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RESUMO 

O presente estudo se insere no campo da Sociologia da Educação, mais 

especificamente na área daqueles trabalhos destinados à compreensão das trajetórias 

escolares de longa duração entre atores oriundos dos meios populares. O objetivo desta 

Dissertação é compreender, com base em um estudo de caso, quais são as condições de 

permanência dos estudantes de origem popular nos meios universitários, especialmente 

naqueles cursos de maior seletividade e prestígio das universidades públicas. Este 

trabalho também procura analisar a vida pós-universitária do ator investigado, incluindo 

a pós-graduação e o seu ingresso e evolução no mundo do trabalho. A metodologia 

utilizada foi basicamente a entrevista, realizada com o ator, além de recursos 

bibliográficos e virtuais, como contatos por e-mail e por um site de relacionamentos. As 

análises do material partiram de questionamentos referentes à atual posição social do 

ator investigado, considerando que a trajetória escolar desse mesmo ator já fora 

reconstruída por Portes (2001), até o 4º período de seu curso, a saber, o de Engenharia 

Elétrica da UFMG. Hoje, pós-graduado e inserido no mundo do trabalho em uma 

profissão socialmente prestigiada, o que mudou na vida social, econômica e cultural 

desse ator? Qual é o sentido por ele atribuído à escola? Como tem sido o seu 

relacionamento com os seus familiares, cada vez mais distantes dele, escolarmente 

falando? Os resultados obtidos apontam, principalmente, para as seguintes hipóteses: 1) 

formar-se em um curso superior altamente seletivo e ingressar no mundo do trabalho em 

uma profissão socialmente prestigiada não garante, necessariamente, a médio prazo, a 

apropriação da cultura das elites por parte dos atores oriundos dos meios populares, 

embora, no caso do ator aqui investigado, a apropriação da cultura específica do seu 

meio profissional tenha se dado de forma relativamente rápida e tenha se mostrado 

funcional; 2) a ascensão social, econômica e cultural de um ator de origem popular 

parece produzir um distanciamento desse ator em relação às suas origens, o que não 

deixa de trazer uma certa carga de sofrimento. 

 

Palavras-chave: Sociologia da Educação. Trajetória socioescolar. Trajetória 

profissional. Ascensão sociocultural. 
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ABSTRACT 

This study belongs to the field of Sociology of Education, specifically in the area 

of those jobs for the understanding of long-term learning paths amongst actors from 

common backgrounds. The goal of this dissertation is to understand, based on a case 

study, what the conditions of residence of students from common backgrounds in 

academia are and especially in those courses of more selective and prestigious public 

universities. This study also aims to analyze the post graduated life of the investigated 

actor, including graduation and his entrance as well as evolution in the works world. 

The methodology used was basically the interview, conducted with the actor, and 

bibliographic as well as virtual resources, like contacts by e-mail and also by an on-line 

relationship site. The analyzes of the material started from questionings concerning the 

current social status of the investigated actor, considering that the school trajectory of 

that actor had been retraced by Portes (2001), up to the 4th period of his major, namely 

Electrical Engineering from UFMG. Today, with a Post Graduation degree and inserted 

in the works world in a socially prestigious profession, what has changed in the social, 

economic and cultural life of this actor? What is the meaning, considered by him, of 

school? How has his relationship towards his family, more and more distant from him, 

academically speaking? The results point primarily to the following hypotheses: 1) 

getting a degree in a highly selective college and entering the working world in a 

socially prestigious profession, does not necessarily guarantee in the medium-term, the 

appropriation of the elites culture by actors from common backgrounds, although in the 

case of the actor here investigated, the appropriation of culture specific to his 

professional environment has taken place relatively quickly and has been shown to be 

functional; 2) the rise of a social, economic and cultural actor from common 

backgrounds  seems to produce a distancing of the actor in relation to his origins, which 

does not fail to bring a certain burden of suffering. 

 

Keywords: Sociology of Education. Socio-school trajectory. Career. Socio-cultural 

uprise. 
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INTRODUÇÃO 

 

Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. 

O cara me pede o diploma, não tenho diploma, não pude estudar. 

E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. 

Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. 

Gabriel, o Pensador 

 

 Pensar a Educação é uma tarefa prazerosa, não obstante dramática para mim. 

Como professor, como alguém que lida cotidianamente com muitos alunos do ensino 

médio, que vive nas salas de aula e nos corredores das escolas, que se realiza enquanto 

educador, mas também sofre com as agruras desta profissão, eu jamais poderia tomá-la 

como objeto “frio” de análise. Vivendo a Educação, e sobrevivendo a seus percalços, 

quis me lançar à aventura da busca pela compreensão de alguns de seus fenômenos, 

embora a proximidade deles me levantasse uma questão problemática: até que ponto o 

meu envolvimento direto com o ato de educar poderia comprometer o rigor de meu 

trabalho acadêmico? 

 Foi então que uma passagem do trabalho de Uwe Flick (2005, p. 49) contribuiu 

para que minha angústia se tornasse mais amena. Assim escreveu o autor, acerca da 

pesquisa científica: 

 

As questões da investigação não surgem do nada: em muitos casos têm 

origem naquilo que o investigador é, na sua história pessoal ou no seu 

contexto social. A decisão acerca de uma questão específica depende 

grandemente dos interesses práticos do investigador e do seu envolvimento 

num ou noutro contexto histórico e social. Tanto o contexto cotidiano como o 

científico desempenham aqui o seu papel. 

 

 Assim, passei a ver a Educação, para mim tão cara e conflituosa, como um 

objeto sobre o qual eu me sentia autorizado a me debruçar, colocando-me em marcha 

por seus caminhos tortuosos, embora apaixonantes, sem medo de que minha inserção 

pessoal nesse meio pudesse vir a comprometer o rigor de meu trabalho acadêmico. 

 Contudo, tenho ciência de que a motivação precisa apresentar uma relevância 

que não seja apenas pessoal, mas que realmente a justifique enquanto trabalho científico 

destinado a eventuais leitores interessados pelos mesmos assuntos. Sem esta condição, 

meu trabalho correria o risco de satisfazer apenas a um capricho pessoal e 

descompromissado. Seria um falar de mim para mim mesmo, ou um falar daquilo que 

gosto apenas para me sentir bem. 

Surgiram então novas buscas e indagações. Em um universo tão amplo como o 
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da Educação, qual seria o meu recorte social e histórico? Em qual campo do 

conhecimento me inseriria? Qual deveria ser a especificidade do meu objeto de análise? 

Quais métodos seriam mais adequados ao desenvolvimento de minha pesquisa? Que 

autores e teorias me dariam uma melhor visibilidade do fenômeno que pretendia 

estudar? Quais noções sustentariam a minha prática de pesquisa? 

O objeto de análise das Ciências ligadas à Educação, o homem, não pode ser 

tomado apenas como objeto. Tendo em vista que o homem é dinâmico, ativo, embora 

condicionado por sua situação social, ele deve ser compreendido também como sujeito. 

Portanto, uma pesquisa acerca do homem é uma pesquisa cuja relação entre 

pesquisador, pesquisado e leitores, é uma relação entre sujeitos. Por isto, evidencio o 

caráter ético, não apenas científico, do meu fazer. 

Sobre o campo no qual este trabalho se insere, a saber, o da Sociologia da 

Educação, cabe deixar aqui registrado o fato de eu ter tido algumas dificuldades 

metodológicas, devido, principalmente, ao fato de eu não ter formação acadêmica em 

Sociologia nem em Pedagogia, não obstante, a minha formação em Filosofia tenha me 

ajudado, especialmente no que tange às questões mais abstratas e conceituais daquelas 

duas ciências. 

A busca pelo meu objeto de investigação me levou ao problema do acesso do 

estudante de origem popular à universidade, bem como ao de sua permanência nesse 

meio e a consequente entrada e vivência no mundo do trabalho. 

A partir da década de 1990, o interesse pelas trajetórias escolares de estudantes 

de origem popular tem crescido na Sociologia da Educação. Estudiosos desta disciplina, 

bem como de outras áreas acadêmicas, têm voltado suas análises para a compreensão 

das estratégias escolares de universitários das camadas populares e de suas famílias, 

bem como para o fenômeno da longevidade escolar entre este mesmo tipo de sujeito. 

O trabalho de Écio Antônio Portes (1993), por exemplo, apresenta como objeto 

de estudo a relação de estudantes universitários “pobres” da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e de suas famílias com a escola “com o objetivo de investigar 

quais têm sido as trajetórias escolares percorridas e as estratégias escolares utilizadas 

[...] na luta por acesso a níveis cada vez mais avançados do sistema escolar” (p. 15). 

Em outro estudo, Portes (2001) reconstruiu “a trajetória escolar e as vivências 

universitárias de um grupo de estudantes pobres que tiveram acesso, através do 

vestibular, a cursos altamente seletivos da Universidade Federal de Minas Gerais”, 

destacando que são “trajetórias ‘estatisticamente improváveis’, pois elas desafiam as 
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previsões acerca das reais possibilidades de esses jovens chegarem aonde chegaram, 

como vem mostrando as pesquisas sobre o acesso ao ensino superior público” (p. 09). 

Maria José Braga Viana (1998), partindo da noção de “sucesso escolar” como 

permanência no sistema educacional até o nível superior, procurou compreender as 

condições que possibilitaram o sucesso escolar “estatisticamente improvável” de jovens 

cujas famílias são de origem popular. A abordagem da autora levou em consideração a 

heterogeneidade e a complexidade das relações que envolvem as famílias, os “filhos-

alunos” e a escola. 

A respeito do acesso dos estudantes oriundos das camadas populares à 

universidade, pode-se citar o trabalho de Jailson de Souza e Silva (1999), sobre 

trajetórias escolares bem sucedidas de jovens moradores das comunidades da Maré, no 

Rio de Janeiro. O autor procurou mapear, registrar e interpretar as condições que 

favoreceram a determinados jovens a conquista de uma escolaridade diferenciada em 

relação à maioria dos moradores do complexo de favelas da Maré, mesmo esses jovens 

apresentando características semelhantes às dos demais moradores. O autor mostrou que 

a compreensão desse fenômeno somente poderia se dar a partir de uma perspectiva 

“plurifatorial” que levasse em conta condições objetivas e subjetivas, bem como as 

relações estabelecidas pelos estudantes investigados. 

 Com o intuito de identificar e discutir traços psicológicos da universidade 

pública, através da memória de três estudantes oriundos de camadas sociais 

desfavorecidas, graduados na Universidade de São Paulo (USP), Maira Alves Barbosa 

(2004) procurou mostrar como a experiência universitária desses estudantes é marcada 

pelo contato entre sujeitos de classes sociais distintas, e por uma forte desigualdade 

econômica e política. Uma das questões que nortearam a pesquisa da autora diz respeito 

ao modo como o pertencimento de classe atravessa a experiência universitária. 

Nesse mesmo sentido, Adriana da Silva Alves Pereira (2005) entrevistou seis 

alunos aprovados no ano de 2004 no Colégio Técnico da Universidade Federal de 

Minas Gerais (COLTEC), sendo todos os seis oriundos de famílias com baixa 

escolarização e pertencentes a meios populares. Um dos enfoques da autora recai sobre 

as diferentes estratégias familiares e dos próprios alunos para atingirem o sucesso 

escolar. 

Com uma abordagem distinta, embora tendo como sujeitos de investigação 

estudantes com desvantagens econômicas e educacionais da Universidade de São Paulo, 

Wilson Mesquita de Almeida (2006) procurou refletir sobre como esses estudantes 
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aproveitam a estrutura universitária. Após analisar o processo de socialização familiar 

de seus sujeitos, o autor descreveu suas trajetórias escolares, o ingresso dos mesmos na 

USP, bem como a relação deles com os colegas e com os professores, trazendo à luz 

situações que refletem o peso do pertencimento de classe na convivência no campus e 

no aproveitamento universitário dos sujeitos. 

Nessa direção, Wânia Maria Guimarães Lacerda (2006) investigou as trajetórias 

sociais e escolares de seis rapazes cujas famílias possuem baixo capital cultural e 

escolar, e que, contrariando as expectativas acerca de seus destinos escolares, 

conseguiram ingressar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Em sua pesquisa, 

a autora buscou compreender como foi possível o ingresso desses jovens no ITA, quais 

foram os fatores e as estratégias utilizadas por eles e por suas famílias, dando destaque 

ao processo de socialização familiar, que contribuiu para que todos os seis tivessem uma 

trajetória escolar de excelência. 

Outro trabalho sobre o acesso e sobre a permanência do estudante pobre nas 

universidades brasileiras é o de Débora Cristina Piotto (2007), cuja ênfase é dada aos 

sentidos atribuídos pelos jovens ao seu ingresso e permanência no ensino superior 

público. A autora entrevistou cinco jovens de cursos altamente seletivos da USP, e pôde 

perceber que, embora suas trajetórias escolares tenham sido marcadas por grandes 

esforços, solidão e outros tipos de situações penosas, o tom das falas dos entrevistados 

não é de sofrimento, mas de realização, devido ao fato de esses jovens atribuírem ao 

ingresso na universidade pública o surgimento de possibilidades que transformaram 

inteiramente suas perspectivas de vida. 

Igualmente relevante é o trabalho de Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza 

(2009), no qual a autora analisa a presença das camadas populares na Universidade 

Federal do Acre (UFAC), bem como as trajetórias escolares de jovens daqueles setores 

da sociedade que, rompendo com o fracasso escolar provável, conseguiram ingressar 

nos cursos mais seletos dessa instituição, a saber, o de Medicina e o de Direito. 

É importante também mencionar o trabalho de João Vicente Silva Souza (2009), 

o qual teve como objeto de investigação a presença de jovens egressos de escolas 

públicas e jovens de origem social popular na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). O autor levantou dados sobre as assimetrias socioeconômicas dos 

vestibulandos da UFRGS, bem como sobre a diversidade das caminhadas dos mesmos, 

em um primeiro momento, fazendo uso de questionários, a fim de conseguir dados 

estatísticos. Em um segundo momento de sua pesquisa, o autor trabalhou de forma 
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qualitativa, analisando as histórias de vida de dezessete jovens egressos de escolas 

públicas, que ingressaram em diferentes cursos daquela universidade. A relação entre o 

ingresso desses jovens em uma universidade federal e a Política de Ações Afirmativas 

da mesma também aparece na pesquisa como ponto relevante discutido pelo autor. 

O estudo de Ava da Silva Carvalho Carneiro (2010) mostra como o ingresso de 

estudantes de origem popular em cursos de alto prestígio é marcado por situações 

adversas decorrentes da sua própria condição de vida. A autora teve como sujeitos de 

sua pesquisa, quatro jovens graduandos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

ingressos pela política de ações afirmativas nos cursos de Medicina, Direito, Engenharia 

e Odontologia. 

