

por diferentes grupos sociais. Aqui, foram pesquisados estudantes negros que não 

ultrapassam o teto de renda familiar de 1,5 salário mínimo por pessoa, dentro de uma 

mesma família, seguindo as mesmas definições de renda da UFSJ. Para além disso, foi 

considerada, como na formulação de Lahire (1997), a profissão dos pais dos estudantes. 

Nesse caso, foram considerados pobres filhos de trabalhadores informais ou com 

ocupações de baixa renda. 
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Defino, então, em primeiro plano, quais foram os principais critérios desta 

pesquisa: 

❖ Cor: foi fundamental que o sujeito fosse negro e, também, visto como negro, ao se 

levar em consideração o fenótipo, as características físicas e/ou os tons de pele escura. 

É preciso destacar os efeitos perversos do racismo na vida dos negros no País e os 

casos de arbitrariedades realizadas no sistema de cotas; 

❖ Tipos de vagas: desse modo, o estudante precisava ter se vinculado à Universidade 

por meio das políticas de ações afirmativas, propriamente pelas vagas AF1B1 (L2) e 

AF1B2 (L10); 

❖ Renda bruta mensal: sobre a origem social, neste trabalho, umas das prioridades foi 

o trabalho com sujeitos de camadas populares. Os estudantes que entraram pelos tipos 

de vagas descritos passaram por uma avaliação de perfil socioeconômico da COPEVE 

e atestaram, mediante documentação, a falta de recursos financeiros. Apesar disso, 

entende-se que esses dados são indicadores da falta de privilégios econômicos, mas 

que não são completamente seguros; 

❖ Cursos selecionados: logo, fez-se necessário que os sujeitos fossem estudantes dos 

cursos de Arquitetura, Engenharia Elétrica, Medicina e Psicologia, e que tivessem se 

vinculado à Universidade entre os anos de 2014 e 2018; 

❖ Mobilidade geográfica: por último, que tivessem se mudado para a cidade de São 

João del-Rei e “vivessem longe de casa”. 

Com relação ao critério da cor, reitero que pessoas negras não se encontram em 

posições favoráveis de acesso ao desenvolvimento intelectual. Os jovens, enquanto 

sujeitos da pesquisa, podem ser considerados casos fora da curva. Sendo assim, foi visto 

que os jovens já se depararam (se deparam) com valores e padrões culturais de uma 

sociedade extremamente racista. Como já observou Nogueira (1985, p. 292), no contexto 

brasileiro, o “preconceito é de marca”31 e “se exerce em relação à aparência, isto é, quando 

toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, 

os gestos, o sotaque [...]”. Como já mencionado, o critério que me ajudou a definir os 

“cursos mais concorridos”32 da Instituição nesta pesquisa foi a análise dos “relatórios de 

chamada” da UFSJ de 2014 a 2018. As carreiras escolhidas foram as que ostentam as 

 
31 Em alguns países, quando os sujeitos descendem de determinados grupos étnicos, esse fator já é suficiente 

para torná-los vítimas do chamado “preconceito de origem” (NOGUEIRA, 1985). 
32 Neste trabalho, o termo é usado para se referir aos cursos mais difíceis de ingressar via nota na    

universidade, pois são aqueles que mais selecionam e distinguem os candidatos pelo desempenho no SISU. 
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maiores notas de corte para aprovação no SISU, entre esses anos, na chamada regular, 

conforme aponta o Quadro 3 a seguir. 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Cursos da UFSJ com as maiores notas de corte entre 2016 e 2018 

Classificação 2014 2015 2016 2017 2018 

1º Medicina CDB 

762,30 

Medicina CDB 

758,27 

Medicina CDB 

787,70 

Medicina CDB 

792,78 

Medicina CDB 

781,83 

2º E. Mecânica 

719,22 

E. Química 

724,87 

E. Florestal 

712,14 

Arquitetura  

714,45 

Arquitetura  

703,87 

3º E. Química 

717,49 

Arquitetura 

716,72 

E. Mecânica 

712,14 

E. Química 

710,75 

Psicologia 

690,21 

4º Arquitetura 

717,22 

E. Mecânica 

714,69 

E. Química 

711,85 

E. Mecânica 

700,29 

E. Mecânica 

688,30 

5º E. Civil 

715,05 

E. Civil 

710,65 

Arquitetura 

 710,62 

E. Elétrica 

691,03 

E. Civil 

681,82 

Fonte: construído a partir da documentação da COPEVE. Organizado por Pâmella Silva Alves (2018). 

Nota: dentre os cursos mais concorridos, os que se encontram em negrito foram os escolhidos para se trabalhar 

neste estudo. 

 

Deixo marcado que a categorização de concorrência entre os cursos feita pela 

COPEVE/UFSJ se refere àqueles que apresentam maior relação de candidatos por vaga33, 

que se diferencia da classificação deste estudo. Para exemplificar, segundo a COPEVE, os 

cursos mais disputados seriam os indicados na Tabela 4 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Quando se trata de analisar as maiores notas de corte da UFSJ e a maior relação candidato/ vaga, essas     

duas medidas nem sempre atingem o mesmo curso. 
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Tabela 4 – Cursos mais disputados no SISU, com base na relação de   

candidato/vaga34 

 
 Nº de vagas Candidato/vaga 

  2014  

Medicina    16  153,24 

Medicina (CCO)    24  119,29 

Arquitetura e Urbanismo    24   72,63 

Psicologia     28   68,57 

Engenharia Civil     40   44,35 

    2015  

Medicina (CCO)      24   135,54 

Medicina       16    132,63 

Psicologia      28    64,79 

Arquitetura e Urbanismo      24    57,83 

Administração      32    41,19 

    2016  

Medicina (CCO)*      30     68,30 

Medicina     20   54,35 

Psicologia      35  49,46 

Arquitetura e Urbanismo      30  45,43 

Educação Física    40  31,63 

  2017  

Medicina (CCO) 30 68,03 

Medicina 20 54, 35 

Psicologia 35 49,26 

Arquitetura e Urbanismo 30 34,50 

Enfermagem 40 29,95 

 2018  

Medicina (CCO) 30 72,53 

Medicina 20 61,20 

Psicologia 35 49,17 

Arquitetura e Urbanismo 30 33,93 

Enfermagem 40 31,25 

   

                       Fonte: dados da COPEVE. Organizada por Alves (2018).  

                       Nota: Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), localizado em Divinópolis. 

  

Sendo assim, cabe esclarecer que as medidas que ajudaram a estipular as carreiras 

mais disputadas vão além do número de inscritos e se associam a aspectos veiculados ao 

desempenho escolar, ou seja, à nota de corte, que, de certo modo, abrange predisposições 

familiares, condições econômicas e socioculturais. 

 
34 Essa relação não foi usada para classificar os cursos mais concorridos nesta pesquisa conforme citado 

anteriormente. 
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Desse modo, foi solicitada, junto à COPEVE, a lista de aprovados nos cursos mais 

concorridos entre os anos de 2014 a 2018. Porém, cabe destacar que, segundo a Comissão, 

pela grande demanda de serviços, foi disponibilizada no primeiro levantamento somente 

a lista de matrícula 2018/1, contabilizando um total de 17 estudantes cotistas no primeiro 

semestre do ano. Depois de receber o quadro de nomes e de informações sociais dos 

estudantes, que entraram pelas duas modalidades de ações afirmativas com recorte de 

raça na UFSJ, foi possível saber de qual cidade vieram, o tipo de vaga usada e o curso; só 

não tinham os contatos. Entretanto, pelo ano de ingresso, só poderiam estar matriculados 

no primeiro período.  

A primeira abordagem foi feita com jovens do curso de Medicina depois de uma 

busca no site da Universidade sobre os horários de entrada, intervalo e saída, que foram 

confirmados pela Coordenadoria do Curso de Medicina (CMEDI). Nesse caso, a 

princípio, havia três sujeitos que possuíam o perfil da pesquisa na mesma sala. Diante 

disso, para evitar o tumulto do intervalo, foi possível chegar bem antes, até mesmo para 

observar as pessoas que transitavam pelo prédio, outros estudantes, professores e um 

pouco da rotina.  

Assim, quando eu abordei o primeiro estudante, houve uma reação de surpresa da 

parte dele. É plausível dizer que ele era pardo apesar da pele mais clara e cabelo raspado. 

Quando eu falei da pesquisa, sobre a proposta de conhecer a vida cotidiana de negros, que 

gostaria de saber mais da sua experiência pessoal e peculiar, enquanto estudante de curso 

elitizado, foi perceptível certo distanciamento. Falou-me que achava muito interessante, 

mas parecia que a negritude não fazia parte de sua vida. Como bem disse: “Eu estudo 

tanto que eu nem percebo, essas coisas [a questão racial]”. Ou seja, o estudante entra pelas 

ações afirmativas (pardos/ pretos) e nem sequer se reconhece como tal, nem o lugar do 

negro na sociedade. 

Como ainda havia duas mulheres na sua turma que também eram cotistas, 

perguntei sobre elas, da negritude. O estudante falou que eram parecidas com ele; “pouca 

diferença”. No entanto, era muita a diferença. As meninas eram fenotipicamente brancas. 

Tanto que nem cheguei a abordar uma delas no dia. Não era preciso. Quando apontada à 

distância de poucos metros, foi o suficiente para perceber a branquitude da cotista mesmo 

que tenha tido acesso ao curso de formação em Medicina pela modalidade racial.  

E assim por diante, após essas tentativas frustradas, não pela recusa do primeiro 

convidado, mas pelo que significa essas fraudes nas medidas criadas para as minorias 

racializadas no ensino superior, foram identificadas outras fraudes nas ações afirmativas 
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da UFSJ. Nesse sentido, Winnie Bueno (2017) publicou, no dia 02 de fevereiro de 2017, 

um artigo no portal Geledés: Para ser médico, um branco vira negro. De acordo com a 

autora, ao falar sobre as cotas, “os cursos mais concorridos acabam tendo em suas turmas 

um número menor de negros do que as vagas que são ofertadas para essa modalidade” 

(online). 

 Cabe destacar que fui a outro campus da UFSJ, que também fica em São João 

del-Rei. A nova busca aconteceu no CSA. A intenção era fazer contato com os estudantes 

da Engenharia Mecânica. Só na turma do primeiro semestre de 2018, existiam quatro 

cotistas. Ao final da aula, abordei um dos estudantes que estava presente no dia, me 

apresentei e falei da pesquisa. Ao perceber que o convite tinha relação com as ações 

afirmativas e formas de acesso, o estudante mudou a expressão, negou-se a participar e 

ainda falou que se considerava “pardo”: “É autodeclaração, né [voz trêmula e semblante 

de irritação]”. Daquela sala que fiquei aguardando os negros saírem nesse dia, não saiu 

nenhum negro. Por isso, esse curso mencionado foi substituído pelo de Engenharia 

Elétrica, que esteve entre os cinco cursos mais concorridos da Universidade entre 2014 e 

2018. 

Podemos estar diante daquilo que membros dos Movimentos Negros vêm 

chamando de “afroconveniência”, expressão descrita anteriormente neste trabalho. Cabe 

evidenciar, também, que não são casos específicos, mas que isso faz parte de um 

comportamento social coletivo. Simbolicamente, paira a memória da escravidão, que 

encontra brechas para ressignificar o racismo. 

Assim posto, diante de uma situação bastante conflituosa, foi preciso encontrar 

uma “tática” cautelosa para encontrar os sujeitos com perfil da pesquisa. Com a listagem 

em mãos, foi buscado o restante dos nomes nas redes sociais. Pelas fotos de perfil e 

demais publicações, foi possível identificar que, em sua maioria, aquelas pessoas eram 

brancas; não eram indígenas, nem pardas e muito menos pretas. É preciso ressaltar que 

não foi localizado sequer um estudante negro de pele escura, que são os que mais sofrem 

com os efeitos perversos do racismo. O fato, contudo, é que os primeiros sujeitos 

abordados e/ou localizados via internet não eram negros. Tainan Silva (2017, p. 3), por 

exemplo, em seu texto O colorismo e suas bases históricas e discriminatórias, defende a 

ideia de que, além do racismo, existe a discriminação baseada nas tonalidades da pele: 

 

Ao contrário do que se pode pensar, contudo, a aquarela brasileira como 

podemos chamar a infinidade de cores e de tons de pele presente nos brasileiros 
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não se configura como um paraíso racial, senão, aliás, revela os preconceitos 

construídos e retroalimentados historicamente (SILVA, 2017, p. 3). 

 

No Brasil, tal estrutura racista é tão perversa que constrói graus de discriminação. 

As nuanças da pele servem para delimitar os privilégios ou a falta deles. Esse mecanismo 

de exclusão pode ser chamado de “colorismo”. É como se fosse uma exclusão mais 

“detalhista”: quanto mais escura for a cor da sua pele, mais vulnerável estará aos efeitos 

do racismo. Segundo Silva (2017), existem os graus de aceitação social. No tocante ao 

“colorismo” negro, a população de pele mais retinta tem as possibilidades de acesso 

negadas. Pessoas, ainda que negras, que são mais claras, podem ser aceitas em 

determinados espaços que não seriam receptivos a um negro de pele mais escura.  

Foram selecionados, nas fichas de matrículas dos anos de 2016 a 2018, apenas os 

estudantes que ingressaram pelas modalidades AF1B1 e AF1B2, as quais eram voltadas 

para as camadas populares. Porém, não foi possível identificar mais do que um estudante. 

Dessa forma, foi preciso utilizar outros procedimentos metodológicos e ampliar o recorte 

dos anos de ingresso de cotistas. Assim, foram, também, consultadas as pastas de 

matrícula da Medicina. Esses documentos ficam no espaço da UFSJ que supervisiona os 

processos de entrada dos estudantes. Optei por realizar a primeira consulta nas pastas do 

curso de Medicina pela dificuldade de estabelecer contato com possíveis participantes da 

pesquisa desde as primeiras tentativas. Cabe destacar, que, como o curso é novo no CDB, 

aproximadamente cinco anos, foram analisadas todas as pastas do arquivo de 2014 a 

2018/1. 

Existem, até o momento, 53 cursos oferecidos pela UFSJ de acordo com o seu 

site. Ao realizar a matrícula, cada ingressante preenche uma ficha de cadastro eletrônica 

e envia sua documentação com uma foto 3x4. Esses impressos ficam arquivados na 

DICON e são separados por cursos e turnos. Desse modo, a ficha cadastral é composta 

por dados pessoais, dentre os itens data de nascimento, documento de identificação, 

estado civil, endereço (telefone, e-mail), curso, dados do ensino médio, turno e tipo de 

vaga.  

Com a autorização da direção e colaboração do orientador, foi realizado o estudo 

das pastas da Medicina como mencionado anteriormente. Nessa fase, seriam analisadas 

as fichas de matrículas dos outros três cursos da pesquisa, mas os estudantes foram 

encontrados de outras maneiras. Até julho de 2018, foram encontradas 114 pastas; ou 

seja, constavam 114 matriculados nesse curso conforme o órgão institucional. Desse total, 

54 tratam especificamente de entradas por ações afirmativas com viés racial. Sendo assim, 
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é possível observar que 26 vagas foram ocupadas por cotistas com renda familiar per 

capta inferior a 1,5 salários-mínimos. Sendo assim, outras 27 entradas por cotas raciais 

foram distribuídas para estudantes que não comprovaram vulnerabilidade financeira, e 

somente um ingressou nas cotas para negros com deficiência. A Tabela 5, a seguir, revela 

como as vagas para negros foram distribuídas na Instituição de 2014 ao primeiro semestre 

de 2018. 

 

                                Tabela 5 – Número de estudantes cotistas 

                              no curso de Medicina UFSJ – 2014-2018/1 

 
Tipos de vagas Estudantes cotistas 

(vagas raciais) 

   

AF1B1........................... 26 

AF1B2........................... 1 

AF2B1.......................... 27 

Total 54 

                                      Fonte: elaborada a partir de documentação da DICON.  

                                      Organizada por Pâmella Silva Alves (2018). 

 

Apesar do exposto, com base nas fotografias, ficou evidente que, na UFSJ, no 

curso analisado, sujeitos visivelmente brancos têm se articulado individualmente, criando 

astúcias para entrar nas cotas raciais. Mesmo tendo se autodefinidos como pretos ou 

pardos, existiam entre os matriculados muitas pessoas loiras, de pele alva, cabelos lisos, 

olhos claros e traços finos, aqueles que geralmente não são atingidos pelo racismo 

crônico, mas que se qualificam como negros para usufruírem dos seus direitos. 

Dentre os 54 cotistas raciais da Medicina, na UFSJ entre 2014 e 2018/1, a 

quantidade de estudantes que se autodeclararam como negros não corresponde à 

realidade. Com base nas feições e traços identificados nas imagens, conforme a Tabela 6 

mostra a seguir, aproximadamente 40 vagas foram negligenciadas. 
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Tabela 6 – Número de estudantes por cor, com base nas características fenotípicas 

   Brancos Pretos Pardos    % 

     

AF1B1 20 2 4 23 

AF1B2 

 

1 _ _ _ 

AF2B1 19 3 5 29,6 

Total  40 5 9 26 

   Fonte: elaborada por Pâmella Silva Alves (2018). A Tabela mostra a porcentagem de negros 

    incluindo o número de (pretos e pardos) de acordo com a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c).   

 

A partir desses comportamentos e ciente da forma como estava sendo estruturada 

a política de cotas, no quesito racial, foi preciso encontrar outros procedimentos para 

atrair os pesquisados. Como os sujeitos inscritos nas matrículas institucionais em grande 

parcela não eram compatíveis com as características físicas para se ocuparem as vagas 

buscadas, poucos jovens negros foram encontrados. Por isso, o trabalho de estabelecer 

contato com os cotistas dos cursos selecionados foi realizado de modos diferentes, com 

bastante cautela e com a ajuda de diferentes estudantes da UFSJ. Primeiramente, o 

trabalho foi divulgado boca a boca pela Universidade. Por isso, foram marcados encontros 

com amigos e pessoas que tinham conhecidos em pelo menos um dos cursos selecionados. 

Assim, por indicação de colegas, foi selecionada a ajuda de professores, contatos 

telefônicos, e-mails, encontros informais no Restaurante Universitário (RU) da 

Universidade e aproximação dos estudantes durante os intervalos. Por fim, foi criada uma 

publicação nas redes sociais recrutando possíveis interessados em participar deste 

trabalho e os principais motivos da sua existência. A comunicação foi divulgada para 

grande parte dos estudantes e postada nos grupos fechados de cada curso específico 

mediante permissão dos administradores das páginas.  

Em suma, começaram a aparecer estudantes dos mesmos cursos que se 

interessaram pela pesquisa, os quais quiseram ser ouvidos. Alguns deles não tinham 

ingressado pelas cotas, ou pelo tipo de vaga selecionada, mas contribuíram com 

indicações de outros colegas. Surgiram, também, pessoas brancas de outros campi, as 

quais disseram que gostariam de contribuir diante de tantas fraudes, pois conheciam 

pessoas no interior dos seus cursos que fizeram o uso indevido das cotas. Diante de tudo 

isso, apareceram os quatro participantes que vieram de outras cidades/Estados, um de 

cada curso definido. 
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3.4 Os sujeitos de pesquisa e procedimentos metodológicos 

 

Aqui, foi revelado o nome civil dos participantes a partir de uma autorização 

assinada por eles. Com ressalva da estudante de Medicina que não quis ser identificada, 

especula-se que seja por medo de se comprometer com os colegas do curso, o motivo foi 

melhor explicitado mais adiante. Nesse contexto de entrada no ensino superior, quando 

um jovem desses tem sua identidade social apresentada, ao longo do tempo é possível 

investigar o que significaram essas práticas de escolarização no mundo social das pessoas 

mais próximas dele. Bourdieu (2006, p. 187), ensina: 

 

O nome próprio é o atestado visível da identidade do seu portador através dos 

tempos e dos espaços sociais, o fundamento da unidade de suas sucessivas 

manifestações e da possibilidade socialmente reconhecida de totalizar essas 

manifestações em registros oficiais. 

 

Ao usar o nome civil/social desses sujeitos provenientes dos meios populares, essa 

identificação durável ao longo do tempo pode ser capaz de auxiliar possíveis novas 

investigações a partir dessas histórias, como, por exemplo, se vai haver efeitos de 

irradiação35 na vida dos seus descendentes daqui há uns tantos anos. 

Por sua vez, para potencializar as práticas da pesquisa, optei por investigar 

estudantes que “vivem longe de casa” e tiveram que se mudar para a cidade onde estão 

instalados os campi da Universidade estudada. Quando esses jovens passam por essa 

mobilidade geográfica e se afastam de suas unidades familiares, essa situação demanda 

gastos com despesas básicas a começar por aqueles ligados à vida doméstica, como 

manutenção da residência (água, gás, luz), materiais de limpeza etc.; em segundo, custos 

com alimentação, produtos de higiene pessoal, lazer e vestimentas, entre outros, além de 

consumos que envolvem a Universidade, entre eles: lanches, materiais escolares, livros, 

xerox e transportes. 

A proposta inicial deste estudo se baseava no acompanhamento dos quatro 

estudantes. No entanto, como se trata de uma pesquisa de mestrado e pelo tempo escasso, 

apenas um dos jovens foi acompanhado em suas experiências cotidianas além de ser 

entrevistado como os demais. Os outros três foram somente entrevistados. Desse modo, 

o número de entrevistas variou de acordo com a colaboração dos participantes bem como 

 
35 A esse respeito, consultar Lopes e Portes (2017, p. 4). Para os autores, o efeito de irradiação é um conceito 

ligado à história: “[a] presença de um sujeito com curso superior transforma a família à qual pertence em 

uma família diferente daquelas provenientes do mesmo meio”.  
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das necessidades de esclarecimentos de fatos e demandas propostas, que precisaram ser 

aprofundadas. Embora eu me detenha a descrever quatro casos específicos, aqui foi feito 

o uso de um conjunto de entrevistas com outros sujeitos, como, por exemplo, aquelas 

feitas com moradores da república do participante acompanhado, nas quais eu me apoiei 

para entender os discursos dos pesquisados. 

O trabalho de acompanhamento na pesquisa me permitiu encontros mais próximos 

e duradouros com um dos sujeitos e a possibilidade de interpretação de aspectos da vida 

trivial como os descritos anteriormente. A antropóloga Cláudia Fonseca (1998) 

argumenta que a etnografia “é calcada numa ciência, por excelência, do concreto. O ponto 

de partida desse método é a interação entre o pesquisador e seus objetos de estudo, 

‘nativos em carne e osso’” (FONSECA,1998, p. 58). 

Considero importante estar atenta às práticas sociais daqueles que “inventam o 

cotidiano” à sua maneira mesmo estando expostos a semelhantes imposições da realidade. 

Dedico minha atenção aos quatro jovens da pesquisa pela peculiaridade e, principalmente, 

por que são estranhos à lógica da Instituição. Certeau (2014) chamaria essa transgressão 

de aventura social.  

Geralmente, quem vai concorrer às carreiras de mais difícil acesso são sujeitos 

que se inscrevem no “circuito virtuoso, o estudante frequenta o ensino fundamental e 

médio em escolas particulares e universidade pública” na sequência (ROMANELLI, 

2010, p. 104, grifo da autora). É possível dizer que os agentes sociais inseridos em 

instituições incomuns subverteram as barreiras ideológicas e sociais, e construíram 

modos próprios de lidar com os seus mecanismos.  

Mesmo que a educação possa servir para reproduzir desigualdades, ela pode 

construir também transformações na vida dos “não autorizados”. Estamos falando aqui 

de memórias e relações humanas de sujeitos comuns, que não são herdeiros de famílias 

tradicionais, não estão cercados pela atenção midiática e nem compõem os círculos 

sociais privilegiados. Mesmo com as determinações de parentesco, de ordem social e de 

outros tipos de relações, cada um tem sua maneira de lidar particularmente com a lógica 

dominante e com as microdiferenças que podem existir e acontecer no mesmo universo 

de sociabilidade. Daí que esse estudo se caracterizou em acompanhar as práticas comuns 

da vida desses estudantes negros na UFSJ: “as frequentações, as solidariedades e as lutas 

que organizam o espaço onde essas narrações vão abrindo um caminho significarão 

delimitar um campo” (CERTEAU, 2014, p. 35). 
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Na tentativa de compreender os limites e possibilidades da vida universitária 

desses estudantes cotistas, adianto que escolhi um “ponto social” como já mencionado na 

apresentação. Esse lugar é a universidade. Procurei compreender a cultura trivial, os 

contatos com colegas de sala, professores, interconexões e incorporação do espaço. Para 

Sidney Mintz (1984, p. 47), “o valor singular das histórias de vida está naquelas frações 

do material que mostram as repercussões que as experiências de vida de um homem 

compartilhado ou idiossincráticas têm sobre ele enquanto ser humano moldado naquele 

ambiente”. 

Mas busquei, também, a configuração da vida ordinária, a “inventividade” 

daqueles que “vivem longe de casa”, o que antes era habitual. Procurei construir pequenos 

“mapas” de como os pesquisados praticam a cidade e quais são as suas redes de 

sociabilidade. Nesse caminho, busquei saber onde eles moravam, comportamentos, 

espaços além da sala de aula, “artes de fazer” as coisas, locais na cidade que os estudantes 

frequentavam, cada um ao seu modo, espaços domésticos, em que condições essas 

pessoas viviam, como faziam as refeições, compras do mês, pontos de vista e de que 

famílias eles vêm. 

Seguindo Leenhardt, James Clifford (1998, p. 244) aponta que, nas interações e 

no acesso ao mundo social dos pesquisados, por ele chamados de “nativos”, “ambas as 

partes podem aprender algo sobre si mesmas através da outra”. Nessa mesma direção, 

Clifford Geertz (2008) reconta sua experiência etnográfica em uma aldeia de Bali com 

“sua mulher” em 1958. Logo, esse processo me ajuda a pensar no trabalho de campo 

quando o autor elucida como teve acesso a interpretações da vida dos aldeões. De outra 

forma, seria mais difícil descrever essas culturas se não encontrasse possibilidades de 

inserção no espaço. Nas palavras do etnógrafo, no começo, eram nitidamente ignorados, 

como criaturas invisíveis pelos balineses. Eis que aparece um acontecimento que muda 

toda situação. Uma briga de galos organizada pelos próprios camponeses. Para Geertz 

(2008), a luta corria bem, quando foram surpreendidos por policiais pela ilegalidade do 

jogo desde 1840. Conforme o etnógrafo, eles saíram em fuga com os demais moradores 

sem tentar justificar aos “agentes da lei” que não faziam parte daquele grupo.  

O que se pode concluir foi que a grande jogada, inconsciente ou não, que 

modificou a convivência entre eles, mexeu com a “mentalidade camponesa” e abriu 

possibilidades de comunicação. A princípio, o autor reconta que não conseguiam 

conversar e se aproximar das interpretações do grupo. Esse pode ter sido o momento que 

consagrou a entrada de dois estranhos na cultura em “um jogo absorvente”. Essa 
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reviravolta no relacionamento permitiu ao autor entender que a briga de galos era um dos 

símbolos da cultura desse povo, que mexia com a imaginação dos balineses, com a 

masculinidade e com a personalidade dos donos dos animais entre outras coisas.  

Tais aspectos representam que a imersão no campo é uma experiência cuidadosa, 

que muda conforme os contextos. Consequentemente, a entrada na trama varia de um 

lugar para o outro e do que as pessoas fazem com aquilo que está à sua volta. Para Mintz 

(1984), trabalhar com história de vida do sujeito no pessoal pode ajudar a assimilar as 

práticas coletivas. Outra concepção também é posta por Fonseca (1998). Para a autora, 

“ao cruzar dados, comparar diferentes tipos de discurso, confrontar falas de diferentes 

sujeitos sobre a mesma realidade, constrói-se a tessitura da vida social em que todo valor, 

emoção ou atitude está inscrita” (FONSECA, 1998, p. 64). 

Cabe destacar que, como pretendi me aproximar de algumas dimensões do 

universo dos estudantes, combinei a pesquisa de campo com a realização de entrevistas, 

diferentes maneiras de construir imagens sobre os significados e apreensões dos 

estudantes. A combinação dessas duas técnicas facilitou a percepção das diferenças entre 

o discurso e a prática (FONSECA, 1998). 

Em consonância com a busca de interpretações mais profundas, um dos estudantes 

foi acompanhado com ajuda de uma técnica que me propicia explicar os signos 

encontrados no meu universo de investigação. Para chegar ao meu objeto de trabalho, 

baseei-me no método de Jean-Claude Kaufmann (2013), abordado em seu livro A 

Entrevista compreensiva e direcionado a um grupo específico de pessoas negras. A 

intenção foi tentar entender analiticamente suas particularidades e rupturas. De acordo 

com esse autor, são necessários métodos distintos para “dar conta de aspectos observados 

em momentos diferenciados da rotina dos pesquisados, como percepção do meio 

ambiente, práticas espaciais, biografias, arquitetura social e domínio social” 

(KAUFMANN, 2013, p. 15). 

A entrevista seria uma possibilidade de interação de quem investiga com o sujeito 

entrevistado, que precisa se sentir à vontade para falar sobre suas histórias, as quais 

acabam passando despercebidas para eles próprios. Esse instrumento precisa se 

assemelhar a uma conversação embora não seja. Segundo Kaufmann (2013, p. 80), “ele 

deve sentir que aquilo que diz vale ouro para o pesquisador”. “A entrevista compreensiva” 

aposta na identificação de perguntas certas, que variam da “superfície” às “profundezas”. 

Para o autor do método, o humor é fundamental e favorece para “fazer o 

entrevistado falar” biograficamente. A empatia auxilia no desenvolvimento da ação. É 
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como se eu, nesses momentos, adotasse o papel de conselheira. Bourdieu (2007) aponta 

que isso significa, então, ajudar o pesquisado a se “livrar da sua verdade”. Conforme o 

autor, quando os sujeitos se sentem à vontade, estes falam de si com mais detalhamento. 

Torna-se necessário saber o que perguntar para que o procedimento flua, evitando-se um 

jogo de perguntas e respostas. 

Entretanto, para Kaufmann (2013, p. 82), “caso deseje realmente compreender, o 

pesquisador deve ser capaz de se desembaraçar de qualquer moral, podendo retomar suas 

ideias depois de terminada a entrevista”. Compartilho da percepção do autor e me 

coloquei à disposição de uma escuta atenta, evitando interrupções e percebendo como 

eles incorporavam os seus papéis de estudantes. A fim de que essas experiências relatadas 

fizessem sentido, foi preciso aproveitar a ocasião, deixando-os livres para ampliar suas 

narrativas sobre si próprios e “construindo versões de sua vida”. 

Kaufmann (2013) mostra que a entrevista não é o elemento mais importante do 

procedimento. A análise do conteúdo, a “segunda parte da investigação é o verdadeiro 

ponto de partida do trabalho de aprofundamento, e que pode recuperar largamente as 

fraquezas da parte precedente” (KAUFMANN, 2013, p. 118). Esse método de entrevista, 

ainda, sugere o uso de fichas, principalmente porque o gravador não é capaz de captar 

tudo que acontece à minha volta. Algumas passagens e acontecimentos precisam ser feitos 

em forma de texto, como silêncios, incômodos e entonação da voz; tudo isso amparado 

em um referencial teórico, pois “nenhum tema é radicalmente novo” (KAUFMANN, 

2013, p. 63) e, como descreveria o autor, as ideias não surgem por conta própria. Esses 

aportes me auxiliaram no cruzamento de dados, na sistematização de possíveis 

contradições e na interpretação de identidades. 

Como forma de esclarecer aos meus sujeitos de pesquisa como as análises foram 

pensadas por mim, a partir de determinados aspectos das suas realidades, cada um deles 

teve acesso à transcrição dos áudios das suas entrevistas em formato de documento via e-

mail. Para além disso, foram devolvidas, também, as análises sobre essas entrevistas e 

sobre o acompanhamento. Pouco depois, recebi as respostas dos estudantes, e eles me 

apresentaram as passagens que foram mais significativas nos textos. Em suas concepções, 

alguns trechos foram mais prazerosos e outros dolorosos. Contudo, a estudante de 

Medicina foi a única que não deu retorno sobre as impressões do material recebido. 

Assim, desejo que esses procedimentos metodológicos, associados à literatura 

produzida sobre o tema, possam contribuir com a questão elucidada para além do caso de 

cotistas e da UFSJ. Desse modo, espero que esta discussão inspire novas pesquisas que 



104 
 

tratem sobre a redefinição das organizações sociais e institucionais. A esse respeito, Silvio 

de Almeida (2019) discute sobre diferentes desafios acerca do racismo estrutural e sobre 

a necessidade de uma educação antirracista em espaços como os das universidades 

públicas. 
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4 DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES ÀS EXPERIÊNCIAS DO COTIDIANO 

 

4.1 Weberti: a produção de uma vida sistemática 

 

Weberti Lucas da Silva, mais conhecido por Ebinho, foi o primeiro jovem que 

aceitou participar das entrevistas depois de ter sido indicado por uma colega da 

Universidade. Ele está cursando o 10º período de Engenharia Elétrica – integral da UFSJ. 

O encontro aconteceu por volta de 13h50, na portaria do CDB, um pouco antes do horário 

marcado. Ele é um rapaz de 22 anos, negro, com tom de pele não muito retinta, tem 

cabelos crespos com corte baixo degradê, magro, de estatura baixa e barba cerrada. Estava 

vestido despojadamente de camiseta azul do seu time de futebol, bermuda, usando 

chinelos e óculos de grau com armação preta. 

Entramos pelo pavilhão de aulas dos cursos noturnos do Departamento de 

Ciências da Educação (DECED), onde não estava acontecendo atividade alguma naquele 

dia por conta do horário. Sentamos ao redor de uma mesa quadrada em uma sala com 

vistas para o pátio do campus em um dia ensolarado de outubro de 2018. Da janela lateral, 

foi possível ver a torre da igreja, que fica a poucos passos da Universidade, e a 

movimentação de estudantes sentados no pátio conversando. Outros estavam transitando 

pelo lugar durante o intervalo de aulas em meio às árvores e folhas caídas da primavera.  

Não havia mais ninguém na sala, onde só tinham carteiras e um quadro vazio. De 

lá, era possível apenas ouvir o soar dos sinos, que têm muito a dizer da tradição religiosa 

de São João del-Rei, conhecida como “cidade dos sinos”. Apesar disso, a entrevista 

aconteceu mediada por um espaço silencioso. 

Weberti nasceu em Santana da Vargem, pequena cidade de Minas Gerais, com 

uma população de aproximadamente 7.000 habitantes, que fica na região Sudeste, a cerca 

de 150 km de São João del-Rei.  

 

Questões familiares 

 

Os avós paternos de Weberti eram analfabetos e, pelo que se tem notícias, nem 

chegaram a frequentar a escola; já entraram para o mundo do trabalho, “voltado mais pro 

rural mesmo, todos dois”, afirma. O jovem não chegou a conhecer o avô materno, mas a 

avó também “não tem escolaridade apesar de que ela veio a estudar já idosa”. A avó não 

tinha ido à escola na idade “regular”, porque começou a trabalhar muito cedo e depois se 
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dedicou aos “afazeres, mesmo, de dona de casa”. Por não saber ler, nem escrever, 

atualmente, se inscreveu em um curso de formação de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), junto com a filha, que também não conseguiu ir à escola e ser alfabetizada quando 

era criança. “Agora, ela já consegue fazer algumas contas básicas de Matemática, escrever 

o nome, coisas assim”. Nesse caso, “a sociabilidade familiar não permitiu a aquisição de 

habilidades emocionais e cognitivas necessárias ao sucesso na escola e no trabalho” 

(SOUZA, 2018, p. 269). 

Os pais de Weberti estão passando por um processo de divórcio com separação 

judicial de bens. A mãe tem 46 anos e era analfabeta até pouco tempo. Ela até chegou a 

entrar nas primeiras séries do ensino fundamental, mas teve que sair da escola para ajudar 

a mãe. Então, por volta de um ano atrás, a mãe e a avó, como dito antes, resolveram cursar 

as séries iniciais na EJA, para aprender o “básico”.  

Para Weberti, a condição de analfabeta era muito constrangedora para a mãe. 

Quando ele era criança, a mãe preferia não participar das suas reuniões de escola: “Ela 

pensava que não saberia debater com as professoras algum assunto, assim”. O seu medo 

era que “elas [as professoras] perguntassem alguma coisa que não soubesse responder”. 

Certamente, é por conta disso que ela também não era responsável pelas tarefas do filho 

na escola. A mãe, no momento, está desempregada e, pela separação, saiu da casa em que 

vivia com o ex-marido e os dois filhos.  

A princípio, ela foi morar com a mãe (avó de Weberti). Todavia, por várias 

questões, hoje, vive de “bicos”, cuida de uma idosa e, consequentemente, fica responsável 

por ela “o tempo todo”. Por isso, passou a morar de “favor” no fundo da casa dos patrões, 

que são pessoas da igreja cristã Pentecostal36, na qual ela se converteu segundo Weberti. 

Essa mulher vem de uma família de três irmãos lavradores. Todos eles trabalham em 

lavouras como apanhadores de café37. Nenhum deles chegou ao ensino médio e, 

consequentemente, ao ensino superior. 

 
36 Jessé Souza (2018) apresenta, em seu livro A ralé brasileira: quem é e como vive, que conta com a 

colaboração de Grillo et al., a história de Carlos, um homem de origem pobre, convertido à religião 

neopentecostal. De acordo com o autor, esse movimento de evangélicos tem crescido nos últimos anos e 

grande parte dos “crentes”, envolvidos em questões mais profundas, deposita na religião suas esperanças 

para lidar com as dificuldades financeiras e a falta de perspectiva para o futuro. 
37 A principal fonte de renda da cidade do entrevistado, Santana da Vargem, vem do trabalho desenvolvido 

no campo, em média durante seis meses, anualmente, na safra do café. Em geral, a colheita é feita por 

pessoas que trabalham informalmente para os grandes produtores cafeeiros e os serviços prestados são 

pagos por produção. Cada “medida de café” tem em torno de 60 litros. E paga-se em média R$ 10,00 por 

medida. 
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O pai de Weberti tem 49 anos, é vargense, frequentou a escola até por volta da 8ª 

série, trabalha como pedreiro e eletricista, e, segundo o filho, faz “bicos” autonomamente 

sem carteira assinada. Ao que parece, o pai é a principal fonte de renda da família. Mesmo 

que o seu período de escolarização tenha sido interrompido, a sua quase conclusão do 

ensino fundamental lhe permitiu certa autonomia para “se virar bem com as contas, com 

escrever, analisar textos, essas coisas”, diz o estudante. Nesse caso, evidentemente, é por 

conta disso que o pai era responsável pelos deveres da escola além de ir às reuniões do 

filho quando possível. 

Nessa configuração familiar, fica visível que a família do pai é melhor situada 

financeiramente. O genitor vem de um grupo de cinco irmãos. Nenhum deles desenvolve 

trabalhos rurais apesar de só um entre eles ter chegado ao ensino superior. Uma tia é 

copeira na capital paulista, outra é aposentada, tem uma que é dona de um 

estabelecimento, tem também um que é pedreiro e parece ter chegado ao ensino médio e, 

por fim, a “tia Inês”, que é professora na educação básica. 

Inês, que tem um filho da mesma idade de Weberti, teve papel fundamental na 

escolarização do sobrinho. Mesmo que o pai auxiliasse o filho nas questões escolares, era 

essa tia a encarregada de ensinar para o estudante aquelas tarefas escolares mais 

complexas. Era ela quem ia à maioria das reuniões: “Como a minha tia já ia pro meu 

primo, ela já tomava o rumo pra mim”. Ela, também, era responsável por levar e buscar 

Weberti na escola durante as primeiras séries do ensino fundamental. Até mesmo porque 

ela já teria que fazer o trajeto por conta do filho que era da mesma turma, diz Weberti, 

sobre as participações dos familiares na escola. 

O estudante é o mais novo do núcleo familiar. O irmão tem 26 anos, chegou a 

terminar o ensino médio e trabalha como ajudante de pedreiro. Chegou a fazer um curso 

técnico em Eletrotécnica, mas teve que trancar. De acordo com Ebinho, o irmão diz que 

“não tem aptidão pra essas coisas”. A família tem casa própria. Segundo ele, os pais se 

mudaram para a zona urbana da cidade depois de construírem a residência no terreno que 

foi doado. Parece que, por conta disso, no início da primeira década dos anos 2000, a 

condição financeira da família, no começo dos anos de escolarização de Weberti, era mais 

delicada: “Eu tô sendo influenciado pelo que a gente tem agora, sabe?”  

Nesse contexto, pouco tempo depois, a família conseguiu se tornar beneficiária do 

programa de transferência de renda Bolsa Família do governo federal. Para ele, a situação 

familiar deu uma “alavancada”. Explica que, por volta de 2008, 2009, os pais 

conseguiram ganhar “bastante dinheiro”, para o ano todo, na colheita de café. Essas 
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circunstâncias permitiram que a família conseguisse adquirir algum patrimônio 

equilibrado pela casa própria. 

O imóvel fica em um bairro afastado da região central, de frente para o cemitério 

municipal, “mas é bem tranquilo, assim, sabe?” Mais recentemente, conseguiram fazer a 

aquisição de um automóvel, bem que antes não era acessível. Mas “um divórcio, uma 

morte ou uma situação de desemprego que fragilizam a situação econômica familiar 

podem constituir rupturas em relação a uma economia doméstica estável” (LAHIRE, 

1997, p. 24). Nesse sentido, quando seus pais formam uma organização econômica 

controlável, acontece esse processo conflituoso de separação entre as partes. De repente, 

aquilo que foi construído ao longo do tempo vai precisar ser dividido ao meio, inclusive 

a casa.  

Conforme Lahire (1997, p. 24), “o distanciamento das formas de trabalho e 

insegurança econômica são situações pouco favoráveis ao desenvolvimento de uma 

atividade racional em relação ao tempo”. Como a mãe de Weberti está desempregada e 

trabalha informalmente em horários não convencionais, o jovem, quando “volta para 

casa” no período de férias, ou em feriados prolongados, fica na “casa do pai”. Dado o 

processo de divórcio, o pai permanece na residência até que ela seja vendida. “Tá uma 

bagunça danada”, conta o estudante. 

Desde quando isso aconteceu, Weberti parece não conseguir esconder ter perdido 

a disposição de visitar os familiares e prefere se concentrar nos estudos. O irmão quase 

não para em casa; praticamente, vive em outro lugar com outras pessoas. Assim, parece 

que aquela família “normativa”, que foi se constituindo com pai, mãe, irmão, casa, 

comida e roupa lavada, na antiga cidade, passou por significativas mudanças e já não é 

mais aquilo que era antes.  

Ao retornar à questão parental, foi identificado que os primos, em sua maioria, 

são mais novos e acabaram de sair do ensino médio: “Estão fazendo alguns cursos 

técnicos. Alguns são cabeleireiros, deixa eu ver... ajudante de estabelecimento, essas 

coisas”. Dentre os primos, um deles, que é da mesma idade de Weberti, também ingressou 

em 2014 no ensino superior: “Ele faz Engenharia de Computação”. O primo é estudante 

de uma instituição particular e o curso é custeado pelo Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES)38. Esse primo é filho da tia que tem qualificação profissional regular e afinidade 

 
  38 De acordo com o endereço eletrônico do FIES, o intuito do programa é promover o financiamento do 

MEC a estudantes de cursos superiores privados de graduação. Disponível em: <fies.mec.gov>. Acesso 

em: 10 mar. 2019. 
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com a escola por ser professora: “Provavelmente, tem a ver”, o jovem observa. 

Evidentemente que essa mãe possa ter construído no filho “disposições culturais” 

diferentes das que são concentradas na educação dos outros primos e parentes do 

participante.  

 

Weberti e a escola 

 

O jovem entrevistado entrou para a educação infantil com quatro anos. A primeira 

escola não ficava longe de casa, cerca de 15, 20 minutos de caminhada: “Eu só lembro da 

Seleida”, assim fala Weberti sobre a sua antiga professora do prezinho. Nesse contexto 

de pouco contato com o mundo da educação formal e ausência de práticas domésticas 

ligadas à escolarização, em um primeiro momento, parece que a entrada na escola não 

despertou grandes expectativas e emoções positivas no aspirante de estudante como 

mostra uma história contada por ele sobre seu primeiro dia de aula: 

 

A minha mãe me levou pra escola, eu lembro certinho. Aí, chegou lá, na sala, 

eu não quis entrar de jeito nenhum. Comecei uma birra danada, chorando e tal, 

e ninguém conseguiu me colocar dentro da sala de aula. E aí o que que 

aconteceu? Quando eu voltei pra casa [risos], meu pai estava lá em casa, e ele 

não entendeu direito. Eu lembro que meu pai me deu uma correção danada, lá. 

E aí, depois disso, eu firmei. 

 

Mesmo que os pais tenham uma compreensão de senso comum da importância da 

escola, parece que ter acesso e acompanhar a educação dos filhos, apesar de ser a “pulso 

firme”, é fundamental, pelo menos nos anos iniciais. Para eles, “a gente [ele e o irmão] 

só poderia crescer com os estudos”. Pelo que foi dito, esse visível rigor em relação às 

coisas da escola se remete à falta de condições de oferecimento de ajuda pedagógica. Essa 

passagem lembra o trabalho de Bernard Lahire (1997, p. 25), em Sucesso escolar nos 

meios populares, ao tratar sobre o perfil familiar de crianças de escolas de periferias. Os 

pais de algumas delas:  

 

Como não conseguem ajudar os filhos do ponto de vista escolar, tentam 

inculcar-lhes a capacidade de submeter-se à autoridade escolar, comportando-

se corretamente, aceitando fazer o que lhes é pedido, ou seja, serem 

relativamente dóceis, escutando, prestando atenção, estudando e não 

brincando... 

 

Outra abordagem sobre o que os pais de camadas populares esperam dos filhos na 

escola é a do compromisso desses filhos com relação ao saber assinalado desde cedo. A 
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pesquisa de Portes (1993, p. 124), a respeito do universitário pobre e a relação da sua 

família com a escola, mostrou que: 

 

Vários pais utilizam-se de um comportamento excessivamente severo, 

apelando, inclusive, para a punição física ou deixando explícita a possibilidade 

de vir a utilizá-la, caso necessário, para que o filho mantenha-se na escola de 

forma comportada, dedicada e se ocupe com sua obrigação, que é estudar, ‘não 

saia da linha’. 

 

No caso, Weberti estudou por dois anos na escola de educação infantil, que, nos 

dias atuais, continua sendo a única escola nesse nível de ensino na cidade. Naquela época, 

existia uma escolinha particular, mas os pais não pensaram na possibilidade de matricular 

os filhos nessa instituição. “Atualmente, não tem mais”, conta o jovem. Conforme 

Weberti, a sua postura diante da escola e o seu “sempre bom relacionamento com as 

professoras” têm a ver com as orientações da família: “Eu acho que, depois daquela 

correção danada que meu pai me deu, eu segui bem à risca” [risos]. O estudante, na 

maioria das vezes, se expressa ao final de suas falas com risadas curtas. Às vezes, elas 

acontecem quando ele está falando sobre seu comportamento diante das situações.  

Nessa fase da vida escolar, ele se mudou para a escola vargense de ensino 

fundamental I: “Em Santana, é tudo público [as escolas]”. Pelo visto, no período, Weberti 

estabelecia uma relação harmoniosa com as professoras mesmo que não passasse da porta 

para fora da escola. E fala: “Eu sempre tive relacionamento bom”. Na 1ª série, a disciplina 

e o bom comportamento “quietão” parecem ter ajudado o jovem a construir sua figura de 

“bom estudante”: “Eu sempre tive notas boas”. Weberti, por sua “docilidade”, era 

considerado uma criança “tímida”, que gostava de sentar nas primeiras carteiras, mas 

“sempre nos cantos da sala”. E remete à escolha de não se sentar no fundo por existir a 

ideia de que aqueles que se sentavam no fundo eram os “bagunceiros”. 

É ainda percebido, no presente, durante a entrevista, que o jovem tem um 

comportamento contido. Apesar de ter um tom de voz alto e não fugir de pergunta alguma, 

mesmo nos assuntos que parecem gerar certo desconforto, é perceptível que Weberti é 

bastante direto e responde especificamente ao que é solicitado e basta. Não é de muita 

conversa. Voltando à fase do fundamental, 1ª e 2ª séries, ele atribui aos colegas de sala 

uma boa relação. No entanto, reafirma uma espécie de isolamento social ao contar que 

era uma criança mais “fechada”, “não conversava muito”.  

Seu primo parece que tinha uma grande representação em seu cotidiano escolar 

nesses anos. Para ele, vieram do “mesmo berço”, têm a mesma idade, “diferença de dois 
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dias”, e faziam tudo juntos. E essa parceria se configurou para além da escola, quando ele 

diz: “Os amigos dele são amigos meus, e os meus dele também”. Mais precisamente, 

Weberti e o primo estavam ligados pelas vias escolar e familiar.  

É importante perceber que, mesmo que o pai e a mãe mantivessem uma relação 

pedagógica distante do sistema de educação formal, eles se preocupavam com a escola. 

Isso era percebido pelo jovem a partir de lembranças dos conselhos de que “a gente só 

poderia crescer com os estudos” e “sempre falava pra não faltar. Mas como eu sempre fui 

uma pessoa que seguiu ali à risca as coisas da escola, eles não tinham tanta preocupação, 

sabe”. Como seus pais não têm uma atuação profissional mais qualificada, esperam que 

os filhos “cheguem aonde gostariam de ter chegado ou para que saiam da condição 

sociofamiliar em que vivem” (LAHIRE, 1997, p. 29). 

Nesse contexto de vida escolar, relata que, na 4ª série, aconteceu uma Olimpíada 

de Matemática organizada pela própria escola. Ele fala que tiveram várias categorias de 

competição, nas quais as pessoas foram premiadas: “Eu lembro que naquela época eu 

ganhei uma medalha de bronze. Isso eu lembro [risos]”. Mesmo com riso contido, 

Weberti não consegue esconder a satisfação em rememorar essa passagem. 

Por volta dos 11 anos, Weberti entrou para a escola de ensino fundamental II da 

cidade. As aulas nesse período continuaram sendo à tarde. Ele conta que, em Santana, 

tinha um mito de que a 5ª série era mais difícil, e os estudantes mais novos tinham medo 

dos mais velhos: “Só que eu não ficava, porque meu irmão tava na 8ª série na época”. 

Desse modo, o jovem não faz menções ao irmão como alguém que o auxiliava nas 

atividades escolares, porém era a existência dessa figura que o auxiliava em possíveis 

conflitos, o que, de certa maneira, oferecia segurança para Weberti. 

É perceptível que o entrevistado é uma pessoa bastante detalhista com relação às 

notas. A seu ver, teve um problema na 6ª série, que não se referiu ao relacionamento com 

os professores. Ele destaca que, como o ano era dividido bimestralmente, em um deles 

tirou uma nota vermelha: “Primeira e única vez [risos] foi em Língua Portuguesa. Eu 

lembro certinho”. Depois, Weberti diz que conseguiu recuperar a pontuação da disciplina 

nos outros bimestres. Afirma que os pais eram informados de seus resultados, mas, por 

saberem do seu modo racional de lidar com “coisas” da escola, não se preocupavam. 

Portanto, o cuidado dessa família se direcionava à frequência de Weberti e do irmão nas 

aulas e nas atividades. 

Até a 8ª série, ele estudava à tarde, mas teve um período em que a escola aderiu a 

um programa de educação em tempo integral do governo. Todavia, ele não se lembra ao 
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certo o nome. Então, o jovem ficava de manhã e à tarde na instituição: de manhã, para 

participar de “atividades como esportes, leituras, essas coisas”. Afirma, também, que as 

crianças que eram do Programa almoçavam na escola e recebiam uma quantia em 

dinheiro, o que foi facilitador para Weberti, pois, durante o dia, ninguém da família 

permanecia em casa por conta de trabalho. 

Depois que chegava da aula, nos finais de tarde, fala na entrevista, que procurava 

fazer o “dever de casa”. Assim, antes de sair para brincar na rua, os pais falavam para 

“fazer [as lições], pra depois ter lazer”. Caso a mãe ainda não tivesse chegado em casa, 

ele cuidava das tarefas domésticas. O irmão, por ser um pouco mais velho, já ajudava o 

pai no trabalho depois da escola. A depender da época, a mãe se ocupava com a colheita 

de café. No caso, as famílias populares, costumeiramente, se mantêm distantes das 

instituições escolares, no sentido de que têm poucos recursos educativos que são 

valorizados e poucos códigos linguísticos socialmente aceitos, os quais possam contribuir 

com a escola. Por outro lado, na concepção do sociólogo Daniel Thin (2006), existem 

famílias que criam seus próprios modos escolares de acompanhar a escolarização dos 

filhos e que podem ser heterodoxas as condições sociais populares. É possível observar 

isso nas práticas intrafamiliares identificadas na vida de Weberti, que, durante o ensino 

fundamental, aparenta ter incorporado a disciplina e a autoridade dos pais sobre seu 

comportamento na escola. Parte disso, reflete-se na sua preocupação com as atividades 

escolares. Assim, é perceptível que essa família criou uma ordem moral doméstica. 

No início da adolescência, Weberti, aos poucos, deixou de ser “fechado igual era 

antes”, o que permitiu a ampliação de laços de amizade, disse. Entretanto, ele afirma que 

esse contato maior com os meninos da sua idade cresceu por causa do futebol. O jovem 

praticava futebol de salão e de campo. Então, depois da aula e da tarefa, ele ia jogar bola 

lá na quadra do seu bairro, assim conta. Seu gosto pelo futebol o ajudou a diminuir a sua 

“timidez”. Eles tinham que “treinar juntos”, participar de campeonatos escolares em 

conjunto e, às vezes, viajar para os jogos intermunicipais.  

Certamente, como o jovem já não era “tão quieto”, isso auxiliou no fortalecimento 

da amizade com os professores. Antes, Weberti “só ouvia o que eles diziam sobre seu 

desempenho”. A partir das mudanças, ele começou a conversar mais com essas pessoas 

da escola, frisou.  

 

 A ampliação das aspirações escolares 
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À medida que Weberti foi crescendo, a sua vida passou por algumas mudanças. 

Assim, podemos destacar a sua transição da 8ª série para o 1º ano quando ele passou a 

estudar na escola de ensino médio da cidade. Para além disso, na situação financeira da 

família, também ocorreram algumas modificações. Em relação ao que tinham 

financeiramente, “deu uma alavancada”, pontua. A partir daí, no novo nível de ensino, 

alguns colegas, que sempre estudaram juntos ao longo das séries, mudaram de cidade, 

porque ingressaram no ensino médio técnico. Esse período de sua vida coincidiu com os 

primeiros anos de expansão da rede federal de educação profissional no Brasil em 2008. 

O município de Santana da Vargem fica a poucos quilômetros tanto da cidade de 

Nepomuceno, em média 32 km, quanto de Varginha, cerca de 45 km. As duas possuem 

unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET). No 

início, ele ficou sem compreender os motivos pelos quais os colegas escolheram estudar 

em escolas técnicas. Dessa forma, Weberti, certamente, não compreendia que seus 

conterrâneos, possivelmente, se mudaram em busca da oferta de melhores infraestruturas 

e pelos ensinos médio e técnico ao mesmo tempo. O jovem, então, comenta: “Na época, 

eu não tinha essa visão de futuro”. 

 Em síntese, pela ausência de conhecimentos sobre o sistema de ensino, Weberti 

se mostrou cheio de dúvidas em relação aos benefícios dos estabelecimentos de educação. 

Em função disso, cabe lembrar que é comum nas camadas populares a ausência de um 

projeto de estudos (THIN, 2006), caracterizada por pais mais desprovidos, que, 

geralmente, não conseguiram incorporar as lógicas escolares, as quais pudessem 

favorecer a escolarização dos seus descendentes.  

Mesmo assim, Weberti seguiu seu percurso na escola da cidade. Desse modo, 

passou a estudar o 1º ano na parte da manhã. Daí, o pai decidiu que, assim como já tinha 

acontecido com seu outro filho mais velho, dali para frente, já era a hora de Weberti entrar 

para o mundo do trabalho. Ele diz que, como o pai era pedreiro, tinha que começar a 

ajudar: “Eu ia trabalhar com ele na parte da tarde, tipo assim, naquele pensamento do meu 

pai, de eu aprender fazer alguma coisa”. Desde então, diariamente, o jovem saía da escola, 

almoçava em casa “e já ia pro serviço”. 

Para ele, o ensino médio foi “bom e conturbado”. Essa qualificação de Weberti 

evidencia que ele se sentia feliz por continuar a vida escolar, mas, ao mesmo tempo, o 

trabalho passou a ser perturbador ao lado do pai. Suas afirmações indicam que o problema 

não era o trabalho em si. De certo modo, os pais tinham uma relação conflituosa, e isso 

influenciava no tratamento que o pai oferecia para ele durante a jornada de trabalho. 
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Houve, também, um tempo em que o trabalho era desenvolvido com o pai e o irmão. 

Então, a presença do pai começou a desenvolver certa aflição no jovem ao desferir 

ameaças em relação à sua mãe. Baseado nisso, Weberti relembra que despertou maior 

interesse pelo ENEM; ou seja, passou a enxergar a possibilidade de sair daquela situação. 

Existe uma cena marcante que ocorreu no seu 2º ano de ensino médio e que parece ter 

desenvolvido ainda mais a sua vontade de planejar “táticas” para se afastar do trabalho 

com o pai: 

 

Eu lembro, um dia, que eu tava na escola, e ele tinha passado uma semana ruim 

com a minha mãe, lá, porque tinha brigado, e ele foi lá na escola porque tinha 

acontecido alguma coisa no serviço, e ele me tirou da escola pra eu ir lá ajudar 

ele fazer alguma coisa, sabe? 

 

Acabou sendo inevitável perceber que esse dia foi constrangedor e contribuiu para 

ele começar a traçar uma trilha de continuidade para os estudos. Aliás, por conta do 

universo cultural de Weberti, das “configurações sociais” da sua família e de sua 

disposição escolar, ele colocava os pais em uma situação paradoxal. De acordo com 

Nogueira e Nogueira (2002), os jovens de famílias dos meios populares tendem a 

intensificar os investimentos dos filhos no mercado de trabalho, o que levou o chefe dessa 

família a desenvolver um “dilema”. Ele tentava fazer os dois, mas Weberti acha que o pai 

tinha uma orientação maior para direcioná-los para o “serviço”. 

A condição era que os filhos estudassem mais que ele e a esposa, por isso Weberti 

e o irmão só trabalhavam depois da escola. Essas contradições do pai parecem marcar 

suas expectativas em relação aos estudos ao esperar que os filhos “terminassem a escola 

[ensino médio]”, para conseguir empregos mais qualificados; ao passo que o meio 

período de atividades dos dois filhos como ajudantes de pedreiro poderia ir aos poucos 

interiorizando os hábitos de trabalho, em cada um deles, caso a escola não oferecesse 

recompensa alguma. Nessas relações entre as famílias populares com a escola, os pais 

revelam um “sentimento difuso de que a escola talvez não seja feita para eles e para seus 

filhos, e manifestam medos ligados aos riscos envolvidos na escolarização” (THIN, 2006, 

p. 223). O papel da mãe foi fundamental. Apesar de não ter frequentado a escola até esse 

período, preferia que os filhos estivessem na escola: “Minha mãe sempre foi firme pra 

gente estudar”.  

Assim, desde o 1º ano do nível médio, Weberti começou a se interessar pela 

possibilidade de continuar os estudos motivado pelo desejo de não trabalhar com o pai. 
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Nessa série, participou da primeira etapa do PAS na UFSJ e, consequentemente, da 

segunda etapa no ano seguinte: “Acho que foi uns professores que avisaram pro meu 

amigo que tinha essa prova”. Nessa época, por volta do 2º ano, também, começou a ter 

uma vida social com os amigos. Nem tudo se resumia as ações da escola e do trabalho: 

“Eu comecei a ir a alguma festa, essas coisas”. 

O trabalho com o pai o fez pensar no que desejaria fazer se pudesse ter uma 

profissão: “Meu pai mexia muito com parte elétrica”, e ele ajudava nessas atividades. 

Dessa maneira, no início do 3º ano do ensino médio, já estava consolidado que gostaria 

de fazer Engenharia Elétrica por influência indireta do pai, relata ele. E foi aí que o jovem 

estava certo de que precisaria ingressar na universidade: “Eu comecei a focar nos estudos 

pro ENEM e falei assim: [bate em uma folha de papel] Quero isso pra minha vida, quero 

estudar”. 

Em nome disso, resolveu reunir a família e explicar as circunstâncias. Na 

conversa, articulou com os pais que teria que “se virar sozinho” e precisaria de tempo 

para estudar para o vestibular. Por esse motivo, meu pai me “liberou”, “ficava por conta 

de estudar mesmo” depois da aula. Nessa direção, a sua rotina foi modificada. Weberti 

conta que a dificuldade foi saber o que estudar até descobrir um cursinho online. O 

importante foi seguir um cronograma: “Eu lembro que eu paguei R$ 30,00 no anual”, 

disse.  

Essa concessão do pai teve muita influência da mãe: “Ela me apoiou bastante 

nesse caso”. O apoio materno parece ter sido fundamental para que Weberti não 

renunciasse da sua intenção. Certamente, o afeto da mãe influenciou nas investidas do pai 

no que se refere ao trabalho. De toda forma, “caso ele tivesse que fazer algum serviço em 

casa, ele ia lá e me chamava pra fazer”. Mas nas obras de fora, ele conseguiu não ajudar 

naquele ano. Nesse tempo de intensivos estudos de Weberti, o irmão, que era mais velho, 

já havia acabado o ensino médio. Como não tinha “aptidão” de entrar para a universidade, 

buscou trabalhar na mesma função que desenvolvia com o pai sob a supervisão de outras 

pessoas. 

No ano de 2013, na última etapa do PAS, que era o ENEM, foram usadas as notas 

das três fases para calcular a média do estudante no curso escolhido. Weberti tentou usar 

a nota do ENEM para passar em Engenharia Elétrica em outras instituições, mas não deu 

certo, pontua. No caso, usando a somatória de notas do PAS, inscreveu-se nas vagas de 

ação afirmativa sociorracial AF1B1 na UFSJ. Weberti é visivelmente negro, mas a sua 

inscrição na vaga não passou por espécie alguma de comprovação racial. O entrevistado 
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conta: “Eu fiquei lá esperando até soltar a nota [no site]”. Ele foi aprovado no vestibular 

em 1ª chamada para o curso que desejava. Isso posto, o resultado do seu problema parece 

ter sido resolvido. A redenção de Weberti se iniciou, no momento mais esperado, a 

aprovação: “Terminei o ensino médio em 2013, e em 2014 eu entrei na universidade”. 

É nesse sentido que ele caracteriza as cotas para negros de “acesso”. Foi por essa 

política que Weberti ingressou no ensino superior. Segundo sua observação, “O pessoal 

acha que é mais fácil”, mas afirma ter escolhido essa modalidade por ser um direito das 

minorias, também, de participar do meio acadêmico. Para o jovem, essas ações são válidas 

e precisam continuar. Ao se lembrar do motivo pelo qual escolheu disputar uma vaga na 

Engenharia pelas modalidades raciais, atribuiu ao fato de que “a nota é um pouco mais 

baixa”. Quando foi falado na entrevista sobre o significado das cotas na vida dos seus 

beneficiários, afirma acreditar na compensação de um desajuste do passado: “Diferenças 

que vem, historicamente, de negro sempre tá com renda mais baixa, nas periferias, essas 

coisas”. 

Como visto, o estudante planeja sistematicamente suas atividades, datas e 

orientações, e recorda que antes já tinha ouvido falar sobre as cotas embora tenha 

ampliado a sua visão durante o processo. De acordo com ele: “Quando a gente tá, né, se 

preparando para um vestibular, a gente tem que saber ler o edital. Então, a gente sabe o 

que esperar lá na frente”. Essa declaração evidencia que, ao estudar as condições de 

ingresso, estava ciente de que tinha as pré-condições para pleitear a vaga para a qual se 

inscreveu. 

A condição de estudante cotista não interfere na sua convivência. Diferentemente 

de outras instituições, as formas de entradas não são muito discutidas durante, ou após, 

as matriculas na UFSJ. O que se apresenta é que, por não existir um acompanhamento 

das autodeclarações raciais, essas questões passam despercebidas na maioria das vezes. 

 A sua fala, ao retratar o que sentiu quando viu o resultado do vestibular, mostra 

sua incontida satisfação: “Ah, a sensação é inexplicável, né [sorrindo, tom de alegria]. E 

eu vi que a oportunidade era aquela”. Mesmo diante de um cenário de chances limitadas, 

é como se essa aprovação significasse a chegada hora de provar para o pai que valeu a 

pena o seu voto de confiança em deixá-lo com tempo para se dedicar aos estudos no 3º 

ano: “O céu abriu, né”. Para Weberti, a felicidade dos pais foi saber que, na federal, “não 

precisaria pagar”. O estudante crê e disse, durante a entrevista, que seu pai não suportaria 

esperar mais um ano: “Eu não teria mais chances para me preparar”. Weberti acha que, 
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se encarasse a rotina integral de trabalho, dificilmente entraria para a universidade, seria 

“quase impossível”. 

Cabe destacar que “até meu pai mudou”. A sua fala revela que, a partir da sua 

aprovação, “as coisas estavam diferentes”, pois “mudou da água pro vinho”, afirma. Por 

fim, nesse tempo de convencimento dos pais sobre a sua afeição pela escola, é como se a 

família agora autorizasse o seu gosto pelos estudos. Ao que parece, os pais foram 

certificados de que vale a pena a longa espera mesmo que por enquanto não tenha retorno. 

Conforme Weberti, a mudança do pai foi tão significativa que eles se movimentaram para 

“dar um apoio” até na organização da sua ida para a cidade de São João del-Rei. Essas 

ações de “ajuda mútua” são destacadas por Portes (2001) e Santos (2009) como redes de 

solidariedade. Segundo os dois autores, essas práticas começam em casa e se estendem 

para a ajuda de parentes e amigos que auxiliam esses estudantes a se manterem nas 

universidades. 

 

A entrada no mundo universitário 

 

Durante a entrevista, o estudante pareceu ser um sujeito que preza pela 

organização em diferentes circunstâncias. Para ele, as coisas precisam ser “registradas”. 

Nesse caso, ele pensou em como iria encontrar uma casa para morar na nova cidade. E 

conta que encontrou nas redes sociais um grupo de Repúblicas da UFSJ: “Eu fiz uma lista 

de repúblicas com vaga. Aí, eu com meu pai e minha mãe viemos pra cá num dia”. Eles 

programaram de visitar São João del-Rei em busca de um lugar para Weberti ficar. Em 

janeiro do ano de 2014, eles vieram com esse objetivo “bem antes das aulas começarem”. 

Isso indica que o estudante queria deixar as coisas combinadas para não correr o risco de 

acontecer algum imprevisto.  

De posse de uma lista de possíveis repúblicas, visitou a primeira casa: “O pessoal 

foi bem receptivo”. E no referido lugar, a família decidiu que Weberti moraria ali quando 

começassem as aulas: “A gente já fechou com eles”. Em março de 2014, Weberti se 

mudou para a nova cidade. Ele diz que, “sem dúvida, isso só aconteceu por conta da 

universidade”. Do contrário, “nem conheceria para falar a verdade”, frisa. 

Quando ele se tornou membro da república “Faixa de Gaza”, que na época era 

formada por oito moradores, entrou para dividir quarto com outro estudante. Esse fato é 

atribuído por Weberti à “hierarquia da casa”. Tradicionalmente, na cultura dos estudantes, 

aqueles que chegam por último seguem as orientações dos que já sabem como funcionam 
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as coisas. Além disso, ele fala que era mais barato dividir o espaço. No entanto, foi 

perceptível, até mesmo durante a primeira entrevista, que Weberti possui características 

bem objetivas e o fato de compartilhar o quarto com outra pessoa “começou a atrapalhar”. 

Na época, pelo fato de sua mesa de estudos ficar em uma parte externa da república, 

Weberti, no início do curso, desenvolveu a “tática” de usar a biblioteca para “focar nas 

matérias”.  

Desde que o estudante fez o contato com os moradores da “Faixa de Gaza”, já foi 

avisado da existência de uma empregada doméstica. Ele disse que os veteranos oferecem 

o “pacote”. Evidentemente que esse arranjo da casa precisava ser mantido. Nesse 

mecanismo, as empregadas que já passaram por lá, costumeiramente, trabalham durante 

meio período do dia. Essa, também, é uma maneira que os moradores desenvolveram de 

pagar meio salário para quem estiver na função. O valor dividido pelo total de pessoas sai 

a baixo custo. O curioso é que, em Santana da Vargem, Weberti ajudava no serviço 

doméstico quando os pais estavam fora. Quando se tornou morador da república, passou 

a ter à disposição, na nova casa, uma mulher que presta os mesmos trabalhos que a mãe 

a partir dos “bicos” que faz. 

Quando falamos em negritude, Weberti inicia o tema com naturalidade, mas fala 

que confunde a questão cor e raça. Diz: “Eu me posiciono como negro. Sempre foi assim”. 

Segundo ele, “não passa como branco”. Aparentemente, a cor é visível. Em um primeiro 

contato, as pessoas já veem “ainda mais pela tonalidade da pele”. No entanto, o jovem 

menciona a questão dos estigmas raciais em relação aos negros. Ao se qualificar como 

membro desse grupo, afirma saber que tem “um pouco de privilégio”. Ele explica que, 

por sua cor da pele não estar entre as mais retintas, acaba sofrendo menos discriminação 

racial a não ser em alguns trechos que estão em suas recordações. Certa vez, em sua 

infância, aconteceu um episódio que ele não consegue esquecer: 

 

Foi marcante, tanto que, eu era bem pequeno, entre dez e doze anos, uma vez 

eu fui numa padaria lá na minha cidade e fui comprar alguma coisa, um pão, 

alguma coisa, e tinha um cliente, lá, que fez a seguinte brincadeira: ‘Não, aqui 

nós não vende pra negro, não’. 

 

Para Weberti, essa brincadeira foi de “muito mau gosto” e causou um desconforto, 

que foi compartilhado com os pais, mas parece que o fato não teve consequência alguma. 

Mesmo assim, pontua que, se tivesse a possibilidade de escolher ser negro ou não, não 

mudaria nada: “Não tem sentido nenhum querer mudar”. Porém, o reconhecimento da 

negação de oportunidades à população negra é visto por ele pelos corredores da 



119 
 

Engenharia Elétrica. Weberti estuda no campus que concentra o maior número de cursos 

ligados às Ciências Exatas. Quando perguntado: “Você consegue enxergar outras pessoas 

como você? Na mesma proporcionalidade de brancos?”, ele responde: 

 

Não consigo! Lá no Santo Antônio são poucas pessoas que eu consigo ver, lá, 

sabe. Muito pouco mesmo, na minha sala, três no máximo. Assim, como a 

gente, já tá no curso mais avançado, a gente não tem sala. Então, é tudo 

misturado, mesmo assim, né? No caso, era pra ter mais ainda, como tem essa 

mistura. 

 

Ao descrever o que é ser negro, faz algumas pausas (risos). Todavia, para ele, estar 

na universidade e morar fora de casa representam estar em um lugar onde outras pessoas 

não têm acesso, assim diz. 

 

A vida comum 

 

Weberti é estudante do 10º período de Engenharia Elétrica integral. Atualmente, 

diz ser “mais esperto” para lidar com a Universidade: “A necessidade me preparou”. No 

princípio do curso, relembra que teve dificuldades para acompanhar as matérias e fala 

que pensou: “Se eu não correr atrás, eu não vou dar conta”. Nesse caso, foi preciso pensar 

em “astúcias” para se “nivelar” com o curso. Por isso, no ciclo básico, diz ter ficado “só 

estudando” todo final de semana. Para ele, esse é o motivo de ter recebido muita crítica 

dos colegas da casa. Os meninos falavam: “Não, tem que aproveitar a vida”. 

O mesmo pode ser dito sobre o processo de adaptação na casa: “Eu era 

acostumado a viver só com meu pai, minha mãe e meu irmão”, acrescenta. A cidade de 

Santana da Vargem fica a cerca 156 km de São João del-Rei. Apesar de ter sido 

“chocante”, ele qualifica essa transformação de “revolucionária”. Weberti reconhece que, 

na ausência da família, teve que começar a se virar com “quase tudo”. São pessoas 

diferentes e cada morador desenvolve uma responsabilidade da casa: pagar as contas, 

fazer sacolão, lavar a roupa, mesmo tendo empregada, e afirma que o principal é aprender 

a lidar com as diferenças entre eles. 

Do que ele se recorda: a fase de adequação mudou progressivamente apenas 

depois do básico. A filiação à vida universitária fez com que Weberti tenha tido apenas 

três reprovações nas disciplinas do curso até o momento. Esse é seu último período. 

Weberti imagina que o primeiro semestre de 2019 seja suficiente para fazer o estágio e 



120 
 

concluir a Iniciação Científica (IC) iniciada a pouco tempo com um professor do 

Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL).  

Antes disso, era membro do UaiSoccer39, projeto de extensão/competição da 

Universidade, equipe na qual permaneceu durante um ano. Os processos de seleção dos 

dois programas foram feitos por análise de currículo e histórico escolar. Weberti não 

esconde alguns traços de sua personalidade durante a entrevista e revela, de forma 

bastante sincera, ter dificuldades para lidar com algumas mudanças. Isso foi um dos 

motivos que ocasionou a sua saída da extensão universitária. 

Diante disso, as condições desta pesquisa fizeram com que Weberti fosse o 

estudante escolhido para ser acompanhado para além da entrevista. À vista dessa 

trajetória, a tentativa é produzir um retrato sobre a realidade social de um jovem negro 

dos meios populares. Isso também se confunde com a vida cotidiana que se perde em 

meio às contradições do ser humano mediadas pela cor, classe, masculinidades e 

incorporações dos espaços sociais. 

 

4.1.1 Quando é preciso ter estado lá: o acompanhamento de um cotista na 

Engenharia Elétrica 

 

Ao escutar fatos biográficos dos meus quatro principais entrevistados e fazer o 

uso de outras entrevistas de sujeitos que fazem parte das vivências dos participantes, foi 

possível conhecer características comuns de negros que são estudantes universitários. 

Essas características resguardam a individualidade de cada um deles embora estejam 

marcados pela distância de casa, pelas condições de cotistas e estejam ocupando as vagas 

nos cursos mais concorridos por nota em um espaço disputado de educação superior. 

Para além de sucessivos depoimentos sobre o cotidiano e a vida universitária, 

optou-se por adentrar, de maneira mais direta, no universo comum de um dos quatro 

jovens. Weberti foi o escolhido depois da já mencionada desistência de uma das 

entrevistadas. Como as trajetórias de vida foram compartilhadas por meio de entrevistas, 

Weberti, também, foi observado e acompanhado de perto em suas práticas diárias. O 

primeiro contato com esse estudante a respeito da pesquisa foi feito por meio de uma rede 

 
39 Segundo a página oficial da UFSJ, a UaiSoccer é uma equipe de competição de futebol de robôs, formada 

por estudantes e professores, “que realizam estudos relacionados a Robótica e Inteligência Artificial”. Os 

graduandos que integram o projeto são dos cursos de Ciência da Computação, das Engenharias Elétrica, 

Mecânica, Mecatrônica e de Produção. Disponível em: <www.ufsj.edu.br/noticias>. 
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social, indicado por uma amiga em comum. O encontro inicial foi realizado para 

esclarecer algumas dúvidas. As principais delas seguiram na direção de como seriam os 

nossos dias de convivência e como seriam combinados com os outros moradores da 

república.  

Poucos dias depois, partiu-se para a primeira entrevista com esse jovem. Assim, 

foi possível conhecer algumas de suas condutas sobre estudos, casa, família, lazer e outras 

coisas. E daí por diante, passei a ocupar partes de seu ciclo cotidiano e a me infiltrar nas 

suas relações permeadas entre o público e o privado. Nos primeiros dias do mês de 

novembro de 2018, subi o morro do Bela Vista, bairro em que Weberti mora com mais 

seis companheiros em república.  

Cheguei à casa amarela de arcos marrons por volta de 8h30. À sua frente, fica uma 

pequena árvore de folhagem verde brilhosa. Ao se passar pela rua, pela residência, é 

possível ver a ponta da igreja de São João Bosco. E ao adentrar o seu portão, logo se vê 

um corredor abarrotado de bicicletas, uma para cada morador. A passagem dá acesso 

pelas escadas ao andar de cima da casa, que não faz parte da república. Todos os dias, ao 

se chegar, é observado que os varais estão sempre cheios de roupas: umas pequenas, umas 

grandes, algumas aparentemente batidas e outras visivelmente novas. 

É possível ter acesso ao interior da casa por duas portas: a da sala e a da cozinha. 

Essa última, geralmente, é a mais usada por quem chega da rua. Weberti me recebeu de 

maneira bem ativa e espontânea. Primeiro, observei que seu horário de acordar gira em 

torno de 7h30, 7h40. O primeiro morador que eu conheci foi Mateus40, uma figura 

curiosa, que anda sempre a reclamar pela casa, característica que o torna bastante 

engraçado. No primeiro momento, agiu como se já me conhecesse. Com sua naturalidade, 

me tratou como se eu fosse um móvel do lugar.  

Acompanhada de Weberti, fui conhecer a casa, um grande espaço: tem sete 

quartos, um deles na verdade foi adaptado para que todos tenham o seu espaço íntimo e 

individual. No total, são 12 cômodos. A cozinha é a mais cheia de peças de mobília: dois 

fogões, uma geladeira grande, armários de parede repletos de utensílios domésticos e uma 

mesa com quatro cadeiras. Ao que parece, essas coisas já foram deixadas na casa pela 

 
40 Optou-se por não usar os nomes civis/sociais dos moradores da república do participante. Sem dúvida, 

teria que ser feita antecipadamente uma documentação que comprovasse a aprovação desses membros 

sobre o uso de seus nomes legítimos. No caso, foram usadas conotações fictícias. Cabe ressaltar que 

todos foram avisados sobre a pesquisa e consultados sobre a minha estadia na residência. 
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antiga dona e ex-moradora. Esse cômodo dá acesso e faz vista para uma espécie de 

lavanderia, onde fica uma grande mesa inundada de roupas, sempre limpas, para passar. 

 O outro extremo da cozinha permite o trânsito, por meio de dois degraus, e dá 

acesso aos dois banheiros, que ficam quase de frente um para o outro, e a uma galeria de 

quartos. O ponto final do corredor alcança a sala da casa. As paredes são brancas e 

conservadas, sem nenhum quadro na parede. Lá, ficam dois sofás um pouco gastos pelo 

tempo e um rack, onde fica uma grande TV. As suas outras prateleiras ficam vazias; não 

tem nenhum bibelô, nem enfeites, nem nada. Depois da cozinha, esse é o cômodo mais 

usado pelos moradores no plano coletivo, principalmente entre os intervalos de almoço e 

café ou nos finais de semana.  

O quarto de Weberti fica de frente à sala; à primeira vista, limpo e arrumado. A 

cama está sempre feita. Em cima dela, não fica nada além de um travesseiro. Fica evidente 

que o estudante tem uma espécie de aflição com desorganização. Sua tímida estante de 

livros parece ser separada por categorias: uma prateleira para os calçados, a de baixo são 

para os produtos de cuidado e higiene pessoal – uma caixinha de cotonetes, o desodorante, 

o fio dental, o hidratante corporal, o perfume que tanto preza, o protetor labial e um 

cofrinho de dinheiro, com senha. Nas próximas prateleiras, ficam as apostilas, a 

calculadora científica, um HD externo, dois, três livros, folhas de anotações, xerox e um 

chapéu. 

 A janela do quarto fica diariamente entreaberta do lado do móvel mais usado 

desse lugar: a mesa de estudos sobreposta com o notebook. Certeau et al. (2013, p. 204), 

ao tratarem sobre o espaço privado, afirmam: “Um lugar habitado pela mesma pessoa 

durante um certo tempo esboça um retrato semelhante a partir dos objetos (presentes ou 

ausentes) e dos costumes que supõem”. 

Enquanto Weberti me explicava como funciona a rotina da casa e sobre os 

horários de aula, percebi que o jovem funciona com pontualidade. Se tem uma coisa que 

o incomoda são os atrasos. Na parte da manhã, a casa praticamente fica vazia. No primeiro 

dia, não conversamos por muito tempo. Eu ficava em uma outra pequena mesa do quarto 

com meu computador ou pela casa conversando com alguém que chegasse por lá. Mas, 

ao longo das horas, Weberti e eu nos afastávamos cada vez mais. Aquele era o início da 

sua IC. De acordo com ele, sua dedicação, quase que exclusiva, se devia à entrega de um 

relatório de análise ao seu professor-orientador. 

Cida, a empregada da casa, sofreu um acidente doméstico e ficou afastada do 

trabalho até o início do ano seguinte. De alguma forma, a rotina da república havia 
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mudado por conta da ausência dela. Cada morador, individualmente, passou a lavar suas 

roupas, lavar a própria louça e se virar com o almoço, a tarefa mais trabalhosa aos 

moradores conforme pontua o estudante. A empregada é descrita por Weberti como uma 

mulher negra, baixa, aparenta ter uns 60 anos, ao que se sabe tem uma filha e já trabalha 

na casa há mais de um ano. Tanto Weberti quanto Mateus acham que ela estudou até o 

fundamental, mas nada específico. Pelo jeito de falar, Weberti não é muito próximo de 

Cida: “Ela gosta de ficar quieta, assim. Ela só conversa quando precisa”, disse o 

estudante. Na falta de Cida, religiosamente, saíamos de casa na companhia de Mateus às 

10h45 com destino ao RU do campus Dom Bosco, o mais próximo da casa. Para Weberti, 

esse é o melhor horário para se chegar, no momento exato em que o RU abre, às 11 horas, 

para não pegar fila. 

Entretanto, para o jovem, a hora das refeições, preferencialmente, deve ser feita 

em lugares discretos, sem muita agitação. Por isso, no dia a dia, a comida é levada para 

casa. O amigo Mateus, às vezes, dizia: “Vamos comer aqui no restaurante?” No que ele 

respondia: “Eu não como, não. Se vocês quiserem, podem ficar, mas eu não”. Pelas 

experiências de se alimentar das boas refeições de Cida, Weberti se recusa a comer 

comidas de preparo rápido, como miojo, ou lanches para substituir o almoço. Para ele, 

essa refeição é “sagrada” e deve ser feita no seu espaço privado. 

Via de regra, quando alguns dos meninos estavam em casa, todos, habitualmente, 

se sentavam à mesa. Porém, Weberti tem o costume de preparar o prato, levantar-se da 

mesa e sentar com o olhar atento diante da televisão para almoçar. Ele prefere não 

compartilhar esse momento. Desse modo, quem estiver em casa, depois das refeições, sai 

da mesa para ver TV com Ebinho. Todos se interessam por programas esportivos, os 

resultados das partidas de futebol, essas coisas assim. Em outro contexto, ao tratar sobre 

a esfera privada, Certeau et al. (2013, p. 241) mostram: “De um grupo a outro, não se 

consomem os mesmos produtos, não se acomodam da mesma forma, nem são absorvidos 

respeitando o mesmo código de boas maneiras à mesa”. 

Quando Jonas, um dos moradores mais próximos de Weberti, chega à república, 

essa é a hora de uma pequena distração diária. Esse jovem tem habilidade de falar com a 

casa toda. Fala de forró, toca violão nesses intervalos e troca risadas com o estudante. 

Eles fazem piadas internas e trocam ideias sobre computador. Esse mesmo rapaz 

compartilha com Weberti o medo de voltar para casa, pois o fim do curso de Economia 

se aproximava. Seu desejo era passar no mestrado em uma outra instituição. Essa 

preocupação, também, assolava seu companheiro Ebinho e ia na direção do que fazer 
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depois que acabar o curso. Entrar em um programa de pós-graduação é uma forma de 

estender o tempo de estudo, especializar-se e não voltar para casa sem ter o que fazer e 

retornar aos velhos costumes. 

A diversidade de histórias que habitam na casa se cruza no mesmo lugar. Aqui, o 

receio provocado pela saída da universidade não afeta todos os meninos do mesmo jeito. 

Por exemplo, Mateus, o morador mais antigo da república, que compõe o trio mais 

próximo de Weberti, está na sua segunda graduação e, atualmente, faz Engenharia 

Mecânica. Nesse caso, recebe total apoio dos pais quanto ao tempo de arrumar um 

emprego. Tanto que a sua idade, 27 anos, é motivo de brincadeiras entre os moradores. 

Tudo isso por que a idade média entre os moradores é de 23 anos. Para Mateus, terminar 

o curso não é sofrimento. Ele disse que os pais são bastante compreensivos em razão de 

que pode ajudar a família a cuidar dos negócios de panificação. Quanto à configuração 

da república, observam-se no Quadro 4, a seguir, informações gerais sobre esses 

estudantes que dividem a casa com Weberti, distribuídas entre idade, cidade de origem e 

ocupação familiar, respectivamente. 

 

Quadro 4 – Informações gerais sobre os moradores da república do participante 

Moradores Origem Idade Curso Ocupação 

Mãe Pai 

Jeferson* Ipatinga 23 Ciência da 

Computação 

Técnica em 

Enfermagem 

Mecânico 

Montador 

Jonas 

 

Pompeu 21 Ciências 

Economias 

Cuidadora de 

Idosos 

Cabeleireiro 

Luan Três Rios 22 Engenharia 

Elétrica 

Autônomo Autônomo 

Mateus Ipatinga 27 Engenharia 

Mecânica 

Comerciante Comerciante 

Otávio Augusto* Ipatinga 25 Ciência da 

Computação 

Técnica em 

Enfermagem 

Mecânico 

Montador 

Weberti Santana 

da 

Vargem 

22             Engenharia 

Elétrica 

Trabalhadora 

Informal 

Pedreiro 

X41  -      -                - - - 

Fonte: desenvolvido por Pâmella Silva Alves (2018) a partir de dados fornecidos pelos moradores da casa. 