Menciono também o trabalho de Felipe de Souza Tarábola (2010), o qual 

apresenta um quadro não muito animador do ensino superior público. Conforme o autor, 

ainda que o número de concluintes do ensino médio tenha crescido significativamente 

nas últimas décadas, e mesmo tendo aumentado a procura por diferentes cursos 

superiores, a entrada dos jovens na universidade ainda é reduzida para grande parte da 

população. Porém, entre os jovens oriundos de escolas públicas, há aqueles que 

alcançam, na universidade, um rendimento superior ao de egressos de escolas privadas. 

Através de um diálogo entre a Sociologia e a Psicologia, o autor buscou compreender a 

complexidade desse fenômeno, reconstituindo as trajetórias atípicas e longevas de 

estudantes oriundos da rede pública e ingressantes em diferentes cursos da Universidade 

de São Paulo. 

O trabalho de Daniela Perpétua de Andrade (2012) ocupa um espaço deixado 

pela ausência quase total de estudos em Sociologia da Educação sobre as trajetórias e as 

estratégias escolares de estudantes provenientes do meio rural. Esse estudo, realizado 

com sete jovens de uma comunidade rural próxima à cidade de São João del-Rei, Minas 

Gerais, problematiza o acesso desses jovens à universidade, assim como as condições 

adversas enfrentadas por eles no que diz respeito ao ensino superior, bem como procura 

identificar os destinos profissionais desses sujeitos. 

O estudo de Alessandra Aparecida de Carvalho (2012) teve como sujeitos de 

investigação jovens oriundos de Mercês de Água Limpa, distrito do município de São 

Tiago, em Minas Gerais. A autora buscou compreender o sucesso escolar improvável 

desses jovens oriundos “de uma escola pública rurbana que prosseguiram a escolaridade 

em nível superior” (p. 08). O papel da escola, assim como o dos professores e amigos 

dos estudantes na construção da trajetória escolar dos mesmos é o cerne desse estudo. 
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Da mesma forma, cito o trabalho de Valéria de Oliveira Santos (2012) sobre o 

acesso de estudantes das classes médias ao curso de Medicina da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ). Embora os seus sujeitos não sejam de origem popular, 

como aqueles dos trabalhos anteriormente citados, este trabalho reconstrói as trajetórias 

de jovens que demandaram esforços materiais e simbólicos, deles e de suas famílias, 

visando o ingresso em um curso de alta seletividade de uma universidade pública, e 

entendo que tais trajetórias apresentam traços comuns àqueles presentes nas trajetórias 

escolares de sujeitos de origem popular que ingressam nesse mesmo tipo curso, como 

por exemplo, o fato do ingresso dos seus sujeitos ter sido “tardio”. 

Por fim, faço referência à pesquisa de Rafael Arenhaldt (2012), que entre os anos 

de 2005 e 2009, investigou as trajetórias, a presença e a convivência de estudantes de 

origem popular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente 

no programa conhecido como “Conexões de Saberes” daquela instituição pública de 

ensino superior. 

Os trabalhos referidos tratam do ingresso na universidade de sujeitos oriundos 

das camadas populares – e médias, no caso do trabalho de Santos (2012) – cujo 

conjunto dos capitais familiares herdados por eles era provavelmente insuficiente para o 

ingresso e permanência em seus respectivos cursos. Para a minha pesquisa, busquei 

inspiração nos trabalhos acima mencionados, bem como na literatura nacional e 

internacional sobre a relação entre a escola e a sociedade. Porém, seria interessante 

trabalhar com assuntos ainda não explorados na linha de estudos sobre a longevidade 

escolar entre os estudantes de origem popular, o que me desafiou na construção do meu 

objeto de pesquisa. 

Lendo o trabalho de Portes (2001), e durante as atividades de orientação com o 

autor do mesmo, uma nova perspectiva foi se revelando potencialmente produtiva para 

os meus fins. Conforme apresentei anteriormente, o estudo de Portes é resultado de sua 

investigação das trajetórias escolares de um grupo de jovens de origem popular que 

ingressaram em cursos altamente seletivos da UFMG, por isso mesmo, de grande 

prestígio. É importante definir “alta seletividade”, do mesmo modo como o fez o autor, 

considerando não a relação candidato/vaga nos diferentes cursos oferecidos pela UFMG, 

visto existirem cursos cuja procura é elevada, embora não sejam altamente seletivos. 

 

A definição da escolha dos cursos altamente seletivos, tendo o concurso 

vestibular como parâmetro, pode-se dar por duas vias. Uma, recorrer à 

relação candidato/vaga aos diferentes cursos, de tal forma que uma alta 
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relação candidato vaga indicasse esta seletividade. Entretanto, existem cursos 

que apresentam um elevado índice de procura e não são, necessariamente, 

cursos altamente seletivos. Como exemplo, pode-se citar o curso de 

Administração-Noturno que, entre 1990 e 1996, apresentou em média, 23,38 

candidatos/vaga, procura superior àquela apresentada pelo curso de Medicina 

(18,15 candidatos/vaga, em média, no mesmo período). Entretanto, o 

percentual mínimo necessário de pontos para se entrar no curso de 

Administração-Noturno variou no período citado em torno de 48.7%, bem 

aquém dos 65.0%, em média, necessários para se entrar no curso de Medicina 

(Idem, p. 25). 

 

 A tabela abaixo, reproduzida de Portes (2001, p. 18), apresenta os cursos de 

maior seletividade da UFMG entre os anos de 1990 a 1996: 

 

TABELA 

CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DA UFMG SEGUNDO PERCENTUAL 

MÍNIMO NECESSÁRIO PARA APROVAÇÃO NO VESTIBULAR: 1990-1996 

Lugar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1º Computação Computação  Computação  Computação Computação Medicina Computação 

2o  Medicina Medicina Medicina Medicina Medicina Computação Medicina 

3o  E. Elétrica E. Elétrica E. Elétrica Odontologia Odontologia Odontologia Odontologia 

4o  Odontologia Odontologia E. Química Fisioterapia Arquitetura Direito Fisioterapia 

5o  E. Química Comunicação Odontologia Comunicação Comunicação Fisioterapia Arquitetura 

6o  Arquitetura E. Mecânica Arquitetura Direito Direito Comunicação E. Química 

7o  Comunicação E. Química E. Mecânica Arquitetura E. Elétrica E. Elétrica E. Elétrica 

8o  Economia Arquitetura Comunicação E. Elétrica E. Química Adm-Diurno Adm-Diurno 

9o  Adm-Diurmo Adm-Diurno Direito E. Química Fisioterapia Arquitetura Comunicação 

10o  E. Mecânica Ed. Física Ed. Física Ed. Física Adm-Diurno Ed. Física Direito 

Fonte: Arquivos do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) e 

Comissão Permanente do Vestibular (COPEVE). Dados organizados por PORTES. 

A alta seletividade desses cursos, assim como a origem social popular dos 

sujeitos investigados reforçam a minha opção de pesquisa, devido à raridade desses 

casos. Segundo Portes (2001, p. 73): 

 

A associação de fatores tais como a abertura de novos cursos, expansão da 

oferta de vagas no período noturno, concentração da procura em 

determinados cursos vem propiciando uma ligeira ampliação da entrada na 

Universidade de sujeitos egressos daquelas categorias socioeconômicas, 

principalmente naqueles cursos menos prestigiados. Essa confluência de 
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fatores permite compreender como um contingente de jovens pertencentes 

aos meios populares puderam ter acesso ao ensino superior, não mais de 

forma esporádica, como antigamente. Mesmo assim, a entrada em cursos 

como, por exemplo, Ciências da Computação, Comunicação Social, Direito, 

Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Medicina, Odontologia é ainda restrita 

(Grifos meus). 

 

O autor acompanhou seis sujeitos, do ingresso na universidade até o 4º período 

de seus respectivos cursos, a saber, Esdras
1
 (Ciências da Computação), Bela 

(Comunicação Social), Márcio (Direito), Maurício (Engenharia Elétrica), Alice 

(Fisioterapia) e Rosa (Medicina), encerrando naquele ponto a coleta de seu material 

empírico. Apenas a estudante de Comunicação Social se recusou a participar de todo o 

processo, o que impediu o autor de “conhecer a vida universitária daqueles raros jovens 

das camadas populares que têm acesso a um curso onde a formação passa muito além 

do currículo estritamente escolar”, visto que a formação em Comunicação Social “vem 

marcada por uma forte necessidade de inserção mais efetiva no campo da cultura 

(PORTES, 2001, p. 164)”. Entre o ano de conclusão do trabalho de Portes, isto é, 2001, 

e os dias atuais, mais de uma década se passou, ficando uma lacuna que seria 

interessante preencher, ou seja, após o 4º período de seus cursos, que destinos tiveram 

os jovens investigados? A partir deste questionamento, vários outros foram surgindo, 

assim como foi se delineando o meu problema de investigação. 

Durante o período em que cursei as disciplinas do curso de Mestrado, no qual 

tomei conhecimento do trabalho acima referido, muitas perguntas me trouxeram um 

certo desconforto, e fizeram surgir em mim a necessidade de, ao menos em certa 

medida, esclarecê-las. O que teria acontecido com esses seis jovens ao final de seus 

cursos (se é que eles chegaram a concluí-los)? Estariam eles trabalhando nas profissões 

para as quais se formaram? Teriam se mudado de curso após o 4º período? Teriam feito 

o trancamento de suas matrículas, ou simplesmente desistido dos estudos em nome de 

necessidades materiais mais urgentes? Em última análise, coloquei em questão a noção 

de “sucesso escolar”. Este não poderia ser entendido também em termos de realização 

profissional e de ascensão social do estudante? Ainda, a escola foi para eles um meio de 

ascensão sociocultural? De modo mais abrangente, a escola é “redentora”? Ela 

conseguiria, ainda que para uma ínfima parcela superselecionada dos meios 

universitários, trazer a possibilidade de uma vida social e cultural diferenciada em 

relação às origens sociais dos sujeitos oriundos das camadas populares? 

                                                           
1
 Os nomes são fictícios. 
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Tratando-se de sujeitos de origem cultural e economicamente desfavorecida, que 

romperam com fatores determinantes e ingressaram em cursos de alta seletividade de 

uma universidade pública, saber se a escola (em sentido amplo, das séries de 

alfabetização à universidade) fez alguma diferença ou não para esses sujeitos, deve ser 

assumido como objeto da Sociologia da Educação a ser cuidadosa e sistematicamente 

analisado. Por isto mesmo, um dos fios condutores deste trabalho é a compreensão do 

papel da escola, e da Educação, de modo abrangente, nos processos sociais mais 

amplos. 

Trabalhos sobre estudantes, especialmente sobre aqueles oriundos das camadas 

populares, após a fase universitária ainda não são comuns, e minha proposta de 

investigar sujeitos nesta situação, e que já foram investigados até determinado momento 

de suas trajetórias socioescolares em outro trabalho, no caso o de Portes (2001), visa a 

contribuir para ocupar esta lacuna nos estudos qualitativos em Sociologia da Educação. 

Assim se deu a construção do meu objeto de pesquisa. Se a Educação é um processo 

social, e se de fato ela se relaciona com a sociedade, seja porque contribui para a 

manutenção da ordem estabelecida, seja porque pode vir a transformá-la, dependendo 

dos vários pontos de vista de estudiosos, então é válido avaliar resultados do processo 

educacional após a saída dos estudantes da escola, no caso, em nível universitário. É 

necessário mencionar ainda que a minha preocupação recai sobre a questão da 

permanência do estudante de origem popular na universidade. Existem fatores que 

propiciam a permanência do estudante de origem popular em um curso altamente 

seletivo de uma universidade pública, sendo alguns de ordem subjetiva, aqueles que 

dependem do esforço do estudante, e outros de ordem objetiva, oriundas da 

complexidade das circunstâncias nas quais o estudante se insere. Alguns fatores são 

mais relevantes que outros, assim como há também fatores determinantes para esta 

permanência, como procuro mostrar neste trabalho. 

Entre aqueles seis sujeitos cujas trajetórias socioescolares foram reconstruídas e 

analisadas por Portes (2001), optei por fazer um estudo de caso individual, tomando 

apenas Maurício como sujeito de minha pesquisa. A minha escolha é justificada pelo 

fato de que, além dos elementos que aparecem nas histórias dos outros cinco estudantes 

(Idem, p. 132), entendo que existam, na história de Maurício e em sua configuração 

familiar, elementos incomuns, os quais analiso ao longo desta Dissertação. Alego, ainda, 

o tempo necessário de conclusão deste trabalho. 

Eu não tenho a pretensão de criar generalizações a partir do caso de Maurício, 
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visto que a singularidade da sua trajetória socioescolar impede qualquer raciocínio de 

ordem indutiva. Contudo, é preciso mencionar que Maurício é uma figura 

paradigmática, pois ele superou o “quase total monopólio que as classes dominantes 

detêm sobre aquelas instituições de Ensino Superior mais raras, seletivas e 

prestigiosas”, nos termos de Maria Alice Nogueira (1991, p. 104). Em outras palavras, a 

trajetória socioescolar de Maurício é marcada por uma verdadeira luta contra um 

sistema educacional que ainda contribui para a manutenção dos privilégios das classes 

dirigentes. Assim como a figura do compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

“ilustra nitidamente a situação de grupos burgueses outsiders numa economia dominada 

pela aristocracia de corte, num tempo em que o equilíbrio de forças ainda era muito 

favorável ao establishment cortesão”, como mostrou Norbert Elias (1995, p.16), a figura 

de Maurício representa os grupos “dominados” em uma busca pelo acesso aos níveis 

escolares que costumeiramente fazem parte apenas dos destinos escolares dos 

estudantes dos grupos dominantes. Portanto, a trajetória de Maurício representa 

“aspectos individuais das tensões sociais que aqui nos interessam” (Idem, p. 17). 

 

1 – Aspectos teórico-metodológicos 

A exemplo da proposta de Alain Touraine (1984), minha análise privilegia as 

ações do sujeito diante dos fatores objetivos determinantes, embora sem desconsiderar a 

importância desses fatores. Por este motivo, nomeio Maurício de “ator”, entendendo 

este conceito como representativo de uma concepção relacional do sujeito, enxergando-

o como um ator inserido em uma trama social dada, porém não tendo sua vida 

direcionada mecanicamente por essa trama. A abordagem proposta por Touraine não é 

mais “uma abordagem globalizante, onde os indivíduos são considerados como agentes 

de um funcionamento estrutural que os ultrapassa”, conforme Régine Sirota (1994, p. 

22), mas o sujeito é considerado como “ator [...] cuja diversidade das práticas e cuja 

margem de autonomia devem-se questionar”. Pelo uso desta definição e desta 

terminologia, o título de meu trabalho faz referência ao título da obra O retorno do 

actor
2
 – Ensaio sobre sociologia, de Touraine, já que promovo um retorno ao ator, cuja 

trajetória socioescolar foi objeto de análise do trabalho de Portes (2001). 

Basicamente, dois recursos metodológicos aparecem nesta Dissertação, um de 

cunho bibliográfico, que consiste na análise da trajetória socioescolar de Maurício, até o 

                                                           
2
 Em todas as citações textuais neste trabalho eu respeito a grafia da forma como ela aparecer na edição 

do texto por mim utilizada. 
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4º período de seu curso, a partir de Portes (2001)
3
, e também um trabalho de campo, 

feito com base, principalmente, em uma entrevista realizada com o ator ao qual retornei. 

A entrevista seguiu o modelo que Flick (2005, p. 83) chamou de “entrevista 

semi-padronizada”, cujo roteiro segue anexado a esta Dissertação (Anexo I). A opção 

por este tipo de entrevista me pareceu pertinente, pois me possibilitou investigar os 

pontos condizentes com os meus objetivos, todavia sem ter sido excessivamente 

diretivo, dando assim também ao ator a abertura para que ele se manifestasse sobre as 

questões que considera importantes durante a situação de entrevista. De fato, no campo 

foram emergindo questões novas, e minha proposta de roteiro fez com que as perguntas 

formuladas a priori não se tornassem obstáculos aos novos temas, indagações e 

necessidades que surgiram no momento da entrevista. Algumas questões foram deixadas 

de lado, ao passo que outras tomaram o seu lugar, e isso devido à especificidade do ator 

e das circunstâncias de meu encontro com ele. Fiz uso de um gravador digital de áudio 

nas entrevistas para a coleta de dados (Idem, p. 170). Não fiz uso de fotografia ou 

gravação de imagens em vídeo, por acreditar que apenas o áudio supriria as minhas 

necessidades para os objetivos propostos, embora algumas postagens feitas por 

Maurício em seu perfil do site de relacionamentos Facebook tenham me orientado em 

relação a determinadas questões. As descrições de ambientes, fisionomias e trejeitos que 

faço ao longo do texto são fruto, essencialmente, do meu contato visual com o ator e 

com o ambiente, bem como de minhas anotações no campo. 

O áudio foi integralmente transcrito por mim, e as falas foram tomadas como o 

principal material empírico da pesquisa. Os dados coletados foram transcritos como 

proposto por Dulce Consuelo Andreatta Whitaker et al, (1995, p. 66), visando respeitar 

o entrevistado, portanto, reproduzindo na transcrição “apenas os ‘erros’ de sintaxe, isto 

é, as formas peculiares de articulação do discurso”. Somente os eventuais erros 

ortográficos foram corrigidos, pois isso “parece fundamental para reforçar este 

respeito” pelo entrevistado. “O caráter efêmero do som [...] obviamente é obstáculo à 

análise. Daí a necessidade da transcrição, única forma que permite ao pesquisador 

debruçar-se sobre o dado e analisá-lo” (Idem, p. 68-69). Embora o referido trabalho de 

Whitaker et al seja “resultado da experiência acumulada em pesquisas sociológicas 

realizadas na zona rural” (Idem, p. 65), ele veio ao encontro da minha necessidade de 

transcrever, o mais respeitosamente possível, as falas de Maurício, ator de origem 

                                                           
3
 Faço uso da versão digital deste trabalho, disponível na Biblioteca Digital da UFMG, 

(www.bibliotecadigital.ufmg.br). Data de meu último acesso: 05 de novembro de 2012. 
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urbana, embora em igual condição subalterna no que diz respeito à origem social. O fato 

de eu mesmo transcrever a entrevista caminha na direção de Whitaker et al, que 

afirmam que transcrições de histórias de vida “(ou de outras entrevistas compreensivas), 

na medida do possível”, não deveriam ser feitas “por pessoas alheias à pesquisa”, pelo 

fato de que um terceiro possa, mesmo que inadvertidamente, desvirtuar o enfoque da 

mesma (Idem, p. 69). 

Procurei descrever com fidedignidade, sempre que necessário, as entonações, os 

sentimentos manifestados, as dificuldades na fala e as reações de Maurício durante a 

entrevista, conforme sugerido por Bernard Lahire (1997, p. 321), sobre “a importância 

dada à transcrição precisa e detalhada das entrevistas”: 

 

Se não transcrevêssemos, por exemplo, as risadas, os silêncios e as diversas 

entonações que contribuem tanto quanto a estrutura verbal para dar sentido 

àquilo que é dito, perderíamos múltiplos índices da relação – variável 

dependendo dos momentos da entrevista – que o entrevistado mantém com o 

pesquisador e com as questões que lhe foram colocadas. 

 

Considero que o “trabalho sociológico consiste, portanto, em tentar reconstruir 

as formas de relações sociais que estão na origem da produção de informações liberadas 

no âmbito de uma forma de relação social especial: a entrevista” (Idem, p. 75). Por isso, 

procurei sempre compreender a visão do entrevistado acerca dos temas abordados. A 

esse respeito, é válido recorrer também a Flick (2005, p. 04), que afirma que a “sólida 

fundamentação empírica destas afirmações relativas a situações e sujeitos é um objetivo 

que se pode atingir com a investigação qualitativa”. Contudo, amparado em Pierre 

Bourdieu (1996, p. 183), tenho a consciência de que a (re)construção da trajetória 

socioescolar de um ator, bem como a leitura que ele faz de sua realidade esbarram no 

fato de que a vida é vista como uma história inseparável “dos acontecimentos de uma 

existência individual concebida como uma história e o relato dessa história”. Em outras 

palavras, é preciso atenção, especialmente no momento das análises dos dados 

coletados, para que eles não sejam tomados como verdades objetivas e inquestionáveis, 

mas sim como construções de sentido feitas pelo próprio ator entrevistado, de forma 

consciente ou inconsciente. Mais à frente o sociólogo francês afirma: 

 

Essa propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em 

função de uma intenção global, certos acontecimentos significativos e 

estabelecendo entre eles conexões para lhes dar coerência, como as que 

implica sua instituição como causas ou, com mais frequência, como fins, 

conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por suas 

disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa 
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criação artificial de sentido (Idem, p. 185. Grifo do autor). 

 

 Em outras palavras, é preciso atenção para o caráter “aleatório”, “descontínuo”, 

“imprevisto”, por isto mesmo complexo da realidade que se manifesta na relação de 

entrevista e na reconstrução das “histórias de vida”, para que cada uma delas não seja 

aceita passivamente “como o relato coerente de uma seqüência de acontecimentos com 

significado e direção”; cabe, durante todo o processo, uma vigilância epistemológica 

por parte do investigador, a fim de que tal “ilusão retórica” (Ibidem) presente na 

narrativa de um ator entrevistado não seja aceita como verdade inquestionável. 

Minha atenção se direcionou para o fato de que a narrativa das “histórias de 

vida” é, total ou parcialmente, uma “produção de si” promovida pelo ator biografado 

(Idem, p. 189). Importa notar, igualmente, o caráter relacional da situação, e também 

aquilo a que o autor denomina “superfície social”: 

 

[...] não podemos compreender uma trajetória [...] sem que tenhamos 

previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se 

desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente 

considerado – pelo menos em certo número de estados pertinentes – ao 

conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados 

com o mesmo espaço dos possíveis. (Idem, p. 190. Grifos meus). 

 

 Passo agora a descrever os aspectos mais importantes do meu contato com 

Maurício e da situação de entrevista propriamente dita. 

Meu primeiro contato com Maurício foi através do Facebook. Após localizá-lo 

nesse site de relacionamentos, enviei a ele uma “solicitação de amizade”, que foi 

prontamente aceita. Durante alguns dias, apenas observei as postagens, as fotos e as 

informações publicadas por Maurício em seu “perfil” do Facebook. Passado certo 

tempo, começamos a trocar conversas informais, a princípio, até que, dias após, 

apresentei-me como um pesquisador da Universidade Federal de São João del-Rei e 

disse que precisava conversar com ele. Gentilmente, Maurício me encaminhou um e-

mail com o seu número de telefone e disse que estaria à disposição. Telefonei para o 

jovem e lhe falei sobre o trabalho realizado, junto a ele, pelo professor Écio, no final da 

década 1990, e disse que tinha interesse em estudar a sua atual situação social, que eu 

precisava entrevistá-lo. De modo gentil, Maurício aceitou me receber em sua casa, 

segundo ele “por se interessar em contribuir com a Ciência”, passando prontamente o 

seu endereço e agendando uma melhor data. A entrevista foi realizada em agosto de 

2012, por mim e por meu orientador, na residência de Maurício, que atenciosamente 
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colaborou com todas as questões colocadas. A entrevista, iniciada ao anoitecer, no final 

do horário de expediente de Maurício, durou cerca de três horas e meia, sendo poucas 

vezes interrompida para que o jovem verificasse alguma chamada no telefone ou 

pegasse algum objeto para mostrar para os entrevistadores. 

Maurício, hoje com 36 anos de idade, é solteiro (tem uma namorada), não tem 

filhos e mora em um apartamento próprio em Belo Horizonte, localizado em um bairro 

de classe média, não muito distante da UFMG. Trabalha como Engenheiro Elétrico de 

uma companhia energética, e um de seus irmãos mora com ele em seu apartamento. Em 

minha avaliação, Maurício pode ser considerado pardo
4
. Durante toda a nossa 

entrevista, esse irmão de Maurício estava em casa, porém, descansando em seu quarto. 

Somente ao final, pouco antes de irmos embora, pudemos trocar algumas breves 

palavras com ele, já que o objetivo era entrevistar apenas Maurício. 

No prédio onde Maurício e seu irmão residem, moram pessoas que parecem 

pertencer às classes médias, a considerar, entre outros aspectos, por um carro de luxo de 

um morador, que pude observar na garagem. O apartamento de Maurício é confortável, 

e os cômodos são amplos, em sua maioria. Apesar de eu não tê-lo conhecido por inteiro, 

penso que seja composto por três quartos (alguns deles, possivelmente, sejam suítes), 

cozinha, área de serviço, banheiro e uma sala grande, conjugada com uma copa. Foi 

nessa sala que transcorreu a entrevista, não sem antes tomarmos um café, oferecido pelo 

jovem, café que serviu de ensejo para uma conversa informal entre nós, o que favoreceu 

a situação de entrevista. 

Ainda sobre o apartamento de Maurício, não pude perceber muitos móveis. A 

decoração é sóbria e funcional e todo o ambiente é simples, e estava limpo e bem 

cuidado. Na sala e na copa conjugadas havia uma mesa grande, com tampo de vidro e 

com seis cadeiras, um sofá, uma estante com televisão, CDs e poucos objetos 

decorativos; havia ainda um violão sobre o sofá. A cozinha, simples e pequena, 

guardava um fogão de quatro bocas, uma geladeira, um armário, uma cafeteira elétrica e 

mantimentos em geral. O banheiro é pequeno, e o quarto de Maurício (único que pude 

conhecer), além de sua cama e de outros pertences, continha duas guitarras e outro 

violão (este quebrado), objetos que o jovem sente orgulho em possuir. 

Maurício foi receptivo, atencioso e simpático em todos os momentos da 

                                                           
4
 Não levantei questões de cunho étnico-racial durante a entrevista, pois esse tipo de debate foge aos meus 

objetivos nesta Dissertação. Do mesmo modo, Portes (2001) não discutiu tais aspectos acerca figura de 

Maurício. 
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entrevista
5
. Estava bem vestido, com camisa social e, durante todo o tempo, esteve com 

um tablet ligado à sua frente, sobre a mesa, no qual o jovem tocava em certos 

momentos. Maurício respondeu a todas as perguntas feitas a ele, embora algumas delas 

com certas hesitações e reticências, entendidas por mim como uma tendência do jovem 

a pensar antes de responder. De um modo geral, Maurício se comunica bem, não 

apresenta nenhum tipo de dificuldade na articulação da fala, embora pareça “medir as 

palavras”, evitando respostas espontâneas. Algumas perguntas, principalmente aquelas 

referentes aos gostos e inserções culturais do jovem, foram respondidas com certa 

dificuldade, às vezes de forma incompleta ou evasiva, mas, de um modo geral, a 

entrevista se deu com tranquilidade. Pude perceber certa resistência a algumas questões, 

como aquelas referentes aos problemas de saúde de seus familiares, resistência revelada 

na seguinte fala do jovem: “Engraçado, eu tenho a impressão de que vocês... eu estou... 

você vai trilhando um caminho e eu vou tentando desviar, não sei (Risos)”. 

A resistência de Maurício há alguns temas levantados durante a situação de 

entrevista revela, de certo modo, aquilo que Pierre Bourdieu e Roger Chartier (1985, p. 

223) apud Lahire (1997, p. 75), chamaram de “efeitos de legitimidade”. Em uma 

situação de entrevista, não é possível ter acesso a “práticas, ao real, à verdade dessas 

práticas” (LAHIRE, 1997, p. 75), pois, a “partir do momento em que estamos tratando 

de discursos, não podemos pretender ter acesso às práticas” (Ibidem). Em outras 

palavras, além daquela “ilusão biográfica” tratada por Bourdieu (1996), existe também 

o fato de que a própria presença do entrevistador como um “estranho”, altera, no 

discurso dos entrevistados, o conteúdo das suas práticas e vivências, como por exemplo, 

o “entrevistado corre o risco de subestimar (ou de não mencionar) as práticas que 

percebe como menos legítimas, e de superestimar as práticas que considera mais 

legítimas” (LAHIRE, 1997, p. 75). 

Maurício se mostrou resistente também no que diz respeito a nos fornecer 

documentos para análise. De fato, eu me vi impedido de compor um quadro objetivo e 

completo de seu desempenho escolar, devido à negativa do jovem em me fornecer os 

seus históricos escolares. Do mesmo modo, Maurício não me forneceu nenhum outro 

documento escolar, profissional ou pessoal. A fim de verificar quantitativamente o 

desempenho escolar do jovem, eu solicitei a ele que me fornecesse o seu histórico 

escolar e universitário, mas o meu pedido foi explicitamente recusado. Mesmo 

                                                           
5
 Após a entrevista, fomos todos para um bar, onde comemos, bebemos e nos confraternizamos. 
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explicando a ele sobre o sigilo desta pesquisa, garantindo-lhe o anonimato, Maurício 

assim me respondeu em uma conversa por e-mail: 

 

Luiz, entendo a importância do seu trabalho. Entendi que as entrevistas eram 

o material da sua pesquisa. Espero que tenha realmente ajudado. Não tenho 

intenção de atrapalhar, mas não gostaria de me expor além do necessário. 

Espero que entenda a razão de não poder enviar-lhe os históricos. Fique à 

vontade em enviar suas dúvidas ou perguntas, se assim o desejar [...]. Um 

abraço (Grifo meu). 

 

Infelizmente, não pude saber os motivos do receio de Maurício em se “expor 

além do necessário”, contudo, em respeito à sua privacidade, não insisti no assunto. 

Embora eu tivesse meios de conseguir esse material, não o fiz, em respeito à vontade do 

ator. 