*Jeferson e Otávio Augusto são irmãos. 

  

Cabe ressaltar que a composição da casa é normalmente organizada em sete 

moradores, mas durante o acompanhamento só havia seis estudantes por conta da 

transição do 7º integrante, que apenas se mudou para a república no meu último dia de 

participação no cotidiano de Weberti. Diante de uma sociabilidade amistosa entre os 

 
41 Pelas poucas horas de convivência, não foi possível conhecer esse novo morador, nem obter suas   

informações pessoais. 
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moradores, Weberti e o amigo Jonas parecem ter estabelecido uma espécie de competição 

não declarada sobre quem ficaria mais tempo sem usar as redes sociais para ganhar mais 

tempo nos estudos. O seu amigo desejava a aprovação no mestrado. Já Weberti teria mais 

tempo para escrever os dados da IC de Otimização de Sistema Elétrico. Em um panorama 

geral, parece que essa seria uma forma de mostrar à pesquisadora que estudava 

sucessivamente. É clara a sua dedicação aos estudos, mas não entrar nos aplicativos de 

celular e nas redes sociais reforçaria sua devoção às coisas da Engenharia Elétrica. É 

como se fosse “o traço de uma encenação destinada a dar uma certa imagem de si, mas 

também a confissão involuntária de uma maneira mais íntima de viver e de sonhar” 

(CERTEAU et al., 2013, p. 204). 

No decorrer dos dias, passado o horário de almoço, a casa volta ao normal. Para o 

jovem, estudar é uma prática cotidiana e repetitiva. À sua maneira, dado o estado de 

organização do seu quarto, o jovem retorna a uma espécie de rito religioso de leitura e 

escrita. Isso, previsivelmente, é uma espécie de “tática” para garantir sua estadia 

temporária, e essas práticas alimentam suas ambições pessoais e sociais. Esse espaço 

habitado assegura a sua experiência de ter um quarto individual à sua disposição, o que 

não era possível em Santana por conta do irmão. O mesmo espaço o mantém a certa 

distância dos transtornos familiares. Ali, só entra quem é permitido e só se fala quando 

ele demonstra o desejo de conversar. Aquele silêncio no interior do quarto era inquietante 

e permanecia por longas horas. Enquanto Weberti escrevia, só se ouviam, ao fundo, 

canções em baixo volume, que completavam o seu estilo de estudar, tipo: 

 

                                            Quem sabe isso quer dizer amor 

Cheguei a tempo de te ver acordar 

Eu vim correndo à frente do sol 

Abri a porta e antes de entrar 

Revi a vida inteira 

 

Pensei em tudo que é possível falar 

Que sirva apenas para nós dois 

Sinais de bem, desejos vitais 

Pequenos fragmentos de luz 

 

Falar da cor dos temporais 

Do céu azul, das flores de abril 

Pensar além do bem do mal 

Lembrar de coisas que ninguém viu 

O mundo lá sempre a rodar 

E em cima dele tudo vale 

Quem sabe isso quer dizer amor 

Estrada de fazer o sonho acontecer 

(BORGES; BORGES, 2002). 
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Em suas lembranças de criança, estão os momentos de participação na banda 

sinfônica de Santana da Vargem. A sua devoção aos estudos se mistura à sua afeição por 

música. É como se fosse uma maneira de amenizar as longas horas sentado em frente ao 

computador. Aqui, no sentido empreendido por Certeau et al. (2013, p. 204), a forma de 

organizar o meio próprio em que se vive “flutua como que um perfume secreto, que fala 

do tempo perdido, do tempo que jamais voltará, que fala também de um outro tempo que 

virá, um dia, quem sabe”.  

De cada semana que se passava, as segundas e quartas-feiras eram os dias do 

Inglês e, antes das aulas, sempre era o tempo de organizar e fazer as tarefas: “Mesmo se 

ninguém fizer [o dever], eu faço”, disse ele. Cronologicamente, eu observava que, por 

volta de uma hora antes da aula de língua inglesa, o jovem se levantava para tomar banho 

e, na sequência, fazia uma pausa para o café da tarde. Mesmo estando todo o tempo ali, 

Weberti nunca me convidava para os cafés na cozinha. Embora, simplesmente, seu “modo 

de fazer” possa parecer descortesia, essa relação com aquilo que consome tem um sentido 

maior no que se refere a dinheiro. Premeditadamente, quando vai ao mercado comprar os 

seus alimentos individuais para os lanches ao longo do dia (bolacha, leite, pão etc.), espera 

que essas pequenas compras durem por aproximadamente dois dias. Na verdade, se a sua 

refeição tivesse que ser oferecida a outra pessoa, a sua economia doméstica sairia do 

planejado e isso significaria mais gasto de dinheiro. 

Nesse quadro de trivialidades, praticamente, eu deixava a república todos os dias 

ao final das tardes. Evidencio que, na minha condição de mulher, não passei as noites, 

nem dormia na república por se tratar de um ambiente habitado especificamente por 

homens. Entre os motivos desse cuidado, estava a preocupação de onde dormir, como 

dormir e outras limitações que poderiam causar constrangimentos e desafios. 

Durante as observações e vivências diárias que se configuravam nas experiências 

mais familiares da “invenção do cotidiano” de Weberti, foi possível desenhar um mapa 

de seus horários, construído por meio das repetições. Essa representação apresenta, 

parcialmente, as suas maneiras de lidar com o tempo. Com a ajuda do diário de campo, 

foi possível perceber e rememorar que essas coisas invisíveis na vida do estudante têm 

lugar, tem hora de acordar, de estudar, de ir para a Universidade, tem noites de lazer etc. 

Assim, aquilo que é retratado na Tabela 7, a seguir, e é marcado pelo símbolo “x” remete 

às horas que não podem ser controladas por Weberti, como, por exemplo, os horários de 

almoço após as aulas e as reuniões de orientação de IC, ou se refere aos dias ocasionais. 
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Tabela 7 – Horários de práticas comuns do participante divididos por dias 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã Aula: 

8h00-

10h00 

 

Estudo 

livre 

Aula: 

8h00 -

12h00 

 

Aula: 

8h00 -

10h00 

Reunião 

de IC: 

10h00 

 

Aula: 

8h00 -

12h00 

Futebol Tempo 

livre/ 

Ligações 

para 

família 

Refeição Almoço: 

10h45 

Almoço: 

10h45 

Almoço: 

12h10 

 

Almoço: 

x 

Almoço: 

12h10 

 

Almoço: 

10h45 

Almoço 

x 

        

Tarde Inglês: 

17h30 - 

18h45 

Aula: 

15h15 - 

17h00 

Inglês: 

17h30 - 

18h45 

 

Estudo 

livre 

Aula: 

13h15 -

15h00 

Estudo 

livre/Tempo 

livre 

Assistir 

futebol 

Refeição Café: 

16h30 

Café: 

x 

Café: 

16h30 

 

Café: 

16h30 

 

Café: 

16h30 

Café: 

X 

Café: 

x 

        

Noite Corrida Estudo 

livre 

Forró Estudo 

livre 

Corrida Tempo livre Lazer: 

Forró 

Refeição Janta 

x 

Janta 

x 

Janta 

x 

Janta 

x 

Janta 

x 

Lanche 

X 

Janta: 

x 

Fonte: organizada por Pâmella Silva Alves (2018) com base em informações fornecidas pelo participante e 

nas observações diárias. 

 

A convivência na Universidade e as formas de usar a cidade 

 

No primeiro dia em que eu acompanhei Weberti nas aulas, o tempo estava nublado 

com risco de cair uma tempestade a qualquer momento. Chegamos ao DEPEL antes das 

8 horas. O estudante tem um jeito particular de lidar com as horas. Ele parece ter uma 

profunda relação com os horários marcados. Da mesma forma, não tinha costume de ir às 

aulas com Luan, um outro morador da república, que também era do curso de Engenharia 

Elétrica. Às vezes, esse jovem ficava o dia todo fora de casa por conta do estágio. Nos 

dias em que ambos faziam disciplinas em comum, no primeiro horário da manhã, Weberti 

sempre saía antes do colega, por volta de 7h30, e Luan sempre chegava atrasado. Assim, 

é observável que Weberti faz um controle rígido do tempo. 

Geralmente, cada matéria é feita com turmas diferentes. Por conta de sucessivas 

reprovações, comuns em seu curso, os estudantes se misturam pelos períodos. Quando 

chegávamos às salas, as pessoas olhavam disfarçadamente. Ninguém chegou a questionar 

sobre a minha presença, nem mesmo os professores, uma vez que foram avisados 

antecipadamente por Weberti. Bernardo e Mário são dois colegas que andam sempre 

juntos com o estudante. Estes, sim, ficaram curiosos para que eu me apresentasse. 

Normalmente, os três estão no mesmo grupo de trabalho, sentam-se próximos e 
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conversam nos horários de intervalo. A turma tem cerca de 30 estudantes. A maioria é do 

sexo masculino e apenas seis eram mulheres, mas nenhum negro na sala além de Weberti. 

A idade do grupo parece variar entre 20 e 24 anos. Com algumas variações, só um 

estudante parecia ter por volta de uns 40 anos. Ninguém se senta nas primeiras carteiras 

e muitas pessoas chegam uns 30 minutos depois do começo da aula sobre a “vida 

econômica de caminhões”. Ebinho, geralmente, se sentava ali nas cadeiras que ficam no 

meio da sala. 

Um número significativo de pessoas desistiu da matéria e é possível perceber pela 

fala da professora na chamada que Bernardo e Weberti eram os únicos que não tiveram 

falta no semestre, pelo menos até os dias do acompanhamento. A maioria da turma é 

conectada aos celulares, motivo de intimidação da professora. Alguns fazem anotações, 

mas, normalmente, as aulas são mais silenciosas; uma vez ou outra, surgem perguntas em 

voz alta para a professora. Nessa situação, muitos dos presentes na aula deixam os 

celulares sobre a mesa, mas, particularmente, Weberti e o amigo, não chegam a tirar os 

aparelhos celulares das mochilas. 

No dia a dia das aulas, o estudante não conversa com mais de quatro, cinco 

pessoas, a não ser em ocasiões peculiares de trabalhos. Mais tarde, entre um intervalo e 

outro, o trio (Weberti, Bernardo e Mário) conversa e brinca com risadas no meio do 

caminho durante as trocas de sala no CSA. Da mesma forma, eu e seus amigos 

conversamos sobre a minha pesquisa, a aula e os cancelamentos de aulas dos próximos 

dias. Mas no meio desses hiatos de aula, eu ficava ali sentada nos bancos do corredor à 

espera da próxima disciplina e à vista de Weberti e os dois amigos. Parece que a minha 

presença na sua roda de conversa o incomodava um pouco no seu desenrolar na conversa. 

Quando começa a outra matéria com a próxima professora, a configuração da sala 

é um pouco diferente, mas repetidamente os estudantes chegam atrasados. Eles são altos, 

baixos, gordos, magros, loiros, morenos e ruivos em um espaço com cerca de 60 

estudantes do curso de Engenharia Elétrica. Como visto, chegaram ao ambiente quatro 

jovens negros, contando com Weberti, e somente um deles era mulher.  

A conceituação de interseccionalidade de Karla Akotirene (2018) ajuda na 

compreensão da tímida presença de mulheres negras em estruturas de poder como o da 

universidade, principalmente no que se refere aos cursos mais difíceis de ingressar como 

o de Engenharia Elétrica no caso da UFSJ, no sentido de entender as dificuldades 

impostas pela condição de mulher e pela raça e outras opressões individuais que se 

combinam entre si. Assim, segundo Akotirene (2018, p. 68), interseccionalidade é a 
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definição “do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas de 

interação entre dois ou mais eixos de subordinação”. O termo demarca múltiplas 

categorias de opressão como raça, classe e gênero. Nesse sentido, interseccionalidade 

amplia a discussão acerca das desigualdades raciais e estruturais. 

Nesse outro cenário, a aula de “Fluxo de lâmpadas” foi agitada no tempo de 

resolução de exercícios que valiam pontos. Imediatamente, os estudantes se organizaram 

em grupos por proximidade para pensar e desenvolver o trabalho com o auxílio de 

celulares, folhas e notebooks abertos. No processo, um dos amigos de Weberti tinha o 

livro impresso e mais umas duas pessoas se sentaram com eles para trocarem ideias. 

Porém, a reclamação estudantil se revelou pela falta de padronização dos gráficos. 

Aparentemente, alguns sujeitos não conseguiram movimentar a ordem de resolução da 

atividade. Weberti permaneceu até o final e disse ter conseguido entregar os exercícios 

feitos junto com o grupo apesar de a nota ser individual. 

As quartas-feiras, sem dúvida, são os dias mais movimentados. As manhãs são, 

frequentemente, passadas no DEPEL. Digamos que a distância do bairro Bela Vista ao 

CSA seja relativamente curta, mais ou menos 10 minutos. O caminho é feito todos os dias 

de bicicleta. Os pedais sempre fazem a mesma rota pelas ruas inclinadas, que são 

pequenos morros que interligam o bairro às outras avenidas. Weberti não faz pausa 

alguma. Sai direto no Centro, passa pela Praça da Estação, segue pela Avenida Tiradentes 

e percorre na direção da Igreja de São Francisco de Assis antes de chegar ao campus. Ao 

sair da aula, faz o trajeto inverso na volta para casa. Na hora do almoço, encontra-se com 

os moradores da república reunidos na frente da TV. É como se fosse uma pausa para a 

digestão. Observa-se que, na quarta-feira, a distribuição de horários sai fora da sua 

projeção de tempo; por exemplo, a sua ida ao RU acontece depois do meio-dia. Para 

Weberti, essa não é a melhor hora para pegar as refeições no CDB, porque esse é o 

momento de pico e, consequentemente, a fila do almoço fica sempre cheia. 

Ordinariamente, depois do rito do almoço, é feita uma pausa de meia hora e, logo, são 

retomadas as análises da IC. Seguindo a lógica do caminhar da semana, mais para o final 

da tarde é a hora do Inglês. 

Como de costume, esse é também um dia de festa, dia de fazer a barba e cortar o 

cabelo. Weberti nunca deixa o cabelo crespo crescer. A quarta é o dia de forró. A principal 

coisa de que o jovem fala além dos estudos é sobre o “forrozinho pé de serra”. Os meninos 

da casa são os criadores do projeto “Universidade do Forró”, da UFSJ, que existe há 

quatro anos. Na verdade, quem teve essa ideia foi Mateus. Foi ele quem insistiu para que 
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Weberti começasse a dançar. Mateus e um grupo de estudantes, que arriscavam alguns 

passos da dança popular, resolveram fazer chamadas nos grupos da Universidade para os 

encontros, que, tradicionalmente, acontecem todos os domingos no final das tardes. De 

maneira mais geral, as atividades só não acontecem em feriados prolongados, em finais 

de período e em algum caso específico.  

Para os meninos da casa, “foi criada uma cultura de monitores” do forró. Aqueles 

que demonstram interesse, “dominam as bases” e frequentam as aulas passam a ser 

auxiliares no “Universidade do Forró”. As práticas são distribuídas em ciclos e cada 

monitor é responsável por uma sequência de aproximadamente seis aulas. Encontram-se 

logo, no grupo de dança, estudantes de cursos variados: “Medicina, Música, História, 

Engenharia Mecânica, Zootecnia, e por aí vai”. O número completo de monitoras e 

monitores não passa de nove. Pelos relatos e histórias contadas entre os caminhos de ida 

ao mercado, ou para o RU, ter o título de monitor é motivo de “vaidade” para muitas 

pessoas; status, disseram Weberti e Mateus. 

Os dois, na companhia de Jonas, são monitores, e Lucas é um frequentador 

presente. Mesmo não assumindo o compromisso de monitor, participa das aulas e de 

saídas informais para dançar. Ser monitor é ser convidado para coordenar um forrozinho 

nos encerramentos das semanas acadêmicas da UFSJ e nos barzinhos frequentados pelo 

pessoal da Universidade. Naturalmente, assim é construída uma rede amistosa com os 

estudantes que vão no forró. Alguns deles até frequentam a república ou se juntam para 

dançar no quintal de casa, de vez em quando, no final de semana. 

Ter esse papel no forró para Weberti virou uma espécie de “tática” para se livrar 

da tensão do curso. Para ele: “É como se fosse uma válvula de escape, porque a semana 

é pesada e tal. Aí, chega domingo é como se fosse uma terapia, mesmo”. E essa disposição 

significa um processo de muitas mudanças, “principalmente a questão das diferenças”, 

contou. A entrada no forró, que foi tão adiada por Weberti, segundo ele, tinha a ver com 

aquela antiga mentalidade, pela condição anterior de residente de uma cidade pequena, 

que tinha muita dificuldade de falar em público. Nesse sentido, acreditava naquele 

pensamento funcional entre o feminino e o masculino de que “dança não é conduta de 

homem”.  

O mesmo pode ser dito sobre os trânsitos nessa trajetória de Santana da Vargem 

para São João del-Rei. Aquele vargense, que tinha muita dificuldade para falar em 

público, “que nunca saía de casa”, passou a compreender a importância dos momentos de 
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lazer. Sobre esse movimento de passagem e distanciamento cultural, mediado pelos 

relacionamentos, Guacira Lopes Louro (2004, p. 24) argumenta: 

 

A viagem transforma o corpo, o ‘caráter’, a identidade, o modo de ser e de 

estar... Suas transformações vão além das alterações na superfície da pele, do 

envelhecimento, da aquisição de novas formas de ver o mundo, as pessoas e as 

coisas. As mudanças da viagem podem afetar corpos e identidades em 

dimensões aparentemente definidas e decididas desde o nascimento. 

 

 

Sobre os horários das atividades dominicais de forró, a maioria deles é anunciado 

em páginas de redes sociais por Weberti e os outros monitores como possibilidade de 

divulgar as aulas e elencar os avisos. 

 

Boa tarde, forrozeiros e forrozeiras!!! Hoje teremos aula normal na 

Universidade do Forró! Venham a pé, correndo, de bike e deem carona pros 

amigos, mas não percam essa aula maravilhosa! Teremos a base 4, quebra de 

pulso e um namorinho pra usar naquele xote pegado!!! Esperamos vocês às 

18:30 no pátio do CDB. Um cheiro! (ANÚNCIO – UNIVERSIDADE DO 

FORRÓ). 

             

       Figura 1 – Anúncio do grupo Universidade do Forró 

 

Fonte: Divulgação da página Universidade do forró  

na rede social Facebook. 
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Os dias de dança são ocasiões para usar aquela roupa nova. Isso significa que 

Weberti tem, separadamente, as roupas de ir para aula e as roupas e o sapato de ir para o 

forró. O jovem estuda na UFSJ há cinco anos e desde então é bolsista, não é um 

assalariado. Com a ajuda financeira da assistência estudantil da Universidade e o apoio 

complementar do pai, ele consegue pagar as contas do curso de línguas e deixa aquela 

reserva para as idas ao supermercado, finanças administradas, sistematicamente, por 

Weberti. Aí que entra a presença do irmão, uma fonte afetiva de apoio às demandas 

imediatas. Parece que esse familiar, ocasionalmente, costuma auxiliar nas questões 

econômicas. Ajudou na compra do celular, na compra de perfume, de acessórios, 

vestimentas e outras coisas: “Eu pesquiso muito, compro tudo pela internet”, conta.  

Segundo Portes (2001, p. 181), em seu estudo que trata sobre a trajetória escolar 

de estudantes pobres que passam pelo mesmo tipo de privação financeira, como no caso 

apontado, essas coisas são: “questões paralelas” ao ambiente universitário, que englobam 

tudo aquilo que não se refere estritamente ao ambiente acadêmico, mas que influenciam  

e limitam as possibilidades de uma produção desejada”. 

É importante perceber que as privações paralelas, às vezes, são contornadas pela 

contribuição do irmão, que decidiu não pleitear uma vaga na universidade, “e também o 

meu pai colocou ele muito cedo no trabalho. Aí, acaba que fica numa zona de conforto, 

ganhando o próprio dinheiro, podendo gastar com o que ele quiser”, contou o estudante. 

É esse irmão que o ajuda a suprir alguma falta que emerge no seu cotidiano em meio à 

impossibilidade que Weberti encontra para conciliar estudo com trabalho. Nesse caso, os 

amparos familiares, não necessariamente, estão ligados à Universidade, mas também são 

de ordem material. Observa-se, então, que o jovem faz uso daquilo que Portes (2001) 

defende, a mencionada “solidariedade interna”. Assim, em um cenário de instabilidade 

econômica, comum nas camadas populares, Weberti aciona apoio de membros da família, 

a fim de dar continuidade aos estudos. 

Para além disso, retomando a questão da quarta-feira à noite, não por acaso, esse 

é um dia mais descontraído e pude presenciar o clima da casa. Os cheiros de perfumes se 

misturavam ao aroma da janta. Comer em casa é uma maneira de não gastar dinheiro com 

comida na rua. Assim, eu presenciei, logo na primeira semana, a preparação para a saída 

que antecede uma já marcada presença de participantes do “Universidade do Forró” no 

barzinho frequentado pelos estudantes da cidade. O lugar fica a poucos passos do 

tradicional Largo do Carmo, no centro da cidade, mas cabe destacar que o espaço recebe 
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um público específico da Universidade. À ordem normal, os estudantes do Santo Antônio, 

onde são oferecidos os cursos das Engenharias, não costumam ir a esse bar. 

Ainda na intimidade do lar, é observado que a preparação para o passeio demanda 

tempo, incluindo terminar de jantar, esperar o colega acabar de arrumar e aguardar a 

amiga, que vai junto para a dança, passar na república. Por conta de sua superorganização, 

Weberti já estava antecipadamente pronto, mas quem termina primeiro senta para 

conversar sobre assuntos que variam entre o final do período, as paqueras, a professora, 

a possível aprovação de Jonas no mestrado, a apresentação de seminário, o gosto da 

comida e a preocupação com o estágio. Os bate-papos tratam, excessivamente, da 

Universidade e se misturam às coisas triviais de dentro de casa. 

Estamos sentados diante da mesa da cozinha ouvindo música. No meio da 

conversa, pela primeira vez, tive contato com todos os moradores ao mesmo tempo. No 

meio da falação, aparecem histórias de Mateus, um dos moradores, sobre a república: 

 

– Na verdade, é uma casa que colegas dividem, uma casa, com as suas 

obrigações e deveres e seus direitos. Então, mas eu acredito que, tipo assim, o 

início de tudo, tem aproximadamente uns dez anos. 

 

– Como que vocês chamam a república? 

 

– República Faixa de Gaza. O nome da república é por que quando eles 

[antigos habitantes] moravam num prediozinho, no corredor, tipo assim, 

existia a república Vaticano, existia república, vamos dizer assim, daquela 

parte do Oriente. Aí, os meninos chegaram assim: ‘Ah, então, vai virar Faixa 

de Gaza’. Essa é a história que eu conheço pelos fundadores da república. 

 

Nessa estrutura domiciliar, é preciso, de certa maneira, atingir um mínimo para se 

fazer aceito. Resguardadas as singularidades, todos os sujeitos que vivem na casa são 

estudantes da UFSJ. Pela distância que vivem da família, sendo usuários do mesmo 

espaço, acabam por fazer as atividades fora da Universidade juntos. Para Certeau et al. 

(2013), o acontecimento de dividir o mesmo espaço e as formas de lidar com a 

apropriação desse mesmo “lugar comum” estão ligados a uma coesão social. Por isso, 

eles devem ser sustentados pelo respeito da “convivência, instantânea reguladora que 

recomenda tacitamente leis obrigatórias para o benefício do bem comum [...], e que 

poderíamos chamar, de modo mais geral, um possível para todos” (CERTEAU et al., 

2013, p. 165). 

De qualquer forma, existe um sistema de divisão de tarefas na casa. Essas práticas 

precisam ser cumpridas, respectivamente. por todos os moradores, como aponta o Quadro 

5 a seguir. Para além disso, o principal é que cada um que mora ali pague as contas 
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previamente em dia. Esse é um dos princípios fundamentais para se manter a boa 

convivência. 

 

Quadro 5 – Designação de deveres dos moradores na república 

Morador Tarefa 

Jeferson Recolher internet + pagar a internet 

Jonas Recolher aluguel + pagar aluguel 

Luan Recolher o valor da compra do mês + fazer compra 

Mateus Recolher o pagamento da empregada + sacolão 

Otávio Augusto Recolher água + pagar a água 

Weberti Recolher luz + pagar luz + caixinha da casa 

Fonte: organizado por Pâmella Silva Alves (2018) com base em informações fornecidas por Weberti e 

demais moradores. 

 

Com variantes, a vida cotidiana na casa, também, significa momentos de 

aprendizagem, aprender a cozinhar, colocar o lixo na rua nos dias de coleta, guardar as 

roupas pessoais no armário, lavar o próprio prato e a xícara de café, limpar o banheiro e 

a casa, principalmente na ausência da Cida, e conviver juntos. A habitual cumplicidade 

entre o trio Weberti, Jonas e Mateus é perceptível na intimidade da república. Luan, no 

mesmo sentido, demonstra um companheirismo amistoso com eles.  

Mas são, justamente, os outros dois moradores, que, na verdade, são irmãos, 

ambos do curso de Ciência da Computação, que mantêm uma relação distante com toda 

a casa. Não se sabe ao certo os motivos dessa dupla ausência. Eles, simplesmente, não 

participam das atividades de dança praticadas pelos outros estudantes da casa e não 

aparecem por lá nos intervalos de aula entre o período da manhã e o da tarde no decorrer 

da semana. Jeferson e Otávio Augusto sempre chegam ao fim da noite. É como se a casa 

para eles fosse uma espécie de hotel, onde, literalmente, eles chegam para comer, fazer 

os cuidados de higiene e dormir para, logo, sair de manhãzinha. Com exceção dos finais 

de semana, ou quando não tem aula, a maior parte destes dias é passada nos seus quartos. 

Para se ter uma ideia, eu consegui conversar com um deles no dia da ida ao bar 

durante a noite. Jeferson estava lá na cozinha, de passagem. Experimentei conversar e ele 

foi bastante simpático, mas é de pouca conversa e responde ao que lhe é perguntado. 

 

– Você não vai no forró? 

– Não, não vou, não. 

– Você não participa nos outros dias? 

– Não. Eu gosto mais de ficar na Universidade. 

 

Conforme dito, é preciso mobilizar algumas atitudes para se manterem as relações 

sociais. Em casa, Jeferson e Otávio Augusto só mantêm as relações diplomáticas: dividem 
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as tarefas e os custos da casa. Ou seja, só fazem o mínimo para manter a convivência, 

mas não parecem fazer parte do grupo. São, praticamente, incomunicáveis no que diz 

respeito às intimidades extradomiciliares. Os dois parecem não ser aceitos, ou não se 

fazem aceitos, nas pausas de lazer coletivo, compartilhadas por Weberti e os outros 

moradores. Nessa lógica, os dois estudantes de Ciência da Computação não nos 

acompanham na caminhada até o centro da cidade. 

O encontro dos forrozeiros tem lugar marcado na quarta-feira, mais 

especificamente na Rua da Cachaça: “Geralmente, são esses rolê, mesmo. Ou eu tô no 

forró final de semana, ou, então, a gente vai pra algum barzinho”, afirma Weberti. O dono 

do estabelecimento convida alguma banda para tocar forró ao vivo e o “Universidade do 

Forró” divulga o evento. Às vezes, eles ganham descontos nas rodadas de cerveja. 

Weberti tem o costume arraigado de beber duas latas de cerveja antes de sair de casa. 

Segundo o estudante, isso basta. E disse: “A gente vai porque gosta de dançar forró, 

mesmo”.  

Mas é bem verdade que o forró oferece outros benefícios além da dança. Quando 

chegamos ao bar, logo, os amigos já se separaram em pares livremente. Enquanto eu 

arriscava dançar, foi possível presenciar um pequeno espetáculo de forró. São observáveis 

as posturas, os movimentos e os toques de revezamento: “Ombro ereto, sem olhar pro 

chão, na ponta dos pés”. Visivelmente, as pessoas, que nos cercam, percebem a 

desenvoltura dos estudantes dançarinos, que, ao longo desse tempo, foram convidados 

por uma nova “dama” a trocar uns passos pelo salão. Nessa posição, Weberti e os outros 

monitores atraem os olhares potencialmente interessados de possíveis paqueras.  

Em resumo, não foi possível quantificar quantas vezes e com quantas 

universitárias Weberti dançou durante a noite. Todas as suas relações de lazer são 

especificamente com os estudantes da sua casa. Tirando a vida escolar, Weberti não sai 

com nenhum dos seus colegas de curso de Engenharia Elétrica. As relações não se 

estendem para os finais de semana. Corriqueiramente, o pessoal do curso costuma fazer 

outros programas: “tomar uma cerveja” no complexo de bares próximo à Universidade. 

“Assim, se chamar para ir, eu vou”, explicou Weberti. Segundo ele, gosta de ir a lugares 

mais alternativos, como esse que toca forró. 

Passada essa noite, tudo volta ao normal e bem cedo. De volta ao espaço 

doméstico, pela manhã, retornamos à tensão silenciosa de um visível distanciamento de 

Weberti. Em boa parte do dia, ele resolveu ficar trancado no quarto. Definitivamente, só 
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saiu para cumprir com precisão o seu horário de ida ao RU. Enquanto isso, eu transitava 

pelo espaço inventando “um modo de fazer” para continuar na casa.  

Por ocasião, Mateus sempre estava no lugar nas manhãs e tardes, no seu quarto a 

estudar de porta aberta ou na cozinha. Eu e Mateus tínhamos o hábito de conversar 

bastante, repetidamente, sobre a cena política do País, que foi tomado por um contexto de 

polarização nas eleições presidenciais. Era disso que Mateus gostava de falar: sobre os 

“preconceitos familiares” aflorados ou sobre a sua falta de identificação com o pessoal da 

Engenharia Mecânica. Mateus nunca sai com os colegas de turma pela falta de afinidade 

com os assuntos e com os lugares que eles frequentam. Em nossas conversas, eu praticava 

uma escuta interessada e aceitava suas ideias com empatia.  

Além disso, no decurso das prosas, eu, às vezes, organizava a cozinha, lavava 

alguma louça usada por mim e tirava o lixo. Cabe destacar que essa ajuda em alguns 

afazeres domésticos se deu por conta da minha utilização do espaço físico da república. 

Apesar de que, do ponto de vista da administração normal da casa, se alguém faz o serviço 

de outra pessoa, esta abre possibilidade para que esse sujeito deixe de cumprir com suas 

obrigações. Por isso, não era sempre que eu fazia essas coisas. Quanto à aproximação 

com Mateus, digamos que ele tinha um papel de extrema importância no dia a dia do 

participante. Exceto as aulas, Weberti quase nunca sai sem ele. Assim, as minhas trocas 

com esse amigo de Weberti foi no sentido de explorar um pouco mais sobre suas relações 

domésticas por meio de informações que pareciam despretensiosas. 

Eu fiz de tudo para ser aceita como um membro da casa e comecei a criar “táticas” 

para desenvolver ações de aproximação com Weberti. Observei que o seu horário de 

almoço era sagrado. Então, passei a adquirir mais fichas de almoço, além das que eu 

realmente precisava, e as oferecia ao estudante com a desculpa de que tinha comprado 

sem querer apesar de sua inicial negação em aceitar almoço da sua acompanhante ou pelo 

seu receio em pegar algumas moedas emprestadas pela falta de troco. À medida que fui 

descobrindo seus gostos favoritos, séries, canais de vídeos online, eu fui tentando entrar 

no seu mundo e ganhar a confiança dele. Durante os dias de acompanhamento, com uma 

espécie de curiosidade, eu comecei a ter acesso a essas coisas, a fim de trazer no dia 

seguinte mais elementos para nossa conversa. 

 Por conseguinte, a nossa relação foi se estreitando. É como se eu tivesse 

construído “astúcias” cotidianas para explorar suas “artes de fazer” a vida comum. Na 

verdade, certo dia, Weberti me pareceu surpreso quando, depois de horas à frente do 

computador, em função do relatório de IC, eu ofereci uma porção de chocolates antes de 
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deixar a casa e pedi que escolhesse alguns: “Pra mim? [surpreso] Não precisa”, 

respondeu. “É, pra você”. 

Nessa hesitação, ele se surpreendia com o oferecimento desses mimos. Tendo seus 

princípios de poupar dinheiro, não se viam coisas simples assim no seu quarto, como, por 

exemplo, balas, bombons, doces e refrigerantes no decorrer da semana; nem de vez em 

quando. Sistematicamente, sua economia não permitia esses pequenos luxos. Como 

repetição, comprava os mesmos itens no supermercado: bolacha, leite e pão. Em tom de 

brincadeira, sempre gozava das formas de consumo de Mateus, que, por vezes, buscava, 

nas prateleiras do mercado, pequenos agrados para si, tais como bandejinha de morangos, 

caixa de bombons e leite condensado, coisas que podem ser vistas como desnecessárias, 

mas que dão prazer. 

A única hora do dia em que caminhávamos pelo interior do bairro era nas idas e 

voltas do RU. Como a casa de Weberti fica bem no começo dessa povoação, de maneira 

uniforme, seguia-se uma parte da rua Belizário Leite até chegar à rua principal da baixada 

do Bela Vista. Esse bairro conta com pequenos comércios, muitos deles improvisados nas 

garagens das casas, uma loja de roupas, que à primeira vista tinha pouca movimentação 

de moradores, uma academia de esportes e, ao subir a rua, avista-se a Escola Estadual 

Ministro Gabriel Passos. Tem, também, aquele bar do bairro, espaço nunca frequentado 

pelos membros da república. Na ideia dos membros da casa, esse ponto atrai pessoas mais 

idosas, que aparentam ser pouco receptivas com estudantes. 

O bairro é estruturado em longas ruas, que são estreitas. Aparentemente, não 

parece ser um bairro universitário. Ele é mais habitado por famílias, compostas por 

pessoas mais velhas, pelo burburinho e conversas que se ouvem ao se transitar pelas ruas. 

Na sua movimentação durante os horários de pico, são vistas muitas crianças, algumas 

delas acompanhadas de adultos, bem como são vistos pedreiros que trabalham nas 

construções e pouca circulação de veículos, a não ser na rua João Meirinho, que faz parte 

do trajeto do ônibus municipal.  

Algumas casas são mais robustas e outras menos. Nesse cenário do bairro, pelo 

que se tem notícia, existe um pensionato feminino para universitárias e mais uma 

república masculina. Na verdade, os moradores da república transitam somente na entrada 

do Bela Vista. Assim, não é possível perambular e caracterizar, especificamente, o quadro 

de moradores por toda a extensão do bairro. Para Certeau et al. (2013, p. 43), o bairro é 

um espaço trivial de partilha entre os seus usuários, “ele é também o lugar de uma 
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passagem pelo outro, intocável porque distante, e, no entanto, passível de reconhecimento 

por sua relativa estabilidade. Nem íntimo nem anônimo: vizinho”. 

Durante o itinerário das idas diárias ao CDB buscar almoço, nenhuma pessoa da 

vizinhança abordava Weberti ou quem nos acompanhava. Eles não fazem saudação 

alguma e nenhum simples riso frouxo. Não se conhecem por nome, mas se conhecem de 

vista. O único vizinho com o qual os moradores mantêm relação é o dono da casa usada 

pelos rapazes como república. O proprietário mora ao lado, e esse vínculo é por conta de 

assuntos burocráticos de pagamento das contas e questões funcionais.  

No percurso até a Universidade, aconteciam os momentos de compartilhamento 

dos acontecimentos da noite anterior, planos e ações dentre outros. Em um desses dias, 

Weberti fez uma narrativa cercada de melancolia, que remetia ao seu não lugar. Ao 

mesmo tempo que o jovem não tem raízes em São João del-Rei, é como se Santana não 

fosse mais o seu destino, o seu lar. Existe, ainda, a falta de identificação com aqueles 

antigos amigos de infância, seus amigos de confidências, do futebol, das brincadeiras na 

quadra do bairro. Pelo que se pode observar, as únicas coisas que compartilham são 

recordações, mas muitas causas, hoje, separam as suas formas de levar a vida, 

principalmente nas contradições, que se referem às maneiras de olhar para fatos pontuais, 

incluindo as maneiras de enxergar os relacionamentos afetivos, posicionamentos 

homofóbicos e racistas, que passaram a incomodar Weberti. Os gostos não seguem na 

mesma direção. Os lugares frequentados são diferentes. Os planos partilhados com os 

colegas de São João del-Rei em relação à cultura de estudante não são assuntos comuns 

ao seu meio em Santana e não interessam aos seus antigos amigos de lá. 

Essa mudança geográfica na história de Weberti fez com que até aqueles papos 

que antes pareciam tão comuns não sejam motivos de prazer partilhado com aqueles que 

ficaram lá em Santana. Para ele: “Quem fica não abre a cabeça”. Louro (2004, p. 24), ao 

tratar sobre o viajante, aponta que “seus modos talvez sejam irreconhecíveis, 

transgressivos, distintos dos padrões que se conhece. Seu lugar transitório nem sempre é 

confortável”. Daí, esse estranhamento entre ambas as partes. 

Os estudos de Luiz Fernando de Oliveira e Écio Antônio Portes (2014) revelam 

bem aspectos como esses, inerentes ao distanciamento de origem, e que, por 

consequência, causam sofrimento. Características como essas foram identificadas no 

trabalho, que diz respeito à trajetória socioescolar de Maurício, uma figura oriunda das 

camadas populares, que teve acesso e se formou em um curso altamente seletivo da 

UFMG. Os autores apontaram que foi justamente a sua ascensão sociocultural que 
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provocou o afastamento das suas lógicas de origem. No caso, o “distanciamento escolar 

que surgiu entre ele e seus familiares parece ter sido convertido em distanciamento social 

afastando-o de seus iguais e aproximando-o de seus diferentes” (OLIVEIRA; PORTES, 

2014, p. 1154, grifos dos autores). 

Na Universidade, Weberti pensa no futuro e espera, por meio dos estudos, ter uma 

boa condição financeira “e melhoria para minha família”, afirmou. Nessa situação, 

articula ingressar no mercado de trabalho ou no mestrado. Para o jovem, culturalmente 

na Engenharia Elétrica, aqueles que, atualmente, são pós-graduandos passaram pela IC. 

Na busca de ser bem-sucedido na pesquisa, Weberti procura, particularmente, se sentar 

na primeira carteira de frente ao seu professor-orientador. Uma ação “astuciosa”, que 

criou para qualificar o seu processo de filiação à Universidade, na direção que lhe 

interessa. 

Além disso, Weberti tem Mário e Bernardo como seus fiéis parceiros para todas 

as horas dentro da Universidade, em especial Bernardo, um amigo pelo qual o estudante 

tem admiração pela sua inteligência e responsabilidade. Ele procura seguir seus passos. 

Além de parceiro, Bernardo é filho de um professor do DEPEL, que também é muito 

estimado pelos estudantes de Engenharia Elétrica. Weberti fala: “Bernardo é sem 

explicação. Ele é uma pessoa que eu posso chamar de amigo no curso”. Nesse cenário, 

esse jovem só não se faz presente nos espaços fora da Universidade. Em razão de ser um 

sujeito mais caseiro, “ele não sai de casa não”, explica.  

 

A gente [Weberti e Mário] fica brincando com ele [Bernardo]. Às vezes, ele 

convida para almoçar na casa dele, com a família, quando tem que fazer 

trabalho. Lá, é tudo arrumadinho, na mesa tem prato pra tudo, talheres 

certinhos, taça. A gente fica até sem jeito [risos]. Aí, ele fica todo sem graça. 

 

Essa fala exprime bem uma situação de incômodo disfarçado pelo riso diante das 

práticas de se comportar à mesa na casa de um amigo. Na interpretação de Certeau et al. 

(2013, p. 248, grifo do autor), sobre os comportamentos nos diferentes meios sociais, 

observa-se que: “Cada grupo se definiria por sua posição de classe e seu modo de agir 

dependendo de uma circulação obrigatória em um ‘conjunto de opções totalmente 

preparadas, de possíveis objetivamente instituídos”. Diante da personalidade particular e 

reservada de Weberti, foi por volta do 9º dia de acompanhamento que a nossa relação se 

tornou mais profunda. É como se tivesse saído toda aquela neblina, que não me deixava 

tocar em certos pontos, como a história de sua mãe, ou o fato de ter deixado de ignorar 
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minhas falas e, na sequência, concordar com o que um amigo disse mesmo tendo sido 

exatamente a mesma coisa que eu havia dito antes.  

Visivelmente, o seu desejo de falar tomou conta do quarto no 10º e último dia de 

acompanhamento. Ele não se preocupou com a escrita. Parece que havia dado um estalo 

que o fez enxergar na minha figura a possibilidade de confidenciar coisas que ficaram 

esquecidas e talvez guardadas em alguma parte da sua memória. Quem sabe tenha se 

atentado às minhas tentativas de contar sobre trechos da minha história para que se 

sentisse mais à vontade. 

Não se sabe ao certo o que possa ter acontecido com os problemas que 

dificultavam a nossa relação. Aliadas a isso, as já mencionadas mudanças começaram a 

aparecer, principalmente depois que o céu se abriu. Parece que até o Sol ajudou. Fiquei 

na companhia de Weberti o tempo suficiente para saber que ele não sai de casa sem os 

seus óculos, nunca tira o seu relógio do pulso, que é muito difícil o fazer mudar de opinião 

e, definitivamente, detesta dias chuvosos e nublados. E a última semana que passara, tinha 

sido regada por muita chuva e tempo ruim. Foi nessas circunstâncias de volta da luz do 

Sol que eu recebi um convite para conhecer outras imagens do estudante, um sujeito mais 

descontraído e solícito, que eu não imaginava conhecer. Acredito que essa nova postura 

foi sendo construída pelas diversas tentativas de escuta atenta e pela minha participação 

ativa e envolvimento nas coisas da casa. Na situação, em meio às suas “maneiras de 

fazer”: “Eis que milhares de pormenores contraditórios ganharam sentido, encaixando-se 

uns nos outros, tal como a justaposição paciente de quadradinhos monocrômicos acaba 

compondo o desenho de um artístico mosaico” (CERTEU et al., 2013, p. 22).A partir de 

então, percebo que os finais de semana são mais tranquilos para o estudante. Aquele 

futebol no CTAN é trivial aos sábados com a galera da Universidade. Segundo seus 

relatos, nas horas vagas, não tem costume de ler revistas, nem jornais impressos, mas tem 

o costume de ler os noticiários na internet. Afirmou: “Leio BBC, The New York Times, 

esses jornais mais conceituados”. Diz que gosta de livros mais populares como A Cabana 

e Game of Thrones “embora esteja bem parado com as leituras”, contou. Um exemplo 

disso foi de um livro que apareceu na sua cabeceira da cama no primeiro dia do 

acompanhamento na casa. Depois disso, o exemplar nunca mais apareceu por lá. Ele 

prefere ver filmes e séries nas férias para não comprometer o seu foco nos estudos ao 

longo do semestre letivo ou para não comprometer o seu horário de acordar, programado 

todos os dias para as 7h30. Porém, quando assiste a filmes, não tem o hábito de os ver no 
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cinema: “Eu sempre durmo naquele lugar [cinema]. Impressionante. É só eu chegar lá, eu 

durmo. Eu fui poucas vezes”. 

Conforme o andar do fim de semana, o domingo é o mais performático de todos 

os dias. Pelo fenômeno da coletividade da casa, o jovem renunciava ao seu pontual e 

singular horário de organização para o almoço às 10h45. Sendo assim, Weberti 

acompanhado de seus dois companheiros, Jonas e Mateus, costumavam ir ao 

supermercado comprar carne, mistura e refrigerante para a refeição. Em suas práticas 

ordinárias, o almoço dominical, habitualmente, saía depois do meio-dia. Nessa dinâmica, 

Mateus ficava responsável pela preparação da comida. Já Weberti e Jonas cuidavam das 

louças. Esse tempo de cozinhar era usado para as brincadeiras e conversas informais, 

misturadas aos timbres múltiplos no íntimo de “morar e cozinhar” no conforto doméstico.   

Pelas práticas da “arte de conviver”, percebi que a noite de domingo deixou de ser 

apenas o tempo de estudar e, cotidianamente, se tornou o dia de aproveitar a cidade e o 

pátio do CDB. Weberti se dedica profundamente ao desejo de dançar e alimenta, também, 

por meio da dança, suas fantasias de reconhecimento cultural na Universidade. A 

invenção do cotidiano 

 

tornou possível a apropriação do espaço urbano pelo desejo de um sujeito 

itinerante que, descobrindo-se na vitalidade de suas forças vivas, começou a 

amá-las porque afinal podia reconhecer-se nela como consumidor e não mais 

apenas como produtor (CERTEAU et al., 2013, p. 152). 

 

No decorrer do descanso semanal, o domingo, também, é o dia de ficar mais 

próximo da família. Além disso, a única pessoa com quem o jovem, normalmente, fala 

nos dias de semana é o irmão. Os dois, no dia a dia, trocam mensagens instantâneas, mas 

não são conversas muito extensas. Todavia, por vezes, é no domingo que Weberti fala 

com todo mundo. Liga para a mãe, para o pai e, sucessivamente, faz uma ligação para a 

avó. Ele conta: “Meu pai não liga, porque ele fica falando que não tem crédito [risos]”. 

Apesar de ser o mais jovem da família, as conversas telefônicas são usadas pelos parentes 

como momentos para ouvir alguns conselhos de Weberti. Parece que eles o enxergam 

como um mediador dos conflitos pelo fato de ser visto por todos como uma pessoa 

responsável: 

 

Irmão: Você vai ter que conversar com ele. 

Mãe: O que você acha desse emprego? 

Irmão: Nossa, como é que a gente vai fazer para resolver isso? E agora? 
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De qualquer forma, ainda que Weberti demonstre sentimentos afetuosos pelos 

familiares, acima de tudo estão as suas práticas na Universidade. E, em certa medida, o 

distanciamento da sua antiga cidade pode ser, na verdade, uma fuga das perturbações 

opressoras que se encontram no interior do seu antigo lar em Santana da Vargem. Essa 

dispersão de querer viver longe de casa possui diferentes nuanças e questões 

controvérsias, incluindo divisão de bens, restrição econômica, ofensas e outras coisas. 

Diante de tudo isso, diz em seu relato: “Quando coisas assim acontecem, eu estudo para 

ver se passa”. 

Por isso, acredito que, pelo seu desempenho escolar, o estudante conseguiu jogar 

bem o jogo universitário. Sendo assim, Weberti foi capaz de produzir um efeito de 

durabilidade no decorrer do curso de Engenharia Elétrica. Ele não vacila diante de um rol 

de convites que aparece como calouradas, cinema e teatros, entre outros. Como 

observado, foram descobertas formas de praticar a cidade, mas essas ações têm lugar e 

têm hora além de serem, na maioria das vezes, gratuitas. O jovem sabe que é o ato de 

estudar com afinco que produz uma identidade de estudante nele. Dessa forma, ser 

metódico e controlador do tempo faz parte desse jogo. Assim, 

 

ser portador de conhecimento viabiliza a permanência no espaço acadêmico. 

Aqui, o conhecimento significa muito mais do que manipulação e aquisição 

dos conteúdos escolares: significa aquisição de um conjunto de códigos de 

decifração que possibilita múltiplas leituras do mundo (PORTES, 2001, p. 

252). 

 

Nessa concepção, Portes (2001) define que estudantes pobres que ingressam no 

mundo acadêmico precisam se associar a esse espaço, nem que seja de forma mais ampla, 

de modo que consigam se diferenciar pelo conhecimento ou se “igualar”, nesse sentido, 

aos colegas. Porém, por mais importante que seja tratar de trajetórias escolares bem-

sucedidas de negros, a questão da representatividade institucional não é simples e não se 

esgota na presença individual de pessoas negras. É claro que 

 

o reconhecimento intelectual de um homem negro e, especialmente, de uma 

mulher negra, não podem ser subestimado quando se trata de uma realidade 

dominada pelo racismo e pelo sexismo. Ademais, a representatividade é 

sempre uma conquista, o resultado de anos de lutas políticas e de intensa 

elaboração intelectual dos movimentos sociais que conseguiram influenciar as 

instituições (ALMEIDA, 2019, p. 110). 

 

Almeida (2019) propõe, em seu livro O que é racismo estrutural, uma discussão 

acerca desse conceito de racismo, que integra as organizações políticas e econômicas da 
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sociedade e que se manifesta, inclusive, em instituições de difusão de conhecimento como 

a universidade. Para o autor, a representatividade e a presença de negros em espaços de 

poder são elementos importantes, mas não são o suficiente para combater o racismo. 

Assim, o que se pode concluir é que o acesso de sujeitos discriminados historicamente 

por conta da raça nesses espaços significa a produção de resultados concretos e que a 

organização das instituições está tomando novas formas (ALMEIDA, 2019). 

 

4.2 Cecília: a arte de se fazer aceita na Medicina 

 

Em outubro de 2018, no dia da entrevista, Cecília preferiu não tocar no assunto, 

nem retomar as explicações sobre o motivo da sua desistência de participação na pesquisa 

de campo, uma vez que já havia explicado alguns pontos por mensagens a mim. 

Anteriormente, no nosso primeiro encontro, como já mencionado, Cecília, além de ser 

entrevistada, seria acompanhada no contexto de suas práticas cotidianas. Por efeito disso, 

depois da imprevisível negação de Cecília em participar da pesquisa, ela foi substituída 

por Weberti. Cecília e eu havíamos combinado que teríamos um período de convivência 

em seu universo sociocultural, incluindo espaço doméstico, aulas e horas de lazer caso 

acontecessem.  

Só foi possível chegar a uma estudante de Medicina, que aceitou ouvir a proposta 

da pesquisa, por meio de diferentes colegas da universidade que tinham conhecidos no 

Departamento de Medicina (DEMED) e por indicação de uma professora do próprio 

curso. Na ocasião do primeiro encontro, Cecília demonstrou um sentimento de 

empolgação pela temática do trabalho, principalmente por não se sentir “representada” 

no seu curso. Nesse dia, disse não ter aulas com professores negros e que pouco se veem 

estudantes negros no curso, o que não deixa de ser uma verdade. Até existem certos 

estudantes negros na Medicina, mas quase nenhum deles ingressou pelas ações 

afirmativas. No transcorrer dos dias que antecediam o início do trabalho de campo, 

Cecília mudou de comportamento e avisou que não se sentiria à vontade de participar 

daquela maneira. Segundo ela, não gostaria de ser acompanhada por outra pessoa em suas 

práticas comuns. Assim, mudou de opinião drasticamente. 

No entanto, algumas reflexões nos auxiliam a entender que talvez outros motivos 

tenham influenciado a desistência da estudante. Por exemplo, ainda que não seja objetivo 

direto deste trabalho, ao que parece, a jovem se preocupa com uma possível divulgação 

de um trabalho que abordasse a ausência de negros no curso de Medicina da UFSJ e as 
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tão especuladas fraudes nas cotas raciais. No caso, a fusão das suas relações amorosas, de 

amizade e coleguismo se desenvolve com uma maioria de brancos. À medida que obtive 

os dados sobre os estudantes cotistas da Medicina nos registros de matrícula, notei que 

sujeitos brancos do seu círculo social, próximo, haviam ingressado no curso nas cotas 

destinadas a negros e indígenas, até mesmo o seu namorado. Parte desse comportamento 

se explica pela não autorização do uso do seu nome social/civil42 neste estudo no que diz 

respeito à entrevista concedida por ela. 

Após o contato inicial, encontramo-nos, novamente, para o dia da entrevista. Às 

vésperas, Cecília quase se recusou a fazer essa narrativa. A princípio, a estudante chegou 

ao CDB com a aparência de preocupada enquanto subíamos o pavilhão de salas de aula 

do DECED. E nesse mesmo tempo, recebeu uma curta ligação de celular. Tive a 

impressão de que era a mãe sugerindo cuidado com a entrevista. Ela falou: “Pode deixar. 

Eu sei”. Pouco depois, acredito que essa ansiedade passou ao ouvir as perguntas da 

entrevista.  

Cecília, 23 anos, estudante do curso de Medicina do CDB, é uma jovem negra de 

cabelos crespos entoados para cima, alta, de pernas longas, tem alguns traços faciais finos, 

de pele negra, não muito retinta e sorriso branco chamativo. Cecília é de fala solta e usa 

o auxílio de expressões das mãos para completar as suas falas. Ela, também, apresenta 

um cuidado excessivo com as palavras ao pronunciar vagarosamente todas as sílabas; 

recorrentemente, ela se autocorrigia na pronúncia durante a entrevista. 

 

A origem familiar 

 

 A estudante vive a 276 km de distância de casa. Cecília veio da cidade de João 

Monlevade, que fica próxima ao Vale do Aço43, na região leste de Minas Gerais, e tem 

uma população de aproximadamente 79.000 habitantes. O lugar tem como principal fonte 

de movimentação da atividade econômica a indústria siderúrgica ArcelorMittal44. Os 

 
42 Cecília foi o pseudônimo escolhido pela estudante de Medicina. Ela foi a única dos quatro participantes 

que optou pelo nome fictício mesmo depois da explicação da pesquisadora sobre a importância do uso do 

seu nome civil para possíveis novas pesquisas ao longo do tempo. 
43 Região metropolitana que fica no vale do Rio Doce, conhecida pela economia das empresas siderúrgicas, 

composta por quatro cidades principais: Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, e 

mais 24 municípios. 
44 De acordo com o portal eletrônico da siderúrgica, ela é uma das maiores produtoras de aço do mundo. A 

antiga companhia Belgo-Mineira, transformada na ArcelorMittal, é uma multinacional com sede em 

Luxemburgo e tem unidades espalhadas pelo Brasil, incluindo João Monlevade. De certa maneira, essa 

empresa é a principal fonte de renda da cidade. Informações disponíveis em: 

<brasil.arcelormittal.com.br>. 
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avós, materno e paterno, de Cecília sempre desenvolveram trabalhos na metalúrgica como 

operários não qualificados. Ao que se sabe, os avós, em geral, nunca foram à escola, “mas 

eu sei que os quatro sabiam assinar, porque eu já vi papel de assinatura deles”, contou. A 

avó paterna de Cecília se dedicava ao trabalho de casa e o avô desenvolvia trabalhos na 

empresa da cidade, mas ela não sabe dizer qual era a função do avô.  

O pai da estudante vem de uma família que atravessa gerações de trabalho na 

ArcelorMittal. No seu grupo de irmãos, todos conseguiram completar o ensino médio. 

Três irmãs são formadas no magistério, mas trabalham como cabeleireiras. Uma outra é 

babá e a irmã mais nova tem curso superior de Enfermagem e trabalha nessa área. Um tio 

trabalha como técnico na empresa, mas não chegou a completar o curso. E os outros tios 

desenvolvem trabalhos não qualificados na indústria em João Monlevade.  

Na mesma direção, o pai de Cecília conseguiu completar o ensino médio e trabalha 

na ArcelorMittal há mais de 30 anos. Ele começou no emprego por volta dos 16, 17 anos. 

Ao que parece, ao longo do tempo, esse homem foi percebendo a importância da 

capacitação dentro da empresa e foi fazer o Técnico em Metalurgia e, depois, o curso de 

Tecnólogo em Recursos Humanos. A estudante de Medicina não sabe qualificar a função 

do pai dentro da empresa, porém conta que a condição econômica familiar se tornou mais 

estável com a promoção dele no trabalho.  

A mãe de Cecília se dedica aos afazeres domésticos: “Já trabalhou numa loja [de 

roupas] uns quatro meses, mas foi muito rapidinho”. Ela chegou a completar o ensino 

fundamental. Depois disso, interrompeu a sua escolarização: “Aí, ela noivou e, aí, ela 

parou de estudar”. A família da mãe tem ao todo oito irmãos. Nenhum chegou a frequentar 

a universidade. Um deles é mestre de obras, o outro é tratorista, um é caminhoneiro, 

outros dois são aposentados do trabalho na siderúrgica; além disso tinha um tio que 

faleceu, mas não tinha emprego fixo, e a outra tia nunca chegou a trabalhar. 

Cecília, na infância, viveu em um ambiente familiar tranquilo. De maneira geral, 

era a mãe que cuidava das atividades escolares da filha e do auxílio nos deveres. 

Responsável pelas suas reuniões na escola, ainda, ficava encarregada da escolha dos 

estabelecimentos de ensino escolar para a filha. A estudante diz que o almoço preparado 

pela mãe sempre estava pronto no horário certo antes de ir para a aula. As idas para a 

escola eram motivos de preocupação. A lotação da Prefeitura, diariamente, passava no 

ponto próximo de sua casa: “Tá na hora do ônibus”. “De manhã, eles [mãe e pai] me 

acordavam no início”. Como apontado por Lahire (1997, p. 27): 
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O aluno que vive em um universo doméstico material e temporariamente 

ordenado adquire, portanto, sem o perceber, métodos de organização, 

estruturas cognitivas ordenadas e predispostas a funcionar como estruturas de 

ordenação do mundo. 

 

Cecília é a primeira da família paterna a ingressar em uma universidade federal. 

Ela faz parte da primeira geração da família, que teve acesso ao ensino superior público. 

O que é possível considerar é que talvez a estudante não seja proveniente de uma família 

completamente ausente do espaço universitário, pois consegue encontrar referências 

escolares em primos mais velhos, que já estão se formando em cursos superiores. A 

maioria deles em instituições privadas, três deles em Engenharia Civil na UEMG45 e os 

outros estão distribuídos pelos cursos de Administração, Biologia, Ciências Contábeis, 

Direito e Gastronomia.  

A jovem é a irmã mais velha e tem um irmão mais novo, de 19 anos, que nunca 

trabalhou após a saída do ensino médio. O irmão ingressou no curso de Química na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV): “Ele ficou um ano fazendo cursinho e, aí, ele 

passou” contou. Por conta de um “projeto” de escolarização em nome dos filhos, a família 

realiza sacrifícios para que eles não  

 

sofram as consequências de uma situação econômica difícil ou modesta, e faz-

se de tudo para colocá-los em posição de privilegiados. Algumas crianças 

vivem, assim, graças à ação voluntarista de seus pais, como pequenos 

burgueses ou burgueses no seio de meios populares (LAHIRE, 1997, p. 233). 

 

A família tem casa própria desde os três anos de idade da jovem. O imóvel foi 

financiado pelos pais: “Quando meu pai comprou, o bairro tava começando a crescer. 

Hoje, é um bairro bom”. 

 

 A entrada na escola 

 

Cecília entrou para o Balão Mágico, uma escola particular da cidade, com quatro 

anos de idade. E conta que o nascimento do seu irmão marcou sua entrada para o ensino 

escolar formal. A mãe tinha tentado colocar a filha aos três anos, mas a escola não aceitou. 

Essa primeira instituição funcionava em uma pequena casa improvisada: “Tinha uma área 

boa e uns brinquedos. Era bem gostoso”. A intenção da mãe era que a filha começasse 

desde cedo a sair de casa para ter uma boa socialização com o ambiente escolar. Nesse 

 
45 Universidade do Estado de Minas Gerais. 



147 
 

sentido, de acordo com Lahire (1997, p. 105), a transmissão do capital cultural depende 

da 

 

situação de seus portadores, de sua relação com filho, de cuidar da sua 

capacidade (socialmente constituída), de cuidar da sua educação, de sua 

presença a seu lado, ou, finalmente, de sua disponibilidade de transmitir à 

criança certas disposições culturais ou acompanhá-las na construção dessas 

disposições. 

 

Depois disso, ela se mudou para uma escola pública de ensino fundamental, que 

ficava distante de sua casa: “A minha mãe me mandou pra lá [escola], porque ela era 

considerada a melhor da cidade pra isso”. A partir da ideia de produção das ações 

familiares, incluindo a criação de meios para tornar habituais as práticas escolares e as 

formas de socialização nesses espaços, como a escolha de estabelecimentos de ensino, 

tem a ver intencionalmente com o tipo de educação que os pais desejam interiorizar nos 

seus descendentes (LAHIRE, 1997). 

Assim, na 1ª série do ensino fundamental, Cecília tinha um relacionamento bom 

com as professoras: “São pessoas que eu gostei muito”. Ela era vista como uma criança 

“independente”. Nessa época, em casa, conseguia fazer a maioria das tarefas sozinha e os 

pais ajudavam a corrigir alguma dúvida que aparecesse. A estudante relembra que, na 

fase da 1ª e 2ª séries, tinha uma boa convivência com os colegas de sala. Geralmente, ela 

ia na companhia deles para um clube da cidade fazer atividade esportiva, jogar basquete 

e realizar outras atividades. Quando Cecília chegava da aula, era incentivada pelos pais a 

fazer o dever e, às vezes, ia à biblioteca municipal fazer pesquisa ou se juntava com os 

colegas para fazer trabalho. 

Nessa configuração familiar, por incentivo dos pais, ela se ocupava com 

brincadeiras e com as práticas escolares. Pela sua fala, entende-se que não precisava 

dedicar parcela alguma do seu dia com atividades domésticas, diferente da situação de 

Weberti, estudante da Engenharia Elétrica. Cecília se lembra: “Desde que eu me entendo 

por gente, meus pais falavam muito, principalmente meu pai, tipo: ‘Tem que estudar se 

quiser ser alguém na vida, tem que estudar, tem que estudar’”.   

Apesar de tudo correr bem nessa fase de escolarização, Cecília recorda de um 

acontecimento na 3ª série. Nessa turma, tinha duas professoras naquele ano. A de 

Matemática dava exercícios para serem feitos em dupla e, a partir de então, ela começou 

a colocar Cecília para se sentar sozinha. E não parou por aí.:  
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A situação só mudou quando eu contei pra minha mãe. Aí, minha mãe foi lá 

na escola saber por que ela tava me deixando sozinha. Porque ela podia me 

colocar pra fazer um trio, né? Aí, minha mãe conversou com ela e tal. Minha 

mãe até achou que era alguma coisa de racismo. Aí, ela falou assim: ‘Não, 

imagina. Eu tenho gente negra na minha família. Não é [racismo] e tal’. Só 

que, assim, até hoje não se sabe o que aconteceu. 

 

O fato é que ainda hoje é bastante complexo distinguir situações ocasionais como 

essa da sala de aula, que pode ter acontecido por qualquer outro motivo, ou saber se, 

conscientemente, esses tratamentos diferenciados foram provocados por tentativas de 

humilhação por conta da cor da sua pele. De acordo com Gomes (2018, p. 51), parte disso 

se explica pelo fato de que “o Brasil construiu, historicamente, um tipo de racismo 

insidioso, ambíguo, que se afirma via sua própria negação e que está cristalizado na 

estrutura da nossa sociedade”.  

Nesse universo escolar, Cecília, desde criança, gostava de se sentar mais para o 

final da sala por ser muito alta: “De 1ª à 4ª [série], a gente chegava e tinha que rezar [...] 

e toda sexta-feira tinha o hino nacional. Aí, ficava a fila de meninas e a fila de meninos, 

e era por ordem de tamanho. Eu sempre fui a penúltima, última ali”. 

Ao acontecer a transição para o ensino fundamental II, Cecília entrou para uma 

escola da rede estadual de João Monlevade, que também ficava situada longe da sua 

residência: “As que tinha perto da minha casa não eram boas”. Por escolha dos pais, 

passou a estudar na escola conhecida como “a melhor de toda a região”. O casal mobilizou 

todos os esforços para que a filha fosse admitida na instituição. Nessa rotina, as aulas 

permaneceram no período da tarde e Cecília acabou reencontrando colegas da educação 

infantil com as quais estudou no Balão Mágico. Ela é a única participante que chegou a 

estudar em um estabelecimento particular em algum momento da escolarização. Mesmo 

assim, a permanência da estudante na escolinha não durou mais do que dois anos. 

A estudante de Medicina lembra que na 5ª série foi bem tranquilo: “Eu gostava 

dos professores”. Ela considera que a turma também era entrosada e permaneceu a mesma 

até a 8ª série. Em sua concepção, uma certa vez, na 7ª série, houve um “problema”: teve 

dificuldade em Português, o que ocasionou uma “bela nota seis, para quem tava 

acostumada só tirar nove”. Apesar disso, conta que, durante o processo, conseguiu 

recuperar a nota.  

Nesse cenário, a vida econômica da família permanece a mesma e o pai continua 

a trabalhar na mesma siderúrgica. No entanto, os rumos da sua vida escolar tomaram outra 

direção. A exemplo disso, a jovem recorda que, no início da 8ª série, a mãe recebeu uma 
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ligação de uma antiga conhecida, que tinha filhas com a idade escolar dela. Cecília conta 

que “elas eram bem melhores, bem melhores financeiramente que a gente”. Assim, a 

intenção dessa conhecida, em benefício da escolarização das filhas, era juntar uma turma 

de estudantes para tentar trazer para a cidade um cursinho preparatório para o ingresso no 

ensino médio técnico, em escolas federais ou nos colégios de aplicação. Ela conta: “Só 

que a minha mãe e o meu pai nunca tinham ouvido falar em CEFET, COLUNI46, nem 

nada disso. E as meninas foram conversando comigo, foram chamando o pessoal da sala 

e tal”. 

 Ela afirma que foi justamente na época que “o ENEM não era porta de entrada”. 

E que começou a se preocupar com as provas de vestibulares e com o valor das inscrições, 

“era R$100,00, R$ 130,00 cada uma. Em busca de melhores condições de aprendizagem 

e mais possibilidades de concorrer a uma vaga no ensino superior mais adiante, “falei 

com meus pais que eu queria fazer o cursinho”. Apesar da mãe ter ficado meio apreensiva, 

o pai concordou: “— Se você quiser alguma coisa na vida você tem que sair daqui [da 

cidade]”.  

Desse modo, o fato de uma estudante ter a cumplicidade da família e o 

reconhecimento nos estudos se torna uma “fonte fundamental para a sua autoestima, pois 

sabe e sente que as pessoas mais importantes de sua vida valorizam-na e reconhecem-na 

de forma especial para levar a sério sua vida escolar” (SOUZA, 2009, p. 306). Assim, 

passado um ano, Cecília participou dos processos seletivos no COLUNI, CEFET e 

COLTEC47, mas não foi aprovada em nenhum dos três. Por isso, permaneceu na mesma 

escola e entrou para o 1º ano do ensino médio nesse mesmo lugar onde fez o ensino 

fundamental.  

Todavia, essa instituição já não satisfazia mais seus anseios escolares. Dese modo, 

não continuou no cursinho, porém pensou em um plano de estudos para tentar novamente 

entrar em alguma escola técnica: “Eu ganhei algumas apostilas da minha tia e meu pai foi 

lá buscar para mim”, disse. Foi no 1º ano do ensino médio que ela fez uma prova do 

SENAI48, para fazer um curso de Aprendizagem de Processos Administrativos na sua 

cidade, e passou. Desde então, Cecília foi admitida no programa de estágio da instituição 

e começou a ter uma rotina superintensa voltada para as coisas da escola.  

 
46 Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. 
47 Colégio Técnico da UFMG. 
48 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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Nesse ano, a estudante se ocupava com o estágio de manhã, ia para escola à tarde 

e fazia o curso de aprendizagem durante a noite. Reconhecendo as reflexões de Lahire 

(1997), por vezes, o investimento escolar pode se tornar uma obsessão para os pais e 

filhos de camadas populares. Ao voltar ao passado, Cecília recorda que, no 1º ano do 

ensino médio, estudava no estágio e, nos finais de semana, nutrindo o desejo de ingressar 

no ensino federal: “Eu ficava estudando com as apostilas que eu ganhei”. Em grande 

medida, essa fase de preparação latente era encorajada pelo pai. E, novamente, chegado 

então o período de provas, os primeiros resultados não foram como esperados: “No 

COLUNI, eu não passei por meio ponto”. No COLTEC, foi a mesma coisa. Cecília estava 

“arrasada” e sem acreditar nas suas habilidades para estudar nessas escolas.  

 

Aqui, viver “longe de casa” começa mais cedo 

 

No dia da minha formatura do SENAI [...] o resultado do CEFET saiu e fui 

assim, sem pretensão nenhuma. Na hora que eu vi, tinha passado. Aí, eu quase 

morri. Nossa, eu tava muito feliz. E, aí, eu fui pra formatura e, aí, eu cheguei 

lá e ganhei uma medalha de melhor aluna da turma. Nossa! Foi um dia bom de 

emoções. 

 

A estudante foi aprovada no CEFET de Timóteo. Devido a isso, teria que se mudar 

para lá. Dessa forma, era preciso fazer, pela segunda vez, o 1º ano do ensino médio 

concomitante com o curso técnico em Química. Meu pai só falou: “Não, você vai”. Ele 

tinha o pensamento diferente dos irmãos, que sempre “resmungavam” que “filho tem é 

que trabalhar”. No pensamento das pessoas mais próximas, uma adolescente que sai de 

casa aos 16 anos voltaria grávida: “Tudo que você imaginar, eles escutaram”, relembrou. 

Para Cecília, a mudança de escola na adolescência seria calma. O que não esperava 

é que “era tudo diferente” em relação às práticas de ensino em uma escola técnica no 

sentido de que os conteúdos são mais aprofundados. A partir daí, reconhece que se tornou 

uma estudante mediana: “Eu só não tirava as mesmas notas de antes 9, 10”. Mas, na 

realidade, o maior desafio foi viver longe de casa quando experienciou uma situação 

prolongada de sofrimento nesse primeiro ano de adaptação distante da família. Nessa 

nova organização escolar, estabeleceu uma relação mais próxima com as três meninas 

que moravam na sua república. Isso fez com que elas saíssem juntas para “fazer coisas e 

tal”. 

 Foi, também, nessa república que Cecília encontrou um desafeto: uma moradora que ela 

qualifica como “extremamente racista”, que mostrou diferentes nuanças da sua 
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discriminação sociorracial. Certa vez, quando ela estava em casa, acordou ouvindo umas 

risadas e parte de uma conversa dessa moradora: “De repente, ela solta assim: ‘Nossa, 

mas fulano é tão preto, mas tão preto, que só aparece o dente. Mas ele é tão legal, tão 

legal, que nem parece que é preto’. Aí, eu saí assim. Na hora que ela me viu, ficou toda 

quadrada”. 

Em um universo de discriminação racial, podemos identificar que a reprodução 

de estereótipos do corpo negro é formada por um conjunto de representações que projetam 

um ideal de beleza branca, que se contrapõe à pele negra (GOMES, 2018). 

Apesar de viver uma relação de estranhamento com uma das meninas da casa, 

Cecília, também, encontrou possibilidades dentro do CEFET, como a de ser bolsista de 

IC. Foi lá que desenvolveu o gosto pelo corpo humano e o desejo pela Medicina, e, ainda, 

participou de dois projetos de pesquisa vinculados a uma instituição de ensino superior 

privado de Timóteo.  

Na maioria das vezes, o pai de Cecília apoiava as suas aspirações no mundo da 

escola. A impressão é que esse sujeito que vive há mais de três décadas dentro do universo 

cultural de uma indústria de aço e, por meio das relações estabelecidas com diferentes 

categorias socioprofissionais, incluindo administradores, caminhoneiros, encarregados, 

chefes e técnicos, compreendeu a importância dos estudos e conseguiu melhorar sua 

situação de serviço a partir de ações de capacitação. Daí, a valorização dos estudos da 

filha. “Sempre que eu falei assim: ‘Pai, preciso pagar esse boleto, porque vou fazer uma 

prova lá não sei aonde’”. Ele nem questionava muito, sabe? Se eu falava que era boleto 

de prova, ele só perguntava assim: “Que dia que é a prova? E onde que é?”, contou. 

Nessa direção do mundo escolarizado, Cecília iniciou outra batalha de processos 

seletivos, agora rumo à universidade. Assim como Weberti, a estudante participou das 

etapas consecutivas do vestibular seriado ao longo do ensino médio. As tentativas foram 

para a UFSJ e a UFV além do ENEM, que é a última fase. Quanto aos resultados no 

ENEM, de maneira geral, não conseguiria passar em nenhuma universidade pública de 

Minas Gerais para Medicina. Aconteceu, também, que, na UFV, ficou em 12º excedente 

e “totalmente desacreditada”, não conseguiu passar. Cecília estava, ainda, inscrita na vaga 

de ação afirmativa sociorracial da UFSJ. Quando saiu o resultado, tinha ficado em 2º 

lugar.  

No caso, seria uma única vaga disputada por 19 concorrentes. Ela conta que, sem 

acreditar direito, foi buscar quem tinha sido aprovado em 1º lugar na cota racial, que é 

quem ficaria com a vaga. Nessa procura, descobriu, por intermédio de um amigo em 
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comum, nas redes sociais, que, justamente, esse 1º lugar não iria se matricular na vaga de 

Medicina da UFSJ. Entre eles, dois motivos maiores: o primeiro é que ele tinha sido 

aprovado em outro lugar e o segundo é que era branco e tinha feito inscrição para 

concorrer na vaga errada, por isso desistiu. Daí, a necessidade de criação de estratégias 

como as políticas sociorraciais na educação. Se não fosse pelo auxílio das cotas, Cecília 

não teria ingressado no curso de Medicina no ano de 2015. Seguindo as reflexões de 

Gomes (2018, p. 113), “as políticas universais não conseguem contemplar a raça da 

maneira como necessita”. 

Ao relembrar o momento que descobriu que tinha passado na universidade, 

Cecília recorda estar na sala de casa sentada no sofá. Quando soube, ficou sem reação e 

sem acreditar: “Mãe, eu passei! Meu nome saiu. Ela [mãe] começou a pular e foi ligar 

pro meu pai. Só que a minha ficha custou a cair, muito, muito”. Ao ser perguntada pelo 

motivo que a fez escolher entrar pelas cotas, disse: “Se eu tenho direito à cota, eu vou 

usar a cota”. Foi por meio do CEFET que ela descobriu essa possibilidade de ingresso 

nos vestibulares por meio das ações afirmativas. E ainda afirma que, na época, sua 

aprovação “foi um evento e causou revolta no contexto de mães e conhecidos da família. 

Cecília ainda relembra: “O que teve de gente branca que encontrou com a minha mãe 

para falar: ‘Ah, ela passou só porque tem cota, né? Se fulana tivesse cota teria passado 

também’”. É preciso perceber que essa mudança nas formas de ingresso  

 

mexe com as forças conservadoras, com o capital e com os grupos de poder. 

Mexe com o mercado de trabalho excludente e com os grupos que sempre 

ocuparam vagas de emprego, lugares de poder e liderança, como se fossem 

privilégios de alguns e não direito social de todas e todos (GOMES, 2018, p. 

20). 

 

 

Os lugares habitados 

 

Cecília é estudante do 8º período de Medicina do CDB. A jovem considera ter 

notas boas no curso. Em sua explicação, afirma que Medicina não é um curso difícil, mas 

o desafio se refere ao volume de matéria. Nessa dinâmica, as aulas acontecem 

praticamente o dia todo: “Tem professor que cobra muito, que acha que a gente só tem a 

matéria dele”. Apesar disso, Cecília tem estabelecido uma boa relação com os professores 

conforme indicam suas experiências no ambiente universitário com alguns deles. Nessa 

direção, foi monitora de “Urgência e Emergência” por duas vezes. Depois, convidou um 
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professor para fazer uma pesquisa que envolvia Medicina e Química. Em sua explicação, 

estavam testando uma planta que poderia inibir enzimas de Alzheimer. Desde então, 

participou de uma nova IC com outra professora, em um trabalho com idosos, do PET 

Saúde49. 

Atualmente, participa do Centro Acadêmico (CA) e de um projeto de extensão 

que auxilia no fortalecimento do pré-natal em São João del-Rei. Assim, é preciso lembrar 

que o seu desejo é se especializar no campo de “Ginecologia e Obstetrícia”. Não sem 

razão, essa disposição se concentra nas suas pretensões posteriores de ingressar na 

residência, que, na sua concepção, é como se fosse “um segundo vestibular”. Cecília 

gostaria de voltar para mais perto da casa dos pais, e isso vai depender da possibilidade 

de fazer uma especialização no hospital da UFMG ou da Santa Casa de Belo Horizonte. 

A preocupação se direciona no sentido de que, geralmente, os cursinhos preparatórios são 

muito caros.  

De acordo com Cecília, o curso de Medicina em si, mesmo em uma universidade 

pública, é muito caro pelo fato de que são, justamente, os cursos de curta duração pagos 

e os congressos particulares que potencializam o currículo e as chances de entrada na 

formação continuada. 

A partir dessa relação intensa com a Universidade, a jovem passa grande parte do 

seu dia com o pessoal da sala. Dentro desse contexto, tem um grupo de amigas com as 

quais divide outras práticas cotidianas. Com essas estudantes, compartilha a hora da 

refeição no RU, costuma ir a barzinhos, faz coisas junto com elas em casa e “tem a 

sorveteria que a gente gosta de ir”. Em outros tempos, iam às calouradas, mas atualmente 

essas ações não são muito comuns. Diferente de Weberti, praticamente, todos os amigos 

de Cecília em São João del-Rei são do próprio curso: “Hoje, eu não tenho nenhum amigo 

de outro curso aqui na UFSJ”.  

É importante perceber que o modo como a grade horária de Medicina da UFSJ é 

estruturado é específico em relação aos demais cursos do CDB. De maneira geral, as aulas 

começam todas as manhãs às 8 horas e terminam em torno de 11h50. Na parte da tarde, 

as disciplinas são retomadas às 13h15 e vão até 17h05. Nesse esquema, nas tardes de 

segunda e nas manhãs de sexta-feira, o “horário é verde”. Isso significa que essas horas 

são orientadas para o uso em atividades extracurriculares.  

 
49 Conforme o edital de seleção, o programa tem por objetivo promover a integração do ensino-serviço e 

tem como foco o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo a comunidade 

acadêmica. 
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Ser negra em um terreno de brancos e na cidade 

 

Assim, foi nessas atividades fora do DEMED que aconteceram dois episódios no 

sistema público de saúde, que, do ponto de vista de Cecília, foram “extremamente 

constrangedores”. Para ela, a sua condição de negra vai fazer com que situações como a 

descrita, a seguir, se repitam ao longo do tempo. Em uma delas:  

 

Tava eu e umas pessoas da minha turma em campo, todo mundo com a blusa 

escrita UFSJ/Medicina [enfatiza]. E aí a gente chegou lá [unidade de saúde], a 

gente tava conversando com uma pessoa. Aí, a pessoa perguntou para menina 

que tava do meu lado que é branca, bem branca, por sinal: ‘Ah, e você é a 

professora?’ ‘Não, eu sou estudante de Medicina igual a todo mundo’. Aí, a 

pessoa virou pra mim e falou assim: ‘Ah, e você é estudante de Enfermagem?’ 

‘Não, eu sou estudante de Medicina igual a todo mundo’. 

  

Essa passagem exemplifica um conflito vivido por Cecília ao ter sua posição de 

estudante contestada diante dos colegas de curso. É possível dizer que essa tensão faz 

lembrar aspectos retratados no livro Pele negra máscaras brancas, de Frantz Fanon 

(2008). Em tal publicação, o autor apresenta o caso de um estudante de Medicina que 

vivia o sentimento de não ser respeitado no seu contexto social: “Tinha a impressão 

infernal que jamais conseguiria ser reconhecido como um colega pelos brancos e como 

doutor pelos pacientes europeus” (FANON, 2008, p. 67). Se, em alguns estabelecimentos 

de saúde, as práticas de Cecília, enquanto estudante de Medicina, são colocadas em 

questão, de outro modo, ela se sente aceita no espaço universitário por seus parceiros de 

sala. 

Para Cecília, o reconhecimento de sua identidade negra no curso de Medicina tem 

sido positivo pelo menos no que se refere aos amigos e colegas de turma. Ela exemplifica 

essa afirmação ao relembrar o apoio que recebeu durante a transição capilar50, uma fase 

que envolve a sua autoafirmação enquanto mulher negra no mundo. Ela conta: “A 

primeira vez que eu fui com o cabelo texturizado para a sala, na hora que eu cheguei, o 

pessoal começou a bater palma, sabe?” 

No entanto, historicamente, em sociedade foi sendo criada a visão de um gosto 

estético de beleza, que representa o cabelo negro como ruim e o cabelo de branco como 

bom (GOMES, 2006). Então, quando Cecília se distancia de um dos padrões da 

 
50 Período em que mulheres e homens que realizam procedimentos químicos nos cabelos assumem a textura 

natural dos fios. Para os negros, o uso do cabelo crespo pode significar uma marca de pertencimento 

étnico-racial. Nesse contexto, “em nível de comunidade negra, saberes sobre a estética/corporeidade 

negra foram sendo construídos, aprendidos e socializados” (GOMES, 2018, p. 80).  
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branquitude, ao deixar de alisar os cabelos, para revelar os fios crespos, ela, em certa 

medida, se classificou como um sujeito que faz parte do grupo negro e naturalizou parte 

dessa negritude. Nesse caso, o cabelo “é mais um elemento que compõe o complexo 

processo identitário (GOMES, 2006, p. 7). 

Ainda sobre a organização de horários, ao traçar um esquema de aulas, 

nitidamente, é percebida a intensidade das relações a cada dia com os outros estudantes 

de Medicina. Isso facilita, justamente, uma relação mais íntima entre Cecília e esses 

sujeitos. Por isso, é possível deduzir que a jovem procura estabelecer uma relação 

amistosa e, em certa medida, passiva com o pessoal do curso: “A gente sabe como o 

sistema de cotas é fraudado”. Mesmo com essa consciência, não foi identificada em seus 

relatos nenhuma prática de confronto frontal com os colegas em relação a esses pontos 

ou por qualquer outro motivo: “Pesquisadora: ‘Se você pudesse escolher, você escolheria 

ser negra?’ ‘Cecília: ‘Não mudaria. Hoje, eu seria negra”, respondeu. 

Ela conta que, no passado, de maneira diferente, marcada por um conflito racial, 

embora desejasse manter a cor da pele, tinha o anseio que seu cabelo fosse “liso natural”. 

Segundo Fanon (2008), o negro tem um desejo inconsciente de se tornar branco, porque 

sofre de um complexo de inferioridade. E, mesmo assim, a sociedade se esforça para 

manter esse complexo. Mas Cecília está convencida de que é uma representante negra em 

um espaço onde pouco se veem negros: “Não temos alunos negros, não”, disse. É 

exatamente por isso que imagina que sua presença nos consultórios médicos e em outros 

espaços sociais com os cabelos crespos à vista pode encorajar o sonho de outras meninas 

negras a se tornarem médicas.  

Por isso, em busca do diploma, Cecília faz o exercício diário de ir às aulas no 

CDB. Em seu trajeto cotidiano, sai de casa, na avenida Leite de Castro, tradicional via 

que faz ligação com o bairro Dom Bosco, lugar onde está localizado o campus. Sua casa 

fica a menos de dez minutos de caminhada até a portaria do pavilhão de aulas. No caso, 

Cecília não precisa pegar nenhum ônibus para chegar à Universidade. Ela mora em um 

pequeno prédio, habitado, em sua maioria, por repúblicas estudantis. Ela divide a casa 

com mais uma jovem, que também é sua colega de turma. Ali é o espaço para Cecília 

falar “todo dia” por telefone com a mãe e com o irmão. Só com o pai, que é de “falar 

pouco” ao telefone, que ela conversa menos.  

Na esfera privada, “via de regra, quase não se trabalha, a não ser o indispensável” 

(CERTEAU et al., 2013, p. 205). Pode-se dizer que tanto Cecília quanto a outra moradora, 

no decorrer da semana, só chegam à república nos finais da tarde. Assim, o costume é, 
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basicamente, “lavar vasilha”, “deixar as coisas no lugar” e “colocar o lixo para fora”. As 

contas da casa são divididas entre as duas: água, internet e luz. As refeições, no fim de 

semana, costumeiramente, são feitas na companhia do namorado, que também é estudante 

da Medicina. Os dois saem para comprar comida, cuidam da preparação ou, de vez em 

quando, “comem fora”. É na presença do namorado que ela passa a maioria dos dias que 

não tem aula. Nessas ocasiões, vão juntos fazer caminhada, de vez em quando frequentam 

barzinhos e habitualmente vão ao cinema. 

De maneira distinta de Weberti, que diz não professar a sua fé, Cecília define que 

é, e sempre foi católica, apesar de não mencionar suas práticas religiosas. Por sua vez, no 

que se trata sobre as leituras além da Universidade, percebe-se que elas não são comuns 

em seu cotidiano, mas se lembra do seu livro preferido: Comer, rezar e amar”51. Ela 

esclarece que não lê revistas, mas que, por um tempo na casa dos pais, lia um jornal que 

a mãe assinava. Também, não faz parte do seu cotidiano ir à exposição e ao teatro. De 

toda forma, o que Cecília gosta mesmo é de ver TV, novela, programa de música. Não é 

à toa que seu prazer é ouvir músicas quando chega da aula: “Escuto tudo que você possa 

imaginar”.  

Isso tudo faz pensar que os acontecimentos cotidianos na vida de Cecília, os seus 

lugares mais usuais, as suas formas de consumo, a afastam cada vez mais das experiências 

na sua antiga cidade. A sua dedicação exclusiva aos estudos e a apropriação de pequenos 

prazeres, como diferentes viagens à praia, ser estudante de um curso particular de Inglês, 

“comer fora” e a sua conformação às práticas burguesas podem ser entendidas como uma 

espécie de “tática”, a fim de conviver no seio de um curso majoritariamente habitado por 

brancos com condições econômicas privilegiadas. 

 

4.3 Luciana: arquiteturas daquilo que se faz entre a universidade, a igreja e a casa 

 

Foi a partir de um post da rede social Facebook, no grupo de Arquitetura, em que 

eu socializei os objetivos da minha pesquisa, à procura de estudantes negros cotistas da 

UFSJ que tinham ingressado pelas vagas AF1B1 e AF1B2, que consegui apoio e 

visibilidade dos estudantes do curso. Já estava desacreditada que iria encontrar por lá 

alguém que havia feito o uso das ações afirmativas raciais e que reunisse características 

 
51 Ver Gilbert (2008). 
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negras depois de uma jornada de mais de três meses em busca de um possível participante 

da Arquitetura. 