Nos momentos em que Maurício falou de assuntos técnicos referentes aos seus 

estudos, ou mesmo ao seu trabalho como Engenheiro Elétrico, eu não pedi a ele 

esclarecimentos maiores, pois isto fugiria aos meus objetivos. Interessa, aqui, 

compreender as mudanças sociais, culturais, econômicas e relacionais que foram 

acontecendo ao longo dos anos na vida desse ator que se mostrou uma “exceção à 

regra”, e qual é o papel da escola e da Educação, de um modo geral, para Maurício. 

O papel da escola nos processos sociais merece destaque, pois, conforme 

Nogueira (1991, p. 103): 

 

Se no passado, o mecanismo principal de manutenção das posições sociais 

dominantes era a transmissão direta do patrimônio (bens materiais, títulos e 

sobrenomes, ou um capital de relações sociais) do detentor a seus 

descendentes, novas estratégias de reprodução dos privilégios e do poder 

foram sendo estabelecidas no curso do desenvolvimento das sociedades 

modernas, interpondo entre o detentor e seus herdeiros uma mediação: o 

sistema escolar. 

 

Por isto, esta Dissertação se ocupa da trajetória que comporta as vivências 

socioescolares e de um tempo significativo de inserção no mundo do trabalho de um 

ator oriundo dos meios populares, revelando estratégias do campo escolar e do campo 

profissional e tendo como princípio norteador a função mediadora que a escola ocupa 

em ambos os campos. 

O material do capítulo I, bem como das seções do Capítulo II que tratam do 

Ciclo Básico do curso superior de Maurício é basicamente bibliográfico, isto é, o 

trabalho de Portes (2001), e eventualmente lanço mão de conversas que tive com 

Maurício por e-mail e de trechos da entrevista realizada para esta Dissertação, bem 
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como de informações extraídas do seu Currículo Lattes. O material das seções do 

Capítulo II que tratam do Ciclo Profissional de seu curso, assim como do Mestrado e 

dos seus cursos de formação continuada, e também o material do Capítulo III é 

basicamente empírico, isto é, a transcrição da entrevista realizada com o ator no mês de 

agosto do ano de 2012, quase catorze anos após as entrevistas realizadas por Portes, e 

eventualmente lanço mão de conversas que tive com ele por e-mail e pelo Facebook, 

bem como de trechos do trabalho de Portes (2001). As minhas conversas com Maurício 

por e-mail e pelo Facebook, das quais extraí dados e informações para esta Dissertação, 

se deram no período que vai dos meses de agosto a outubro de 2012. 

Dos três capítulos desta Dissertação, o Capítulo I é dedicado à apresentação dos 

meus fundamentos teóricos, e também da análise da trajetória socioescolar de Maurício, 

de suas origens até o final da educação básica, incluindo o período da realização dos 

vestibulares. Nesse capítulo, apresento as teorias, os conceitos e as noções que deram 

suporte à minha análise de caso, e nele situo Maurício em seu contexto sociofamiliar, 

pois “implica, para um bom método, que o pesquisador deva se esforçar para reconstruir 

as condições de interdependência que estão no princípio da produção das competências, 

saberes, disposições de um indivíduo determinado”, conforme o que propôs Lahire 

(1997, p. 64). 

O capítulo II traz a análise do período em que Maurício realizou os seus estudos 

superiores, incluindo graduação, pós-graduação e formação continuada. Abordo as 

questões mais relevantes desse período, de maneira temática: as condições materiais de 

existência de Maurício em Belo Horizonte, as inserções socioculturais do ator, o seu 

aproveitamento do “espaço universitário”, as suas relações com os professores e 

colegas, o seu desempenho acadêmico, os estágios, a formatura, o ingresso e conclusão 

do curso de Mestrado, os demais cursos dos quais Maurício participou, e tudo o que 

decorre destas situações. Sobre as condições de moradia de Maurício, abordo como as 

suas formas de morar foram evoluindo
6
, desde a sua chegada em Belo Horizonte até os 

dias atuais. Analiso o período referente aos quatro semestres iniciais do seu curso, 

conhecido como Ciclo Básico, e em seguida, analiso o período referente aos seis 

semestres finais da graduação de Maurício, a saber, o Ciclo Profissional, além do 

Mestrado e de seus cursos de formação continuada. 

                                                           
6
 Utilizo, neste trabalho, o termo “evolução” e também alguns de seus derivados (“evoluindo”, 

“evolutivo” e “evoluíram”), no sentido de percurso cronológico, mostrando como os eventos foram se 

dando ao longo do tempo, considerando a complexidade e as contradições desses eventos. 
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O Capítulo III é destinado à compreensão do ingresso e da evolução de Maurício 

no mundo do trabalho. Destaco as formas como foram se abrindo as portas desse novo 

mundo para Maurício e como ele foi lançando mão, conscientemente ou não, de 

estratégias para se manter e progredir em uma profissão socialmente prestigiada, a 

saber, a de Engenheiro Elétrico de uma companhia em Minas Gerais. Como ele e sua 

família lidam com a sua ascensão socioeconômica? Que atividades socioculturais 

passaram a fazer parte de sua vida? Como são os seus momentos de lazer e 

entretenimento e como passaram as ser as suas relações sociais, com seus superiores na 

companhia, com colegas, familiares, conterrâneos e professores? Quais são os seus 

projetos para o futuro? E, finalmente, que sentido Maurício atribui à escola? Qual a 

importância da Educação para a sua formação profissional e para a sua vida social? 
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CAPÍTULO I 

O ATOR: SUA ORIGEM SOCIAL E SUA TRAJETÓRIA ESCOLAR DURANTE 

A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Eu me via como realmente o merrecas da turma... Assim, o mais 

pobre da turma (Maurício). 

 

Neste capítulo, apresento a origem social de Maurício, bem como a sua trajetória 

escolar, desde os seus primeiros contatos com o mundo da escola, até o final da 

educação básica. Esta apresentação é feita de modo evolutivo, e nela busco elucidar a 

complexidade e as contradições que permearam os processos de socialização e de 

escolarização do ator investigado. Entretanto, não tomo esta trajetória como se ela fosse 

marcada por uma sequência lógica, racionalmente pensada, como fruto de uma 

racionalidade. 

Parto do entendimento de que a origem social de Maurício, se não chegou a 

determinar os seus destinos socioescolares, também não pode ser desconsiderada, 

especialmente por ser ele um ator oriundo dos meios populares, cujas possibilidades de 

sucesso escolar são estatisticamente reduzidas em relação às possibilidades do mesmo 

tipo de sucesso entre os atores das camadas médias e das elites, como mostram, por 

exemplo, os estudos por mim citados na introdução deste trabalho. 

 Todas as “circunstâncias complexas atuantes” (PORTES, 2001, p. 81) que 

caracterizam a configuração familiar, social e escolar de um ator se coadunam com o 

que Lahire (1997, p. 20) chamou de “combinações específicas de traços gerais”, 

combinações estas necessárias para a socialização dos atores, dos quais “o mais 

particular dos traços de personalidade ou do comportamento só pode ser entendido” se 

for reconstruído o que, conforme Elias (1995, p. 19) trata-se de uma “interdependência 

com outras figuras sociais da época”. 

Portanto, o rompimento com a improbabilidade estatística de sucesso escolar se 

mostrou uma construção desafiadora, para cuja compreensão a origem social de 

Maurício, sua configuração familiar e o próprio curso de sua vida social podem ser as 

chaves. 

Antes, contudo, apresento a forma como se construíram o meu objeto e os meus 

objetivos de pesquisa. Delimito os caminhos da minha investigação através de aspectos 
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teóricos e procuro mostrar a relevância dos problemas microssociológicos ligados à 

Educação de sujeitos oriundos das camadas populares, no caso, de um sujeito, um ator 

social cuja vida socioescolar apresenta elementos dos quais a raridade justifica a minha 

opção. 

 

1 – O diálogo entre os níveis micro e macrossociológico na pesquisa em Educação: 

um enfoque relacional dos atores 

 A importância dos estudos sobre casos particulares em Sociologia da Educação 

diz respeito ao papel exercido por esses estudos, de articuladores entre os níveis micro e 

macrossociológico. Por mais densos e sistemáticos que possam ser os trabalhos cujo 

enfoque é macrossociológico, só eles não dão conta de compreender a complexidade 

dos fenômenos sociais em suas especificidades, o que dá margem ao surgimento das 

análises a nível microssociológico. 

 Um desafio, por exemplo, que tem sido colocado por sociólogos da Educação, e 

que é constantemente revisitado, é aquele que se refere às “exceções à regra”. Isto 

porque o objeto das Ciências Sociais, o homem, inserido social e historicamente, não é 

determinado de forma mecânica por nenhuma força exterior a ele, e por maior que possa 

vir a ser o grau de objetividade atingido por estas Ciências, as categorizações e 

generalizações muitas das vezes se revelam insuficientes para a compreensão dos 

fenômenos da vida social. Então, como é possível pensar as trajetórias e histórias de 

vida de atores que não se enquadram simplesmente naquilo que poderiam revelar as 

análises estatísticas da vida social? Como é possível compreender as ações de atores 

cujas teorias a nível macro se mostram insuficientes nessa busca por respostas? 

O comportamento escolar de um ator não pode ser compreendido fora da 

particularidade das relações sociofamiliares nas quais ele se encontra inserido, e o 

pertencimento social não é um fator homogeneizante, visto que os alunos pertencentes a 

uma classe social determinada não podem ser vistos como uma “massa indiferenciada”, 

nas palavras de Sirota (1994, p. 18). Embora possam existir traços comuns no 

comportamento dos atores oriundos de um determinado meio, é inegável o fato de que 

cada um deles é uma singularidade complexa, cuja vivência costuma apresentar 

características e contradições inexplicáveis através de pesquisas estatísticas. Surgem 

então as “improbabilidades”, as “exceções à regra”. 

 A questão dos atores que escapam àquilo que se mostra provável em suas vidas 
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foi bem exemplificada por Lahire (1997, p. 11), referindo-se à menina Souyla, filha de 

um operário aposentado e não-qualificado da construção civil, analfabeto, assim como a 

sua esposa, a mãe de Souyla, ambos, marido e mulher, com um domínio limitado da 

língua francesa e possuindo “um conhecimento bastante restrito do sistema escolar”. O 

casal teve onze filhos, e a família vivia na periferia de uma grande cidade da França. 

Apesar desses fatores, Souyla ia muito bem na escola, cursando a 2ª série do 1º grau. A 

partir desse exemplo, o autor levanta a seguinte questão: “como, pode-se questionar, 

uma família que acumula tantas ‘deficiências’ poderia levar uma criança a ter ‘sucesso’ 

na escola? – pergunta o sociólogo, em busca de maiores explicações”. 

 Sobre as noções acerca do que sejam “sucesso” e “fracasso” escolar, não cabe ao 

sociólogo defini-las, na concepção de Lahire. “Estas palavras [sucesso e fracasso] são 

categorias, primeiro e antes de tudo, produzidas pela própria instituição escolar”. O que 

o sociólogo deve fazer é “constatar e analisar as variações históricas e sociais destas 

noções um tanto vagas”, portanto, “relativas e de extrema variabilidade” (Idem, p. 53-

54). A partir deste critério, o sociólogo francês selecionou os seus sujeitos de 

investigação, entre os que obtiveram “sucesso” ou “fracasso” em uma determinada 

avaliação da Educação francesa, mais especificamente entre alunos do 2º ano do 1º 

grau. 

Reconheço a variabilidade e a relatividade das noções de sucesso e fracasso 

escolar, e acrescento que ambas são abstratas o suficiente para que eu evite a pretensão 

de esgotar o debate sobre as mesmas. Porém, acredito que uma definição, ainda que 

arbitrária, de sucesso escolar, seja um ponto de apoio necessário ao meu trabalho, assim 

como o foi, por exemplo, para Viana (1998, p. 02), que tomou como indicador de 

“sucesso escolar ‘inesperado’ ou ‘estatisticamente improvável’ nas camadas populares”, 

o “acesso ao curso superior”, bem com a “permanência no sistema escolar até esse 

grau de ensino” (Grifos da autora). 

 No caso do ator cuja vida socioescolar eu analiso nesta Dissertação, penso que 

outro aspecto pode ser acrescentado ao critério escolhido por Viana, no trabalho acima 

citado, a saber, aquele que diz respeito ao ingresso no mundo do trabalho, considerando 

a sua formação superior. Uma pergunta principal me levou a buscar esta ampliação na 

noção de sucesso escolar. Em que sentido a formação em nível superior pode contribuir 

para a inserção de um determinado ator no mundo do trabalho? Esta pergunta me levou 

a outras. Concluir um determinado curso superior leva o ator a inserir-se 

profissionalmente na área para a qual ele se formou? Mesmo que a profissão seja 
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distinta, a posse de um “diploma” em nível superior facilita o ingresso no mercado de 

trabalho, especialmente naquelas carreiras de maior prestígio social? 

 Portanto, entendo, para o meu caso específico, sucesso escolar como o ingresso e 

a permanência no sistema escolar em nível superior como fatores que possibilitem o 

ingresso no mundo do trabalho em profissões de prestígio social elevado, ou àquelas 

diretamente proporcionais ao capital escolar adquirido. 

Voltando a Lahire (1997, p. 33), para compreender casos semelhantes ao da 

menina Souyla, caso de “sucesso escolar” nos meios onde ele é estatisticamente 

improvável, não se pode “perder de vista que as abstrações estatísticas [...] devem ser 

contextualizadas” (Grifo meu). Do mesmo modo, a abordagem de Viana (1998) levou 

em consideração a heterogeneidade e a complexidade das relações que envolvem as 

famílias, os “filhos-alunos” e a escola. Isto porque nenhum ator social pode ser 

compreendido fora das suas relações de interdependência com o seu meio. Conforme 

Touraine (1984, p. 75), “as abordagens que recusam uma análise das relações entre 

actores sociais são estranhas à sociologia ou mesmo opostas a ela”. Por isso, o enfoque 

dado ao ator por mim investigado é um enfoque relacional, que se aproxima daquilo que 

Lahire (1997, p. 39) referiu como sendo uma “antropologia da interdependência 

humana”. Segundo o autor, a antropologia da interdependência humana é aquela 

 

[...] que considera os indivíduos, antes de tudo, como seres sociais que vivem 

em 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 no seio de outras 

configurações sociais. 

 

 Por “configurações sociais” o autor entende “o conjunto dos elos que constituem 

uma ‘parte’ (mais ou menos grande) da realidade social concebida como uma rede de 

relações de interdependência humana” (Idem, p. 40). Importante destacar que o fato da 

posse de determinados capitais se ligarem às configurações sociais nas quais os atores 

se veem inseridos, estabelecendo esses “elos”, não significa dizer que a posse daqueles 

capitais determina as ações desses atores, o que estaria de acordo com uma visão 

estatística e objetivista dos fenômenos investigados, visão da qual me afasto. 