Após a publicação da proposta, muitos estudantes do curso socializaram a minha 

procura e encheram a minha caixa de mensagens com a oferta de apoio e indicações de 

jovens conhecidos para entrevistas. Tais ajudas vieram de sujeitos brancos e negros. 

Àquela altura, alguns deles revelaram o desejo de superação das fraudes nas cotas, 

inclusive denunciaram que a maioria dos cotistas raciais eram brancos e pouco se via 

negros lá, pelos corredores da Arquitetura. 

Com mais de uma semana de divulgação, um jovem me procurou para indicar uma 

colega de curso por achar que o perfil dela se encaixava na pesquisa. Seu nome é Luciana 

Santos de Souza, reconhecida pela sua cor e por suas ações frente as privações para 

continuar no curso. A estudante respondeu às minhas mensagens e resolveu aceitar ser 

entrevistada no CTAN em uma sala do DAUAP52. Em dezembro de 2018, final de período 

escolar, com grande circulação de jovens, foi muito difícil encontrar uma sala 

desocupada, mas encontramos. 

Luciana é uma mulher de pele negra, com tom não muito retinto. Veio ao meu 

encontro com cabelos cacheadinhos soltos e cortados à altura do ombro. Apesar de um 

forte sol do meio-dia, que já sinalizava a chegada do verão, Luciana apareceu com um 

casaco de inverno para se encontrar comigo depois da aula. Naquele início de tarde, foi 

possível identificar que a jovem tem uma personalidade bastante reservada e suas risadas 

parecem significar uma maneira de disfarçar a timidez durante a conversa. 

A estudante, de 19 anos, é de Vitória da Conquista, cidade de porte médio, que 

conta com cerca de 338 mil habitantes e fica no centro-sul baiano. Ela é a única 

participante da pesquisa que é proveniente de outro Estado. Luciana veio da Bahia em 

busca do sonho de fazer Arquitetura aos 17 anos. Em um final de semana, chegou a São 

João del-Rei, que fica a pouco mais de 1.000 km de sua antiga casa. A sua partida contou 

com a participação da irmã e do cunhado, que a acompanharam de carro nessa mudança 

em uma viagem de quase 15 horas.  

 

 

 

 

 
52 Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas. 
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De que família a estudante vem? 

 

Luciana tem dois irmãos no ensino superior, sendo a mais nova essa irmã 

mencionada, de 24 anos, casada e recém-formada em Psicologia na UESB53, e um irmão 

de 21 anos, que cursa Ciências Contábeis na UFBA54. O pai da jovem, 60 anos, vem de 

uma vida rural em Macarani, no interior da Bahia. Desde que chegou à “cidade grande”, 

em Conquista, já desenvolveu diferentes funções: pedreiro, tratorista e vigia. Hoje, está 

para se aposentar: “Ele consegue escrever, fazer coisas básicas”, mas não passou da “4ª 

série do ensino fundamental”. Luciana diz que não tem certeza se os avós paternos 

chegaram a frequentar a escola. Os dois sabiam escrever o nome. O avô dedicou a maior 

parte da vida ao serviço de lavrador e a avó cuidava dos afazeres domésticos. Os dois 

tiveram alguns filhos, não se sabe ao certo quantos foram. O avô morreu e deixou os 

filhos ainda pequenos. Além disso, a esposa faleceu pouco tempo depois, por isso cada 

filho foi criado por famílias diferentes.  

Portes (1993), ao estudar As trajetórias e estratégias escolares de estudantes das 

camadas populares, identificou a falta de fatos para reconstruir as memórias escolares 

dos antepassados dos participantes. De acordo com o autor, essa realidade pode ter ligação 

com a morte prematura dos avós relacionada às condições de trabalho. Associa-se a isso 

as circunstâncias sociais no que diz respeito ao desfavorecimento das ocupações mais 

comuns das camadas populares. Sendo assim, em muitos casos, são trabalhadores 

específicos, que, na maioria das vezes, trabalharam toda a vida no meio rural. Daqueles 

filhos de que se tem notícia, existe uma tia que foi para São Paulo e se tornou enfermeira. 

As outras duas tias são empregadas domésticas, e o pai de Luciana, como dito, se dedica 

a trabalhos informais.  

A mãe de Luciana, 40 anos, trabalha como cuidadora de idosos. Todavia, antes 

disso, exercia funções de costureira e diferentes atividades como empregada doméstica. 

A mãe abandonou a escola no ensino fundamental: “Ela casou muito cedo”, contou a 

estudante. Mas, há pouco tempo, ela retomou os estudos e conseguiu terminar essa fase 

da educação básica. Essa mãe vem de uma família de dez irmãos; nove deles conseguiram 

chegar ao ensino médio, com exceção dela. Os avós da parte da mãe, ao que parece, têm 

um pequeno pedaço de terra usado para a própria subsistência. Luciana acredita que a avó 

sempre foi dona de casa: “Eu não tenho muito contato com eles, não”. Foi desse ramo 

 
53 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
54 Universidade Federal da Bahia. 
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familiar que saiu a mãe de Luciana. Era ela quem sempre se ocupava com as tarefas 

escolares dos filhos.  

Embora não tivesse, naquela época, terminado o ensino fundamental, ela tomava 

frente na educação dos filhos quanto às questões pedagógicas: “Ela sabe muita coisa e 

conseguia estudar”. Também, era responsável pelas idas às reuniões dos três filhos, quase 

que exclusivamente, por conta do distanciamento, do então marido, dessas coisas. Em 

suas palavras, a mãe se encarregava da formação complementar das crianças: “Ela era de 

ensinar pra gente ler em casa, mesmo. Ela pegava aqueles ABC’s e ficava ensinando pra 

gente”. É possível pensar que a presença dos dois irmãos mais velhos em idade escolar 

mais adiantada tenha potencializado o seu gosto pela escola. Dessa forma, os percursos 

individuais não se explicam por si só, porque existem diferentes condições de produção 

de uma pessoa (LAHIRE, 1997).  

No caso, os três membros da família de Luciana: mãe, irmã e irmão podem ter 

sido fundamentais para a sua escolarização, uma vez que os sujeitos são construídos por 

tecidos múltiplos e relações de interdependência (LAHIRE, 1997). O fato, porém, é que, 

mesmo com a presença de dois irmãos na universidade, a família de Luciana não deixa 

de ser estrangeira no ensino superior. E a estudante não tem conhecimento de primo 

algum de primeiro grau, muito menos de segundo ou de terceiro grau, que tenha 

conseguido passar do ensino médio. 

Vale considerar que a família de Luciana tem casa própria. O bairro onde o imóvel 

está localizado fica nas imediações de Vitória da Conquista, mas é considerado por ela 

como “tranquilo”. Na verdade, hoje em dia, só permanecem nesse lugar o seu pai e o 

irmão do meio em razão da universidade. A irmã já é casada e vive em outra casa, e a 

mãe, por dificuldades na relação conjugal com o marido, resolveu deixar a casa embora 

a separação não tenha sido oficializada. É percebido que Luciana não gosta de mencionar 

o pai apesar de responder às perguntas em relação a ele, no entanto não se alonga nas 

narrativas e não consegue definir suas atitudes. 

 

Luciana na escola 

 

A estudante do curso de Arquitetura entrou para a escolinha particular na idade de 

dois anos. Lá, ela permaneceu até os cinco anos. A instituição ficava a “um quarteirão” 

da sua casa. Não por acaso, não existia no bairro, nem nas redondezas, nenhuma escola 

pública de educação infantil. Passado esse período, na 1ª série do ensino fundamental, 
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Luciana se mudou para a Escola Maria Santana, mesma instituição em que os irmãos já 

estudavam. Em geral, ela chegava até esse lugar na companhia da mãe ou dos irmãos. Ela 

considera que foi uma criança muito próxima da professora nessa fase: “Meio que eu 

sempre fui a mais estudiosa da turma”, afirmou. Por isso, gostava de sentar nas primeiras 

carteiras para ficar próxima das professoras. Em contrapartida, conta que sempre foi de 

poucos amigos pela sua dificuldade de socialização com muitas pessoas. Mas nada disso 

estava relacionada a brigas; “é preferência, mesmo”. 

No ensino fundamental, os pais se importavam com a sua escolarização. E ela 

acredita nisso justamente pelas “táticas” que ambos criaram para que fossem possíveis as 

suas idas à escola. Não por acaso: “Meu pai sempre andou de bicicleta a vida inteira. 

Então, ele, às vezes, pegava a gente [irmãos], enchia de sacola pra proteger da chuva, 

colocava a gente na bicicleta e levava”. Para a mãe, não importa se não havia tarefas 

escolares em determinados dias. Ela sempre criava atividades para os três filhos fazerem: 

“A gente juntava para cortar e pintar as coisas”. Assim, não se pode deixar de observar 

que a intervenção positiva da família não está voltada, especificamente, para as práticas 

escolares, mas para os domínios periféricos; por exemplo, conformidade às regras, 

horários, perseverança e cuidado com os materiais (LAHIRE, 1997). 

Naquele tempo da 1ª, 2ª e 3ª séries, ano a ano, as coisas continuaram “boas” na 

escola, incluindo a convivência com as professoras. Ela afirma que não teve dificuldade 

com a aprendizagem. Até mesmo na 4ª série, Luciana, na companhia de uma de suas 

poucas amizades, foram convidadas pela professora da sala para auxiliarem em suas 

atividades de aula durante a tarde com os “meninos menores”. Nessa época, ela estudava 

de manhã. Esse vínculo com a outra criança aconteceu pelo fato de que as duas eram 

vizinhas, estudavam na mesma escola e na mesma turma, e tinham gosto de sentar perto 

da professora. 

Ao longo dessas séries, a situação financeira do pai melhorou quando ele começou 

a trabalhar como vigia: “Passou a receber mais por isso”. Isso, segundo ela, não fazia 

diferença na vida doméstica. A jovem diz que o pai sempre foi “muito mão fechada” e só 

abria para o necessário. Assim mesmo, “tinha que insistir muito”. Não por acaso, esse 

dinheiro do pai não oferecia melhorias para a família. Na verdade, a mãe assumiu um 

papel de protagonismo. Era ela quem dava apoio aos filhos graças aos bicos que realizava 

como costureira. Nesse processo escolar, Luciana entrou para uma instituição estadual de 

ensino na 5ª série ao mesmo tempo em que a mãe travava uma verdadeira batalha para 

conseguir mais uma vaga para essa filha no Colégio da Polícia Militar. Ela já havia 
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conseguido colocar os outros dois filhos mais velhos nessa escola. Tudo isso, porque a 

mãe acreditava que o ensino do colégio “era bom, tinha uma disciplina boa”. Geralmente, 

a maioria das vagas nessas unidades da Polícia Militar é para os herdeiros dos oficiais e 

uma pequena parcela é destinada aos filhos de pessoas civis. De qualquer modo, as 

seleções variam entre provas e inscrições nas listas no site do colégio. Diante de uma 

possível negação: 

 

Juntaram todos os pais assim, que tinham se inscrito pra tentar essa vaga. Aí, 

eles ficaram fazendo reuniões um tempão. Eu não entendia muito bem o que 

tava acontecendo. Mas, aí, minha mãe ia em todas as reuniões e ficava lutando 

pra conseguir essa vaga. Eu sei que no final das contas a gente conseguiu dois 

meses depois que a aula já tinha começado. 

 

Depois de já conseguida a vaga, o uniforme foi o próximo obstáculo. Luciana, ao 

recordar, diz que foi difícil conseguir o uniforme por causa do preço: “Aí, você tem dois 

meses pra conseguir o uniforme inteiro, sabe? Aí, tem aquela roupa marrom, tem a roupa 

azul, tem o agasalho. Aí, você tem que conseguir tudo”. Nesse período, a sorte é que a 

mãe estava trabalhando como empregada doméstica e conseguiu comprar as roupas aos 

poucos e manter os uniformes dos três filhos. Parte disso, explica-se, principalmente, 

depois que arranjou um trabalho complementar em outra casa aos sábados. É possível 

identificar na figura dessa mãe algumas “táticas” que ela desenvolve para manter os filhos 

no caminho da escola e no estabelecimento que qualificou de “bom”. Nas palavras de 

Lahire (1997, p. 248), essa “vontade de preservar as crianças e fazê-las alcançar aquilo 

que não se conseguiu por si mesmo traduz-se, neste caso, por uma verdadeira doação de 

si, um sacrifício de si em proveito dos filhos, ou seja, do futuro”. 

Portanto, a entrada no Colégio Militar, na 5ª série, proporcionou a Luciana 

relações com sujeitos de meios sociais diferentes. Nesse processo de filiação, teve 

dificuldades para se relacionar com os colegas. Entretanto, a partir da 6ª série, começou 

a fazer alguns amigos. Por lá, teve convivência “com pessoas ricas que faziam muita 

coisa, aula de dança... Eu já estudei com a filha do dono de um conservatório [...]”. Por 

necessidade, estabeleceu vínculos fora da sala. Quando percorreu esse caminho, aos 

sábados, tinham as atividades extraclasse, ensaios, Ping Pong: “A gente ficava 

conversando, mesmo, que não tinha muita coisa pra fazer”.  

Assim, nesse novo clima, Luciana continuou se dedicando a cultivar as suas 

experiências com professores. Ela tinha o costume de entregar “cartinhas” em datas 

comemorativas como no Dia dos Professores. Houve, também, um acontecido que teve 
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início a partir da 6ª série, a promoção, que, de acordo com Luciana, dependia das notas 

de cada estudante. Uma das condições para conseguir ser promovido era ser aprovado 

sem nenhum regime de recuperação. Sendo assim, aqueles que conseguiam esse feito 

recebiam uma boina azul, que, frente ao colégio, significava “um posto na polícia”. A 

jovem conta que sempre conseguiu o boné azul até o 3º ano. 

Além disso, por volta da 7ª série, o pai mudou novamente de ocupação. Desde que 

estreou o seu trabalho como pedreiro, “ele passou a ganhar mais ainda”. Mas a sua forma 

de lidar com as questões financeiras da casa permaneceu a mesma, o que, de certo modo, 

explica suas ausências com relação à família. Em compensação, foi também na 7ª série 

quando a mãe arrumou dois empregos e comprou o primeiro computador da casa e 

colocou internet: “Aí, foi novidade”.  

No trânsito do ensino fundamental para o ensino médio, a mãe de Luciana optou 

pela sua permanência na mesma escola mesmo tendo ouvido falar sobre o CEFET: “uma 

escola que ficava lá no centro e tinha a fama de ser muito boa”, disse a jovem. De maneira 

geral, foi nessa época que ela preferiu se dedicar ainda mais aos estudos devido à 

preocupação com o ENEM. Como as aulas eram na parte da manhã, durante às tardes, 

Luciana ficava na companhia do irmão do meio. A irmã mais velha conseguiu ingressar 

na universidade, mas precisava conciliar trabalho com os estudos, por isso usava o horário 

da tarde para descansar.  

Além do papel desempenhado pela mãe no seu destino escolar, o fato de ter um 

membro da família na condição de universitário pode ter influenciado suas pretensões de 

continuar os estudos no ensino superior. Lahire (1997, p. 36) escreve que a ação efetiva 

de um parente sobre as disposições de um sujeito “encontrará seu equivalente na ação de 

um irmão mais velho em um segundo caso, de um professor em terceiro, de uma série de 

pessoas em um quarto caso...” De um certo modo, por meio de situações diferentes que 

estão ligadas ao ambiente escolar, é possível se “transmitirem” formas de ver e se 

posicionar no mundo. 

 A jovem não faz referência a nenhum tipo de trabalho doméstico. De acordo com 

a estudante, normalmente, o tempo livre era usado por ela e pelo irmão para estudar, 

conversar, jogar e ver TV além de eventuais encontros com os colegas de sala para fazer 

algum trabalho ou frequentar os cultos da igreja. Luciana demonstra fervor no que diz 

respeito à religião. Em diferentes momentos da entrevista, menciona suas crenças: “Eu 

cresci nesse berço evangélico”. Nessa experiência de escolarização, no 2º ano do ensino 
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médio, houve o risco de Luciana perder o posto de promovida no colégio. Foi quando 

teve “muita dificuldade em História e Filosofia”. Só não perdeu por poucos pontos.  

Depois no 3º ano, quando os processos seletivos se aproximavam cada vez mais, em suas 

lembranças é como se sua entrada no ensino superior tivesse que acontecer de uma forma 

ou de outra. Isso não é tão comum em seu nível social. Geralmente, identificamos 

características como essas nas camadas médias, que têm o hábito de cultivar aspirações 

escolares nos seus herdeiros (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). No caso, Luciana diz 

que sempre gostou de desenhar: “Ah, você podia fazer Arquitetura”, instruía a irmã. 

Contudo, gostava de Biologia. Até pensou em fazer Publicidade. Além disso, sempre se 

preocupava em pesquisar as universidades que tinham esses cursos: “Eu meio que 

percebia que eu gostava de Matemática e gostava de desenhar. Então, acho que 

Arquitetura era a melhor opção, sabe? Aí, eu pensei: ‘Não. Então, eu vou fazer 

Arquitetura’. No fundo, no fundo, eu sempre quis Arquitetura. 

Em certo momento no ensino médio, quis trabalhar movida pelo seu desejo de “ir embora” 

e com o propósito de juntar economias para sair de casa. Embora não tenha conseguido, 

“eu sempre estudei mais do que trabalhei”. Era preciso, então, tomar uma decisão. Em 

meio a tantos processos seletivos, FAINOR55, UESB e ENEM, Luciana deixara todas as 

outras provas para trás e escolheu: “Se você quiser fazer o vestibular, você tem que 

estudar para o vestibular. Se você quiser fazer o ENEM, você tem que estudar para o 

ENEM, que são metodologias diferentes [...]. Aí, eu só fiz o ENEM mesmo. Eu só fiz 

uma vez”. 

No início de 2016, com a nota do SISU, lembra-se que tentou Arquitetura na 

UFMG, mas percebeu pela plataforma que a nota de corte era muito alta na instituição. 

Daí, resolveu se aventurar com a nota no mesmo curso na UFSJ: “Eu sempre ouvi falar 

muito bem de Minas”. Obviamente, a UFBA oferece Arquitetura na cidade de Salvador 

e fica muito mais próxima de Vitória da Conquista, porém Luciana não quis tentar a vida 

por lá. Diferente dos jovens entrevistados, ao relembrarem com frenesi o momento de 

descoberta da aprovação no vestibular, Luciana, pelo contrário, se disse sem reação e sem 

saber explicar ao certo o que sentiu: “Eu não vou dizer que eu fiquei feliz, eufórica, não”.  

Diante disso, percebe-se que os aspectos que estavam imbricados nessa aprovação 

são mais complexos do que parece. Particularmente, a sua relação com o pai e o certo 

“desprezo” por suas convicções e o tipo de união conjugal que ele estabelecia com a sua 

 
55 Faculdade Independente do Nordeste. 
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mãe fizeram com que a jovem desejasse sair de casa ao mesmo tempo em que nunca tinha 

se imaginado saindo dessa mesma casa. Tudo indica que essa saída significou uma ruptura 

na relação com o pai mesmo vivendo distante de casa:  

 

Eu contei para ele e ele não gostou muito, não. Ele ficava falando que [pausa], 

que isso era perda de tempo, que não era para eu vir estudar, porque eu não 

sabia nem me virar, que não sei o que. Ele ficava falando várias coisas assim, 

sabe? Tanto que até hoje ele nunca me ajudou, questão financeira, nada, nem 

ligar, nada, nunca”.  

 

Todavia, a mãe de Luciana não deixou de sonhar com a entrada da filha na 

universidade. Para isso, criou um modo “próprio” de fazer com que a jovem chegasse a 

São João del-Rei. Aos poucos, as duas produziram “táticas” para essa mobilidade. A 

estudante arranjou uma pensão e resolveu tentar a sorte no lugar até então com a ajuda da 

mãe. Ela, com a reserva financeira da mãe, que daria para passar um mês até ajeitar as 

coisas, trouxe de casa “a feira do mês”. Quando chegou ao curso, tentou a bolsa da 

assistência estudantil e tudo mais. Ao aproveitar essas ocasiões e criar “astúcias”, “sem 

cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhes são estranhas. Ele consegue em 

momentos oportunos, nos quais combina elementos heterogêneos” (CERTEAU, 2014, p. 

94). 

 

Estudar: a prática ordinária de uma negra 

 

Em terras mineiras, Luciana conheceu, “no seu primeiro mês de universidade”, 

Inara, uma conterrânea da Bahia, que, já familiarizada ao curso de Arquitetura, ofereceu 

ajuda com as coisas novas que vinham pela frente. Pela falta de referência nesse espaço, 

Luciana preferiu não ir para a moradia estudantil da UFSJ56. Inara morava na companhia 

de uma senhora, que, por sinal, parece ser sempre solidária com a situação de estudantes 

que vivem longe de casa. Essa mesma senhora convidou Luciana para passar um período 

com elas no seu espaço doméstico. Nesse mesmo tempo, a jovem conseguiu apoio 

financeiro da bolsa da assistência estudantil e as três ficavam responsáveis por pagar as 

contas divididas.  

 
56 Sobre a moradia estudantil, aqueles que praticaram esta pesquisa, seja por meio da entrevista ou do 

acompanhamento, preferiram não pleitear vagas nas instalações destinadas à residência temporária de 

estudantes da UFSJ. Embora essa moradia exista na Instituição desde 2014, nenhum participante chegou 

a morar lá. Os motivos variam, mas entre eles está a questão da distância do lugar, que tem pouca 

circulação de ônibus durante a noite e pela distância de mercados, farmácias etc., por estar localizado no 

CTAN. 
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No cotidiano diário da Arquitetura, Luciana teve a oportunidade de descobrir suas 

preferências no curso: “Eu gosto mais da Civil [área]”. Ao longo do tempo, ingressou 

como voluntária em um projeto de extensão universitária, que trabalha com questões de 

acessibilidade. Nessa experiência, a jovem foi convidada, pela professora que 

supervisiona a extensão, para desenvolver uma pesquisa de IC com os estudantes das 

Engenharias Elétrica e Mecânica, que foi aprovada com financiamento. Para a jovem, a 

relação com os colegas de curso é “muito boa”, mas, no sentido de fazer amigos, ela 

reafirma: “Eu não sou muito social, não”. É preciso observar que o fato de Luciana ser 

evangélica a distância da turma de Arquitetura. Isso revela que os colegas de curso 

empreendem práticas culturais que não são aceitas por ela. Como visto, desde criança, 

estabelece poucas relações com os companheiros de estudo.  

 

Mas tem aquela coisa assim, né? Você só consegue realmente fazer amigos se 

você conseguir frequentar os mesmos lugares. E eu sou uma pessoa muito 

caseira. Eu sou evangélica também. Eu não vou pra festa, não bebo e nada. E 

o pessoal da Arquitetura, eles gostam muito de festa, de beber, de sair. Tipo, 

entrega de final de período, tá lá todo mundo bebendo. Eu fico, assim, besta. 

 

Depois que Luciana entrou na Universidade, prefere se sentar no fundo da sala. 

Esse hábito foi criado nos seus últimos anos no Colégio Militar. Hoje, ela mantém um 

vínculo mais distante com os professores: “Eu não tenho muita relação com eles, não”. 

Ao recordar a sua chegada na UFSJ, a viajante estranhou a maneira como alguns sujeitos 

enxergam o Nordeste e como é reproduzido um estereótipo à sombra de discursos prontos 

sobre pobreza, do “sertão” e da infraestrutura nos espaços sociais por lá. Aparece em suas 

lembranças a fala recorrente de “uma colega que começou a contar que na cidade dela 

tem poluição, não sei o que... E que chegaram os nordestinos, aí começou a violência. Aí, 

eu fiquei assim: ‘O que tem a ver uma coisa com a outra, sabe?’” 

Na verdade, para Luciana, o fato de ser negra nunca influenciou negativamente a 

sua presença no curso de Arquitetura. Ela acha que o preconceito se revela por ser 

proveniente do Nordeste como mencionado. Mas não é por acaso que Akotirene (2018) 

nos ajuda a pensar a sobreposição de opressões que não são específicas. Vão para além 

da proveniência de um lugar, de uma região. Elas estão imbricadas por condições 

desfavoráveis diante do olhar social. No caso, as identidades da estudante estão 

articuladas às categorias de cor, por ser negra, à classe, por ser pobre, ao gênero, por ser 

mulher, e à região, por vir da Bahia, e a outras identidades vulneráveis, que não se 

separam. 
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É preciso dizer que a jovem vive um dilema profundo em relação à sua cor. Por 

exemplo, na primeira entrevista ao preencher a “ficha de apresentação”, declarou-se 

negra. Na mesma medida, reconhece que o uso das cotas no ensino superior significa uma 

oportunidade que não seria possível pela AC. Entretanto, em sua lógica, esses direitos são 

essenciais no sentido das carências econômicas dos cotistas, não pela condição racial. Ao 

mesmo tempo, nas linhas da sua narrativa, mostra conflitos em relação `’ sua própria 

existência e prefere não se posicionar politicamente. 

 

– O que você acha que é ser mulher negra? Perguntei. 

– Olha, eu me vejo como uma pessoa normal [risos]. Tipo assim, eu não me 

defino, eu sou negra, você é branco. Somos iguais. Não, pra mim, somos iguais 

independente de ser negro, independente de ser branco, eu sou uma pessoa 

você é uma pessoa [fala enfaticamente na minha direção]. Todo mundo é uma 

pessoa. Eu sou negra. Então, eu tenho que me impor em tal lugar, sabe? [tom 

de questionamento], respondeu. 

 

É possível ver que, pelos efeitos do racismo, apesar dessa aparente segurança em 

dizer que não existem motivos para definir a sua condição racial pelo fato de que as 

realidades são equivalentes diante das pessoas, ela demonstra insegurança quanto à sua 

estética. Nesse aspecto, em certa medida, mostra autorrejeição, que pode ser derivada da 

inferioridade direcionada aos negros. Essas questões são evidenciadas no trecho a seguir: 

 
– [pensativa] ah, assim, às vezes a gente tem aquelas crises, né? Tipo, ‘Ah, o 

meu cabelo dá muito trabalho [risos], que não sei o que. Eu queria ter nascido 

branca’. Mais assim, em algumas situações da vida, que eu não sei te falar 

agora. Mas, com certeza, eu já vivi sim, que eu não sei te falar agora. Mas com 

certeza, sim, eu já vivi situações que eu queria ser branca, justamente por estar 

no meio de pessoas, que todo mundo é branco e você é a única negra. Aí, por 

exemplo, você vai tirar uma foto [risos], a foto, né, todas as pessoas... [risos] 

– Brancas? Perguntei 

– Exatamente. Respondeu. 

 

Nessa narrativa, Luciana se confunde em meio à crença da miscigenação racial no 

Brasil. Porém, esse mal-estar de ser negra pode ser ocasionado por várias razões. É 

preciso lembrar que, entre elas, está a sua solidão pelo fato de que existem lugares e 

espaços em que os corpos negros se cruzam muito pouco, principalmente nos cursos 

frequentados pelas camadas médias e elites (GOMES, 2018). Diante do olhar branco, no 

curso de Arquitetura, as definições da jovem me fazem lembrar a todo momento as 

palavras de Fanon (2008, p. 69): “Da parte mais negra de minha alma, através da zona de 

meias tintas, me vem este desejo repentino de ser branco”, considerando que os negros 

são sujeitos potencias a vivenciar situações de desconforto em diferentes espaços sociais, 

inclusive na escola. 
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 As práticas do cotidiano 

 

Em fevereiro de 2017, a mãe de Luciana saiu de Vitória da Conquista para tentar 

a vida em São João del-Rei, na companhia da filha, que já vivia há pouco mais de um ano 

em Minas Gerais. Com isso, a jovem deixou a casa da simpática senhora, que foi o seu 

apoio afetivo e em parte financeiro, antes da chegada da mãe. Entende-se que a saída de 

Luciana de uma situação familiar conflituosa direto para a universidade, possivelmente, 

encorajou a sua mãe a romper os laços conjugais com o marido. Às vezes, durante a 

entrevista, a estudante de Arquitetura parece não acreditar que os estudos a trouxeram 

para longe de antigas perturbações e que isso significou indiretamente a emancipação da 

mãe: “Minha mãe ter separado do meu pai. Eu não me via numa situação dessa, sabe? 

[...] Ter vindo pra uma cidade que eu nunca vi na vida e ter mudado, assim. Eu acho que 

foi muito bom”.  

Desde que passaram a morar juntas, Luciana e a mãe passaram por três casas pelos 

bairros Tijuco, Centro e Bela Vista, na sequência. Esse último é o mesmo bairro onde 

reside Weberti, o participante deste trabalho, que teve contato mais intenso com a 

pesquisadora em suas práticas cotidianas para além das entrevistas. As duas moram de 

aluguel e, até então, dividem as contas, assim: “A gente não faz feira do mês. A gente vai 

comprando aos poucos. Acaba que usa o dinheiro de nós duas. A gente não divide 

especificamente, mas eu pago internet e ela paga conta de aluguel e luz”. Na mesma 

medida, Luciana reveza as tarefas de casa com a mãe: “Quando ela pode, ela faz. Quando 

eu posso, eu faço”, contou. 

Na época que a mãe chegou a São João del-Rei, arranjou um emprego de 

cuidadora de idosos no período da noite. Cabe lembrar que ela já trabalhou como 

costureira e, a maioria das suas ocupações, em Vitória da Conquista, foi de empregada 

doméstica. O que se pode dizer é que essa transição para a nova cidade proporcionou à 

mãe de Luciana um emprego formal. Além disso, essa mulher parece ser a pessoa mais 

próxima da estudante, que é de “poucos amigos”. Então, pode-se dizer que essa 

experiência de mãe e filha em um uma nova configuração familiar, no estilo de vida de 

república, proporciona a ambas práticas de troca e cuidado apesar de Luciana passar parte 

do tempo e dos finais de semana sozinha por conta de trabalhos. Hoje, Luciana 

compartilha, diariamente, as horas do café com a mãe: “Eu gosto muito de conversar com 

ela, assim, perder tempo conversando”.  
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Dessa maneira, entende-se que essa reorganização da vida universitária de 

Luciana com a vinda da mãe, complementada pelo recebimento do auxílio financeiro da 

UFSJ, favoreceu algumas melhorias para o seu cotidiano. Por isso, passou a ser uma 

escolha ir para o CTAN caminhando, poder, na maioria das vezes, andar de ônibus, de 

vez em quando de bicicleta e comer bem quando chegar em casa dentre outras coisas.  

Nessa experiência, a mãe e ela quando estão de folga, ou sem aula, quase nunca 

saem de casa. Na verdade, a mãe é evangélica, mas não é de frequentar a igreja. Agora, 

Luciana, apesar de ter interesse por peças de teatro, “planeja ir e nunca vai”. Nessa 

“invenção do cotidiano”, nas horas vagas que a estudante está sozinha em casa, aproveita 

para ver alguns filmes ou ler livros da literatura brasileira: “Helena; A moreninha; 

Senhora”. Mas seu “passatempo” preferido, quando está cansada dos trabalhos da 

Universidade, é ver desenho animado na TV. Vê-se que a igreja é o lugar mais 

frequentado por ela depois da Universidade. Luciana tem viva em sua fala a religiosidade 

e se declara, em diversos momentos, como evangélica. Desse modo, as suas práticas de 

se fazer estudante e moradora da cidade começam e terminam, principalmente, na 

Universidade. Elas são marcadas, dia a dia, por pontos específicos, que se tornaram um 

verdadeiro vai e vem durante as semanas, como mostra o esquema a seguir: 

 

Universidade ——›› Mercado ——›› Igreja ——›› Universidade ——›› Mercado   

 ——›› Igreja ——›› Universidade ——›› Mercado ——›› Igreja ——›› Universidade 

 

E por último, ao ser perguntada: o que você espera do curso de Arquitetura?, é 

notável uma mistura de sentimentos positivos, anseios de ingresso na pós-graduação, que 

são mediados por incertezas. E Luciana termina: “Você entra cheio de expectativas. Você 

quer ser um arquiteto famoso, desenvolver projetos incríveis. E, aí, [...] chega um tempo 

que você só existe, mesmo. Espera para ver o que a vida vai te dar”, falou com esperança. 

Isso significa que o reconhecimento intelectual, que pode ser conferido pelo 

diploma, nem sempre garante uma certeza para o futuro de membros de grupos 

marginalizados. A falta de referências no mundo do trabalho produtivo cria em Luciana 

muitas dúvidas sobre a rentabilidade do título ao longo do tempo. 
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4.4 Juliana: a potência da militância e das crenças diante dos desafios 

universitários 

 

Ô meu corpo, faça sempre de mim  

um homem que questiona (FANON, 2008, p. 191). 

 

No dia 12 de março de 2014, Juliana Letícia da Silva Oliveira chegou a São João 

del-Rei, cidade que fica a cerca de 240 km do lugar onde nasceu, Cocais, um pequeno 

distrito de Barão de Cocais, que fica no interior de Minas Gerais, terra que abriga em 

torno de 2.800 habitantes. A sua principal fonte de renda está situada nos setores de 

mineração e siderurgia. A estudante deixou Cocais em busca da universidade depois de 

ter sido aprovada em Psicologia na UFSJ. Até o momento da entrevista, estava 

matriculada no 10º período do curso. 

 Juliana, 24 anos, é visivelmente negra, mas não muito retinta. Tem altura média, 

sobrancelhas grossas e marcantes por fazer, e cabelos crespos naturais esvoaçantes. Nesse 

dia da entrevista, usava calças de tecido solto, com estampas do tipo étnicas, blusinha e 

duas argolas bem grandes na orelha. Além disso, ela expressa diferentes reações pelo 

sorriso, porém pode-se observar que ela é uma mulher bastante direta, de diálogo franco. 

A estudante de Psicologia não é de meias palavras e me conta sem medo as indignações 

que a afetaram/afetam ao longo do curso: “Pode colocar tudo e usar meu nome”, fala com 

ênfase. 

 Juliana me recebeu na sua república, lugar que divide com mais três meninas. A 

casa fica no último andar de um prédio simples de três apartamentos, uma construção 

toda pintada de branco gelo por dentro e por fora. Quando cheguei ao prédio, percebi que 

o interfone estava estragado, por isso fiquei chamando no portão até que Juliana escutasse 

a minha chegada, o que não demorou nem cerca de um minuto. Assim que a jovem me 

recebeu, subimos as escadas de ardósia verde do primeiro e do segundo pisos. A varanda 

do fundo da sua casa faz vista direta com a linha de ferro da Maria Fumaça, que passa 

dentro pelo bairro Matosinhos, onde ela mora; um bairro tradicional de São João del-Rei 

e uma importante zona comercial da cidade, que fica a cerca de 15 minutos de caminhada 

do CDB.  

De início, quando cheguei à república de Juliana, encontrei uma sala quase vazia, 

que dá passagem direta para o quarto da estudante, que só foi possível se ver de relance. 

A entrevista aconteceu na copa da casa, espaço onde fica uma geladeira branca e uma 

mesa, na qual nos sentamos uma de frente para a outra. Durante a entrevista, só foi 
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possível ver uma moradora, que transitou em silêncio pela república, além da ilustre visita 

de gatos, que perambularam a todo momento pelo cômodo. 

Na primeira fala que a estudante fez durante a entrevista, enunciou o seu 

posicionamento como mulher negra e se anunciou como ativista em coletivos dos 

Movimentos Negros. Estes são espaços de socialização e politização racial de mulheres 

negras e de saberes sobre a ancestralidade e religiosidade negra. O que se pode observar 

é que esses grupos são usados por Juliana como “táticas” para fortalecer a sua 

permanência em um espaço de ensino que produz certos sentimentos de estranhamento 

em relação ao perfil social daqueles que já se encontram familiarizados com a cena 

universitária.  

 

As relações familiares 

 

O pai da jovem, 52 anos, nasceu em Espinosa, no norte de Minas, que faz divisa 

com o estado da Bahia. Ele chegou à vida adulta com a formação de 5ª série no ensino 

fundamental. Depois que chegou a Cocais, trabalhou em uma empreiteira. Após o seu 

casamento e passados alguns anos, começou a vislumbrar a possibilidade de trabalhar em 

uma empresa maior. Essa ideia só seria realizável se tivesse o diploma de ensino 

fundamental, que, pelo menos na época, era uma exigência da indústria. Para isso, entrou 

para um curso de supletivo de formação do EJA. Foi a partir disso que o pai de Juliana, 

passado um tempo, realmente se tornou empregado dessa empresa. E foi no decorrer dos 

anos que a empresa criou um projeto de ensino médio profissionalizante no SESI. Juliana 

conta sobre a escolarização do pai: “Eu fazia os trabalhos dele de Inglês e eu meio que 

fazia, mesmo. E eu e minha mãe ficava ajudando ele em Matemática. Até que ele é muito 

bom, assim, porque ele já tinha trabalhado com topografia”. Hoje, ele trabalha como 

operador siderúrgico. Pelo que Juliana disse, o pai vai mudar de função na siderurgia. Por 

enquanto, o pai de Juliana é o principal responsável pela renda familiar. 

Particularmente, Juliana teve pouca convivência com os avós paternos. O avô 

morreu antes do seu nascimento. Esse homem era empregado de uma estatal, era 

carpinteiro e, pelo que se sabe, tinha uma escolaridade “bem baixa”. Nessa mesma 

direção, a avó da parte do pai pouco frequentou a escola e se dedicava mais aos trabalhos 

do lar. Por ser espinosense, teve pouco convívio com Juliana pela distância entre as 

cidades que as separavam. 
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Por outro lado, a mãe de Juliana conseguiu fazer o ensino fundamental completo, 

mas não conseguiu terminar os outros anos. A partir dos 12 anos, ela iniciou a sua vida 

de empregada doméstica para ajudar a mãe provedora da família com as despesas da casa. 

E foi justamente esse itinerário entre trabalho e escola que fez a mãe da estudante desistir 

dos estudos e a direcionou para a vida de dona de casa. Embora nunca tenha conseguido 

trabalhar de carteira assinada, “minha mãe fala que se fosse pra ela ter estudado, ia estudar 

pra ser professora”. Mesmo tendo interrompido a escolarização, sua formação foi 

suficiente para que a mãe de Juliana a ajudasse nas tarefas escolares. Era ela que se 

encarregava de participar das reuniões da filha na maioria das vezes. Para a estudante, o 

pai era meio ausente nesse sentido pedagógico.  

Juliana, desse modo, também não chegou a conhecer o avô materno. A sua avó 

materna é analfabeta e nunca frequentou a escola. Atualmente, ela é aposentada. Antes 

disso, sempre se dedicou ao trabalho rural. Essa avó não teve apoio dos pais de seus filhos 

em relação à criação deles. Por essa razão, de acordo com Juliana, ela precisou deixar os 

filhos sob os cuidados de outras famílias pela falta de condições de cuidar de todos ao 

mesmo tempo.   

A estudante de Psicologia tem dois irmãos e é a mais velha deles. Os dois estão 

no ensino médio, um deles tem 18 anos, que repetiu três vezes de ano na escola. Mesmo 

assim, os pais não desistem da escolarização desse filho e tentam, de diferentes formas, 

manter a sua permanência na educação formal, como, por exemplo, tirar o videogame e 

aplicar medidas de correção, para que de algum modo ele continue a estudar. O outro 

irmão, o caçula, gosta bastante de estudar, desenhar, também faz cursinho de Inglês e está 

na mesma série que o irmão do meio por efeito das reprovações desse último. Juliana 

relembra: “Na época que eu tava estudando, eu cheguei a pedir pro meu pai [cursinho]. 

Meu pai não quis pagar curso de Inglês pra mim e tal. Mas, aí, acho que hoje ele vê, sim, 

que faz a diferença e tal e paga pro meu irmão”. De modo semelhante, numerosos sujeitos 

 

vivem concretamente no seio de um espaço familiar de socialização com 

exigências variáveis e características variadas, em que exemplos e 

contraexemplos se chocam (um pai analfabeto e uma irmã na universidade, 

irmãos e irmãs em ‘sucesso’ escolar e outros em ‘fracasso’, e assim por diante), 

em que princípios de socialização contraditórios se entrecruzam (LAHIRE, 

1997, p. 347). 

 

Na casa dos pais de Juliana, atualmente, vivem quatro pessoas. A família vive em 

casa própria, construída em um lote doado pela avó materna, que mora em uma casa à 
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parte no mesmo lugar. Ao referir-se ao fato de viver longe de casa, ela antecipou e disse 

que, apesar dos “machismos” do pai e por ser proveniente de uma cidade pequena, nunca 

foi criada pelo pai para ser “uma mulher do privado”. E ainda esse pai sempre dizia: 

“Filho meu não vai ser bobo, filho meu não vai ser aqueles bobo que não sabe chegar e 

conversar”, disse ela ao relembrar as falas do pai.  

Na mesma direção, a mãe ajudava até onde podia com os livros que ela guardava 

ou mandava para a biblioteca da escola. Sempre ali, incentivando as leituras, com aquele 

discurso de que “tem que estudar para ser independente”. É mais fácil assim, tentar 

entender a disposição de Juliana em busca do curso de Psicologia, seja lá em qual lugar 

fosse aprovada. Para Lahire (1997), o sujeito não reproduz diretamente as formas de agir 

da família, mas encontra sua própria maneira de ser a partir das suas relações de 

interdependência. O autor argumenta que, “na verdade, o mais íntimo, o mais particular 

ou singular dos traços da personalidade ou do comportamento de uma pessoa só pode ser 

entendido se reconstruirmos o ‘tecido de imbricações sociais com os outros’” (LAHIRE, 

1997, p. 18).Pode-se dizer que Juliana tem poucas referências familiares no que se refere 

à educação escolar em nível superior considerando um primo distante da mãe que está no 

doutorado e uma que prima faz graduação em Administração em uma instituição privada. 

Parte disso pode ser remetida à baixa escolaridade dos tios da parte da mãe e do pai. Dos 

tios maternos, do que se tem notícia, nem todos terminaram o ensino médio e muitos deles 

morreram. Uma delas conseguiu concluir a educação básica. Sobre a outra tia, não se sabe 

ao certo. A respeito dos demais tios, não foi possível especificar. Ela relembra que foram 

criados por outras famílias.  

Já entre os tios paternos, uma se formou no magistério, mas nunca exerceu a 

profissão; os outros só conseguiram completar a 5ª série. Além deles, o tio mais novo se 

profissionalizou em Técnico em Soldagem: “Aí, acho que, talvez por ser caçula, né? Tipo 

20 anos de diferença. Aí, ele conseguiu”. Ainda que estejamos em um mesmo grupo 

familiar, em um mesmo núcleo de irmãos, em momentos diferentes, esses membros 

“nunca nascem e vivem na mesma família” (LAHIRE, 1997, p. 207). Esse fenômeno, de 

acordo com o autor, se explica pela renovação lenta desses grupos e pelas singularidades 

dos sujeitos que constituem outras configurações.  
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Construindo uma nova ordem escolar 

 

Juliana presume que entrou na pré-escola aos quatro anos de idade em uma 

instituição de Cocais. A estudante, nessa fase da infância, era vista como uma criança 

participativa nas atividades escolares: “Toda apresentação, eu me enfiava no meio”, 

contou. Ela tinha um bom relacionamento com a professora, que deu aula para sua turma 

por três anos seguidos. Mas, quando pequena, se sentia “excluída em alguns momentos” 

como nas horas do lanche. Em função de processos de racismo como esse, tinha, no fundo, 

a impressão de que não era uma criança “bonita”.  

Quando entrou para o 1º ano do ensino fundamental, mudou-se para a única escola 

do distrito que oferecia esse nível de ensino. Aquelas famílias que quisessem matricular 

seus filhos em outras escolas teriam que buscá-las no próprio município de Barão de 

Cocais. Foi na Escola Alvina Campos que Juliana aprendeu a ler e a escrever. Nesse 

período, a jovem gostava de se sentar nas primeiras carteiras da sala e se “dava bem na 

escola. Na 1ª série, eu tirei tudo 100, assim, eu era dessas [risos]”. A jovem conta que seu 

contato com as professoras não passava da escola. A maioria delas vinha diariamente da 

cidade e ia embora de Cocais no final das aulas. Foi ainda na 4ª série que ela teve a sua 

primeira professora negra, uma das poucas do ensino fundamental de que ela lembra o 

nome. 

Ao ser perguntada sobre seus colegas de escola, ela lembra de três amigas. Com 

uma delas, ela chegou a manter contato até o início da fase adulta. Todavia, com os 

meninos da sala, não se dava nada bem. Repetidamente, discutia e travava embates com 

eles. O motivo, em geral, tinha a ver com a sua aparência física: “Me falavam que meu 

cabelo era ruim, perna de seriema, perna de saracura, outras coisas, assim”. Essa 

associação do cabelo, do corpo e de outros atributos físicos de uma negra a lugares de 

inferioridade, certamente, não é uma postura construída e manifestada naturalmente por 

crianças tão pequenas. Nas palavras de Gomes (2005, p. 46), “aprendemos tudo isso na 

sociedade: família e escola, círculo de amizades, relacionamentos afetivos, trabalho, entre 

outros”. Por isso, pode-se dizer que experiências como essas, vividas pela jovem quando 

criança, são resquícios de ações de uma sociedade racista. Na concepção de Almeida 

(2019), situações como as vividas por Juliana são resultadas de um funcionamento das 

instituições que, indiretamente, conferem situações de desvantagem e privilégio para os 

sujeitos com base na raça. 
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Ainda que Juliana critique as atitudes dos colegas, ela não deixou de demonstrar 

afeto pela escola durante a entrevista. Parte disso se explica pela presença da mãe, que 

cuidava da organização familiar e da gestão do cotidiano da vida escolar dos filhos. Ela 

era responsável por escolher os programas de TV a que os filhos assistiam: “Depois que 

meus pais colocaram antena parabólica lá em casa, aí pegava TV Cultura, TV Futura e 

TV Escola, e minha mãe colocava muito nesses canais”. Juliana tinha acesso a programas 

do tipo Teka na TV e Castelo Rá-Tim-Bum.  

Apesar de ter vivido uma infância estável, foi nessa mesma época que a jovem 

presenciava conflitos no casamento da mãe, relacionados aos problemas com álcool do 

pai. De fato, a violência moral sofrida por ela e pela mãe nunca chegou ao estágio de 

agressões físicas. Entretanto, sem conseguir entender muito tudo aquilo que se passava, 

sabia que aquela situação era incômoda. Ainda sobre o pai: “Hoje em dia, ele fala que 

bebia muito porque ficava meio chateado que não tinha emprego na época e tal. Ele bebia 

muito por isso”, acrescenta. 

Foi nessa época que aconteceu o seu período de transição para o ensino 

fundamental II. Nessa segunda fase, a estudante continuou na mesma escola, mas passou 

a estudar de manhã. Alguns aspectos se modificaram na vida financeira da família, pois 

o pai conseguiu estabilidade na empreiteira que trabalhava. Para além disso, no ano de 

2003, “Ele entrou na empresa que queria. Aí foi quando a gente ficou abonado, mesmo, 

né. E, aí, a gente passou a ter plano de saúde, e o salário dele, tipo, dobrou nessa época”. 

Por isso, “nesse período, houve a ampliação da casa, que antes estava sem acabamento. 

Teve aumento salarial gradativo”, pontuou Juliana.  

Nessa jornada de estudos, a sua preferência era se sentar nas cadeiras do meio ou 

da frente da sala. Todos os dias, quando chegava da escola, ela gostava de fazer as lições 

antes mesmo de comer. “Às vezes, minha mãe ficava assim: ‘Você acabou de chegar da 

escola. Tira esse uniforme pelo menos”. E não, eu já queria responder o para casa”. 

Segundo ela, as práticas escolares “nunca foram motivo de preocupação dos pais” por ser 

considerada pelas professoras “uma boa aluna”. Então, eles tinham confiança em Juliana.  

Por outro lado, na 6ª série, foi um período conturbado para a estudante, o que 

causou estranhamento dos pais em relação ao seu comportamento agressivo. O principal 

motivo foram as chacotas dos meninos da sala: “Foi uma época ruim na escola”, contou. 

Quando Juliana passou a receber esses ataques com mais intensidade, ainda causados pela 

sua cor e composição física, conta que chegou a entrar em lutas físicas com os seus 

opositores: “Eu briguei muito na escola, de tipo assim, os meninos me darem socos, eu 
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arranhar eles de volta, arranhar de arrancar sangue, sabe? Coisas assim. E, aí, minhas 

notas, mesmo estando acima da média, caíram”.  

Segundo ela, a escola não foi negligente. A Direção buscou comunicar a sua 

família e tentou fazer um exercício eloquente de compreender a causa desses confrontos 

e se não havia encadeamento com algum problema em casa. Tanto que existia um esforço 

da escola em criar um diálogo entre Juliana e os meninos e uma tentativa de reconciliação 

entre ambas as partes. No caso: “Ela ficava tentando meio que fizéssemos as pazes”, disse. 

É claro que a tentativa de mediação entre esses membros da instituição é válida embora 

as piadas humilhantes destinadas a qualquer sujeito precisem ser discutidas no ponto 

crucial da questão, lá onde nasce a raiz profunda da discriminação no discurso racista. 

Há, nesse caso, a necessidade que a escola tome providências de responsabilização de 

quem usa do humor para oprimir qualquer um dentro da escola. Do contrário, situações 

como essas, vividas por Juliana, podem continuar sendo convencionais no ambiente 

escolar e se repetir mais e mais no dia a dia do espaço escolar.  

De modo objetivo, Ribeiro (2018) define que resoluções comuns, como as 

tomadas pela escola da estudante de Psicologia, servem para legitimar discriminações 

raciais. Exigir compreensão com aqueles que ridicularizam meninas negras só serve para 

autenticar práticas racistas, que se escondem atrás do riso. Tudo isso convém para 

construir nas crianças negras o desejo de serem brancas e a aversão ao próprio cabelo. 

Depois disso, nesse intervalo de tempo, as práticas dos colegas mudaram de 

forma. Durante os anos finais do ensino fundamental, quando geralmente se iniciam as 

relações afetivo-sexuais entre adolescentes, como os da turma de Juliana, é possível 

identificar na sua fala um exemplo do preterimento dos homens relegado às mulheres 

negras. Em retrospectiva, conta as preferências dos antigos colegas de sala: “Ah, quem 

são as meninas mais bonitas?”, perguntavam. “Aí, eu não era das meninas mais bonitas. 

Aí, tinha esses processos, assim”.  

Em resposta ao comportamento de Juliana, o pai se mobilizou diante desse desafio 

acionando a ordem moral na tentativa de corrigir as atitudes que não condiziam com uma 

boa escolaridade. Por isso, “meu pai me chamou atenção mesmo, porque eu tava 

brigando. Tipo de me xingar, mesmo, porque eu não tava indo bem na escola. Nessa 

época, teve vigilância quando eu não correspondi à escola como deveria”. Como visto, 

“os pais podem controlar as situações de socialização nas quais estão colocados os filhos, 

para evitar que ‘não degringolem’” (LAHIRE, 1997, p. 25).  
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Na verdade, observa-se que essa diminuição do rendimento escolar de Juliana 

também pode ter ligação com a vida conjugal dos pais, principalmente no que se refere 

às conturbações sofridas pela mãe: “Eu ficava muito brava com isso. Eu briguei muito 

com meu pai. E, aí, meu rendimento na escola diminuiu, mas não a ponto de tirar nota 

vermelha”. Se, por um lado, as coisas tinham melhorado financeiramente para a família, 

por outro, a instabilidade no relacionamento do casal acabou interferindo na escolaridade 

da filha. 

Voltemos, porém, ao interior da escola. Mesmo com tudo isso, Juliana podia 

contar com três amigas para enfrentar os demais desafios. “A gente se fortalecia”, disse a 

jovem. Na 8ª série, ano de transição do ensino fundamental para o médio, aconteceu a 

chegada de três professores que eram de outra cidade, os quais lecionavam Geografia, 

História e Português. Eles foram fundamentais para encorajar a estudante a seguir pelo 

caminho da escola e apresentaram a ela as “portas de entrada para a universidade”. Em 

meio a estímulos e propostas de “leituras mais críticas”, passou a pegar livros 

emprestados: “Eu lembro que eu li o livro As Veias Abertas da América Latina, de 

Eduardo Galeano”.  

Em geral, os estudantes do ensino médio, do distrito de Cocais, iam de transporte 

escolar para Barão de Cocais, até que a Prefeitura fez um convênio com a escola para 

aproveitar o espaço físico da mesma escola de ensino fundamental do distrito. No caso, 

houve um remanejamento e o ensino médio passou a ser oferecido para essa população à 

noite. Desde então, nessa fase, durante o dia, Juliana ajudava a mãe nas tarefas domésticas 

e no cuidado dos dois irmãos menores. Como visto anteriormente, mesmo com algumas 

passagens complexas, Juliana não deixou de ser reconhecida como “uma das melhores 

estudantes da sala”. Ela não consegue disfarçar o orgulho no olhar ao contar sobre um 

evento importante que teve no ensino médio: 

 

Teve uma época que teve um concurso de ‘soletrando em Inglês’ da cidade, 

que foi um cursinho de Inglês que promoveu e convidou os alunos do ensino 

médio de todas as escolas da cidade. Aí, eu fui chamada. Sempre que tinham 

essas competições, os professores iam e me chamavam. Mas, aí, no Inglês era 

aquela coisa verbo To Be simplesinho, mas tinha uma apostilinha, que tinha 

que estudar para esse concurso [...]. Aí, eu meio que me preparei. Aí, chegado 

o dia, foi uma Kombi do nosso distrito pra essa competição lá na cidade. Aí, 

foram os meninos ricos das escolas particulares, que discriminavam a gente 

que era da escola do distrito. Aí, na primeira rodada do soletrando, saiu uma 

penca de gente. Todas as escolas particulares foram eliminadas. Aí, no fim, 

uma menina que era da Odilon Behrens ficou em terceiro lugar, eu fiquei em 

segundo e um outro menino ficou em primeiro. Nenhum dos três fazia curso 

de Inglês, todos de escola pública. 
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Em suas lembranças, também, recorda que era muito presente na igreja até por 

volta dos 17 anos. A jovem ainda aponta que Cocais era um lugar de pouco lazer. Às 

vezes, marcava presença no baile funk, que acontecia umas raras vezes, ou ia participar 

das atividades da igreja. E ali, por volta do 2º ano, ela conta que já tinha pretensões de 

continuar a estudar, mas sempre teve em mente que conseguiria trabalhar e estudar. No 

último ano do ensino médio, ganhou um notebook do pai e teve acesso à internet em casa. 

Foi nesse caminho que, às vezes, fazia aqueles testes de profissões e chegou à conclusão 

de que queria fazer Psicologia. 

A partir dessa demanda, os três professores “críticos”, mencionados 

anteriormente, criaram voluntariamente uma espécie de cursinho intensivo que acontecia 

após o horário de aula. Parece que esse apoio não se restringiu somente à parte 

pedagógica. Para além disso, um dos professores contribuiu para a ampliação do seu olhar 

sobre a universidade no que diz respeito ao acesso e à permanência, até mesmo pela sua 

própria origem, por ter sido um estudante das camadas populares que teve acesso à 

UFMG: 

 

Ele meio que foi a pessoa que me ajudou a materializar esse sonho, ele falava 

assim: ‘É possível, é de graça, existem auxílios. Você pode acessar esses 

auxílios’. Tipo assim, foi alguém que me ajudou em uma coisa que era um 

sonho desde muito nova. Mas, aí, quem me ajudou a trazer isso pro concreto 

mesmo foi o Marcelo [professor]. 

 

Durante a gestação desse sonho, ela contou com o incentivo dos pais: “Muito do 

jeito deles, porque eles mesmo não têm nenhuma formação”. Ao que tudo indica, o pai 

valorizava o gosto pela leitura da filha. Juliana conta que recebeu de presente do pai um 

dinheiro para comprar a continuação de um livro que queria muito ler. Quantas vezes, 

conversou com a mãe sobre seus desejos: “Você acha que daria certo eu estudar fora?” A 

sua preocupação era como tudo isso seria, justamente por nunca ter viajado para além de 

uma ou duas vezes na companhia da turma da escola. É perceptível em sua fala que ela 

não era a única preocupada com essa possibilidade de viver longe de casa: 

 

Meu pai ficava preocupado com a parte financeira. Eu lembro de, às vezes, eu 

tava estudando, aí, meu pai abria a porta, assim: ‘Juliana, você vai fazer 

faculdade pra quê?’ ‘Psicologia’. ‘E quanto eu vou ter que pagar?’ Ele ficava 

tipo, assim, porque via que eu tava estudando pra passar, mas o medo era de 

eu passar e talvez não dar conta de tipo, assim... cortar o sonho no meio [...].  
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Chegada a hora dos vestibulares, Juliana, no último ano do ensino médio, fez o 

ENEM e usou a nota para a primeira fase do vestibular de Psicologia da UFMG, na qual 

foi aprovada. Mas na segunda parte do processo, não conseguiu passar dentro das vagas. 

Em última tentativa, também, participou do processo seletivo do PRONATEC57 e foi 

aprovada. Foi a partir daí, depois que concluiu o ensino médio, que fez cerca de um ano 

e meio de curso Técnico em Recursos Humanos quando ficou afastada das provas do 

ENEM. Daí que conseguiu arrumar um emprego de aprendiz na área do curso. Pouco 

antes do término do Técnico e depois de fazer novamente a prova do ENEM, foi aprovada 

no curso de Psicologia/UFSJ pela vaga AF1B1 para pretos, pardos e indígenas de baixa 

renda no ano de 2014. 

 

– Qual foi a sensação de ver que o seu nome estava na lista de aprovados?, 

perguntei.  

– Ah, eu fiquei chorando, fiquei muito emocionada, assim. Aí, eu lembro que 

eu fiquei muito nervosa, assim, de dor de barriga. E, aí, eu lembro que eu até 

custei falar para as pessoas que eu tinha passado, porque nunca confirmava 

minha inscrição, respondeu. 

 

Nessa trama, parece-me que a entrada na universidade era tão incomum para 

Juliana, que ela mesma mostrou ter duvidado da sua aprovação. Para a estudante, essa 

condição era tão nova, que, até então, como visto, não se sentiu à vontade para contar aos 

conhecidos. Antes daquela mudança, fez uso de sua rede de sociabilidade em Cocais. 

Conseguiu indicações sobre São João e sobre a Universidade. Desde que se lançou na 

vida universitária, Juliana passou por quatro repúblicas. A mudança inicial provocou 

insegurança na jovem, que, ao rever essa passagem, disse que seu desafio era pensar: 

 

– Como que vai ser isso? Aí, eu lembro que o dia eu peguei o ônibus lá na 

minha cidade [..], eu vim pra cá chorando todas as horas de viagem. Aí, eu 

descobri que tinha o grupo, né, geralzão de Psicologia. Aí, fizeram um grupo 

de calouros. Mas, aí, eu era superinsegura e, aí, eu percebi que todo mundo 

parecia muito rico nas fotos do Facebook [...]. Várias coisas passando na 

cabeça. Aí, eu cheguei no primeiro dia de aula, ainda não tinha conhecido 

ninguém, mas foi superpositivo. Aquele bando de gente branca [risos], foi 

muito legal, assim, não me senti discriminada, nem nada. 

 

É importante relembrar que a aspirante de Psicóloga já chegou à Universidade 

com os cabelos naturais. Ela rememora que passou pela transição capilar ainda quando 

morava em Cocais: “Eu fui percebendo que eu alisava o meu cabelo há dez anos e meu 

 
57 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 
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cabelo nunca ficava aquele liso perfeito. E eu percebi que nunca ia ficar”. Essa sua fala 

dialoga com as afirmações de Gomes (2018). A autora reconhece que, ainda hoje, o 

padrão estético de beleza é direcionado aos grupos brancos. Mas, por incrível que pareça, 

 

ao mesmo tempo, em nível de comunidade negra, saberes sobre a 

estética/corporeidade negra foram sendo construídos, aprendidos e 

socializados. Esses saberes conseguiram alguma penetração social e 

participam da tensão histórica regulação e emancipação social (GOMES, 2018, 

p. 80).  

 

Aliado a isso, “Eu conheci pessoas que não tocam no rádio, tipo cantores Anelis 

Assumpção, a Corinne Bailey Rae. Vi pessoas que pareciam comigo. Eu falei: ‘Acho que 

vou deixar sem alisar’”, disse ela. 

Quanto mais Juliana foi se inteirando sobre esse espaço do ensino superior, foi 

descobrindo algumas possibilidades. Por isso, inscreveu-se no programa de bolsas da 

assistência estudantil e foi classificada como estudante de baixa renda. Entretanto, seu 

índice calculado pela Universidade não chegou a ser contemplado com bolsa. Nunca 

chegou a receber esse auxílio da UFSJ. Até o momento, só contava com o apoio financeiro 

do pai. Até mais da metade do curso, Juliana não tinha tido acesso aos estudos sobre 

gênero e raça na Psicologia. Não por acaso, a chegada de uma professora negra significou 

sua entrada na IC e sua entrada no NEGAH58. 

Observa-se, pelas suas palavras, que a convivência com os colegas é “muito boa”. 

E acrescenta: “Nos primeiros meses, todo mundo tava muito carente”. Isso pelo fato de a 

maioria da turma de Psicologia ser proveniente de outras cidades ou Estados. Tudo isso 

fez com que esses colegas se unissem para fazer reuniões em república e marcar saídas 

para comer. Mas nem sempre é fácil conviver com o desconhecido. Na contramão, 

existem outras questões que separam Juliana da maioria dos companheiros da Psicologia, 

incluindo viver em um espaço cercado de privilégios. Parece-me claro que, ainda que a 

relação com os colegas seja tranquila, as práticas cotidianas apresentam contradições 

espontâneas que separam suas condições sociais a quilômetros de distância.  

Diferentes situações mostram para ela que a proclamada igualdade não é tão 

simples quanto parece: “É, certamente, no dia a dia, que ela percebeu essas diferenças”, 

como a jovem exemplifica: 

 

 
58 Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Direitos Humanos. 
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Tá todo mundo no final do período falando assim: ‘Aí, tô sem dinheiro. Aí, dá 

as férias tô vendo colegas minhas indo pra Disney’. Tipo assim, falando: ‘Aí, 

tô contando minhas moedas’. ‘Você tá contando suas moedas e vai pra Disney 

oh [xinga]. Você vai pra Disney, como assim?’ Sabe, de ver que a gente, não 

é que eu era excluída abertamente, mas essas relações financeiras, sociais 

produzem lacunas. E essas lacunas produziam sofrimento [...], só de estar aqui 

e ver esse abismo que existe. Porque não é que eu tenha inveja que ela foi pra 

Disney. Eu nem quero ir pra Disney. Mas é uma raiva de me ver e ver outras 

colegas minhas negras precisando de bolsa pra comer e tem gente aqui falando 

que tá contando moeda e tá indo pra Disney, sabe? 

 

Diante desses processos, a sorte é que Juliana conta com a ajuda da avó 

aposentada, que, às vezes, manda um “dinheirinho” para contribuir com as contas. 

Entende-se que, nesse contexto, não encontrou desafios explícitos movidos pelo racismo 

da parte dos colegas. O fato é que houve um estranhamento no que se refere à cultura 

escolar da universidade, a grande carga de leitura e o grau de dificuldade dos termos e 

conceitos antes desconhecidos. Como “tática”: “Eu lia quatro ou cinco textos sobre aquele 

conceito pra eu poder pegar o texto da matéria em si”, relata, como se essas práticas 

fossem uma espécie de compensação para tentar alcançar a cultura da universidade.  

Todavia, outro desafio que se agravou ao longo do tempo foram algumas situações 

decorrentes com alguns professores que ela define como “homofóbicos e racistas”. 

Juliana não esconde sua indignação e iniciativas de denúncia e enfrentamento de 

preconceitos e tentativas de ridicularização do ser negro. A jovem conta que percebeu o 

poder dos estudantes enquanto coletivo. Consequência disso, foi que, certa vez, os 

estudantes do curso de Psicologia, incluindo Juliana, compartilharam frases 

preconceituosas de um professor do Departamento que se referia à APAE59. Tal 

divulgação reverberou nas redes sociais e tomou uma proporção gigantescas entre outras 

Associações pelo Brasil. Em consequência disso, o professor acabou “indiciado por um 

processo interno”. Porém, ninguém sabe sobre o andamento do caso. 

 

As maneiras de praticar a cidade 

 

Creio ser importante dizer que Juliana tem uma grande paixão e envolvimento 

pelos Movimentos Negros e circula pela ponte entre a estudante acadêmica e a militante 

na comunidade são-joanense. Diante dos desafios de se movimentar em um contexto 

modesto de referências negras e relações com sujeitos de mesmo pertencimento social, a 

jovem explica que sentiu vontade de desistir da Psicologia. E foi justamente ao procurar 

 
59 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
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apoio em grupos de militância fora da universidade que ela conseguiu se fortalecer para 

prosseguir no ensino superior.  

Essa possível experiência de sobreviver na universidade é mediada por “táticas” 

de ir em busca de apoio em coletivos. Um deles trata sobre ancestralidade negra, um 

grupo de Jongo que está ligado ao autocuidado. Todo esse envolvimento ultrapassou as 

fronteiras do cristianismo. Juliana se definia católica praticante até a entrada na 

universidade. Em contato com os movimentos sociais progressistas, cedo aflorou o gosto 

pela religiosidade de matriz africana e daí mudou a sua maneira de cultuar o sagrado. 

Juliana, atualmente, vai a terreiros de Candomblé e Umbanda. São esses os espaços mais 

frequentados fora da universidade. Daí, a sua ligação vital com as cachoeiras, o que se 

constitui como “uma necessidade”: banhar seu corpo em águas doces. Tais religiões 

ritualísticas de matriz africana são representadas por forças da natureza. Dentro do 

Movimento Feminista de Mulheres Negras, também, encontrou forças no Dandara, 

organização política, com a qual esteve envolvida durante grande parte da graduação. 

Conforme as reflexões de Gomes (2018, p. 73), “a ação das ativistas negras constrói 

saberes e aprendizados políticos, identitários e estético-corpóreos específicos”.  

Além disso, o que parece ser comum entre a história de Juliana e as de outros dois 

participantes, Luciana e Weberti, é que eles não frequentam muitos espaços de lazer e 

quase não tem hobbies. Juliana concentra suas distrações em idas à casa de amigos, nos 

grupos de militância e nas idas ao RU, gosta de ouvir música negra e, de vez em quando, 

se dedica à literatura negra. As duas últimas escritoras lidas por ela foram Carolina Maria 

de Jesus e Conceição Evaristo.  

Ao olhar para os retratos do seu percurso, suas preferências e suas maneiras de se 

posicionar diante das situações, lembrei-me de “Vozes-mulheres”, um “poema de 

recordação”, que remete a um mar de memórias negras que perpassam o mais comum da 

vida de mulheres negras. Nele, revejo coisas que são tão familiares a Juliana assim como 

às outras mulheres presentes neste trabalho. Pode-se dizer que o poema retrata 

sentimentos que se encontram ali no limite entre o desalento e a esperança de dias 

melhores. Ele diz: 

 

                               Vozes-Mulheres 

A voz de minha bisavó  

ecoou criança 

nos porões do navio. 

Ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 
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A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas  

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 

 

A minha voz ainda  

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e fome. 

 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

Se fará ouvir a ressonância. 

O eco da vida-liberdade. 

 

(EVARISTO, 2017, p. 10-11). 

 

Diante de toda essa história, considera-se que a jovem se faz presente nos coletivos 

de ancestralidade e resistência negra para equilibrar e inventar o cotidiano. Segundo 

entendo, ela usa dessas “astúcias” para lidar com desconfortos causados pela cena 

universitária. Não é por acaso que as “estratégias” de inserção de negros no ensino 

superior ganham espaço e visibilidade. Elas provocam mudanças nesses espaços. No 

entendimento de Gomes (2018, p. 16), ações afirmativas, como as cotas raciais no Brasil, 

colocam “jovens negros lado a lado com os da classe média e da elite branca”. E esse 

processo pode ser fundamental para a desconstrução do racismo ao mesmo tempo que 

estudantes com o mesmo pertencimento social de Juliana precisam encontrar meios para 

se movimentar e permanecer nessas instituições em que eles não estão representados em 

pé de igualdade. 
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5 ESTRATÉGIAS DETERMINADAS E TÁTÍCAS INDETERMINADAS PARA 

SOBREVIVER À LÓGICA UNIVERSITÁRIA 

 

Sinto, vejo nesses olhares brancos que não 

é um homem novo que está entrando, mas 

um novo tipo de homem, um novo gênero. 

Um preto! (FANON, 2008, p. 108) 

 

Frantz Fanon (2008) escreveu sobre a sua realidade e a respeito da tensão dos 

negros e suas condições de existência na civilização. Quando o autor discorre sobre a 

realidade da França de 1950, em suas análises, identificou que o racismo e a negação do 

mesmo andam juntos nas diferentes esferas sociais. Ainda que não se trate 

particularmente do contexto do Brasil, suas análises ajudam a entender a presença de 

negros no ensino superior, que cresceu como em nenhum outro tempo da história do País. 

Nesse espaço de educação, isso significou a chegada dessa gente em um ritmo mais 

intenso nas universidades, que antes viviam povoadas de brancos em sua grande maioria. 

Dessa forma, as considerações de Fanon (2008) servem de apoio para se tentar 

compreender a vida comum de estudantes negros cotistas em um espaço que é um dos 

símbolos da produção de capital. Um lugar que pode ser capaz de desenvolver nos corpos 

habilidades rentáveis e/ou construção de conhecimentos como descrito no quinto 

capítulo.  

Do ponto de vista social, ser aprovado na universidade em cursos concorridos e 

valorizados pode significar, para alguns, uma novidade, baseada em “táticas” de 

inventividade frente aos desafios econômicos e ao desejo de uma vida melhor. Para outros 

que são privilegiados, pode significar estar “no quintal de casa”. Nesse raciocínio, é 

possível visualizar, por intermédio dos estudantes desta pesquisa, uma partícula sobre o 

cotidiano da vida universitária, principalmente daqueles que assumem uma vida distante 

do seio familiar com relação às ações que empreendem dentro e fora da sala de aula. 

Dentro da universidade, tais histórias auxiliam no entendimento dos limites e 

possibilidades da complexa estadia de negros das camadas populares no ensino superior. 

No caso, os estudantes não chegaram a esse nível de escolarização por si só. A 

chegada a essa estação é decorrente de práticas dos pais ou da contribuição de tios (como 

no caso de Weberti), professores, amigos etc. mesmo que essa trajetória não tenha sido 

pensada por essas famílias e até mesmo que tenha sido construída a princípio com a ajuda 

de um único membro. Por mais desproporcional que seja a qualificação simbólica desses 
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pais (THIN, 2006), para entender a vida dos nossos participantes, foi preciso observar 

que existem interligações mais amplas, que ultrapassam os limites da distância do dia a 

dia. No caso, a ação afetiva dos pais e irmãos, como percebido na vida de Weberti, pois 

eles dependem desses familiares de maneiras diversas, “financeiramente e afetivamente” 

(Cecília) para construir os seus destinos nesse universo. 

Para apresentar como a intervenção familiar tem influência na socialização desses 

estudantes, cabe fazer o uso do conceito de configurações sociais. Nas palavras de Lahire 

(1997), isso tem a ver com disposições específicas de se comportar sentir, agir e pensar. 

Uma outra questão fundamental é que as interações entre os membros podem acontecer 

“face a face”, mas também não precisam ocorrer no mesmo espaço para que se 

comuniquem entre si. Para esse autor, 

 

ela está fundamentalmente ligada a uma antropologia da interdependência 

humana, que considera os indivíduos, antes de tudo, como seres sociais que 

vivem em redes de relações de interdependência, ocupando lugares em redes  

de relações de interdependência e, com isso, possuindo capitais ou recursos 

ligados a esses lugares, bem como à sua socialização anterior de outras 

configurações sociais (LAHIRE, 1997, p. 39). 

 

Em meio a diferentes características próprias, cada família definiu maneiras, que 

não necessariamente foram conscientes, de desejar um futuro mais promissor para os seus 

filhos, “um trabalho menos cansativo, menos sujo, menos mal remunerado, mais 

valorizado que o deles” (LAHIRE, 1997, p. 334). Mesmo que não almejassem a entrada 

dos filhos no ensino superior, esperavam que eles excedessem suas atuações 

profissionais. Em cada frase declarada: “Não vai faltar à aula sem motivo, não”, ecoava 

o desejo de uma vida melhor. Nesse sentido, é necessário evidenciar as condições pessoais 

e familiares variáveis entre um estudante e outro. 

 

Quadro 6 – Características sociais dos pais e dos estudantes 

Fonte: desenvolvido por Pâmella Silva Alves (2019) com base nos dados fornecidos pelos participantes. 

 

Estudante 

 

Idade 

 

Cor/Raça 

 

Origem 

Ocupação dos genitores 

Mãe Pai 

Cecília 23 Preta/negra João Monlevade Dona de casa Trabalhador industrial 

Juliana 24 Preta Cocais Dona de casa Trabalhador industrial 

Luciana 19 Preta/negra Vitória da 

Conquista 

Cuidadora de 

idosos 

Pedreiro aposentado 

Weberti 22 Preto/negro Santana da 

Vargem 

Trabalhadora 

informal 

Pedreiro 
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No conjunto, é perceptível que esses jovens ingressaram cedo na universidade, a 

exemplo de Weberti, que está no último período do curso e tem 22 anos, e Luciana, que 

“era menor de idade” quando veio de Vitória da Conquista. Ambos realizam esforços em 

busca de se manterem na educação profissionalizante. Quando se observam as ocupações 

da mãe e do pai dos cotistas, é notável que se trata de trabalhos bastante desvalorizados a 

começar pelo vínculo de informalidade que estabelecem. Por serem membros das 

camadas populares, alguns desses pais tiveram pouco contato com a escola, como no caso 

da mãe de Weberti e do pai de Luciana, como visto.  

Essas escolarizações foram interrompidas pela necessidade de entrada no mundo 

do trabalho rural e doméstico. É também visto, que, no caso das mães de Cecília, Juliana 

e Luciana, a ruptura com a escola foi feita por meio de uma concessão a uma vida de 

dedicação ao marido e aos filhos. Cecilia conta, durante a entrevista, que: “Ela [mãe] 

parou de estudar, porque ela ia casar”. De outro modo, o pai de Juliana é um homem 

semiqualificado, que trabalha como operador industrial depois de ter conseguido se 

formar extemporaneamente no ensino médio. No caso do pai de Cecília, que também é 

industrial, ele conseguiu mudar de função depois de fazer cursos de capacitação.  

Os valores que abastecem a casa dessas famílias, ao longo do mês, vêm 

especificamente de um dos genitores, do pai ou da mãe, sendo um dos cônjuges, 

dependente da remuneração do companheiro. Vale lembrar que os estudantes, mesmo 

vivendo longe de casa, precisam financeiramente da família, por isso foram incluídos no 

cálculo apresentado na Tabela 8, a seguir. 

 

   Tabela 8 – Renda familiar de cada estudante, por número de dependentes e 

renda por pessoa 

 

Estudante Renda Familiar Número de dependentes Renda por Pessoa 

Cecília R$ 5.000,00 4 R$ 1.250,00 

Juliana R$ 2.900,00 5 R$ 580,00 

Luciana R$ 998,00 2 R$ 499,00 

Weberti 2.994,00 4 R$748,00 

Fonte: organizada por Pâmella Silva Alves (2019) a partir de dados extraídos das “Fichas de Apresentação” 

usadas antes da entrevista. 

 

Nesse sentido, existem algumas particularidades que estão relacionados à família 

de Weberti e Luciana. No caso da mãe de Weberti, mesmo que esteja passando pelo 

processo de separação judicial, ainda é subordinada à renda do ex-marido. Isso porque 
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ainda não recebeu a parte do seu investimento nos bens adquiridos enquanto casada. Ao 

se ver livre da violência conjugal, não pode fazer o mesmo sobre a questão econômica. 

Por seu baixo nível de escolaridade, depende do pai de seus filhos. Na abordagem 

interseccional de Akotirene (2018), esta articulação de raça, classe e gênero torna as 

mulheres negras vulneráveis. Assim, diante dessas estruturas sociais, empregos formais 

que estão de certa maneira ligados aos anos de instrução escolar não são tão comuns às 

negras. Para a autora, essa seguridade social é mais evidente na vida de mulheres brancas. 

No que se refere à especificidade das características socioeconômicas de Luciana, 

só foram incluídas ela e a mãe no cálculo de renda familiar. Apesar de a jovem ser a mais 

nova de um grupo de três irmãos, os dois mais velhos ficaram na Bahia e são responsáveis 

pelo próprio sustento. Nessa nova configuração familiar, além de ser a nova chefa de casa, 

o que chama a atenção é que a mãe de Luciana aceitou o desafio de tentar a vida longe de 

Vitória da Conquista e deixou a casa por lá sem reivindicar seus direitos. A impressão 

que eu tive durante a fala da estudante de Arquitetura foi que a mãe saiu de casa sem 

avisar para o ex-marido em nome de sua liberdade. E fala: “Por ela ser muito próxima de 

mim, assim, ela quis me acompanhar [para Minas Gerais]” (Luciana). Agora, pela 

primeira vez, essa mulher exerce atividade remunerada com os direitos assegurados em 

carteira assinada. 

Com os dados socioeconômicos identificados na Tabela 8, apresentada 

anteriormente, é possível fazer a média mensal, que, por pessoa, na família dos estudantes 

é de R$ 792,00 mensais. Nessas circunstâncias, parece que os jovens estão diante das 

mesmas lógicas econômicas. Mas na concepção de Thin (2006), é preciso se pensar que 

existem subjetividades dentro das camadas sociais, que são próprias de cada família. O 

fato é que, se comparada, a renda per capita de cada membro da família de Cecília, é 

possível ver que os rendimentos desta são 2,5 vezes maiores do que os dos integrantes da 

família de Luciana. Associando essa “variabilidade social”, nota-se que o maior nível de 

estabilidade econômica, no caso, é da estudante de Medicina. Daí, emergem mais 

possibilidades de apropriação dos códigos socialmente aceitos nas instituições escolares.  

Em outra direção, o que não se diferencia muito nas condições sociais entre um estudante 

e outro é o número de irmãos. Nenhum deles tem uma família extensa. Essas contradições 

de socialização podem ter contribuído inconscientemente com a vida escolar dos 

estudantes. No conceito de Pierre Bourdieu, extraído de Nogueira e Nogueira (2002), o 

controle de natalidade é conhecido por “Malthusianismo”, artimanha identificada com 

mais frequência nas camadas médias. Em sua caracterização, “seria uma propensão ao 
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controle de fecundidade. As famílias de classe média, por uma estratégia inconsciente de 

concentração dos investimentos, tenderiam, mais do que as classes populares e mesmo 

do que as das elites, a reduzir o número de filhos” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, 

p.25). 

Do mesmo modo, no que se refere à moradia dos estudantes, aqui, no caso, não se 

trata da vida em república dos jovens. Os pais dos estudantes residem em casa própria, 

exceto a mãe de Luciana, que hoje vive com ela de aluguel. O que chama a atenção é que 

a família dessa última é a única que não possui automóvel. Do ponto de vista material, as 

chances de uma família popular com alguns recursos estáveis pode ser um dos fatores que 

contribuíram com as aspirações dos estudantes de uma escolaridade prolongada.  

Nesse sentido, Portes (1993), ao trabalhar com trajetórias escolares, entrevistou 

37 estudantes do ensino superior, partindo do pressuposto que estes não chegaram à 

universidade por si só, mas também por suas relações intrafamiliares. Assim, buscou 

conhecer esses arranjos sociais e descobriu que a questão das condições habitacionais é 

significativa no processo de escolarização desses jovens. De acordo com o autor:  

 

A partir da casa própria – não só por sua importância em se tratando de 

trabalhadores de baixa renda, em um país com enorme déficit habitacional, mas  

também pelo significado subjetivo que tal bem assume, sobretudo porque  a 

casa própria parece propiciar – mesmo diante de um quadro geral de 

dificuldades – condições de vida um pouco melhores para essas famílias em 

relação à média das famílias populares (PORTES, 1993, p. 57). 

 

Como pode ser visto, o Quadro 7 apresenta informações acerca dos recursos 

econômicos e familiares dos cotistas. 

 

Quadro 7 – Características familiares e recursos econômicos dos estudantes 

Estudante Curso Número de 

irmãos 

Casa própria Carro 

Cecília Medicina 1 Sim Sim 

Juliana Psicologia 2 Sim Sim 

Luciana Arquitetura 2 Não Não 

Weberti Engenharia Elétrica 1 Sim Sim 

Fonte: desenvolvido por Pâmella Silva Alves (2019) com base nas entrevistas.  

Nota: essa condição de moradia própria no caso de Weberti, possivelmente, passará por modificações, uma 

vez que no processo de separação de bens dos pais o imóvel irá à venda. 

 

A relação entre a condição social dos estratos menos favorecidos e os anos de 

escolarização envolve questões concernentes às disposições culturais, possibilidades 
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precárias e pouca mobilização direcionada a uma vida escolar longínqua. Geralmente, as 

exigências entre uma família e outra são variáveis. Mas o que me parece é que, ao longo 

das gerações, ainda que o normal tenha se tornado de históricos escolares interrompidos, 

percebe-se uma preocupação direcionada à construção de conhecimentos. Ou seja, os pais 

“manifestam a esperança de ver os filhos ‘sair-se’ melhor do que eles” (LAHIRE, 1997, 

p. 334). Não apenas nos cursos mais concorridos, que estão entre os objetivos deste 

trabalho, mas o acesso de negros ao ensino superior pode ser visto como um direito 

conquistado por muitas mãos que lutaram e lutam nos Movimentos Negros por inscrições 

mais justas. 

Como visto, ainda que Cruz e Portes (2007) e Oliveira e Portes (2014) tenham 

identificado, em diferentes tempos da história, casos específicos de negros em instâncias 

de alto grau de escolarização, a discussão dos Movimentos Negros constatou que as 

políticas de cunho universal não atendiam, efetivamente, a toda a população. Por isso, os 

movimentos sociais progressistas, principalmente a partir de 1980, passaram a reivindicar 

estratégias dirigidas à inserção de sujeitos marginalizados na educação (GOMES, 2018). 

Nessa perspectiva, o sistema de cotas adotado para negros e indígenas nas universidades 

públicas pode ser incorporado no que se discute sobre multiculturalismo em contexto 

comparativo. Portanto, há que se verificar o que significaram políticas educacionais 

diferenciadas em instituições que priorizam até o último decênio um discurso 

universalista” (SANTOS, 2012, p. 404). 

Se uma grande parcela da população negra nem sequer chega ao ensino superior, 

o uso recente da Lei de Cotas para aqueles que vieram de escolas públicas tem colocado 

para dentro da universidade corpos negros, principalmente depois que essa instância 

dedicou uma parte do seu tempo a reparar que jovens negros existem e que eles, em sua 

maioria, não estavam lá, em seu interior (GOMES, 2018). No contexto dos quatro jovens 

pesquisados, isso se manifesta de maneira explícita. Foi identificado que os avós maternos 

e paternos não conseguiram, nem sequer, frequentar as séries iniciais do ensino 

fundamental. Quase todos são analfabetos. Alguns deles só conseguem assinar o nome.  

Na identificação de Juliana e Luciana, a escolarização de um dos lados dos avós é 

desconhecida e, como dito por elas: “É uma escolaridade bem baixa”. 

Entende-se que, pelas condições precárias, esses avós foram lançados desde 

criança em ocupações de lida com terra e ensinados em sua meninice que os homens são 

os provedores da casa. Além disso, esses avós são progenitores de famílias com mais de 

dez filhos. Por causa disso, na divisão social desigual do trabalho, as mulheres ficaram 
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responsáveis por cuidar das crianças e das coisas do marido. No entanto, a única diferença 

que se manifesta é na história de Juliana, que tem uma avó que assumiu o sustento da 

família depois de dois casamentos desfeitos. Daí, a necessidade de colocar a filha (mãe 

de Juliana) muito cedo no serviço. Essa mãe começou no trabalho a partir dos 12 anos, 

como empregada doméstica, conciliado com os estudos, mas não conseguiu evitar 

diferentes reprovações na escola. E, nesse compasso, resolveu abandonar a escolarização 

no fim da 8ª série.  

Nesse conjunto, encontra-se o pai de Weberti. É possível perceber seu empenho 

para que o filho fosse um pouco mais adiante nos estudos do que ele, “mas ele ainda tinha 

aquela mentalidade que tinha que trabalhar” (Weberti), visto que, no início do ensino 

médio, o jovem foi levado para o trabalho com o pai. Como se consegue ver, os pais de 

Cecília e Juliana foram beneficiados pela EJA, com a entrada no trabalho industrial, e 

conseguiram terminar a educação básica ainda que tardiamente. O pai da estudante de 

Medicina foi o único que não chegou a exercer atividades rurais. Mas nem sempre esses 

pais conseguiram se distanciar da situação escolar de seus genitores, por exemplo, a mãe 

de Weberti, que pouco frequentou espaços de educação. É possível visualizar o esquema 

de distribuição dos anos de escolarização das três gerações dos universitários: avó, pais e 

cotistas, apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 
Quadro 8 – Distribuição das séries de escolarização do grupo familiar dos cotistas 

 

Escolaridade Cotistas 

Avós Pais  

Curso 

 

Período Mulher Homem Mãe Pai 

Analfabeta Analfabeto  

8ª série – 

EJA 

 

4ª série 

Arquitetura 6º 

Analfabeta Analfabeto 

Analfabeta Analfabeto  

1º ano – EJA 

 

8ª série 

Engenharia 

Elétrica 

10º 

1º ano – EJA Analfabeto 

Analfabeta Analfabeto  

8ª série 

 

Técnico – nível superior 

Medicina 8º 

Analfabeta Analfabeto 

Analfabeta Desconhecida  

8ª série 

 

Ensino médio – EJA 

Psicologia 10º 

Desconhecida Desconhecida 

Fonte: desenvolvido por Pâmella Silva Alves (2019) com base nos dados das entrevistas. 
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Ao se fazer uma comparação entre a média de escolarização dos cotistas, que é de 

18 anos, em relação aos seus pais e mães, a diferença entre essas últimas é 

significativamente desigual e chega a aproximadamente 12,7 anos de diferença. Assim, 

as mulheres têm uma média de escolarização de 5,3 anos e os homens uma média de 9,5 

anos de escolarização. 