 Contudo, se por um lado tenciono não fazer uma abordagem que desconsidere a 

capacidade de produção das ações dos atores, por outro, não pretendo superestimar tais 

ações, o que poderia me levar a cair no subjetivismo sociológico. De acordo com 

Touraine (1984, p. 75), “é indispensável que [a Sociologia] se afirme claramente como 
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análise ‘relacional’, tão afastada do subjectivismo como do objectivismo”. Tal 

preocupação também norteou o trabalho de Bourdieu (2003, p. 40), levando-o a propor 

uma análise social denominada de “conhecimento praxiológico”, que 

 

[...] tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o 

modo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações 

dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se 

atualizam e que tendem a reproduzi-las, isto é, o processo de interiorização 

da exterioridade e de exteriorização da interioridade (Grifos do autor). 

 

 Conforme Maria Alice Nogueira e Cláudio M. Martins Nogueira (2009, p. 23), o 

conhecimento praxiológico “é apresentado e defendido por Bourdieu como uma 

alternativa capaz de solucionar os problemas do subjetivismo e do objetivismo”, 

basicamente através daquela “interiorização da exterioridade” e da “exteriorização da 

interioridade” anteriormente citadas, isto é, daquilo que o autor conceitua como habitus, 

ou seja, os “sistemas de disposições duráveis, estruturas predispostas a funcionar como 

estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e 

representações” (BOURDIEU, 2003, p. 53-54. Grifo do autor). 

A noção bourdieusiana de habitus é importante para a compreensão do 

fenômeno que me proponho analisar, ou seja, aquele que diz respeito ao sucesso escolar 

estatisticamente improvável de um ator social oriundo das camadas populares. A 

configuração familiar, e mesmo a configuração social mais ampla de origem do ator 

investigado, embora apresente traços gerais característicos do pertencimento de classe, 

também revela singularidades no que diz respeito à forma como foram inculcadas no 

filho certas disposições para os estudos, por exemplo, além de fatores particulares na 

própria estrutura objetiva de suas relações, fatores esses que, em meu entendimento, 

contribuíram para o sucesso escolar desse ator. As mencionadas disposições para os 

estudos são componentes do assim chamado habitus escolar, conceito definido por 

Jean-Claude Chamboredon e Jean Prévot (1973) apud Nogueira (1991, p. 110) como o 

“conjunto de disposições face à escola e às tarefas escolares que – enquanto princípios 

determinantes da relação com a aprendizagem escolar – têm boa probabilidade de 

exercer efeitos ao longo de toda a carreira escolar”. 

Atento ao caráter microssociológico de minha pesquisa, chamo a atenção para 

certas especificidades que podem ocorrer no habitus da configuração familiar de 

Maurício, mais especificamente para a variabilidade de habitus que pode surgir entre os 

diferentes atores individuais, tal como defendeu Lahire (2002, p. 11-12) sobre os 
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processos de “incorporação do social”, noção elaborada “com o cuidado constante de 

não conservar um único tipo de ação na cabeça e teorizar por generalização, mas, ao 

contrário, de fazer variar sistematicamente os casos possíveis”. “Para grande parte” 

dessas variações, continua Lahire, “as tensões conceituais reproduzem de modo 

definitivo, na ordem teórica, diferenças sociais reais, a saber, diferenças entre tipos de 

ação, dimensões da ação ou tipos de atores” (Idem, p. 12. Grifo meu). 

Ressalto ainda a capacidade da família de fazer uso de determinadas estratégias 

que contribuíram para que o filho fosse “construindo disposições duráveis capazes de 

funcionar como um lastro para suas ações cotidianas no interior” da carreira cursada 

(PORTES, 2001, p. 82). Tais estratégias são compreendidas como “ações que trazem a 

marca da razão sem serem o produto de uma meta racionalizada ou, ainda mais, de um 

cálculo racional” (BOURDIEU, 2010d, p. 83), ou seja, ações empreendidas por  atores 

individuais ou coletivos, cuja antecipação dos resultados não é algo plenamente 

consciente, “que são inteligíveis e coerentes, sem serem provenientes de uma intenção 

inteligente e de uma decisão deliberada; que são ajustadas ao futuro sem serem o 

produto de um projeto ou de um plano” (Ibidem). 

 Sobre a referida posse de “capitais”, recorro aos conceitos bourdieusianos de 

capital econômico, cultural, social e simbólico. Não descartando a força que o capital 

econômico possui na sociedade de classes, todavia rompendo com as análises 

puramente economicistas da vida social, “em oposição a certas correntes, sobretudo 

marxistas, que reduzem as produções simbólicas a instrumentos de manipulação e 

dominação política” (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2009, p. 30), Bourdieu mostra, no 

conjunto de sua obra, que a posse desigual dos quatro tipos de capitais anteriormente 

mencionados (dando primazia ao capital cultural), revela a forma como se opera a 

estruturação da sociedade de classes. De acordo com Nádia G. Gonçalves e Sandro A. 

Gonçalves (2010, p. 38), assim como em Marx, “a presença forte do paradigma da 

dominação e das relações de força e conflitos sociais daí gerados” perpassam o 

pensamento bourdieusiano, embora sem que Bourdieu veja nas relações materiais e 

econômicas de produção o princípio único e fundamental das desigualdades sociais. 

 Portanto, o sociólogo francês cunhou o conceito dos outros três tipos de capitais 

anteriormente referidos, dos quais apresento aqui, de forma sucinta, as suas definições. 

O capital cultural, de acordo com Bourdieu (2010c, p. 74) 

 

[...] pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma 
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de disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de 

bens culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas [...]; e, 

enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso 

colocar à parte, como se observa em relação ao certificado escolar, ela 

confere ao capital cultural – de que é, supostamente, a garantia – 

propriedades inteiramente originais (Grifos do autor). 

 

 Embora o capital cultural nas formas incorporada e institucionalizada não possa 

ser transferido de pai para filho de forma automática, como pode ocorrer na forma 

objetivada – um filho pode herdar a coleção de livros de seus pais, mas “herdar” deles o 

seu nível de escolaridade ou a forma como lidam intelectualmente com os livros não é 

algo que aconteça sem todo um trabalho nesse sentido –, todas as três formas são 

passíveis de “acumulação” e “transferência”. 

 Sobre o capital social, Bourdieu (2010b, p. 67) o conceitua como 

 

[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de 

uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 

vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 

dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 

ligações permanentes e úteis (Grifos do autor). 

 

 Já o capital simbólico, para Bourdieu, segundo Nogueira e Nogueira (2009, p. 

43), “se refere [...] ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros”, e geralmente 

“essa percepção está diretamente associada à posse dos outros três tipos de capital”. Ou 

seja, “o capital simbólico diz respeito ao prestígio ou à boa reputação que um indivíduo 

possui num campo específico [acadêmico, literário, escolar, artístico, etc.] ou na 

sociedade em geral”. 

Esta explanação teórica se mostrou necessária para que eu pudesse explicitar, 

com maior clareza, os meus objetivos neste capítulo. Abordarei a trajetória social e 

escolar de Maurício, ator proveniente das camadas populares, que rompeu com a 

improbabilidade estatística de sucesso escolar e ingressou em um curso de alta 

seletividade de uma universidade pública. Portanto, conhecer o contexto familiar, a 

“rede de relações”, nos dizeres de Touraine (1984, p. 114), de Maurício, mais do que 

importante, revela-se necessário. Passa longe de meus objetivos estabelecer uma relação 

de causa e consequência entre o passado desse ator e a sua vida atual, muito menos 

entre a origem e a posição social desse jovem após o ingresso no mundo acadêmico. 

Todavia, tanto a origem social quanto a socialização primária dos atores, ou o que Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron (2011, p. 65) chamam de “trabalho pedagógico 
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primário” ou “primeira educação”, que acontece no seio familiar, bem como as 

condições objetivas (materiais) de existência precisam ser consideradas, assim como 

outros fatores, para uma melhor compreensão da complexidade e da singularidade das 

histórias sociais e escolares dos atores. O que foi exposto justifica e me autoriza acionar 

o conceito de “configuração familiar e social” anteriormente referido. 

Da mesma maneira, o conceito bourdieusiano de habitus me ajuda a 

compreender melhor como se constituíram em Maurício aquelas disposições 

favorecedoras da longa escolarização por ele atingida. Conhecer, ainda que de forma 

compreensiva, baseando-me nos depoimentos de Maurício e nas análises de Portes 

(2001), os diversos e distintos capitais de sua família, bem como as formas como esse 

jovem soube fazer uso, conscientemente ou não, desse conjunto de capitais, é 

igualmente relevante para os meus propósitos. 

Associadas ao conjunto dos capitais individuais e familiares, bem como ao 

habitus desse ator estão as diferentes estratégias das quais ele lançou mão para a 

consecução dos seus objetivos socioescolares, ou seja, as suas formas de “fazer frente” 

às situações, na expressão de Sirota (1994, p. 26), “aprendendo os ‘macetes’, os truques 

do ofício, a descobrir como se ‘virar’, a descobrir as hierarquias, os temas apropriados 

de conversa, os tabus”, noção que vai ao encontro do conceito bourdieusiano de 

“estratégia”, anteriormente referido, e que a autora aplica à situação de alunos na sala de 

aula da escola primária, e da qual me aproprio, pois ela também se aplica aos meus 

objetivos de tentar compreender as ações de Maurício. 

Fazendo uso desses conceitos e também dialogando com eles – pois a minha 

intenção não é identificá-los de forma arbitrária na trajetória do ator investigado, como 

quem a todo custo pretende “comprovar” esta ou aquela teoria, “refutando” tantas outras 

–, o sentido dessa escolarização longa pode se revelar mais compreensível. 

Colocadas as explanações necessárias, na seção seguinte, faço a apresentação da 

origem social, da configuração familiar e da trajetória escolar de Maurício durante a 

educação básica. Optei por um modo de apresentação evolutivo, iniciando pela sua 

origem social, mostrando o papel do conjunto dos capitais familiares na escolarização 

longa do jovem. Na seção número 3, perpasso a vida escolar de Maurício, desde o seu 

ingresso na escola até a conclusão do 3º ano do ensino médio e, logo depois, na seção 

número 4, mostro o processo de escolha do curso superior pelo jovem e os dramas, as 

alegrias, as esperanças, enfim, as contradições vividas por ele durante a preparação para 

o processo seletivo de ingresso na UFMG e após a sua aprovação no mesmo. 
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2 – A origem social, a configuração familiar e as condições materiais de existência 

de Maurício 

Maurício foi descrito por Portes (2001, p. 120)
7
 “como um rapaz muito gentil, 

educado e colaborador” o que, de fato, vim a confirmar durante a entrevista realizada 

por mim, bem como através de outros contatos que com ele mantive, por telefone, e-

mail e pelas redes sociais. Segundo Portes, Maurício “se vestia de maneira simples, 

camiseta, calça jeans e tênis, mas sempre composto e arrumado”. Nas palavras do 

jovem, “tenho que vestir mais ou menos como os colegas, não pode destoar muito”. 

Maurício, então estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFMG, tendo ingressado 

na universidade no ano de 1996, aos 20 anos de idade, foi ainda apresentado como 

atento, emotivo e corajoso no enfrentamento das questões mais dolorosas colocadas 

pelo pesquisador no decorrer dos trabalhos. 

 Maurício é natural de uma cidade do interior mineiro, distante cerca de 250 

quilômetros da capital Belo Horizonte. A respeito de sua origem social, segundo o 

próprio ator, seus avós maternos, ainda vivos na ocasião das entrevistas realizadas por 

Portes, eram analfabetos, de origem rural, e se mudaram para Belo Horizonte em 

decorrência de uma doença de um de seus dez filhos, dos quais nenhum conseguiu 

concluir o ensino fundamental
8
. Quanto aos netos (cuja quantidade não foi 

mencionada), exceto Maurício, nenhum atingiu sequer o ensino médio. Os avós 

moravam, na ocasião daquelas entrevistas, em uma casa própria em uma das regiões 

mais pobres da capital mineira. 

 A avó paterna de Maurício, já falecida, era analfabeta, e embora o jovem tivesse 

solicitado explicitamente ao pesquisador que não fizesse perguntas sobre os seus avós 

paternos, “é possível saber que o pai de Maurício é filho de uma relação que o patrão 

teve com a sua empregada doméstica” e que não fora reconhecido como filho (p. 120-

121). 

 A mãe de Maurício tinha 45 anos de idade na ocasião das entrevistas feitas por 

                                                           
7
 A partir deste ponto, todas as citações retiradas do trabalho de Portes (2001) que estiverem na mesma 

página desta Dissertação de Mestrado aparecerão sem a indicação da obra, exceto no caso de entre elas 

aparecerem citações de outras obras. Limitar-me-ei a destacar os excertos com aspas ou em bloco, 

indicando apenas os números das páginas nas quais eles se localizam naquele trabalho. Quando mais de 

uma citação for retirada de uma mesma página, apenas destacarei o excerto com aspas, voltando a 

apresentar o número da página quando esta for diferente da anteriormente citada. 
8
 Faço uso da nomenclatura atual, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394, de 1996. Como Maurício e seus familiares estudaram sob a vigência de legislações anteriores, 

remeto a leitura ao “Anexo II” deste trabalho, que se trata de um quadro comparativo das três Leis de 

Diretrizes e Bases que já vigoraram no Brasil. Entretanto, respeitarei em citações as nomenclaturas 

utilizadas pelo entrevistado, e nas citações retiradas de Portes (2001). 



41 
 

Portes. Trabalhou como costureira, atendendo, geralmente, as “camadas mais pobres da 

cidade” (PORTES, 2001, p. 121). Nascida na roça, enfrentou grandes dificuldades para 

estudar, conseguindo atingir o 6º ano do ensino fundamental após se mudar para a 

cidade. Segundo o entrevistado, sua mãe teve problemas, os quais ele denominou 

“distúrbios psicológicos”, que a afastaram do trabalho como costureira. As 

enfermidades que acometiam a mãe emocionavam muito o jovem quando falava sobre 

ela nas entrevistas (p. 120). 

 O pai de Maurício estudou apenas até o 4º ano do ensino fundamental e mal 

sabia ler e escrever, pois sempre precisou trabalhar, não podendo conciliar o trabalho 

com os estudos (p. 121). Já fez vários tipos de trabalho, mas na ocasião daquelas 

entrevistas era raspador de taco e aplicador de sinteco: “Nessa atividade sempre foi 

auxiliado pelos filhos”. Ele parecia ser um homem que, em detrimento de sua vida 

marcada por sofrimentos, tentava construir junto aos filhos uma imagem positiva e 

alegre da vida, o que fazia dele uma referência para o entrevistado e seus irmãos. A 

citação a seguir sintetiza a vida atribulada desse senhor que contava 50 anos de idade na 

ocasião do trabalho realizado por Portes junto ao seu filho: 

 

Ele é uma pessoa simples e calma que traz marcado no corpo os revezes que 

vem sofrendo na vida, como a ausência de um pai, a morte de uma filha, a 

luta com os distúrbios psicológicos da mulher e, ultimamente, com as 

constantes internações psiquiátricas do filho mais velho e o desespero para 

manter o filho na UFMG. 