Certamente, ao remontar essas séries de escolarização, é perceptível que esses pais 

encontraram diferentes limites relacionados aos seus estratos sociais. Os pais dos jovens 

fazem parte da primeira geração familiar que conseguiu ingressar na educação formal. 

Todavia, o que é difícil compreender é como a situação de trabalho perdura quase a 

mesma. As ocupações familiares da 1ª e da 2ª geração não passaram por mudanças 

expressivas na maior parte dos empregos de pais para filhos. Em um contexto de trabalhos 

árduos, a potencial diferença se situa justamente na posição socioprofissional dos 

estudantes em relação aos seus pais e avós ainda que estejam na graduação.  

O que se pode notar é que a estadia e o tempo de escola dos avós dos estudantes 

na escola não foram suficientes para oferecer oportunidades tão intensas para que os pais 

dos jovens alcançassem ocupações mais rentáveis que as deles. Quanto à escolarização 

de seus descendentes, é possível identificar a grande e fundamental diferença entre os 

avós, os pais e os estudantes. É permitido ver que a primeira geração, quase que 

exclusivamente, não teve acesso ao sistema de ensino. É provável que, por isso, não 

conseguiram criar ações intencionais para o desenvolvimento de um projeto escolar dos 

filhos. Já a segunda geração – pais – compartilha frequências escolares interrompidas, 

mas que foram suficientes para que compreendessem a importância da escolarização e 

em determinados momentos fossem capazes de oferecerem disposições escolares para os 

estudantes pesquisados cada um ao seu modo. 

Cabe assinalar, também, que a relação com o sistema de ensino entre as gerações 

foi estabelecida em circunstâncias diferentes. No caso dos avós, nascidos por volta de 

1950 e pelos seus perfis socioeconômicos, a não existência de leis que definiam normas 

para a educação escolar a partir das características sociais dos estudantes pode indicar o 

motivo de nenhum deles ter ido à escola. É bom lembrar que a primeira versão da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) foi sancionada em 1961. Essa legislação previa uma série de 

fundamentos e definia princípios para a educação nacional. 

Nesse sentido, de acordo com Aliana Cerqueira (2016), no ano de 1971, houve a 

reforma da LDB, um processo de mudanças nas diretrizes influenciado pelo período 
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militar que aconteceu entre 1964 e 1985. Mas foi somente a partir da implementação da 

Lei nº 9.394/1996 que surgiu uma proposta mais ampla de estabelecimento de um modelo 

educacional mais condizente com a realidade. Essa legislação carrega uma visão mais 

progressista da realidade. A esse respeito, fica evidente que os estudantes pesquisados 

nasceram justamente nos anos finais do século XX. Isso indica uma relação da 

longevidade escolar deles com base em leis que instituíram melhorias para a educação 

nacional. Inclusive, institui alguns programas, entre eles o ENEM e o PROUNI, que 

afetam diretamente as formas de ingresso no ensino superior. 

Outra questão importante se refere à escolarização precoce da 3ª geração. O que 

quero evidenciar é que esses filhos são frutos de um tempo de valorização social da 

escolarização dada a importância dos governos de Lula e Dilma (2003-2016), as políticas 

educacionais e de diversidade destinadas a populações historicamente discriminadas. Em 

linhas gerais, esses governos abarcaram agendas que eram dispersas pelo MEC. 

Conforme a pesquisa de Denise Carreira (2015, p.35), nesses mandatos: 

 

As principais agendas que, ao longo dos anos, vieram a constituir as chamadas 

políticas de diversidade foram: gênero e sexualidade, relações étnico-raciais, 

educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, 

educação escolar quilombola, educação especial, medidas socioeducativas e 

educação de pessoas encarceradas. 

 

Sobre a emancipação do corpo negro, “o papel da educação escolar no Brasil, 

sobretudo a pública, ainda funciona como forma de mobilidade social para alguns setores 

sociais e grupos étnico-raciais” (GOMES, 2018, p. 96). Entretanto, é percebido que os 

familiares dos estudantes estão, na maioria dos casos, altamente longe do mundo do 

trabalho competitivo. Segundo Souza (2009), existe uma distinção entre trabalho 

qualificado e trabalho desqualificado. Para o autor, no mundo objetivo do trabalho, “os 

sujeitos precisam incorporar habilidades específicas que o permitirão ser considerado 

qualificado e socialmente valorizado” (SOUZA, 2009, p. 297). Como se pode observar, 

apenas três desses pais trabalham em empregos formais com carteira assinada. Quanto 

aos demais, andam de tempos em tempos a procurar bicos na construção civil, como 

empregadas domésticas, ou no trabalho não remunerado de casa. O Quadro 9 mostra os 

dados relacionados às categorias socioprofissionais das famílias ao longo das gerações. 
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Quadro 9 – Ocupação dos avós, pais e estudantes 

Categoria Socioprofissional 

Avós Pais Cotistas 

Mulher Homem Mãe Pai Profissional em formação 

Dona de casa Lavrador  

Cuidadora de 

idosos 

 

Pedreiro informal 

 

Arquiteta Dona de casa Lavrador 

Lavradora Lavrador  

Trabalhadora 

informal 

 

Pedreiro informal 

 

Engenheiro eletricista Lavradora  Lavrador 

Dona de casa Tratorista  

Dona de casa 

 

Industrial 

qualificado 

 

Médica Dona de casa Industrial sem 

formação 

Lavradora Lavrador  

Dona de casa 

 

Industrial 

qualificado 

 

Psicóloga Dona de casa  Lavrador 

Fonte: desenvolvido por Pâmella Silva Alves (2019) com base nas entrevistas. 

 

Então, para tentar elucidar um pouco mais a questão, a intenção aqui não foi 

desqualificar as fontes de renda da família dos cotistas, mas mostrar que, na ausência de 

“estratégias” efetivas, as chances de os sujeitos reproduzirem as condições dos seus 

grupos familiares são altas. Claro que ainda existem muitos horizontes a serem alcançados 

nas ações afirmativas para o ensino superior. No entanto, o que não se pode é deixar de 

reconhecer que a modalidade AF1B1, da Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c), ajudou os 

jovens negros da pesquisa a quebrar esse ciclo vicioso de reproduções, que perdurou nas 

gerações anteriores. 

Dos quatro cotistas, Juliana e Weberti foram os primeiros a ganhar a estrada. Sem 

saber como eram as regras desse espaço, cada um, ao seu modo, construiu sua “tática” de 

convencimento da família de que era importante ter essa experiência às custas da Lei de 

Cotas. Na análise das configurações familiares, temos pelo menos dois casos em que uma 

das partes dos pais se mostrou a princípio descontente com essa “rejeição” dos filhos em 

se inserir no mundo do trabalho. Luciana relembra a preocupação da mãe em saber como 

o ex-marido iria reagir à sua aprovação: “Ela ficou com muito medo dele ir na Justiça e 

me obrigar a voltar para casa [na época ela era menor de idade]”. 

É possível dizer que, do ponto de vista escolar, neste trabalho, encontram-se 

pesquisados que concentram mais anos de escolaridade do que toda a sua família da 
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primeira e da segunda geração juntas. Weberti, por exemplo, mãe = 1 ano de escolarização 

+ 8 anos de escolarização do pai = 9 anos. Em contrapartida, o estudante tem, 

aproximadamente, 18 anos de escolarização; enquanto que, na família de Cecília, o pai 

possui anos de escolaridade bem mais próximos da filha. A visão que se tem é que, se a 

universidade, nos últimos anos, por meio de novas “estratégias”, foi capaz de colocar 

sujeitos com variações entre a mesma lógica social a exemplo disso: “Meu pai tinha a 

mentalidade que tinha que trabalhar [não estudar]” (Weberti). “Pra o meu pai não tinha 

dessa, não, era fazer ou fazer faculdade [risos] (Cecília). 

Imagina, também, a novidade pelos corredores dos cursos mais concorridos, 

quando jovens negros, pobres e cotistas rompem os perfis do espaço com suas presenças 

por lá, o que tem se tornado mais visível gradativamente. Nesse caso, Elias e Scotson 

(2000) têm ajudado a pensar desde o primeiro capítulo sobre relações sociais específicas 

por meio do conceito de estabelecidos e outsiders. De maneira breve, é possível 

vislumbrar, por meio de algumas dimensões da vida dos pesquisados e de políticas sociais 

estratégicas que a filha da empregada doméstica os filhos dos boias frias, cercados pelas 

plantações de café dos patrões, e as filhas das donas de casa, subordinadas 

economicamente, viessem a estudar com outros sujeitos. Pessoas que são, por exemplo, 

herdeiras de médicos e de empresários, descendentes de dirigentes, e assim por diante; 

pessoas que, geralmente, pleiteiam as mesmas carreiras dos pais. Assim, a entrada de 

pobres e negros pode ser vista como uma reorganização, um novo sentido para a 

escolarização superior vindo lá “do fundo do buraco” como diria Souza (2009). 

Luciana – Há uma espécie de lógicas próprias identificadas até mesmo dentro da 

mesma família. Tem-se, por exemplo, o caso de Luciana, filha de um ex-casal com 

posicionamentos profundamente contraditórios em relação ao mundo da escola. De um 

lado, um pai individualmente que dispensa afeto em relação aos feitos escolares dos 

filhos. De outo modo, uma mãe que singularmente toma as rédeas de todas as questões 

escolares dos três filhos. Ela constrói todo um clima familiar voltado especificamente 

para os estudos deles: “Minha mãe sempre foi de perguntar como é que foi a aula, sempre 

ajudava nas atividades e tal” (Luciana).  

Weberti – É assim que na ordem familiar o pai ou mãe podem apresentar modos 

peculiares de lidar com o investimento escolar. Basta lembrar da história da mãe de 

Weberti, que tinha pouco conhecimento sobre a instituição escola. Isso a impossibilitava 

de ir sequer às reuniões do filho. Por isso, conseguiu oferecer poucos recursos culturais 

que favorecessem a vida do filho no caminho escolar. Por esse desafio, a figura do pai de 
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Weberti foi responsável por buscar vias para o seu desenvolvimento escolar, seja por meio 

do controle físico, de inculcação dos comportamentos exigidos pela escola no filho; ou 

na busca de apoio em familiares mais bem instruídos, como a tia Inês”, sua irmã, no caso. 

Aqui, foi observado que, em relação ao período de educação básica de Weberti, “quase 

tudo” se deve a essa tia. 

Cecília – Na família da estudante de Medicina, percebe-se que o pai tem um 

verdadeiro vício pelos estudos da filha. Por isso, faz tudo o que for necessário para 

desvendar as “melhores” trilhas da escola para ela. Ao apostar em uma ascensão social, 

assume toda a responsabilidade financeira da casa e, de forma particular, afasta os filhos 

do mundo do trabalho. Sua escolha é inquestionável: “Vai estudar e pronto”. Além disso, 

buscava orientações no seu meio social de trabalho. Ainda que os filhos estudassem em 

escolas públicas, usava exemplos de sujeitos mais instruídos para escolher outras 

instâncias sociais para que Cecília e o irmão frequentassem: “Quando eu tava na 3ª, 4ª 

série, a gente ficou sócio de um clube lá da cidade” (Cecília). O que se diferencia nessa 

família é que o pai depositava a confiança na esposa para descobrir as melhores 

instituições públicas da cidade para inscrever os filhos mesmo, às vezes, contrariando a 

própria vontade dela. 

Juliana – Por fim, no caso de Juliana, temos pais mais afastados dos 

conhecimentos escolares, que são necessários para uma experiência escolar de “sucesso”. 

Mas, de maneira geral, encontra-se uma mãe, que oferece assistência moral à estudante 

de Psicologia. Todavia, o pai, mesmo que desprovido de recursos culturais valorizados 

pela escola, sempre que necessário, usava de sua autoridade para fazer com que os filhos 

se conformassem às regras da escola. Aplicava em Juliana e nos irmãos castigos, sempre 

que julgasse necessário, para controlar as ações dissonantes que não condiziam com as 

práticas escolares. 

Diante dos sentidos diversificados da gênese dos quatro estudantes, sem saber os 

pontos finais e os possíveis resultados, esses progenitores conseguiram idealizar um 

futuro melhor para eles mesmo que isso tenha custado muito caro. Na verdade, esta 

análise evidenciou que nem sempre o pai e a mãe investem pesadamente na parte 

pedagógica dos jovens. É sempre um dos dois. E neste estudo, pela baixa escolaridade 

das mães e por questões econômicas, os cuidados com a vida escolar dos estudantes se 

concentra na figura dos pais. A não ser o caso da mãe de Luciana, que mantém contato 

com a cultura escolarizada. 
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5.1 Quatro percursos indeterminados: algumas táticas construídas  

 

A luta pela entrada e pela experiência de uma vida universitária não acontece por 

acaso ou de repente. O caminho até o curso superior foi sendo construído aos poucos. 

Quando esses jovens saíram de casa, de um outro universo cultural, deixando a mãe, o 

pai e os irmãos, vieram todos em busca de possibilidades. Aqui, compartilho do 

pensamento de Bourdieu (2006) e enxergo a vida como “um caminho, uma estrada, uma 

carreira, com suas encruzilhadas”. Mas é percebido, no decorrer do quinto capítulo, ao 

rememorar suas histórias, que, pelas suas particularidades, cada um chegou seja na 

Arquitetura, na Engenharia Elétrica... à sua maneira.  

Entendo que, como ponto em comum, temos a idade de entrada dos estudantes, 

que variou entre 17 e 19 anos. Se não fosse pelo caso de Weberti, poderia se dizer que 

nenhum deles precisou conciliar trabalho com estudo durante a educação básica. Três 

deles ingressaram no ano seguinte ao término do ensino médio. O sonho de entrar no 

curso escolhido era compartilhado e objetivado por todos. Apegados a uma possível 

profissão, acaso a nota dos processos seletivos não fosse suficiente para isso, novas 

tentativas seriam feitas: “Se eu passasse em outro curso, eu não faria” (Weberti). Nesse 

quadro, foi identificado que, enquanto Juliana não entrou para a Psicologia, foi fazer um 

curso técnico e ficou afastada do seu desejo principal por mais de um ano. Daí, resolveu 

mudar a tentativa de instituição, mas não de curso. Trocou a UFMG pela UFSJ sob a 

lógica de que a nota de corte era mais baixa. A Tabela 9 mostra aspectos referentes à 

entrada dos cotistas. 

 

Tabela 9 – Idade e ano de entrada nos cursos e tentativas de entrada nos cursos 

Curso Idade de Entrada Ano de Entrada Número de Tentativas 

Engenharia Elétrica 18 2014 1 

Psicologia 19 2014 2 

Medicina 18 2015 1 

Arquitetura 17 2016 1 

Fonte: desenvolvida por Pâmella Silva Alves (2019) com base nos dados das entrevistas dos cotistas. 

 

No contexto de adoção de políticas públicas, discutidas na introdução deste 

trabalho, é percebido que a vida dos jovens está sendo construída mais na direção dos 

estudos mesmo que a preocupação da família com a escolarização tenha ficado lá no 
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ensino fundamental. E, ainda, que o curso superior fosse uma ideia impopular em suas 

configurações sociais, nesses cotidianos são identificados casos como o de Juliana e o de 

Weberti, que tiveram que criar um modo de explicar em casa a importância de 

continuarem estudando, pois, como todos os outros, eram dependentes financeiramente 

de algum membro da família e necessitavam de apoio nessa jornada para que 

conseguissem chegar até São João del-Rei. 

Mas não foram todos que sempre precisaram, exclusivamente, da renda de 

terceiros. É preciso se lembrar que “nem todos os agentes têm meios econômicos e 

culturais para prolongar os estudos dos filhos além do mínimo necessário à reprodução 

da força de trabalho menos valorizada em um dado momento histórico” (BOURDIEU, 

2010, p. 73). Por exemplo, Juliana, para conseguir bancar os gastos com a mudança, 

guardou economias para manter os seus primeiros meses na nova cidade. À medida que 

os estudantes foram se apropriando do funcionamento da cultura escolar e de ações que 

potencializavam seus estudos, até mesmo como forma de superar as limitações da 

educação à que tiveram acesso, sabiam da importância do cursinho pré-vestibular, mas 

nenhum deles teve a possibilidade de fazê-lo. É claro que temos a situação de Weberti, 

que conseguiu fazer uma espécie de cursinho online, que, a grosso modo, ajudou o jovem 

no seu desejo de continuar os estudos:  

 

Tipo assim, eu não tinha uma internet de qualidade, porque eles faziam aula 

ao vivo, essas coisas. Mas o que foi bom pra mim, foi eu tá no meio do pessoal, 

eu ter um cronograma pra seguir. Foi aí que eu comecei a me basear, porque 

eu tava totalmente perdido (Weberti). 

 

A partir de um conjunto de circunstâncias e “táticas” individuais/coletivas, como 

as descritas anteriormente, foi observado que, pela ausência de exemplos de longevidade 

escolar, evidencia-se que os jovens pesquisados construíram, à sua maneira, caminhos 

para chegar à universidade. No que se refere às questões pedagógicas, esse terreno é 

cultivado de maneira artesanal pelo próprio sujeito. Cada jovem criou uma via. Assim, 

quase que exclusivamente, eles se dedicaram à escola. 

Juliana se aproximou daqueles sujeitos que conheciam a educação formal. Cecília 

é aquela que segue as orientações do pai, o qual tem grandes aspirações, apoiado em 

exemplos de “sucesso escolar”. Já Luciana buscou direcionamentos no estabelecimento 

de ensino médio. De acordo com Certeau (2014), fazer o uso de “táticas” pode tornar 

mais forte a posição “mais fraca” a partir da maneira de se aproveitar das ocasiões. Pode-
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se dizer, também, que o apoio afetivo de uma mãe, uma professora, ou uma tia foi 

fundamental para a construção desse trajeto.  

 

5.2 As formas como os jovens estudantes lidam com a identidade racial 

 

A partir deste estudo, pode-se dizer que a condição de cotistas não altera as 

relações cotidianas dos jovens estudantes ao menos do ponto de vista de suas percepções. 

Na verdade, confessam nem lembrar ao certo o motivo de escolherem ingressar pelas 

ações afirmativas para além da diferença de pontos com a AC. Todavia, os discursos são 

sempre no sentido de que a vantagem de pontos é “bem pequena”. Ao que parece, temem 

que a entrevistadora duvide das suas capacidades cognitivas. 

 

Oh, eu lembro que não era no ENEM a diferença, depende. Tinha uns que a 

diferença, sei lá, era 20 pontos, 30 pontos no seriado. Eu nem cheguei a olhar. 

O seriado em 100, eu lembro que eu acho que eu fiquei com 72 no seriado. 

Não deve ter sido mais que 10 pontos, não (Cecília).  

 

O curioso é identificar que os jovens tiveram mais acesso à informação sobre as 

cotas antes de entrarem na universidade do que depois de já viverem como um membro 

dela, pois, na UFSJ, esse é um tema silencioso. Cecília mostra ter ouvido falar sobre as 

ações afirmativas em geral por conta de o assunto ter surtido grande discussão no 

CEFET/Timóteo quando começou a implantação da modalidade de cotas na Instituição.  

Nesse sentido, fica evidenciado que o contato específico que os jovens tiveram 

com a autodeclaração no uso das cotas não passou da hora do preenchimento da matrícula. 

Apesar de todos viverem uma experiência comum de uso de uma “estratégia” 

(CERTEAU, 2014), e mesmo fazendo menções sobre as ações afirmativas como 

“direito”, “importante”, “útil”, a sensação é que eles não conseguem enxergar as cotas 

como uma possibilidade de construir suas subjetividades negras ou como maneira de lidar 

com seus dilemas raciais, exceto o caso de Juliana. 

Na pesquisa feita por Sousa (2013, p. 180), sobre o perfil dos estudantes que 

ingressaram pelas ações afirmativas, anteriores à Lei de Cotas federal, a autora já havia 

identificado, nas falas extraídas dos seus questionários, que “‘o reconhecimento’ dos 

estudantes como pretos, pardos ou indígenas se deu apenas para o ingresso na instituição, 

não se desdobrando em um posicionamento político ou étnico”. Há, então, de se lembrar 

que as ações afirmativas foram “uma das mais caras reinvindicações do Movimento 
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Negro, capaz de causar uma inflexão na situação educacional e ocupacional dos negros 

(GOMES, 2018, p. 85). 

Mas será que no caso da UFSJ as vagas raciais estão sendo ocupadas por negros 

ou indígenas? De qualquer maneira, diferente de outras instituições, os quatro jovens 

pesquisados não apontaram dificuldade alguma no relacionamento com os colegas de 

curso por serem cotistas. A tensão de ser um sujeito negro se manifesta quanto aos seus 

vínculos mais íntimos ou mais amplos inerentes à sua aparência como os conflitos 

relacionados ao cabelo, aspectos discutidos por Fanon (2008) e Gomes (2018), acerca da 

preocupação do negro com a visão do outro, identificados, principalmente, nos casos de 

Cecília e Luciana.  

Nesse espaço, ser cotista ou não ser cotista não necessariamente é uma 

demarcação de diferença. A busca pelos estudantes cotistas desta pesquisa colocou a 

pesquisadora em contato com diferentes estudantes dos diferentes cursos, como dito na 

metodologia, que expressaram suas indignações sobre as fraudes nas cotas. Assim, as 

chances de os jovens desta pesquisa enfrentarem desafios por serem cotistas é bem menor, 

uma vez que essas vagas estavam sendo usadas por brancos e negros. Cecília, ao ser 

perguntada: “Você se lembra de alguma vez ter enfrentado alguma dificuldade aqui 

dentro da universidade por ter ingressado pelas cotas?” Responde direto, e em uma 

palavra: “Não”. 

Portanto, a reação de cada um dos jovens participantes é omissa diante das 

silenciosas fraudes dos colegas, com exceção de Juliana. Isso, talvez, esteja ligado a uma 

“tática” de “conviver com”. Não criar espécie alguma de enfrentamento é uma forma de 

garantir tranquilidade nas suas práticas cotidianas. Essa ideia é proposta por Portes (2001) 

e é chamada de “mimetismo estratégico”, na qual afirma que se trata de um certo 

ocultamento de origem necessário à adaptação, que varia de acordo com as condições 

adversas. 

Nesse caso, seria preciso existirem ações da própria Instituição no sentido de 

coordenar espaços de compartilhamento de ações efetivas, que fujam de informações 

rasas como as que são disponibilizadas no site da Universidade. Trata-se, também, da 

necessidade de existência de um Programa de Ações Afirmativas. Jesus (2018), ao tratar 

sobre as bancas de sindicância da UFMG, apontou que a maioria das denúncias partiu do 

corpo discente. Por isso, ao que parece, a ausência desses espaços de discussão na UFSJ 

não facilita a mobilização dos cotistas no que diz respeito a possíveis novas ocupações 

ilegítimas das vagas raciais.  
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5.3 A incorporação da vida cotidiana e as relações estabelecidas 

 

Ao mobilizar a concepção de invenção do cotidiano de Certeau (2014), para tentar 

compreender da maneira mais significativa possível um conjunto de práticas de quatro 

estudantes, foi, também, pensado em não ignorar a “definição plural de cultura, e um eu 

posicionado para medir discrepantes mundos de significado” (CLIFFORD, 1998, p. 127). 

Assim, é entendido que jovens com as mesmas características sociais e fenotípicas dos 

pesquisados ingressavam em proporções muito menores nas universidades federais. 

Nesse sentido, o conceito de “estratégia” se relaciona com o de “tática”, que seria, 

justamente, o contraponto, um conjunto de “ações que são desprovidas de poder para 

jogar com aquilo que lhe é imposto” (CERTEAU, 2014, p. 178). 

Os estudantes negros das camadas populares que entraram pelo sistema de cotas, 

que se fazem presentes, ultrapassaram a linha do horizonte familiar e aprenderam a 

validar as suas experiências no ensino superior por diferentes “modos de fazer”. Este 

trabalho ajuda a entender os limites e as possibilidades da vida universitária desses 

cotistas nos cursos mais concorridos da UFSJ. Entretanto, esses jovens, que estão 

integrados a uma estrutura social, não vivem mais próximos das suas relações familiares 

pela distância que vivem de casa (OLIVEIRA; PORTES, 2014).  

Assim, pela necessidade social do encontro e do vínculo com as pessoas que 

integram as relações “impostas” pela configuração pública da universidade, incluindo 

professores, amigos, colegas de sala e moradores de república, cada estudante precisa 

criar uma forma de conviver nesse lugar social. Nesse quadro, é preciso se ajustar à 

coletividade do espaço, “que induz um comportamento prático mediante o qual todo 

usuário se ajusta ao processo geral do reconhecimento, concedendo uma parte de si 

mesmo à jurisdição do outro” (CERTEAU et al., 2013, p. 47).  

Certamente, existem antecedentes que são organizados pela ordem daquilo que é 

singular de cada um. A tentativa apresentada no quinto capítulo foi mostrar as formas dos 

cotistas de tratar os aspectos inerentes ao cotidiano. Como lidam com os estudos, os 

professores e colegas de sala, como moram e como se apropriam da cidade diante de uma 

vida universitária dentro e fora do campus, questões que não deixam de estar atreladas 

aos limites do pertencimento às camadas populares. 

Essas condições foram organizadas em partes por meio de um zoom detalhado em 

uma série de entrevistas, em especial a participação ativa no universo comum de um dos 
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quatro participantes: “Esta escrita inclui no mínimo uma tradução da experiência para a 

forma textual” (CLIFFORD, 1998, p. 21). 

 

5.4 O papel da assistência estudantil na vida dos cotistas 

 

A assistência estudantil na UFSJ refere-se aos programas de auxílios previstos por 

essa universidade, que englobam auxílio socioeconômico, auxílio creche, apoio 

pedagógico e de saúde daqueles estudantes desfavorecidos socialmente. É assim que, de 

acordo com as informações disponibilizadas pelo site da PROAE60, responsável por 

administrar a assistência, o programa contempla “discentes de cursos de graduação, 

oferecidos na modalidade educação presencial, em primeira graduação, cuja 

vulnerabilidade socioeconômica possa dificultar a permanência na Instituição e o 

aproveitamento pleno da formação”61. Essas ações fazem parte do PNAES62, um 

programa federal, que visa a dar condições de permanência a estudantes com o mesmo 

perfil dos participantes deste trabalho, sendo que “cada universidade tem autonomia de 

gestão para utilizar os recursos disponibilizados, conforme as suas necessidades” 

(IMPERATORI, 2017, p. 297). 

Luciana e Weberti, assim que chegaram à Instituição, conseguiram a ajuda da 

assistência estudantil desde o primeiro semestre do curso. Segundo Sousa e Portes (2013), 

o público-alvo do PNAES são os estudantes egressos da educação básica da rede pública, 

com renda familiar per capita de, no máximo, um salário mínimo e meio. Para Luciana, 

a existência dessa bolsa era um requisito fundamental para a materialização da sua estadia 

em um novo Estado, uma nova cidade. Ela imaginou a possibilidade de fazer Arquitetura 

baseada na “certeza” de que conseguiria o apoio financeiro da UFSJ. Na verdade, ela 

tomou conhecimento disso por meio de visitas ao site da Universidade, aos editais antigos 

e. também. por meio dos dois irmãos que já tinham contato e conhecimento sobre o 

funcionamento desses auxílios oferecidos no ensino superior. A sua confiança nesse 

benefício era a única “garantia” que tinha em relação à sua vinda para a cidade de São 

João del-Rei. 

 

 
60 Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. 
61 Informações extraídas da página da PROAE, que faz a gestão dos editais ligados às políticas de assistência 

estudantil e ações afirmativas. Disponível em: <ufsj.edu.br/proae/index.ph>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
62 Plano Nacional de Assistência Estudantil. 
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Até uma semana antes de vir, eu não sabia onde eu ia ficar. Eu tava assim, na 

minha cabeça: ‘Eu vou [aumenta o tom de voz]. Eu vou ganhar uma bolsa. Aí, 

eu vou ter essa bolsa’. Só que a bolsa demora o quê? Dois meses pra sair. Onde 

que eu ia ficar até começar a bolsa? E eu não pensei nisso. Eu só, simplesmente, 

vim. Eu só queria vir (Luciana). 

 

Com isso, todo o tempo que passou, antes da vinda da mãe, foi mantido 

especificamente com o auxílio socioeconômico. Não muito distante de Weberti, que até 

o 10º período recebeu a bolsa, exceto em um semestre, no período de renovação dos 

dados, quando ele ficou como excedente. Sem o auxílio permanência, as coisas 

“apertaram”. Os pais até conseguiram arcar com parte da sua manutenção, mas esse 

dinheiro é usado justamente para pagar o curso de Inglês e para sustentar as pequenas 

despesas diárias. Na concepção de Weberti, é complicado depender completamente da 

família, como mostra sua fala: 

 

Esse período [sem bolsa], então, é porque a gente não gosta muito, quanto mais 

independente dos pais, né... Então, foi um período, vamos dizer, assim, que eu 

tentei economizar no máximo possível pra não poder apertar. Mas, aí, é um 

período, né, que a gente fica meio: ‘Nossa, esse período vai ter que pedir mais 

dinheiro’. Eu acho que destacar mais nessa questão de a gente querer tirar o 

mínimo dos pais da gente, porque a gente sabe que lá também pode tá passando 

dificuldade. 

 

É visto, assim, como foi abordado no quinto capítulo, que esses jovens inventam 

práticas para permanecerem no interior dos seus cursos. Por exemplo, boa parte das ações 

do estudante de Engenharia Elétrica é sistematicamente premeditada. Ele faz a articulação 

do auxílio financeiro que recebe da Universidade com a “ajuda” complementar da família, 

que são organizados pela sua gestão pessoal. Existe, nesse caso, um cálculo preciso. Cada 

centavo tem o seu lugar para valor, que pode ser gasto com comida durante a semana no 

RU, consumos de mercado, as contas fixas da casa e a parte destinada aos seus usos 

pessoais.  

 Essas práticas dizem respeito aos seus costumes, mas ao mesmo tempo revelam 

uma complexa e frágil condição socioeconômica. É assim que o jovem tem incorporado 

um modo próprio de lidar com os desafios que estão diante de si, para viver o cotidiano 

de uma vida universitária, uma vez que seria difícil trabalhar por estar vinculado a um 

curso em regime integral. Essas “astúcias” são construídas por inventores de trilhas, que 

“traçam ‘trajetórias indeterminadas’, aparentemente desprovidas de sentido porque não 

são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se movimentam” 
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(CERTEAU, 2014, p. 91). Para além disso, aqui estão sendo retratadas “táticas” de 

Weberti em situações em que “tudo vai bem”. 

Mas de outro modo, mesmo que Weberti controle tudo, existem coisas que são 

imponderáveis e acabam por sair da gestão do cotidiano, como um fato inusitado que 

aconteceu com o pai por ter sido preso por desobediência à Lei Maria da Penha. Essa 

ocorrência, certamente, o impediria de trabalhar. Com isso, o irmão de Weberti precisou 

pedir dinheiro emprestado, e os dois tiveram que pensar em como resolver todo o conflito. 

Acontecimento que o fez perder o sono, sendo que parte do trabalho desse pai é investida 

na sua escolarização, e ele depende disso para continuar. É assim percebido que a 

tranquilidade dos estudantes é sempre colocada em questão, o que possivelmente interfere 

no andamento do cotidiano universitário pleno. É como se existisse uma sombra bem ali, 

apontando que alguma coisa pode sair dos trilhos. É dessa forma que, ao tratar do contexto 

de sujeitos com esse mesmo nível social, Lahire (1997, p. 24) mostra que “as condições 

econômicas de existência são condições necessárias, mas seguramente não suficientes”.  

Retomando a questão do auxílio da assistência estudantil institucional, de outro 

modo, Juliana, mesmo acionando o auxílio da bolsa permanência não foi beneficiada e 

acabou por desistir desse recurso depois de tentativas frustradas. No caso, é possível 

observar que o seu Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) não foi considerado baixo pela 

PROAE a ponto de ser classificada dentre o perfil de estudantes que recebem a bolsa. 

Aqui, deixo especificado que os critérios elencados para que o estudante seja considerado 

pobre estão claramente definidos nos editais tanto os perfis socioeconômicos, que vão de 

I a XII, quanto os critérios de desempate. Porém, a primeira fase do processo é feita 

mediante preenchimento de um formulário online, e é justamente a partir das informações 

prestadas nessa fase que são calculados os IVS. Apesar de que, ato contínuo, o candidato 

precise comprovar o dito mediante documentação, pressupõe-se que existam 

“artimanhas” usadas pelos solicitantes para esconder ou não declarar algum patrimônio. 

Por isso, seria necessário que fosse concebido um instrumento mais efetivo e mais 

próximo dos candidatos que precedesse o cálculo do índice. A exemplo disso, fazer 

entrevistas com esses estudantes e/ou familiares para confirmar as suas declarações nos 

formulários. De certa forma, essa circunstância, previamente, poderia inibir possíveis 

candidatos que não se enquadrassem nas condições adequadas para ser assistido pela 

PROAE.  

Se a assistência estudantil quer realmente construir um diálogo efetivo sobre as 

necessidades dos estudantes atendidos, precisa reconhecer o contexto de vida dos jovens 
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que são atendidos. Por exemplo, a criação de um trabalho pedagógico de ações diretas e 

específicas direcionadas aos sujeitos marginalizados para além do plantão psicológico 

oferecido pelo setor às quintas-feiras como divulgado na página eletrônica63 da UFSJ. É 

muito importante perceber as identidades dos beneficiários. Por isso, em intercâmbio com 

as questões econômica e racial, o Programa precisa acolher os sujeitos, seja por suas 

características singulares, culturais, seja pelas suas diferenças fenotípicas. Ações que 

visem a criar opções pedagógicas e diminuir desigualdades e práticas discriminatórias na 

direção de qualquer membro do corpo universitário. Questões que podem interferir ou 

complexificar a vida universitária dos estudantes. 

Ainda nessa linha de análise, Sousa e Portes (2013, p. 17) reiteram que é preciso criar 

condições para que estudantes dos meios desvalorizados “vivam a vida universitária”: 

“Para estudantes de estratos mais empobrecidos, abrir as portas da universidade não é 

suficiente. É preciso que através de políticas de assistência estudantil, sejam garantidas 

melhores condições materiais e culturais”. 

No caso de Juliana, por exemplo, que não conseguiu o auxílio, sua fala revela o 

incômodo que sente desde que passou a depender da família, depois que se esgotaram 

suas economias, como mostra o trecho a seguir: 

 

Meu dinheiro foi embora muito rápido e, aí, depois, meu pai passou a me 

manter e, aí, veio um pouco de culpa, de eu perceber que no curso integral eu 

não ia conseguir trabalhar pra fazer bem, né? Pensando que eu tava lendo várias 

coisas para além e, aí, veio a coisa da culpa, assim, em relação a depender do 

meu pai. De pensar que eu tava sobrecarregando, talvez, ele. Mesmo porque, 

tipo, só meu pai trabalha e, aí, essa renda aqui que você viu pra manter quatro 

pessoas lá em casa e mais eu aqui (Juliana). 

 

Diferentemente de Weberti, Juliana não pôde fazer a articulação da ajuda do pai 

com uma parte da bolsa, e as dificuldades geram uma espécie de pressão material. Pelo 

que se pode ver, o pai consegue manter as necessidades básicas de pagamento das contas 

e alimentação. Mas esse investimento não se estende para a aquisição de alguns 

instrumentos usados nos estudos: “Eu tenho até hoje um notebook que tá quase 

morrendo”, diz Juliana ao se referir a um presente que ganhou quando estava na escola. 

Pelas privações econômicas, não consegue comprar um computador. Esse fato tem 

interferido nas suas práticas cotidianas, principalmente porque as formas de divulgação 

 
63 Disponível em: <ufsj.edu.br/proae/plantão-psicologico.php>. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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de informações do curso e das atividades, em sua maioria, são postadas em redes sociais, 

sendo necessário o uso de notebook, celular, e assim por diante. 

De outro modo, é essencial se atentar para o fato de que os estudos produzem 

despesas, justamente no tempo em que se “deixa de ganhar” (BOURDIEU, 2010). 

Segundo o autor é o período em que o sujeito não pode suprir suas próprias necessidades 

econômicas. Diante da impossibilidade de trabalhar, Juliana recorre à ajuda familiar, mas 

é preciso evidenciar que, em função das posições sociais, existe um contraste no 

investimento escolar, por exemplo, dos filhos das camadas médias em comparação aos 

das camadas populares (THIN, 2006).  

Daí, a cautela, ao se correr o risco de que essa escolha acadêmica arriscada de sua 

prole não gere recompensas (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). Nessa mesma direção, 

Bourdieu (2010, p. 76) assinala que o “investimento escolar só tem sentido se um mínimo 

de reversibilidade da conversão que ele implica for objetivamente garantido”. Por mais 

apoio moral que os cotistas recebam, estes se sentem inibidos de colocar os pais em 

situação de sobre-esforço, dilema que aparece na vida dos participantes deste trabalho. 

Sem acreditar em mudanças sociais radicais, a educação é valorizada até certo 

período do ensino formal. Aparecem em diferentes ocasiões que os pais acompanham, 

dão conselhos, incentivam, chamam atenção se for preciso. Usam de sua autoridade para 

desenvolver em seus descendentes um autocontrole no que se refere à escola. Entretanto, 

esse tipo de educação não é prioritário depois do ensino fundamental, ou médio, com 

ressalva do pai de Cecília. Pelo visto, esse homem projeta na filha as suas aspirações de 

ascensão social pela escola e se sente realizado pelas conquistas dela nesse espaço como 

se essas conquistas fossem suas.  

Mas não é “natural”, para o grupo familiar, a decisão desses estudantes de trilhar 

um caminho excepcional de longa escolarização. Os pais esperam que os filhos tenham 

um nível escolar mais vantajoso que o deles (LAHIRE, 1997). Agora, é, na verdade, uma 

surpresa para os círculos sociais de Juliana e Weberti que eles tenham cruzado as 

fronteiras do ensino superior. Apesar de não terem produzido ruptura alguma com o 

mundo da escola, sempre estiveram ligados a uma vida de trabalho externo ou de casa. 

bell hooks (1999, p. 469)64 não deixa de frisar que, no caso das mulheres, “muitas negras 

foram criadas em lares onde as mães trabalhavam fora assumiram cedo a responsabilidade 

pelos afazeres domésticos e cuidados com os outros. 

 
64 A escritora prefere usar um pseudônimo redigido em letras minúsculas. 
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Na concepção desses pais, as ocupações mais valorizadas seriam a título de 

exemplo prático: atendente de supermercado, mestre de obras, secretário e vendedora 

entre outros. Por isso, é complexo que Juliana, Luciana e Weberti exijam uma 

supervalorização da escola no que diz respeito ao pai ou a mãe. Isso se torna muito difícil 

para sujeitos marginalizados de origem pobre, que pouco frequentaram a escola ali por 

volta dos anos 70 ainda no século XX. Geralmente, essas ações são relegadas aos grupos 

dominantes. 

 

5.5 A produção de práticas acadêmicas 

 

De um estudante ao outro, cada um tem sua própria maneira de produzir sua vida 

cotidiana nos “espaços e lugares”. Por ocasião, a universidade é um lugar social que 

demarca a presença dos jovens cotistas da pesquisa na cidade. Aqui, o olhar está 

direcionado para o interior da universidade, as salas de aulas e suas outras esferas 

aproveitadas. Como sujeitos, não é possível se recusar a conviver com aqueles que ali 

habitam e fazem parte dos costumes. Desse modo, é preciso que esses jovens façam a 

mediação com aquilo que Certeau et al. (2013) chamariam de “símbolos de 

conveniência”. Para os autores, o sujeito precisa estar apresentável no espaço social para 

que ele continue a ser reconhecido por meio de sinais e atitudes, incluindo cumprimentos, 

sorrisos, olhares, convivência e relações como as que são estabelecidas com colegas e 

professores. 

Entre essas práticas ordinárias, a princípio, é importante demonstrar as maneiras 

como esses estudantes assumem “as formas de estudar”, enxergadas pelos relatos ao se 

referir o uso de suas memórias ou por meio da convivência direta percebida no dia a dia. 

Cecília assim como os outros três jovens perceberam, desde pequenos, que os bons 

resultados produzem efeitos positivos tanto na escola quanto na família. Eles demonstram 

que descobriram isso pela importância que os pais dão aos requisitos como a busca pelas 

“melhores escolas” como Cecília e Luciana apresentaram. De outra maneira, perceberam 

que as notas interferiam na relação bem-sucedida com os professores: “Foi muito bom. 

Eu gostava muito dos professores. A gente sempre se deu bem” (Cecília). Além disso, 

para complementar, Luciana era daquelas estudantes que levavam presentes e pequenos 

agrados para os professores, cartinhas e flores, e ficava conversando no final da aula. 

Essas coisas, também, fazem parte dos modos de se fazerem estudantes.  
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Nesse espaço escolar, cultivam a busca pelo “sucesso escolar” por intermédio de 

ações que praticavam desde criança. “Esses perfis de configurações comunicam-se entre 

si pela problemática comum que nos informa” (LAHIRE, 1997, p. 38). Para Luciana, as 

vivências em casa eram uma extensão da escola: fazer tarefa, organizar os materiais, 

estudar para as provas ou descansar. Atitudes identificadas nos quatro pesquisados: 

“Primeiro a tarefa”, “Chegava em casa e já queria responder o Para casa” e “Primeiro o 

dever, depois a quadra [de esportes]”. Este trabalho indica que essas disposições refletem 

no modo como eles encaram a vida universitária atualmente.  

Weberti tem o costume de encarar a frequência nas aulas com pontualidade: “Não 

gosto de faltar de jeito nenhum”, disse. Nos dias do acompanhamento em véspera de um 

feriado, com especulações dos colegas de que iriam faltar, estávamos nós dois lá, no dia 

das aulas. Não obstante, Weberti é o tipo de estudante que não gosta de estudar em 

espaços com muita gente. Por isso, só vai à biblioteca quando precisa pegar algum 

exemplar. Porém, se organiza de um modo que possa estudar em casa, no quarto, distante 

de vozes dissonantes, a não ser uma música baixa ao fundo. Há toda uma organização 

depois do almoço. Com pouco tempo, vai direto fazer os trabalhos, as tarefas, para depois 

sair para os espaços sociais da república no final da tarde.  

Todos eles têm uma rotina de “estudar muito” e “uma criatividade que se esconde 

em um emaranhado de astúcias silenciosas e sutis, eficazes pelas quais cada um inventa 

para si uma maneira de caminhar” (CERTEAU et al., 2013, p. 13, grifo do autor). Cecília 

precisa conciliar os estudos paralelos com a extensa carga horária do curso de Medicina. 