 

 Maurício tem três irmãos, todos homens, sendo Maurício o segundo da fratria. O 

filho mais velho é músico, assim como Maurício (p. 122). Os dois chegaram a ter uma 

banda “que já era um pouco reconhecida na região”. Conforme o entrevistado, o irmão 

precisou se afastar da escola no 2º ano do ensino médio, por causa de “distúrbios 

psicológicos” e de internações hospitalares. O terceiro filho parou de estudar no 7º ano 

do ensino fundamental, trabalhava junto com o pai e se orgulhava de ajudar a manter o 

irmão “inteligente” nos estudos (p. 122-123). O irmão mais novo é adotivo, e na ocasião 

das entrevistas ainda não havia concluído o 9º ano do ensino fundamental, mesmo tendo 

17 anos (p. 123), portanto, já com um atraso de pelo menos três anos. Este irmão 

costumava trabalhar como servente de pedreiro, e tudo indicava ser ele o acompanhante 

da mãe, “ajudando nos serviços domésticos”. Esse irmão adotivo foi morar com a sua 

família quando contava quatro anos de idade; a “mãe biológica dele morreu no parto e o 

pai o abandonou. Estória longa... Mas minha mãe e meu pai cuidaram dele”, escreveu-
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me Maurício em um e-mail. É interessante notar a forma como Maurício descreveu seus 

irmãos. Apesar dos problemas de saúde do irmão mais velho e do fato dos outros dois 

não terem as mesmas disposições escolares de Maurício, seja por trabalharem ou 

mesmo por não serem “dados aos estudos”, o jovem entrevistado falou de todos eles 

com grande orgulho, passando uma imagem deles como jovens vivazes, atentos a tudo, 

alegres, comunicativos e inteligentes (PORTES, 2001, p. 122). 

A irmã de Maurício, cuja referência aparece no fragmento sobre a pessoa do seu 

pai, faleceu no terceiro dia de vida. Por isso mesmo, em conversa por e-mail, o jovem 

me escreveu que “não há muito o que dizer sobre ela”. Contudo, na mesma conversa, 

ele deixou subentendido que a morte dessa irmã levou os seus pais a quererem adotar o 

seu irmão mais novo, talvez para suprir a dor daquela perda, abrigando outra criança em 

casa. 

 A situação dos irmãos de Maurício traz à tona questionamentos importantes. Por 

que apenas Maurício atingiu uma escolarização de longa duração? Por que somente ele 

se viu provido daquilo que comumente se chama “boa vontade escolar”? Algumas 

hipóteses foram levantadas por Portes, e embora os irmãos de Maurício não sejam 

sujeitos de minha pesquisa, mencionarei essas hipóteses, por entender que a 

compreensão do insucesso escolar dos demais integrantes da família desse jovem é 

necessária para o entendimento das formas como se foram construindo nele um habitus 

escolar diferenciado daquele dos demais membros da sua família restrita. 

 Embora fosse pedagogicamente pouco presente na vida de seus filhos, não por 

desinteresse, mas por falta de melhores condições para tal, a mãe de Maurício – que 

“pouco frequentava a escola ou mesmo as reuniões de pais, não conferia seus boletins 

nem notas” (PORTES, 2001, p. 124) – “cobrava que os filhos freqüentassem a escola e 

inúmeras vezes não se furtou de dar um ‘corretivo’ na hora certa, para que os filhos não 

se desencaminhassem”. A hipótese de Portes é a de que “o ‘investimento’ diferenciado 

que a família passou a fazer em Maurício vem também acompanhado de um certo 

cansaço, um certo desgaste de tentar em vão que se desenvolvesse nos outros filhos” 

aquele habitus escolar ao qual me referi anteriormente. A título de observação, destaco o 

fato de Portes ter utilizado o termo “investimento” entre aspas em seu trabalho. Na 

verdade, esse investimento não foi tão racional, visando a horizontes escolares mais 

amplos, o que comumente caracteriza o comportamento escolar observado em frações 

das classes médias (p. 255). Segundo o autor, “famílias populares não podem se 

espelhar nas ações escolares mais conhecidas e identificadas das famílias de diferentes 
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frações das classes médias”, pois levar a cabo “essas ações supõe capital cultural e 

mesmo uma disposição econômica de que as famílias populares não dispõem” 

(PORTES, 2001, p. 255). 

 A esta hipótese acrescento outra: a de que a impossibilidade de ter inculcado nos 

outros filhos um habitus escolar durável, relaciona-se com a maneira como a mãe 

procurou impor a sua autoridade. Ao aplicar “corretivos” em seus filhos, a fim de que 

eles “não se desencaminhassem” da escola, a mãe, sem ter consciência disto, 

paradoxalmente os estava desencaminhando do mundo escolar, pois aquele tipo de 

exercício da autoridade, pautado até mesmo em sanções físicas é, conforme mostra 

Lahire (1997, p. 153), “incompatível com o [exercício de autoridade] da escola que pede 

a interiorização das normas por parte das crianças para que façam ‘por si mesmas’, sem 

que tenham de ser constantemente lembradas da ordem de coisas a serem feitas”. 

 Portes (2001, p. 124-125) levantou outra hipótese sobre os motivos do insucesso 

escolar dos irmãos de Maurício, hipótese relacionada à figura do pai. O pai de Maurício 

valorizava a escola, embora fosse ele próprio pouco escolarizado, e fato é que, apesar 

das dificuldades de todas as ordens, era respeitado pelos filhos por ter conseguido 

manter a família “com conhecimentos que ele não adquiriu na escola” (p. 124). Portes 

levanta a seguinte questão: “Não haveria nesse caso uma recusa explícita desses filhos 

escolarmente fracassados em ultrapassar o pai, aceitando com resignação, também, 

como herança a sua condição social?”. O terceiro filho, por exemplo, parecia sentir 

orgulho em ajudar o pai em tarefas árduas e pesadas, identificando-se intensamente com 

o pai, o que, “na perspectiva do pesquisador [...] esclarece em muito o insucesso escolar 

desse filho” (p. 124-125). 

 Cabe ainda mencionar, a respeito da escolarização dos irmãos de Maurício, 

aquilo que defende Nogueira (1991, p. 90), isto é, “que o itinerário escolar regular e 

normal (sem atrasos, reprovações, interrupção dos estudos, etc.) constitui em geral uma 

realidade apenas para os alunos provenientes dos meios sociais favorecidos”. No caso 

das famílias das camadas populares, a trajetória escolar dos filhos “é marcada por toda 

sorte de acidentes (atrasos, repetências, interrupções, tentativas frustradas, mudanças 

constantes de estabelecimento, etc.)” (Ibidem). 

 Voltando especificamente à figura de Maurício, é necessário frisar a raridade do 

seu caso: um jovem de origem popular, cujas condições de interiorização do habitus 

escolar se deram em uma família com limitado capital escolar, isto é, uma família pouco 

escolarizada e com poucas condições de fazer com que ele “seguisse em frente” nos 
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estudos. Mesmo assim, Maurício rompeu com esta lógica, o que revela a importância 

das análises microssociológicas para a compreensão dos fenômenos socioeducacionais 

em suas particularidades complexas e, por vezes, contraditórias. 

 Sobre as condições de moradia de Maurício e sua família, fato relevante a ser 

destacado é que eles “moram em uma casa própria quem vem sendo construída há mais 

de 20 anos” (PORTES, 2001, p. 123), e embora fosse uma casa “razoável”, situada “em 

um bairro periférico, na extremidade de uma rua sem calçamento, em um pasto à beira 

de uma mata”, é inegável que “o fato de não mais pagar aluguel contribui muito para a 

manutenção da família” e, principalmente, dos estudos de Maurício. Chamo a atenção 

para este aspecto, considerando que a posse de uma moradia própria, a qual isenta a 

família dos meios populares do compromisso com o aluguel, é relevante para a 

compreensão do sucesso escolar dos jovens oriundos desses meios, tal como mostram 

os trabalhos de Alba Zaluar (1985), Michel Agier (1990), Priscila Augusta Lima (1990) 

e Portes (1993; 2001). A moradia aparecerá também como algo relevante no período 

universitário de Maurício. 

 Vale destacar, ainda sobre as condições de moradia de Maurício, o fato de ele ser 

o único irmão que teve um quarto exclusivo, como mostrou Portes (2001, p. 123): 

 

Fato interessante é que o único que possui um quarto só para ele – mesmo 

que muito pequeno – é Maurício. Ele merece um tratamento diferenciado 

daquele dispensado aos irmãos quanto a essa questão. O quarto fica à 

disposição dele, para quando ele pode vir visitar a família. 

 

A título de observação, quero deixar aqui o registro de que minha leitura da 

seção que trata da trajetória escolar de Maurício no trabalho de Portes revela uma 

família que se orgulha do filho, cujas ações revelam a presença de um tipo específico de 

“solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p. 195), a ponto de todos terem colocado em 

ação movimentos árduos para manterem-no estudando, não existindo, ao que me parece, 

relações envolvendo ciúmes, inveja ou qualquer outro tipo de sentimento negativo por 

essa “diferença de tratamento”. 

Apresentada a origem social, a configuração familiar, as condições materiais de 

existência e uma síntese dos capitais escolares da família de Maurício, parto para a 

descrição e análise de sua trajetória escolar até o final do ensino médio. 
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3 – A trajetória escolar de Maurício, do início de sua escolarização até o final do 3º 

ano do Ensino Médio 

 A escolarização de Maurício teve início quando ele contava seis anos de idade. 

O jovem não fora alfabetizado em casa, embora já tivesse o irmão mais velho cursando 

o 5º ano do ensino fundamental (PORTES, 2001, p. 124). Maurício, que afirmou ter 

sido uma criança um tanto tímida, ingressou em uma escola estadual do bairro onde 

morava, uma escola que era para o “pessoal mais pobrezinho” (p. 123), em suas 

próprias palavras. Havia outra escola em sua cidade, embora dois fatores o tivessem 

impedido de nela ingressar: a distância de sua casa e o fato de ela não ser para os “filhos 

dos pobres” (p. 124). A timidez é um traço da personalidade de Maurício que se mostrou 

um grande problema na escolarização do jovem. Como ele ficava sempre quieto na sala 

de aula, não tendo coragem nem de tirar as dúvidas com a professora, ele sempre 

solicitava a ajuda da mãe, que comumente não sabia como ajudar o filho, traço 

característico das mães de origem popular, já que, conforme Nogueira (1991, p. 104), “a 

eficácia da ação pedagógica de acompanhamento da vida escolar do filho é bem maior 

entre as mães pertencentes às camadas privilegiadas”. As dificuldades escolares – 

causadas, em boa parte, pelo obstáculo da timidez – foram superadas por Maurício 

graças à sua boa vontade para com os estudos e ao seu gosto “de ir na escola” 

(PORTES, 2001, p. 124). 

 Os anos iniciais do ensino fundamental transcorreram normalmente para 

Maurício (p. 125). Ao final do 5º ano, o estudante se deparou com uma situação 

importante, marcada por uma realização, não obstante, por um sentimento adverso: 

 

[Maurício] e uma colega foram indicados pela direção da escola onde 

estudavam para receberem uma “bolsa, ganhar uniforme, material escolar” 

seguido ainda de indicação para a melhor escola da cidade, a escola “dos 

ricos”. Eles eram os melhores alunos da escola. Entretanto, Maurício pede à 

sua mãe para não transferi-lo para a escola indicada pela direção. O motivo, 

segundo ele, é que não queria estudar em escola longe e queria ficar perto do 

irmão. Mesmo assim, transferiu-se para a escola, porque a anterior só 

oferecia as séries iniciais. Em suas palavras, “entrei para a melhor 5ª série do 

colégio. E nessa escola só tinha dois alunos da minha escola anterior. E o 

restante dos alunos vieram de outras escolas. Para mim, foi um choque, mas 

eu gostava, eu adorava, não é, eu tinha... sempre via este colégio, eu me 

projetava naquilo – um dia vou estudar aqui, ainda!” (Grifos meus). 

 

 Levanto a hipótese de que o conflito vivido por Maurício tenha sido causado 

pelo seu desejo de estudar em uma escola melhor (“eu me projetava naquilo”), o que ia 

de encontro com a sua timidez anteriormente mencionada, associada ao receio de ir para 
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um lugar “estranho”, sem os velhos amigos (“E nessa escola só tinha dois alunos da 

minha escola anterior”), mas também por um sentimento de insegurança pela distância 

do irmão, que lhe servia como uma espécie de amparo. Entendo também que esse salto 

em direção a um horizonte mais amplo tenha causado uma estupefação no jovem, com a 

qual, devido à sua pouca idade, teve dificuldade em lidar. 

 Sobre a relação com os colegas na nova escola, pela primeira vez entre alunos 

“socialmente diferentes” (PORTES, 2001, p. 125), o jovem declarou: “Eu me via como 

realmente o merrecas da turma (risada). Assim, o mais pobre da turma” (Grifo meu). 

Como é possível perceber, o jovem se via como pobre, e tinha consciência de estar em 

um terreno estranho. Questionado sobre a possibilidade de ter sofrido discriminação por 

parte dos colegas, ele completou: “Explicitamente, nunca houve uma manifestação de 

discriminação não. Mas, implicitamente, vez ou outra... é... eu cheguei a sentir isso”. O 

fato de o jovem ter “sentido” uma “discriminação implícita” faz com que eu levante 

outra hipótese, a de que a sua própria insegurança o levasse a se sentir discriminado, 

ainda que não existissem atitudes discriminatórias declaradas por parte dos colegas. 

Maurício era um “estranho” e, percebendo-se como tal, os novos colegas e o novo 

ambiente escolar se lhe manifestavam como potencialmente hostis, por isso mesmo 

coercivos, inibidores de certas práticas escolares do então adolescente. Fato é que, em 

decorrência desse estranhamento em seu novo ambiente escolar, Maurício passou a se 

sentir “intimidado”, “medroso” e “inseguro” (p. 126). Perdeu o posto de melhor aluno, 

chegando a ser reprovado no 6º ano. 

 Contudo, algumas circunstâncias concorreram para a reprovação de Maurício no 

6º ano, que, segundo Portes, “não se deu em função da ausência de conhecimentos ou 

mesmo” pela existência “de dificuldades específicas com a aprendizagem”. De acordo 

com o autor, “o aluno apresentava um evidente desgaste com a turma que ele 

freqüentava, dadas as diferenças sociais”; outro motivo é o fato de Maurício ter se 

sentido “ameaçado pelo comportamento punitivo de uma professora de português que, 

segundo ele, cobrava dele em excesso”; “uma greve prolongada dos professores após as 

férias de julho” contribuiu de igual modo para a queda em seu rendimento escolar, 

assim como “um acidente na mão, que o tirou por mais um bom tempo da escola”; e, 

finalmente, “não se pode esquecer ainda, que foi exatamente nesse período que as crises 

psicológicas que sua mãe passaria a viver não só se manifestaram como também se 

agravaram”. As injunções desses cinco fatores apresentados ajudam a explicar as 

dificuldades escolares de Maurício no período em questão. 
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Em decorrência da sua reprovação, não foi mais indicado para ingressar na 

“melhor 5ª série da escola”, indo para a turma dos “renegados” (PORTES, 2001, p. 

126), o que teve um lado positivo, se é que isto pode ser assim colocado, pois Maurício 

resgatou o posto de melhor aluno, assim como a admiração dos colegas e a sua própria 

autoestima. Na entrevista realizada para esta Dissertação, revivendo este momento de 

sua trajetória escolar, Maurício declarou que 

 

[...] na 5ª série... era um outro colégio, não é? Então, eu não... eu tinha uma 

dificuldade sim de... de me... eu... eu não falava muito, não falava muito!... eu 

tinha um problema assim de (Risos) ser meio retraído e tudo. (Balbucia) E foi 

uma dificuldade que até se inverteu em... abandonei o ano assim, entendeu? 

 

Essa mudança de ambiente escolar vivida por Maurício na “5ª série”, ao mostrar 

a relatividade do conhecimento escolar dos sujeitos – pois um aluno pode ser 

considerado “bom” ou “ruim”, “medíocre” ou “brilhante”, na dependência do ambiente 

como um todo – aproxima-se muito das rupturas vividas por Claire, Muriel e Nadine, 

três jovens francesas, cujas escolaridades consideradas excelentes, se viram abaladas 

após o ingresso das três em um ambiente escolar de maior prestígio, no qual as 

exigências escolares eram maiores que as que permeavam a vida escolar das jovens até 

o ingresso naquele novo mundo escolar. O caso das três moças é analisado por Sylvain 

Broccolichi (2011), em um artigo sobre o desencantamento com o mundo escolar 

provocado pelas rupturas relacionais, mas especialmente pela ruptura com o status de 

boas alunas sofridas pelas três meninas. O que ocorreu com Claire, Muriel e Nadine foi 

semelhante ao que Maurício viveu na mudança de escola, ou aquilo que o autor se 

referiu como uma “experiência da queda brutal de seu valor escolar” (Idem, p. 505), 

experiência da qual os sujeitos não saem incólumes. Mais tarde, já na UFMG, uma nova 

queda no seu rendimento fez Maurício declarar, com saudosismo: “Eu já não era o 

mesmo Maurício lá, que tirava sempre as melhores notas” (PORTES, 2001, p. 240). 

 Aos doze anos de idade, Maurício começou a trabalhar como aprendiz em uma 

marcenaria, o que o levou a se transferir, na “6ª série”, para o turno da noite, no qual 

passou a conviver com alunos mais velhos, e que “só conversavam de ‘sexo, bebida, 

mulher e cigarro’, o que não afetará sua boa produção escolar”, ao contrário, suas 

disposições escolares e seus bons resultados fizeram com que Maurício vivesse um 

sentimento dúbio: sentia-se “lisonjeado” com os elogios e com o reconhecimento dos 

colegas, mas também “explorado” pela turma, que sempre esperava receber “cola” do 

rapaz (p. 126). 
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 Na “7ª série”, Maurício viveu um conflito: o jovem teve uma nova queda em seu 

rendimento escolar, levando-o ao risco de outra reprovação, ao que me parece por dois 

motivos: 1) ser um aluno “brilhante” o distanciava do irmão mais velho, tido como um 

aluno “instável” e “medíocre”; e 2) ser um “bom aluno” fazia dele um jovem “menos 

popular”, como se o “brilhantismo” também fosse o motivo de um outro tipo de 

discriminação velada, e ele queria se sentir um igual entre iguais: “eu queria ser um cara 

normal, eu queria ser um cara popular” (PORTES, 2001, p. 127). Essa fase conflituosa 

se mostrou efêmera, e ciente de que tinha que estudar para “ir para frente”, Maurício 

voltou a se dedicar mais aos estudos a partir da “8ª série”: “Eu já estava mais consciente 

de que eu tenho que estudar”. 

 A reprovação de Maurício na “melhor 5ª série do colégio” (p. 126), assim como 

as variações no desempenho escolar do jovem – “Minha vida escolar sempre foi assim, 

cheia de altos e baixos” (p. 126-127) – sugerem que a sua trajetória foi marcada por 

oscilações no que diz respeito ao desempenho escolar. Contudo, tais oscilações não 

deixam espaço para dúvidas acerca de sua competência escolar, ainda que o seu 

rendimento em termos de notas pudesse ser questionado. 

Ainda que Maurício pudesse não ter tido uma escolarização “brilhante” em todo 

o seu percurso escolar, isso não diminuiria a importância desse percurso, e por dois 

motivos básicos: 1) Maurício foi o único filho que “deu certo” na escola, como sua mãe 

afirmou em uma entrevista feita por Portes, tornando-se o único membro da família a 

atingir o nível superior de ensino (p. 123); e, 2) como mostrarei nos próximos capítulos, 

o jovem atingiu níveis escolares e profissionais elevados, mesmo em condições de 

grande desvantagem sociocultural. Portanto, além de ser uma exceção entre os atores 

pertencentes ao seu meio social, Maurício é uma exceção dentro de sua família, e em 

sua cidade, conforme mostrou Portes, já que os indícios eram “de que poucos pobres 

continuavam os estudos após a 4ª série naquela cidade” (p. 125). 

O pai e a mãe de Maurício, que sempre foram pedagogicamente distantes do 

acompanhamento escolar dos filhos, a partir do momento em que Maurício entrou no 9º 

ano do ensino fundamental, perderam totalmente o mínimo vínculo formal que tinham 

com a escola (p. 127-128), a mãe por ser uma pessoa “simples”, “pouco instruída”, 

“sem apresentação”, conforme Maurício (p. 128), e o pai por estar cada vez mais 

dedicado apenas ao trabalho. De acordo com o entrevistado, aqueles “distúrbios 

psicológicos” já mencionados também contribuíram para que a mãe, aos poucos, fosse 

se isolando da vida social, por assim dizer: “ela era tida como uma pessoa mentalmente 
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desequilibrada, uma pessoa que ‘vivia crises de identidade’, segundo o filho”. Cabe 

mencionar o trabalho de Portes (1993), no qual o autor mostrou que esse afastamento 

total dos pais do acompanhamento escolar dos filhos, a partir de determinado momento 

da escolarização dos mesmos, é um fator constitutivo das trajetórias escolares forjadas 

nas camadas populares. Isto se dá devido à ausência de condições culturais desses pais 

para a promoção de um acompanhamento escolar mais intenso, o que impele os filhos a 

“caminharem com as próprias pernas”, como se costuma dizer. Contudo, é comum que 

esses pais valorizem a escola, e através de uma vigilância mais “moral” do que 

“pedagógica”, acompanhem, na medida do possível, a escolaridade dos filhos. 

Conforme Lahire (1997, p. 334-335), o “que quer que se possa pensar da eficácia 

pedagógica dessa política disciplinar” comum entre as famílias dos meios populares, 

“os pais não são indiferentes aos comportamentos e aos desempenhos escolares” dos 

filhos. Mesmo aqueles “corretivos” que a mãe de Maurício costumava aplicar nos 

filhos, embora inadvertidamente pudessem causar um efeito de afastamento dos filhos 

do mundo escolar, revelam o valor que essa mãe atribui à escola. Ainda de acordo com 

Lahire, “para bater nos filhos, é também necessário julgar que isso vale a pena e 

conferir à escola um mínimo de importância e de valor” (Idem, p. 335). 

 Entendo que a vida escolar possui uma extensão que vai além das paredes da 

sala de aula e dos muros da escola, pois toda a rede de relacionamentos dos estudantes 

entre si, fora da escola, nas atividades socioculturais e recreativas é importante para a 

constituição do sujeito como um todo. É importante notar que a vida social de Maurício 

se tornou mais intensa a partir do 9º ano (Portes, 2001, p. 128). O jovem passou a 

frequentar as festas organizadas pela turma, nas quais os seus dotes de bom violonista 

revelaram um sujeito que não era só o “inteligente” da sala, mas também uma pessoa 

agradável, com a qual a convivência podia ser divertida e prazerosa, apesar da timidez 

característica. O próprio Maurício, percebendo a importância da vida social para o seu 

equilíbrio emocional, passará, posteriormente, a partir de determinado período de sua 

vida universitária, a se inserir socialmente de forma mais intensa, até mesmo como 

estratégia relativamente calculada para atingir determinados fins. 

 Após terminar o ensino fundamental, Maurício continuou na mesma escola, por 

falta de outra na cidade que oferecesse ensino de nível Médio. O gosto de Maurício pela 

escola se aprofundou, e ele começou a estudar e a ler cada vez mais, passando “a ser 

‘piolho de biblioteca’, pois não podia comprar todos os livros”. Maurício se tornou 

também um aluno competitivo no ensino médio. Sempre disputava o posto de melhor 
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aluno com um colega de sala, e a competição ficou mais acirrada ainda quando houve, 

no 3º ano, a junção dos turnos da manhã e da noite (PORTES, 2001, p. 128). Os alunos 

que vieram do turno da manhã trouxeram consigo o preconceito de que os alunos do 

turno da noite, por precisarem estudar e trabalhar, eram mais fracos que eles, e Maurício 

se sentiu na obrigação moral de contrariá-los: “Ele passa a ser aquele aluno do curso 

noturno que resgata a auto-estima dos colegas, pois era considerado o melhor aluno”. 

Outro detalhe, ainda sobre essa tendência à disputa adquirida por Maurício, diz respeito 

à imagem que ele fez de um “professor de Matemática do 3º ano, que tinha predileção 

pelos conhecimentos de Matemática de uma aluna
9
 do curso da manhã, o que era um 

desafio a mais para Maurício, que se obrigava a estudar mais e mais” (p. 129). 

Relembrando esse episódio na entrevista realizada para esta Dissertação, Maurício 

afirmou que sempre manteve um bom relacionamento com os seus professores, “não 

com o de Matemática... (Risos). Com o de Matemática eu não tinha não”. 

 Mesmo vivendo esse episódio com o professor de Matemática, a experiência não 

parece ter sido traumática para Maurício. Na entrevista realizada para o presente 

trabalho, o ator declarou o seguinte, acerca deste conflito com aquele professor (e sobre 

outros professores, com os quais possivelmente tenha vivido outras situações 

desagradáveis – como aquele problema com a professora de Português, quando o jovem 

estava no 6º ano do ensino fundamental): 

 

[...] tinha uns professor carran... carrancudo que não sabia lidar com... não é? 

Não sabia lidar. (Muxoxo) Então acaba que passa em cima... pa... acaba 

passando em cima de você, entendeu? Você não tem como lidar com aquilo, 

às vezes você acaba fugindo, não é? Não é? Mas... é... não foi impeditivo 

(Grifos meus). 

 

 É possível perceber em Maurício certa consciência do seu pertencimento social, 

um “realismo”, o qual aparece de igual maneira no que tange aos seus horizontes 

escolares. Algumas “circunstâncias auxiliam-no também a reconhecer que seus 

conhecimentos eram limitados para seguir em frente. [...] ele não tinha pensado, ainda, 

em seguir em frente. Para ele e para a família, terminado o 3º ano, ele estava formado” 

(Portes, 2001, p. 129). A fala de Maurício a seguir, transcrita do trabalho de Portes, é 

significativa a esse respeito: 

 

                                                           
9
 Não é sem razão que esta jovem também chegou ao Ensino Superior. À época das entrevistas com 

Maurício, realizadas por Portes, ela cursava Matemática na UFMG. Hoje, segundo Maurício, ela voltou 

para a sua cidade natal e é professora, “acho que ela está na rede particular, se não me engano”. 
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Minha mãe imaginava que quando eu fosse acabar de formar, estava 

formado, era isso. Meu pai também. Também não imaginava, não é, que eles 

mesmos não têm noção do que era isso, que que é um 3
o
 grau, o que que é um 

curso universitário. Minha família imaginava que quando eu formasse, tirasse 

o 2
o
 grau, eu ia entrar em um emprego, ganhar, sei lá, talvez um ou dois 

salários mínimos e ficava por isso mesmo. Ela não imaginava que eu ia 

seguir meus estudos. Além do mais eu imaginava: ― vou ter uma série de 

gastos, como é que eu vou arcar com tudo? (PORTES, 2001, p. 129). 

 

 Importante observar que o pragmatismo dos pais de Maurício em relação ao 

futuro do filho, ao se preocuparem com a sua inserção imediata no mercado de trabalho, 

ainda que em empregos não condizentes com o potencial do jovem, revela o 

desconhecimento típico das famílias populares sobre o ensino superior e confirma 

também o quanto os horizontes escolares da família de Maurício eram limitados, por 

força da condição social dos membros desta configuração familiar. Segundo Nogueira 

(1991, p. 94), entre as famílias dos meios populares, “no plano das trajetórias escolares 

e das perspectivas de futuro escolar para sua progenitura, o projeto de uma carreira 

escolar longa é raramente feito”, e isto aparece “como resultado de uma estimação 

subjetiva da exígua probabilidade objetiva de um futuro escolar prolongado”. 

 Maurício precisou ser incentivado por uma professora sensível à sua 

“competência” e, através de um gesto simples – ela escreveu em uma prova sua que ele 

“não parasse de estudar, seguisse em frente, que ele tinha ‘competência’ para ser 

universitário” (PORTES, 2001, p. 130) –, foi despertada no jovem a possibilidade de 

cursar a universidade. A grande ironia é que esta professora era de Literatura, e 

costumeiramente Maurício se destacava mais e tinha mais aptidão para as Ciências 

Exatas (p. 129-130). 

 De tudo o que apresentei até aqui, a respeito da escolarização de Maurício, 

alguns pontos principais podem ser destacados. É possível perceber, pelas falas do 

próprio ator e pelas análises de Portes, que sua escolarização comporta oscilações e que 

essas oscilações foram provocadas, muitas das vezes, por fatores externos à própria 

vontade de Maurício, como as já apresentadas neste trabalho, e por causa das reduzidas 

condições de sua família, especialmente de seu pai, sua mãe e do irmão mais velho, de 

transferirem a ele capitais necessários à construção de um habitus escolar diferenciado. 

Não obstante, Maurício foi o membro de sua família que maior sucesso obteve na 

escola, em detrimento de todas as condições adversas ao seu sucesso escolar, o que 

confirma a raridade e a complexidade de seu caso. 