Ela explica:  

 

Quando eu chego, eu fico em casa, vou tomar um banho. Aí, geralmente, eu 

vou estudar, sabe. Aí, sempre tem uma coisinha pra fazer. Vou arrumar meu 

quarto quase todo dia, porque eu sou bagunceira [risos]. E, às vezes, eu não 

consigo estudar com as coisas muito bagunçadas. 

 

De outro modo, Luciana se apropria do espaço do campus de forma mais intensa. 

Ali, ela passa a maior parte do seu tempo. Depois das aulas e antes de voltar para casa, a 

estudante de Arquitetura faz o uso das salas e dos laboratórios do DAUAP quase todos 

os dias. Apesar de ser uma pessoa “bastante reservada”, no dia da entrevista, foi permitido 

observar que ela não se trata de uma pessoa desconhecida nesse laboratório. Quando 

perguntei ao técnico sobre Luciana, ele me informou que já estava no horário comum de 

ela chegar. Por lá mesmo, faz seus trabalhos e volta para casa só na parte da noite.  
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É necessário observar sua forma ordinária de lidar com os intervalos: “Eu não 

gosto de almoçar com outras pessoas no RU. Só quando eu chego em casa. Quando 

alguém me chama, eu invento uma desculpa que tenho que terminar algum trabalho” 

(Luciana). Diante das dificuldades que a jovem enfrentou quando chegou a São João del-

Rei, desenvolveu o hábito de comer só quando chegava em casa. Mas até hoje, mesmo 

mais tranquila em relação a dinheiro, não consegue mudar essa prática. De acordo com 

Lahire (1997), quando as regras do jogo entre uma instância e outra são “diferentes 

demais”, essas rupturas não são experienciadas em harmonia e os sujeitos acabam se 

sentindo deslocados. 

Mediante o perfil dos estudantes, fica claro que, por suas condições objetivas, 

estão em uma incessante busca do “tempo perdido”, aquele que não foi investido na 

ampliação do seu “capital cultural” e que dificulta a filiação à universidade. A 

disponibilidade excessiva de Weberti e Juliana para se dedicar aos estudos vem do grau 

de dificuldades que encontraram. Talvez, elas fossem mais evidentes no início do curso. 

Tais aspectos ficam mais relevantes na fala da estudante de Psicologia:  

 

Tem menino na minha sala que fala inglês fluente, ou fez curso ou não, que 

tem noção de latim, sabe? E eu sabia um inglesinho, assim, suave, porque eu 

tinha estudado em casa. Porque eu gostava de músicas em inglês. Então, tipo, 

eu via essa diferença em relação aos meus amigos e eu ficava tentando 

compensar isso. E, aí, os textos tipo, tinha a Introdução ao Pensamento 

Filosófico, e eu não fazia ideia do que era. 

 

5.6 Sobre as oportunidades 

 

Mesmo com todas as limitações elencadas anteriormente, os pesquisados, 

também, desenvolveram “táticas” que lhes propiciaram oportunidades diferenciais de 

ampliação do conhecimento. Possibilidades intermediárias que puderam contribuir até 

mesmo com os desejos de ingresso na formação continuada como a chance de fazer IC. 

Aliás, os quatro estudantes fizeram/fazem pesquisa. Cecília, na verdade já fez três 

trabalhos de Iniciação e mais uma quando estava no CEFET.  

Nessa mesma direção, Luciana foi convidada pela professora para participar de 

uma pesquisa, e Juliana e Weberti preferiram prolongar um pouco dos cursos só para não 

perderem a oportunidade de passar pela experiência de fazerem um estudo científico. Em 

uma conversa na sua república, Weberti explica que é muito improvável entrar no 

mestrado sem ter feito IC. Segundo ele, muito disso é dificultado, porque nem todos os 
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processos seletivos para entrada nessas pesquisas apresentam critérios de seleção dos 

candidatos bem definidos:  

 

Eu falo isso porque o Bernardo [amigo e filho do seu professor] é inteligente 

demais e, só porque não quis fazer Iniciação, não conseguiu entrar no mestrado 

daqui [UFSJ]. E olha que ele é, sem base, mais inteligente que muita gente. A 

sorte é que ele não precisa esperar. Ele vai pra PUC65, vai fazer particular. Mas 

e quem não pode? (Weberti) 

 

A visão que se tem é que Weberti não encontra desafios para se relacionar com os 

colegas do curso em sala de aula. Mas cabe lembrar que esse vínculo não se estende do 

portão para fora do curso a não ser por Bernardo, que sempre convida o estudante para 

fazer trabalhos em sua casa. Portes (2014) acredita que a filiação a um determinado grupo 

parece depender da estrutura subjetiva que o sujeito construiu ao longo da vida. Mas, para 

o estudante, como foi dito por ele, no quinto capítulo: “Se me chamar, eu vou”. A questão 

é que eles, os colegas de curso, nunca chamam: “Não sei, O pessoal, acho que são rotinas 

diferentes, mesmo. A gente se vê na faculdade e tal, mas fora dela acho que as rotinas são 

diferentes. Não sei” (Weberti). E mesmo que fossem feitos convites para que ele 

frequentasse seus espaços sociais fora do campus, dificilmente esse laço proximal se 

sustentaria.  

No período em que estive pelos corredores do DEPEL, tornou-se claro que o poder 

econômico de grande parte dos estudantes de lá é distinto do que pesquisado tem; por 

exemplo, ao se ouvirem as conversas deles sobre as viagens às praias, ilhas e mergulhos 

etc. Todavia, os jovens deste trabalho se alimentam da fantasia de que não têm um contato 

mais próximo com os colegas de curso por possuírem “gostos individuais diferentes”, 

porém não conseguem associar que as características gerais dos estudantes que compõem 

os cursos mais concorridos são diferentes. E isso impede que sejam amigos. Esses colegas 

são, em sua maioria, integrantes de altas categorias de renda e possuem práticas culturais 

completamente diferentes. Segundo Portes (2014, p. 200), em outro contexto, a forma 

mais visível de se reconhecer como diferente dos colegas de sala  

 

está no ‘estilo de vida’ dos colegas mais privilegiados, visto pelos 

entrevistados através dos modos de falar, dos conteúdos com os quais se 

ocupam em suas discussões, de suas posses materiais, dos lugares que 

frequentam, das instituições onde estudaram, da facilidade para adquirir 

material escolar e da desenvoltura no lazer. 

 

 
65 Pontifícia Universidade Católica. 
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Entretanto, para os cotistas, essas ausências de condições de frequentar 

determinados espaços e instituições não dificultam as suas inserções sociais. Afora 

Cecília e Juliana, que, em sentido oposto, acreditam que essas distinções são referentes 

ao racismo e ao classismo. Sob outra perspectiva, Gomes (2018) aponta que 

diferenciações dessa ordem são produtos de um imaginário racista, que serve para acirrar 

as desigualdades raciais entre negros e brancos.  

Já ao se observar de dentro essa relação, na sala de aula, a história é diferente. 

Mesmo que Weberti nem sempre se manifeste nas aulas fazendo perguntas abertas sobre 

as matérias aos professores, foi possível perceber que, durante os trabalhos em sala, sua 

figura adquire mais visibilidade. Aquilo o que une Ebinho aos colegas, no decorrer do 

curso, é o conhecimento. Afora isso, as relações não são afuniladas. Ele é respeitado pelos 

colegas por ser responsável, não faltar às aulas e estar sempre por dentro da matéria. Os 

colegas perguntam, consultam e se sentam perto dele e dos dois amigos. Perguntei: “E o 

vínculo com os professores?” “Uai, então, com os professores, aqueles que eu tenho uma 

relação melhor, sempre a gente tá lá na sala deles tirando dúvida, essas coisas. Sempre tá 

nos corredores também fazendo brincadeira”. 

Por último, observo que ser um “bom estudante”, desenvolver um esforço em 

relação às coisas da universidade e estabelecer um bom convívio com os professores 

agregam benefícios aos jovens. Fato notável é que, a partir desses processos de 

integração, as possibilidades se tornam mais amplas pelo menos no que se refere à vida 

no campus. Assim, por conta de determinantes sociais, aquilo que se refere às práticas 

dos estudantes pela cidade é vivenciado com sujeitos de outros cursos, que se aproximam 

de uma maneira ou de outra de seus contextos sociais. 

 

5.7 A vida longe de casa, sujeitos e espaços: uma tática para aproveitar a cidade 

 

Quando jovens pobres conseguem entrar na cena universitária, na sua lógica 

social, esse é um grande feito e imprime nos pesquisados um glorioso voto de confiança. 

Do ponto de vista de famílias populares, é como se “um entre eles” conseguisse 

comprovar que se dá bem com a escola. Ao mesmo tempo em que a estrada para o 

conhecimento se abria, uma situação específica de disposição econômica se colocava 

diante deles. Seria decepcionante dispensar uma oportunidade “valiosa” sem ao menos 

ter sido explorada.  
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Mas, e a distância entre o ponto de partida e o campus referente ao curso no qual 

foram aprovados? A solução é morar longe de casa? Abandonar esse sonho? É possível 

convencer a família de uma recompensa ao longo do tempo? Será suportável expor os 

pais a trabalhos compulsórios para sustentar sua estadia em outra cidade? Nem um, nem 

outros. Os participantes reuniram, ainda que de modo inconsciente, diferentes “táticas” 

para viver uma vida universitária longe dos seus meios de origem, partindo-se do 

princípio que os cotistas deste trabalho construíram as compassadas práticas mencionadas 

no capítulo anterior e encontraram na força do hábito uma maneira de combinar e 

amenizar as dificuldades materiais.  

Por isso, é possível precisar algumas delas na geografia deste trabalho. É o que se 

observa em Luciana o seu desejo de continuar estudando. Entre aquelas “astúcias” que se 

pode organizar em termos  singulares,  é permitido definir o seu afastamento, o uso da 

ação afirmativa, fazer o uso do capital escolar dos irmãos e se aproximar de uma 

conterrânea que foi capaz de lhe mostrar movimentos na nova cidade. E a principal delas, 

pela sua notória restrição de se relacionar com colegas, fez o uso da relação próxima que 

tem com a mãe, para que ela viesse lhe fazer companhia, sendo capaz de oferecer apoio 

afetivo e financeiro. Nas palavras de Certeau et al. (2013, p. 85), “a força inercial do 

hábito é, portanto, o processo segundo o qual um fato particular, por sua especificidade, 

torna-se um ‘modelo’ que generaliza as práticas”. 

 Juliana tem uma visível previsão de que foi inaugurada uma entrada menos lenta 

de negros no ensino superior. Porém, mesmo estando inserida nesse lugar, acredita que 

ela e aqueles que têm o seu mesmo pertencimento se encontram sujeitos a viverem 

estigmatizados por conta dos seus atributos de origem e raça. Para essa estudante, a 

integração nos movimentos sociais progressistas foi articulada e por meio deles conseguiu 

fabricar um jeito próprio de abandonar a “vontadezinha de desistir [de cursar Psicologia]”. 

Ela conta na entrevista: 

 

Eu passei a me questionar mais: ‘Por que outras pessoas não chegam aqui?’ E 

falar disso abertamente. Eu passei a ser até uma pessoa meio que conhecida 

por falar sempre na questão racial, assim. Tipo, alguém fala de raça dentro da 

sala, o professor, eles já olham pra minha cara assim... Sabe, já me convidam 

pras falas. Quando teve uma semana de Saúde Mental me convidaram pra fazer 

uma fala. Então, tem sempre algo nesse sentido. 

 

É possível identificar, nas práticas cotidianas manipuladas por Weberti, um 

conjunto de dispositivos artesanais criados por ele para lidar com a sua lógica social. O 
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que se notam são o abandono do trabalho compartilhado com o pai, a sua aproximação 

de familiares (tia) e de outros sujeitos com familiaridade à cena da universidade, a sua 

busca pelas boas notas e por reconhecimento, e, por fim, a sua formalidade com as coisas 

dos estudos e o seu extraordinário autocontrole econômico.  

 Nessa linha, um traço indissociável de seus movimentos tem a ver com a 

existência de sujeitos que também vieram todos de outras cidades e construíram dentro 

da sua república um companheirismo que ultrapassa os limites da ordem fixada de “morar 

junto para estudar”. Com esses amigos, Weberti constrói mapas urbanos. Como visto, vão 

ali e vão lá. Eles influenciaram sua inimaginável entrada no forró, e essa é uma das suas 

pequenas “grandes felicidades”. Criou-se, no território da república, um espaço íntimo e 

cotidiano para chamar de seu, onde pode ter um tempo sozinho para estudar e fazer seus 

trabalhos. Pode, também, ter acesso a bens e serviços jamais pensados antes da entrada 

na república.  

De outro modo, embora Cecília carregue características sociais e culturais das 

camadas populares, é possível enxergar que essa participante, mesmo que não tenha uma 

vida de luxo, também não vive uma vida de miséria. Ela está situada naquilo que é 

possível chamar de uma vida contida. A jovem é um corpo social que, desde pequena, 

tem acesso a serviços de caráter básico, como, por exemplo, dentista, oculista e lazer. 

Como o seu pai inventou regras singulares para sua escolarização, ela incansavelmente 

procura pelo canal de outras camadas sociais o tom para o “saber fazer” da sua 

escolarização. Não por acaso, Cecília combina elementos para sobreviver à cultura elitista 

e predominantemente branca do curso de Medicina. Por isso, ela circula pelos campi, pelo 

centro da cidade de São João del-Rei e pelo cinema com os colegas de curso. 

 Não se pode dizer que a universitária se opõe explicitamente à situação que vem 

sendo vivida no curso, estando posto para a jovem que a maioria das vagas para negros 

vem sendo ocupada por brancos. Do contrário prefere não se manifestar para não correr 

o risco de não ser aceita por aqueles que estão à sua volta. Outra coisa que pode ser 

considerada uma “astúcia” subjetiva é a questão do relacionamento amoroso. É 

concebível se pensar que, para não antagonizar as suas relações, ela tenha preferido se 

relacionar com um outro estudante branco do seu curso. É com esse rapaz que ela passa 

os finais de semana. Não se pode deixar de especular que seja uma forma de ela se 

camuflar entre os colegas da Medicina. 

É importante se atentar para o fato de que, independentemente das “táticas” 

ordinárias e singulares de cada um dos quatro estudantes que se justapõem, eles estão 
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ligados pela estratégia da modalidade das cotas raciais AF1B1. Nenhum deles fez o uso 

da AF1B2. Agora, um outro ponto em comum que se coloca diante das três estudantes 

mulheres e que não atinge de modo tão proeminente Weberti é a questão da aparência. É 

identificado, em algum momento da trajetória das meninas, algum desafio, seja pela 

forma como elas se viam ou como os outros olhavam para elas. E essa associação tinha a 

ver com o cabelo e estereótipos criados para a mulher negra (AKOTIRENE, 2018). 

Seriam diferenças interseccionais, que, nesse caso, não se sobrepõem a identidade do 

estudante de Engenharia Elétrica, o único pesquisado homem. 

 

5.8 O que esperar de um curso concorrido e do mundo do trabalho 

 

Tudo que você podia ser 

 

Com sol e chuva você sonhava 

Que ia ser melhor depois 

Você queria ser o grande herói das estradas 

Tudo que você queria ser  

Sei um segredo você tem medo (BORGES; BORGES, 2002). 

 

Na crença de que toda a pressão econômica e ameaçante é um vetor de 

transposição para uma mudança é que eles projetam o futuro. Daí, essa necessidade de 

lutarem contra a própria condição, de seguirem à risca as coisas da universidade, de 

organizarem as suas condutas e de estudarem religiosamente. A esperança é atribuída à 

espera de uma realidade completamente diferente, de ascensão social mediante a escola, 

mais comumente identificada nas condutas das camadas médias (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002).  

Talvez, esses comportamentos se expliquem pela convivência direta com os 

sujeitos de configurações sociais completamente distintas das suas origens, de lá de onde 

eles saíram. E, pelo visto, é para onde também não pretendem mais voltar, não nas 

mesmas circunstâncias. Esse intercâmbio de cidade/Estado provocou nesses quatro 

negros sede de transformação. É como se eles tivessem ido “longe demais” para parar por 

aqui. Eles nutrem um desejo de afastamento das misérias que os rondam dia após dia, por 

isso se apegam àquilo que se encontra disponível diante deles: a esperança. Assim, ao 

falar sobre as questões desses sujeitos e ao cruzar suas histórias, vem à tona as palavras 

de Certeau (2014, p. 91):  
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Quando não se tem o que se ama, é preciso amar o que se tem. Tive que 

recorrer, queira me compreender, sempre mais a pequenos prazeres, quase 

invisíveis, substitutos [...] Vocês não fazem ideia como com esses detalhes, 

alguém se torna imenso, é incrível como cresce. 

 

Mas se engana quem imagina que a vida desses universitários se limita à tensão 

sobreposta sobre os negros e pobres. É evidente que a vida universitária deles tenha sido 

mediada por momentos de triunfo. Tudo isso se torna favorável para a sustentação desse 

sonho considerado por eles necessário. Dessas experiências, emergem outras imagens 

daquelas meninas e meninos “tímidos”, “brigões”, “quietões”, que nem eles mesmos 

conheciam. Descobriram o direito de serem, de serem ouvidos, de questionarem e até 

mesmo de serem aplaudidos pelos seus feitos acadêmicos. Não se pode negar que a 

entrada no ensino superior público lhes proporcionou encontros, os quais, dificilmente, 

aconteceriam por outros motivos, por outras vias.  

 

Eu acho que, pra mim, já valeu demais, eu criar um pensamento crítico, tentar 

evoluir. Acho que essa coisa é muito importante pra vida de uma forma geral, 

assim. Mas o que eu busco de agora pra frente é sempre tá evoluindo nessas 

questões pessoais e, também, alguns benefícios que o técnico vai me 

proporcionar. Seja trabalhando, seja ingressando em alguma docência e poder 

colher os frutos. No caso monetário, pra eu poder tá, vamos dizer, assim, tendo 

uma condição financeira boa, qualidade de vida, boa. E poder proporcionar, 

também, sempre melhoria pra a minha família (Weberti). 

 

Outro fato revelado na trajetória de Juliana, Luciana e Weberti é a promessa de 

conquista de estabilidade em um trabalho qualificado diferente dos exercidos pela família. 

Parte disso, para proporcionar às suas mães a independência de casamentos frustrados e 

da possibilidade de eliminar da vida delas a sombra da violência doméstica que as cerca 

há anos.  

Ao se pensar em tudo aquilo que se pode sonhar, os pesquisados pensam em 

estender os estudos para a pós-graduação em busca de características que os distingam 

dos demais: “Vai que eu entre no mestrado”, “Sei lá, um mestrado” e “Eu penso em 

continuar”. Até mesmo pelo fato de que eles não têm todo um sistema social ao seu favor. 

Por todas as suas configurações em grupos não privilegiados, não são capazes de saírem 

em busca de relações sociais. Ou seja, recorrer à ajuda de terceiros que favoreçam as suas 

entradas no trabalho qualificado referente aos tipos de formação aos quais tiveram acesso. 

 Isso é reconhecível pela análise das suas relações intrafamiliares e pelo meio 

social dos quais são provenientes: pessoas comuns, com trabalhos desqualificados, ou 

semiqualificados, que não seriam capazes de oferecer oportunidades de empregos. Pelo 
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contrário, esses atores, incluindo amigos de infância, amigos dos pais, irmãos, primos e 

tios, não são empregadores. São, na verdade, produtores de força de trabalho. Em análise, 

é perceptível que os cotistas já perceberam que, mesmo com os seus esforços ou êxitos 

escolares, ocupar um cargo em um emprego promissor não é uma tarefa simples. Nesse 

caso, “o rendimento econômico e social do certificado escolar depende do capital social 

também herdado que pode ser colocado ao seu serviço” (BOURDIEU, 2010, p. 72). 

A não ser o caso de Cecília, que está em uma carreia altamente seletiva e ocupou 

o primeiro lugar no ranking de notas de corte mais altas entre 2014 e 2018 na UFSJ, cabe 

precisar que a Medicina assume uma importância simbólica na sociedade, que não é 

possível mensurar por aqui, mas que pode oferecer à jovem perspectivas mais imediatas 

de ingresso na sua carreira profissional. 

O que se acha em jogo é a problemática do que pode vir a ser depois da 

universidade: o espanto de não arranjar uma ocupação. Fato característico entre os 

pesquisados é o medo de tudo voltar a ser como era antes do curso: as mesmas maneiras 

de fazer e a possibilidade de retornar à casa da família para morar. Não por falta de 

sentimento, mas por ter que compartilhar daquelas antigas maneiras de pensar, de ter que 

depender exclusivamente da renda dos pais até as coisas se ajeitarem, uma vez que a renda 

da bolsa estudantil oferece uma leve sensação de independência. Em um dia de conversa, 

durante o acompanhamento, supondo a sua volta para a casa, Weberti explica que o pai 

não entenderia. E diz: “Na hora que ele ver que eu terminei os estudos, se eu tiver em 

casa, ele não vai entender se eu ficar só estudando. Ele vai me botar logo no serviço em 

dois tempos. Eu tenho certeza” (Weberti). 

Portanto, essas limitações geram nos estudantes receio de frustrações e 

desperdício de tudo que foi construído e apreendido pelas suas associações ao mundo 

acadêmico. Assim, mesmo com diferentes interfaces relacionadas às privações, a situação 

do estudante pobre tem passado por mudanças consideráveis quando comparada a outros 

estudos que foram evidenciados nesta pesquisa. A partir de tudo isso, essas histórias 

conseguem revelar que os cotistas aqui apresentados exercem um papel fundamental de 

sinalização da necessidade do amadurecimento de políticas específicas direcionadas à 

população negra no nível superior de ensino.  

Diante de um labirinto de artimanhas silenciosas de sujeitos não negros, que não 

têm ligação com ardores de um passado de escravização, mas que mesmo assim assumem 

papéis que não lhes dizem respeito, infligindo uma “estratégia” criada para pessoas que 

são negras caracteristicamente, eles ultrapassam o direito daqueles que vivem limitados 
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por suas identidades. Assim, o desafio que se materializa é a entrada de mais negros nas 

universidades. E, para os que já estão, os obstáculos que se colocam estão relacionados 

ao mercado de trabalho. Mas guiados pelas artes da sorte, ainda que de maneira indefinida 

e “feito brisa” extraordinária, todos eles têm esperanças em um futuro triunfante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino superior é um lugar especial e privilegiado na trajetória escolar dos 

cotistas pela experimentação não programada de um lugar que, antes dessa experiência, 

quase que exclusivamente nenhum familiar tinha sequer colocado a planta dos pés. Tantos 

foram os movimentos da vida de meninos que cresceram indo para a escola e aprendendo 

a cuidar de criança. Um olho no caderno, outro no trabalho não remunerado, antes de 

brincar de bola, é preciso cumprir com as obrigações. Enquanto as coisas corriam e a vida 

seguia o ritmo, sem saber ao certo, é possível compreender, a partir dos dados em quadro, 

que, pelas circunstâncias históricas, a situação educacional dos negros vinha sendo 

construída e solidificada; enquanto os movimentos sociais criavam práticas de superação 

da extensão inercial da falta de oportunidades desse grupo social, a exemplo da 

Conferência na África do Sul, aspecto abordado na introdução.  

Isso mostrou aqui que foram inventados mecanismos de reinserção de categorias 

marginalizadas nas universidades, que, sem generalizações, tão somente, recebiam negros 

desprovidos de boa condição material a título de exceção. Finalmente, esse nível de 

ensino tem criado formas de se tornar apto à entrada de egressos das escolas públicas com 

canais de movimentação para pretos, pardos e indígenas. Mesmo que o peso da questão 

socioeconômica tenha sobreposto o foco pretendido da demanda racial (JESUS, 2018), 

foram obtidos resultados positivos na ordem de possibilidades de se fazer um ensino 

superior público mais acessível. 

Quando se explicita o contexto de cursos socialmente reconhecidos mediante a 

trajetória dos jovens que se expandiram do interior de suas casas para se aventurar no 

mundo universitário, desde o deslumbramento visto aqui, com a aprovação nos 

vestibulares, ENEM etc., descobriram que não era só isso. Logo de início, perceberam 

que estar nesses cursos lhes custaria muito. Ainda mais depois de passada a euforia, ficou 

esclarecido que a ponte que liga as suas origens à universidade é bem frágil. Eis que a 

realidade econômica se impõe. Aquilo que os diferencia dos seus colegas de curso são 

separadores sociais, que, especificamente, não dizem respeito à falta de tempo para se 

encontrarem. Mas o que se coloca, muitas vezes, é que os gastos que os colegas têm para 

se divertirem são os gastos que eles usam para o próprio sustento mesmo com uma 

economia de cálculos.  

A maneira de proceder desta pesquisa privilegiou as vagas AF1B1, que se referem 

a pretos e pardos dos meios populares. Nesse sentido, para representar esse público, foi 
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escolhido um pequeno grupo de estudantes. Diante dos relatos, ou depois de imergir nas 

operações práticas de estudar, cozinhar e morar, tais relações afloraram novas nuanças 

sobre a vida cotidiana dessas pessoas. Com o andamento da pesquisa, as representações 

sobre o estudante negro e pobre mudaram. Foi possível entender que a estes não restam 

somente dificuldades. Mesmo que os desafios de ordem material se justaponham, eles são 

capazes de construir processos efetivos de produção de conhecimento e de práticas 

culturais. Visionariamente, usam as distâncias para construir operações locais pela 

cidade. Cada um, à sua maneira, inventa fórmulas terapêuticas, individuais e coletivas de 

habitar a casa, o bairro, São João del-Rei.  

Cada vez mais abertos, fazem associações com aqueles em quem se podem 

reconhecer, para fugir à realidade daquilo que não se tem. Ainda que a estrada seja 

escorregadia, existe uma sede cultural de incorporar a identidade e o capital escolar. 

Portanto, é permitido dizer que, na vida comum deles, suas expressivas arquiteturas, 

engenharias e psicologias foram concebidas em uma nova organização de estar no mundo. 

Estudar passou a ser a centralidade, o que garantiu uma nova forma de ser homem ou de 

ser mulher. Ainda que não exista uma repulsa a tudo que era anterior e que esses traços 

estão marcadamente em suas biografias, surgiu uma nova formação pessoal (OLIVEIRA; 

PORTES, 2014). 

É justificável, também, falar da escolaridade dos jovens dentro de suas 

configurações familiares que, como mostrado, seus grupos parentais são detentores, 

invariavelmente, de baixas escolarizações. Desde os avós, tios, pais e até primos em idade 

escolar, de uma geração a outra, essas mesmas regras foram se reforçando por caminhos 

extraviados. Mas, por meio de uma análise mais detalhada, é preciso acrescentar que a 

escola é importante para esses pais mesmo que não seja compreendida. Estes ofereceram 

contribuições em seus destinos escolares de modos mais subjetivos. De outra forma, os 

pesquisados, com fixidez, assumiram uma nova posição escolar, atravessaram as 

fronteiras “a nado”, com base em guias familiarizados à lógica escolar, e atracaram na 

cena universitária. Para concluir essa questão, o que se encontra do outro lado é a 

esperança de um futuro melhorado, após a conclusão de um “bom curso”, amparados nos 

anseios maternos e paternos.  

E mesmo com todos os fatores sociais ligados a determinações, é preciso demarcar 

que existem acessos que são assegurados pela Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012c). No 

entanto, três pontos me permitem encaminhar esta discussão para mais adiante. O 

primeiro deles é que esses jovens, para fazerem o uso do tipo de vaga especificado, têm 
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que justificar a sua proveniência de escola pública; o segundo é que é preciso comprovar 

a renda; e, por último e não menos importante, deve ser feita a legítima autodeclaração a 

partir da sua forma de ser. Como é de se esperar, caracteristicamente, são considerados 

como negros por possuírem fenótipos observáveis na vida cotidiana; por vezes, são 

classificados em diferentes situações de forma negativa.  

O que não era esperado é que as vagas raciais estivessem sendo afetadas em 

grande proporção pelos maus usos de sujeitos de pele clara, que não são tocados por 

resquícios racistas. Desse modo, toda essa discussão não se encerra por aqui e muitas 

interrogações se abrem diante de tudo isso para além do caso da UFSJ. Uma delas segue 

na direção de descobrir: como estão sendo aproveitadas as vagas raciais nas 

universidades? Assim, marcadamente, pode ser mais possível identificar esses aspectos 

em instituições que já fazem o uso de cartas consubstanciadas, que são documentos que 

vêm sendo usados em universidades, as quais têm aprimorado as políticas afirmativas. 

Nelas, os candidatos justificam suas autodeclarações e por quais motivos se definem 

como negros. No caso, se forem identificadas fraudes, outras questões também podem ser 

colocadas: onde e como essas fraudes acontecem? Quais “táticas” são usadas por esses 

ocupantes? Dessa forma, seria possível identificar se essas condutas são mais evidentes 

nos cursos mais elitistas. Outra dúvida que se abre seria investigar: quais procedimentos 

de heteroidentificação as instituições têm criado e como isso tem ocorrido? 

Daí, emerge a grande questão: a urgência de ampliação de mecanismos de 

acompanhamento da autoafirmação. As declarações precisam ser confirmadas, 

principalmente porque o racismo tem a ver com a maneira como as pessoas nos enxergam. 

É assim que os fatores físicos precisam ser considerados. Nos quatro casos aqui tratados, 

não restam dúvidas: todos sabem o que é ser negro. Além dos benefícios culturais, existe 

uma série de desafios que foram se impondo a esses estudantes até dentro dos 

estabelecimentos escolares. Por meio dos depoimentos, é permitido ver, em um plano de 

definições, que a questão racial chega até essas vidas de uma forma ou de outra, seja pela 

ressignificação dessa negritude, pela negação, por deboches alheios ou pelo incômodo de 

ser negro. Entretanto, foi visto que, quando você é visivelmente negro, essa diferença vai 

ser claramente definida e declarada em algum ponto dessas vidas.  

Como anunciado, a experiência universitária dos jovens provocou neles sede de 

transposição dos obstáculos, o que implicou uma verdadeira transformação das suas 

lógicas constituídas, tais como processos de afirmação através do corpo, o cessar do 

silenciamento, o reconhecimento de si como sujeito de direitos e a redefinição dos 
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conhecimentos. E, nesse movimento, foi percebido que esse desejo de saber acabou por 

os tornar estranhos nos seus campos de origem. Todavia, a meu ver, não se pode tomar a 

história desses quatro jovens como todo um efeito produzido e extensivo, como uma 

interpretação que se passa na vida de todos os negros cotistas. 

Apesar de as ações afirmativas existirem nos estabelecimentos federais de níveis 

médio e superior para diminuírem as distâncias entre a escola pública e a escola paga, 

entre negros e brancos, entre pobres e privilegiados, Cury (2002) nos ensina que, além de 

um direito ser declarado, ele precisa ser garantido e assegurado como tal. Antes desses 

tempos de destemperança, seria presumível caminhar bem mais adiante no sentido de 

pensar em mais procedimentos de aperfeiçoamento das cotas raciais. Porém, é visto que 

será preciso defender a continuidade dessas ações. Digo isso a partir da revisão dessa 

política e tendo em vista a aproximação dos dez anos de sua vigência. 

Ainda que todos esses fatores condicionem, acredito que isso não quer dizer que 

devemos deixar de lutar e de sonhar que mais e mais negros e pobres se tornem 

diplomados nas mais altas escalas escolares. Considero e reafirmo que, se o 

acompanhamento das declarações raciais é limitado, é preciso que se ampliem os 

instrumentos de abolição das contradições da lei, para que outros cotistas negros ocupem 

as vagas, e nesse caso, elas cheguem até os sujeitos para os quais elas foram criadas. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

Concordo em participar como voluntária(o) do estudo que tem como responsável Pâmella 

Silva Alves, aluna do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 

de São João del-Rei. Tenho ciência de que o trabalho visa a analisar experiências 

universitárias de negros no ensino superior, pretendendo compreender os seus limites e 

possibilidades dentro do seu contexto social. Entendo que o uso do meu nome civil neste 

trabalho, que será realizado por meio de entrevistas e do acompanhamento de algumas 

atividades cotidianas, possui finalidade acadêmica, baseada em princípios éticos. O 

responsável disponibilizará uma cópia da pesquisa para o meu conhecimento. Estou 

ciente dos procedimentos metodológicos do trabalho e autorizo o uso do meu nome civil 

na pesquisa. 

 

São João del-Rei, 14 de novembro de 2018. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
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Apêndice 2 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Família 

P: Bem, primeiro eu gostaria que você me falasse sobre os seus avós, maternos e 

paternos. Avô e avó, se eles estudaram, o que eles faziam, em relação a trabalho? 

P: Agora, eu gostaria que você falasse um pouco pra mim sobre seus tios? Você tem tios 

que frequentaram a universidade? O que eles fazem, trabalham em quê? 

P: E seus primos, você tem primos mais velhos, mais novos ou da sua idade que estão 

na universidade? 

P: Então, e seus pais, o que você sabe sobre a escolarização deles, estudaram até 

quando? O que eles fazem? 

P: Quantos irmãos você tem?  

P: Você é o mais velho? 

P: Você pode me falar sobre a escolaridade deles? 

P: Estão na idade regular na escola? 

P: Quantas pessoas vivem na sua casa? 

P: Como é o bairro onde seus pais vivem? 

Escolarização 

P: Bem, agora nós vamos falar um pouco de você, tudo bem? 

P: Eu gostaria de saber se você fez a pré-escola, onde foi isso? Como que foi?  

P: Com que idade você entrou? 

P: Qual era o nome da escola? E por que essa escola e não outra? 

P: Depois do pré, pra que escola você foi?  

P: Por que motivo você foi pra essa escola? Quem escolheu? 

P: Você tem uma lembrança de como foi o 1º ano? 

P: Consegue se lembrar quem era sua professora?  

P: E dificuldade? Você teve alguma dificuldade nessa época? 

P: Como era seu relacionamento com os professores? 

P: Você tinha contato com eles fora da escola? 

P: O 2º ano, 3º ano e o 4º ano teve alguma complicação? Você se lembra mais ou menos 

dessa época? 

P: Teve alguma reprovação? 

P: Nesse período, como era sua relação com seus colegas de sala? Como que era isso? 

P: Você brincava com eles? 

P: Do 1ª ao 4º ano, você se recorda onde se sentava na sala de aula? 

P: Nesse tempo, era importante pra os seus pais que você fosse pra escola? Como era 

isso? 

P: Como você percebia isso? Por exemplo. 

P: Quem te apoiava na realização das tarefas e atividades da escola? 

P: Quem ia às suas reuniões? 

P: Sua família tem casa própria? Nesse período, seus pais já tinham casa própria? 

P: Você se lembra mais ou menos como era a situação financeira da sua família nessa 

época? 
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Ensino fundamental II 

P: Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a 5ª série. Você mudou de escola? 

P: Em qual período você estudava (manhã, tarde)? 

P: Como que essa escola se chamava? 

P: Por que você estudava nessa escola e não em outra? 

P: Não tinha outra mais perto, não? 

P: Como foi a 5ª série nessa escola? 

P: Como você ia pra escola? Alguém te buscava? 

P: Você se recorda em que lugar você se sentava na 5ª série? 

P: E por que você gostava de se sentar nesse lugar? 

P: E a 6ª série, como que foi? 

P: Teve algum problema? 

P: Em que parte do dia você estudava, de manhã ou de tarde? 

P: Quando você chegava da escola, o que você fazia? 

P: Como era a sua relação com os seus colegas de sala de 5ª a 8ª?  

P: Tente se lembrar um pouco de cada série. 

P: E nessa escola, como você se relacionava com seus professores? Tinha costume de se 

encontrar com eles fora da escola? 

P: Nessa época, como estava a vida econômica? Alguma coisa mudou? Onde seus pais 

estavam trabalhando? 

Ensino Médio 

P: Agora, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o ensino médio. Você 

continuou na mesma escola? 

P: Como ela se chamava? 

P: Os seus pais que escolheram essa escola? 

P: Por que essa escola? Era a que ficava mais perto da sua casa? Não tinham outras mais 

próximas, não? 

P: Você estudava de manhã ou de tarde? 

P: O que você fazia nas outras partes do dia? 

P: Foi difícil o 1º ano? 

P: Nessa escola, você sentava onde? 

P: Como se relacionava com os colegas de sala? Tinha costume de os encontrar em 

outros lugares? 

P: Então, assim, no geral, como foi o seu ensino médio? 

P: Queria saber: o que você tava pensando de fazer quando acabasse o ensino médio? O 

que você tava pensando em fazer? 

P: O que os seus pais pensavam sobre isso? O que eles falavam? 

Vestibular 

P: Nessa época, você tinha uma ideia do que ia fazer quando terminasse o ensino 

médio? 

P: Você queria continuar estudando? 

P: Você queria fazer algum curso? 

P: E vestibular, você fez algum? E o ENEM?  

P: Em que lugares você fez? 

P: Como foram os resultados? Me fale sobre cada um deles.  

P: Vai me falando por ordem. 
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Trabalho 

P: O que você fez? Me fale sobre seu trabalho. 

P: Alguma vez, você precisou conciliar trabalho com escola? 

Universidade 

P: Você frequentou algum cursinho pré-vestibular? 

P: Queria saber então, em qual ano que você entrou pra universidade? E por que 

escolheu esse curso e não outro? 

P: Eu gostaria que você me contasse a sensação de ser aprovado no ENEM. O que você 

sentiu? 

P: Como foi pra os seus pais? 

P: Você tá em qual semestre na UFSJ? 

P: Quais as maiores dificuldades você tem enfrentado pra fazer o curso? 

P: Eu gostaria de saber como é a sua relação com os seus colegas de sala daqui da 

UFSJ? 

P: Você tem contato com eles em outros espaços? Encontra eles fora daqui? 

P: E com os professores, como é o seu vínculo? 

P: Tem costume de encontrar com eles além da universidade? Se você tem dúvida em 

alguma coisa, procura na sala, como que é? 

P: Você tem dificuldades pra acompanhar as disciplinas? Por quê? 

P: E aqui na UFSJ, em que lugar você se senta? Por quê? 

P: Você participa ou já participou de projetos de extensão, Iniciação Científica ou 

monitoria? 

P: Quais lugares você mais frequenta dentro da universidade? 

P: Mas me conta, por que essa busca pela universidade? Por que você escolheu estudar? 

P: Qual a importância dos estudos pra você? 

Cotas 

P: Você é bolsista do programa de assistência estudantil da UFSJ? 

P: Por que você escolheu entrar pelas cotas? 

P: Já tinha ouvido falar sobre as cotas? O que você acha delas? 

P: Se lembra de alguma vez ter enfrentado alguma dificuldade nas suas relações dentro 

da universidade por ser cotista? 

P: Na sua concepção, o que as cotas significam para os negros? 

Negritude 

P: Como você se autoafirma em relação à cor/raça? 

P: Você acha que é lido como negro ou como branco na vida comum? Você poderia me 

dar um exemplo? 

P: Na sua vida, você já passou por alguma situação constrangedora por ser negro? 

P: Acredita que já teve possibilidades de acesso negadas por ser negro? 

P: O que é ser negro pra você? 

P: Quando você olha pros lados, você consegue enxergar pessoas como você na 

sala/universidade? 

P: Se você pudesse escolher, você escolheria ser negro? 

P: Tem mais alguma coisa sobre isso ou da universidade que você queira me contar? 

Cotidianidade 

P: Você não é de São João? Como foi essa mudança de cidade? Teve alguma 

dificuldade? 
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P: Tem costume de ligar pra alguém da sua família? Com que frequência? Como que 

funciona? 

P: Você se mudou pra São João por conta da universidade? 

P: É a primeira casa que você mora? 

P: Quantas pessoas vivem na casa? 

P: Sempre foi assim? O que você costuma fazer nas outras partes do dia depois que 

chega da universidade? 

P: E nos finais de semana? 

P: Você divide quarto? Você que escolheu? Como foi? 

P: Como são divididas as tarefas domésticas? 

P: Você tem costume de comer no RU? 

P: Nos finais de semana, quem prepara a comida? Tem costume de comer em algum 

lugar? 

P: Como são divididas as contas da casa? 

P: Quem faz as compras da casa?  

P: Tem costume de sair com as outras pessoas da casa ou realizar alguma atividade em 

conjunto? 

P: Quais os outros lugares você mais frequenta na cidade? 

Cultura 

P: Você namora? 

P: Gosta de ver filmes? Que gênero de filme?  

P: Vai ao cinema? 

P: Tem hábito de ouvir música? Que músicas você gosta de ouvir? 

P: Você vai a shows? Que tipo de show? 

P: Ler jornal? Revista? Que tipo? 

P: Gosta de ler livros? Quais os seus preferidos? 

P: Você assiste à TV? Quais programas você gosta? 

P: Tem costume de ir a teatro? 

P: Exposição? 
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Apêndice 3 

 
 

FICHA DE APRESENTAÇÃO 

 

Nome:...................................................................................................................... 
 

Idade: .............................................................................................................................................. 

 

Cidade onde nasceu:....................................................................................................................... 

 

Curso: ............................................................................................................................................. 

 

Ano de ingresso na universidade: .................................................................................................. 

 

Período: .......................................................................................................................................... 

 

Cor/Raça: ........................................................................................................................................ 

 

Estado civil: ..................................................................................................................................... 

 

Religião: .......................................................................................................................................... 

 

Escolaridade dos pais:  

 

Mãe................................................................................................................................................. 

Idade: ...................................... 

 

Pai.................................................................................................................................................... 

Idade: ...................................... 

 

Número de irmãos (idade): .............................................................................................................. 

 

Renda familiar: ............................................................................................................................... 

 

E-mail: ............................................................................................................................................. 
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Apêndice 4 

 

CHAMADA DAS REDES SOCIAIS 

 

AMIGOS, ME AJUDEM A COMPARTILHAR 

 

Oi Oi Oi gente, tudo bem?  

Meu nome é Pâmella, sou aluna do programa de mestrado em Educação (PPEDU/UFSJ) 

e torno pública a pesquisa que estou desenvolvendo, intitulada: “A VIDA LONGE DE 

CASA: limites e possibilidades da vida universitária de negras e negros da UFSJ”. 

Este estudo tem por objetivo conhecer os desafios e oportunidades da vida cotidiana de 

estudantes pobres e negros que vivem longe do convívio familiar e que ingressaram pelas 

ações afirmativas raciais nos cursos mais concorridos da UFSJ. 

Por isso, gostaria de convidar os estudantes negros dos cursos de ARQUITETURA, E. 

ELÉTRICA, MEDICINA e PSICOLOGIA, que ingressaram pelo sistema de cotas na 

universidade a participarem do meu trabalho tendo em vista a possibilidade de sua 

participação em uma entrevista, que abordará temas como: origem familiar, trajetória 

escolar, identidade negra, entre outros. 

 

Conto com a participação de vocês para que possamos ampliar a discussão sobre as 

experiências de negros no ensino superior.  

Então, se você é negro (ou conhece), estudante de Psicologia, matriculado a partir de 

2014, participe desta pesquisa. 

Sei que o final do período se aproxima, mas a entrevista deve durar aproximadamente 60 

minutos, e eu vou ao seu encontro, no lugar de sua preferência. 

 

Interessados em participar poderão entrar e contato pelo inbox 

Whats: (xx) xxxxxxxxx 

E-mail: pamsilvaalves@yahoo.com.br 
 

 