A título de observação, Maurício parece ter vivido, ao longo de toda a sua 
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escolarização, aquela “solidão dos alunos no universo escolar”, que Lahire (1997, p. 19) 

afirmou ser resultado do fato de que muito pouco daquilo que os atores dos meios 

culturalmente desfavorecidos “interiorizaram através da estrutura de coexistência 

familiar lhes possibilita enfrentar as regras do jogo escolar”. 

 Importante notar que as pessoas que mais incentivaram Maurício a buscar o 

ingresso no ensino superior não foram aquelas pertencentes ao seu meio familiar, mas 

sim, colegas de sala – seja pelas “disputas” por melhores notas entre ele e alguns alunos, 

seja por ele se sentir um “bom aluno” na convivência com determinados colegas – e 

professores, como a professora de Literatura que lhe teceu um elogio por escrito em sua 

prova. 

 A seguir, apresento os caminhos traçados por Maurício, no que se refere ao 

vestibular, buscando compreender esse processo e as contradições inerentes a ele, nesse 

momento específico na vida escolar desse ator. 

 

4 – Os vestibulares e a aprovação para o curso de Engenharia Elétrica da UFMG 

 Concluído o 3º ano do ensino médio, Maurício optou por não prestar o vestibular 

da UFMG no final do ano de 1994 (PORTES, 2001, p. 130), ao que tudo indica, por 

uma indecisão quanto à carreira a escolher, indecisão provocada pela ausência de 

informações mais precisas a respeito, bem como pela limitação de seus horizontes, 

limitação intensificada pela impossibilidade familiar de um investimento escolar de 

longa duração, consequência da sua condição social e pela ausência de relacionamentos 

mais amplos que pudessem favorecer uma compreensão nesse sentido. 

 O desconhecimento por parte da família de Maurício – e por parte do próprio 

Maurício – sobre o sistema escolar, desconhecimento típico entre as famílias de origem 

popular, lembra Bourdieu (2010a, p. 44-45), que, comentando o sistema educacional 

francês, afirmou: 

 

As desigualdades de informação são por demais evidentes e conhecidas para 

que haja necessidade de recordá-las mais longamente. Conforme Paul Clerc, 

15% das famílias dos alunos dos C. E. G. (colégios de ensino geral cujo 

recrutamento é mais popular que o dos liceus) ignoram o nome do liceu mais 

próximo, atingindo essa taxa 36% entre as famílias dos alunos da classe de 

fim de estudos primários. O liceu não faz parte do universo concreto das 

famílias populares, e é necessária uma série contínua de sucessos 

excepcionais e conselhos do professor ou de algum membro da família para 

que se cogite de enviar para lá a criança. Ao contrário, é todo um capital de 

informações sobre o cursus, sobre a significação das grandes escolhas da 

quinta série, da sétima ou das classes terminais do ensino secundário, sobre 

as carreiras futuras e sobre as orientações que normalmente conduzem a elas, 
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sobre o funcionamento do sistema universitário, sobre a significação dos 

resultados, as sanções e as recompensas, que as crianças das classes cultas 

investem em suas condutas escolares. 

 

Nesta época Maurício trabalhava auxiliando o pai, mas o jovem tinha certa 

regalia para “fazer um horário” de trabalho (PORTES, 2001, p. 128-129), o que permitia 

a ele se dedicar aos estudos da maneira mais intensa possível
10

. Resolveu então prestar o 

vestibular para o curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 

meados do ano seguinte à conclusão do ensino médio e acabou sendo aprovado, o que 

confirmou para a família e para o próprio jovem o incentivo e a previsão da sua 

professora de Literatura (p. 130). 

A aprovação de Maurício no vestibular da UFOP foi recebida com indiferença 

pela família, cujas perspectivas culturais não eram propícias para que seus membros 

percebessem a magnitude desse evento, não obstante um dos irmãos de Maurício tivesse 

uma vaga noção da importância de uma aprovação no processo seletivo de uma 

universidade pública e reconhecesse a capacidade e o mérito do irmão. De acordo com 

Maurício, ao saber de sua aprovação, um de seus irmãos – o qual não foi especificado – 

teria dito: “Ah, isso não é novidade, ter passado, não, uai! Eu sabia desde o início que 

você ia passar” (p. 130). O próprio Maurício chegou a dizer que prestou o vestibular 

para o curso de Direito, mais por influência de amigos que por vontade própria, já que 

esse “não era um sonho lógico” – mais uma vez, aparece aqui a influência de pessoas 

exteriores ao seio familiar na escolarização desse jovem, quando da proximidade do 

vestibular. 

Fato é que o jovem não ingressou no curso da UFOP, e depois de uma exaustiva 

“leitura dos manuais de profissões para conhecer um pouco mais ‘da vida do 

profissional’ de diversas carreiras”, Maurício descartou vários cursos, fazendo opção 

por Engenharia Elétrica, por motivos pessoais – “gostava da área de Exatas, tinha 

interesse especial por questões relativas à eletricidade e era ele quem consertava os 

aparelhos domésticos e fiações em sua casa” (p. 130-131) – mas também por razões 

objetivas, como o fato de acreditar que teria um “retorno financeiro” com a profissão de 

engenheiro elétrico (p. 130). Esse “retorno financeiro”, embora o jovem estivesse ciente 

de que não seria imediato, supriria, em certa medida, os seus anseios, pois ele queria 

                                                           
10

 Essa “regalia” concedida pelo pai a fim de que Maurício pudesse se dedicar aos estudos, de certo modo 

aconteceu também, quando no 7º ano do Ensino Fundamental, trabalhando como aprendiz na marcenaria, 

“o patrão de Maurício era condescendente com sua vontade de estudar, pois sempre permitia a ele sair 

mais cedo nos dias de prova” (p. 126). 
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continuar a estudar, bem como os da sua família, que sempre sofreu com as injunções 

econômicas. 

Durante o processo de preparação de Maurício para o vestibular da UFMG e no 

que diz respeito a sua aprovação no mesmo, é possível notar a presença de angústias e 

desinformações, mas também de alegrias e esperanças, situações e sentimentos comuns 

e contraditórios nas experiências dos demais atores das camadas populares que passam 

por esse processo, como bem mostrou Portes (2001) ao tratar daqueles outros cinco 

jovens, além de Maurício. 

Comentando a sua situação, embora tenha passado com uma nota considerável 

na primeira etapa – “entre oitenta e cinco a noventa dos pontos” (p. 131), nas palavras 

de Maurício – e ter passado a se “preparar mais”, a se “centrar nas matérias de prova 

aberta” do vestibular para o curso de Engenharia Elétrica, ou seja, “Física, Matemática, 

Química e Português”, o fato de saber que concorreria com alunos melhor ou tão bem 

preparados quanto ele, causou em Maurício uma forte insegurança, fazendo-o pensar em 

desistir do curso em caso de uma possível reprovação na segunda etapa do vestibular: 

“Se eu não passar em Engenharia [Elétrica], eu não sei se eu vou... se eu vou continuar 

tentando”. A possibilidade de não ser aprovado gerou em Maurício um certo sentimento 

de resignação, o que ficou claro quando ele afirmou que “Se passar, bem. Se não 

passar... fazer o que?” (p. 131), se bem que, por motivos reais ligados a necessidades 

diversas, o jovem até preferia não passar, ao menos na turma que ingressaria no 

primeiro semestre: “Se eu passasse na segunda turma, no segundo semestre, a situação 

fica melhor para mim, eu tenho... eu tenho que improvisar umas questões ainda, não é? 

Onde ficar, planejar... economizar o meu dinheiro e tal” (Grifos meus). 

Assim como bem escreveu Portes, é importante notar “o caráter de improvisação 

que marca a saída de um jovem pobre de sua cidade para estudar em um grande centro”, 

como Belo Horizonte, “a ponto de ele desejar atrasar a sua entrada para ter tempo de se 

adaptar às circunstâncias” (p. 132). 

A alegria ao saber que fora aprovado causou uma estupefação no jovem – 

“aquilo para mim foi um baque, eu fiquei... Foi um maior momento ali...” – e uma 

sensação de autorreconhecimento – “Sei lá! Foi muito significativo para mim eu 

conseguir passar, não é? Ah... dessa... dessa segunda vez foi... teve... foi mais festivo” 

que na primeira vez, quando foi aprovado para o curso de Direito da UFOP. 

Outro ponto destacado pelo autor, e que vale mencionar, é o fato de que 

Maurício precisou comemorar sua conquista com pessoas que não eram de sua família, 
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pois os seus “pais e irmãos são desprovidos do significado simbólico dessa passagem, 

da dificuldade de se entrar em um curso desse, da dimensão dessa façanha” (PORTES, 

2001, p. 132). 

 

Então eu lembro que meus colegas chegaram para fazer festa, não é? Aí 

escreveram na minha casa toda, picharam minha casa toda: Passou na UFOP, 

passou na UFMG, não passa no que, não é? Colocaram interrogação. Aí me 

sacanearam todo. É! Picharam o padrão da minha casa, picharam minha 

casa... É! Picharam mesmo! Pichação, vandalismo, não é? Aí, eu lembro, não 

é, passaram o maior trote, me sacanearam, cortaram o meu cabelo, aleijaram 

meu cabelo, pintaram o meu cabelo... Eu lembro que saíram pela cidade a 

fora, não é, me colocaram para fora do carro... Então era... era festa. Aí 

percorreu a cidade, não é? 

 

Por fim, Portes levanta a hipótese de que, inconscientemente, por ter sido 

aprovado em vestibulares para cursos altamente seletivos e de alto prestígio, o de 

Direito da UFOP e o de Engenharia Elétrica da UFMG, Maurício tenha se sentido 

vingado de todo o desconforto social e por toda a discriminação, ainda que velada, que 

sofreu, assim como normalmente sofrem os jovens de origem popular “no meio 

daqueles mais privilegiados cultural e economicamente”. 

 

6 – Reflexões sobre o presente capítulo 

Como procurei mostrar neste capítulo, o estudo de Portes revelou Maurício 

como um ator social oriundo de uma família das camadas populares com seis membros, 

dos quais apenas Maurício conseguiu atingir uma escolarização de longa duração, 

rompendo com a improbabilidade estatística de sucesso escolar. Esta configuração 

familiar é marcada pela carência material e também por instabilidades no que se refere 

às questões de saúde da mãe e de um dos irmãos de Maurício. Não obstante, é notória a 

presença de uma “ordem moral doméstica”, que se por um lado não levou a efeitos 

racionais de “investimento escolar”, por outro despertou uma respeitabilidade tal que foi 

capaz de produzir a introjeção nos filhos de um habitus marcado pelo gosto pelo 

trabalho e, no caso de Maurício, também pelos estudos. A “ordem moral doméstica” 

pode ser entendida como “um esforço contínuo que não tem como alvo específico o 

‘sucesso’ escolar e, sim, uma educação mais abrangente, uma educação para a vida e 

uma conformação dos procedimentos” (p. 253). 

Sobre o capital cultural da família, não há relatos da posse de bens culturais 

(capital cultural objetivado), como livros, quadros e discos de música, por exemplo, 

nem de um contato mais estreito com a leitura ou com a cultura escrita, o que se 
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mostrará relevante para a compreensão da formação de novos hábitos nos períodos 

posteriores da trajetória socioescolar de Maurício, o que merece destaque, já que esse 

ator desenvolveu um comportamento escolar, um “gosto pelos estudos”, que não faz 

parte das disposições dos demais membros da sua família. Embora também não haja 

relatos sobre uma relação de proximidade com a “cultura legítima” nesta configuração 

familiar, vale destacar o fato de Maurício e seu irmão mais velho serem músicos, o que 

constitui, juntamente com a respeitabilidade do pai, os capitais simbólicos da família. E, 

para eles, jovens pobres, a música era uma forma importante de simbolização de suas 

experiências prazerosas e elo importante nas relações sociais mais amplas. 

Inspirado em Paul Valéry (1988), Lahire (2006, p. 480) afirma que os valores 

culturais e intelectuais, ambos de caráter social e histórico, “podem sofrer uma 

depressão e declinar”, dando o seu lugar a outros valores, igualmente sociais e 

históricos. A variabilidade histórica desses valores é provocada por 

 

[...] modificações nas relações de força entre capitais culturais específicos 

candidatos ao reconhecimento enquanto “cultura geral”: O que é que é digno 

de ser escolarmente transmitido e avaliado e com que peso relativo 

(coeficientes)? O que é que é digno de ter lugares públicos (institucionais ou 

midiáticos) permanentes de expressão? (LAHIRE, 2006, p. 484). 

 

Não nego a arbitrariedade e a historicidade das manifestações culturais 

consideradas “legítimas”. O que quero levantar é que as práticas culturais da família de 

Maurício parecem ser distantes daquelas práticas culturais estabelecidas como 

“legítimas” e que, por serem consideradas como tais, passam a ser distintivas. 

É igualmente presente uma “solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p. 195) tal 

que fez com que pai, mãe e irmãos movessem todos os seus esforços para garantir que o 

filho “inteligente” se dedicasse da maneira mais intensa possível aos estudos. O 

comportamento familiar em relação à escolarização de Maurício e os estímulos de 

amigos e professores, entre outros fatores, produziram disposições escolares duráveis 

nesse jovem, a ponto de levá-lo a ir construindo uma trajetória escolar de excelência na 

educação básica, em detrimento das oscilações ao longo do percurso. 

Conciliando o trabalho com os estudos e tendo o privilégio de fazer, ele próprio, 

a sua rotina de horários, de modo a torná-la maleável, Maurício intensificou a sua 

dedicação aos estudos, prestou dois vestibulares em universidades públicas, 

primeiramente para o curso de Direito da UFOP e, posteriormente, para o curso de 

Engenharia Elétrica da UFMG, sendo aprovado nos dois. O que marcou esse processo, 
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no que diz repeito à família de Maurício, foi a indiferença com que todos receberam a 

notícia, principalmente no caso do vestibular da UFOP, o que revelou a ausência de 

condições culturais na configuração familiar de Maurício para compreender o 

simbolismo e a importância desse feito, o que levou o jovem a precisar comemorar sua 

conquista com colegas. Não obstante, isto confirmou, para todos, o “brilhantismo” de 

Maurício e a sua capacidade para “seguir em frente”. 

Estupefação, autorreconhecimento e alegria marcaram a aprovação do jovem no 

segundo vestibular, lembrando ainda que todo o processo de escolha do curso se deu 

permeado pela desinformação quanto às possíveis carreiras a seguir e quanto ao próprio 

sistema de ensino, agora em nível superior. 

Uma última observação acerca dos processos seletivos dos quais Maurício 

participou é sobre o grau de improvisação que marcou as suas práticas e as de sua 

família no que tange à mudança do jovem para a capital mineira. Onde morar? Com que 

dinheiro contar? Eram questões que precisavam ser resolvidas de forma imediata, e a 

família dispunha de poucos recursos para resolvê-las. 

No próximo capítulo, trato do ingresso de Maurício na UFMG, de suas 

condições de moradia na capital mineira até os dias atuais, e de sua trajetória 

socioescolar durante os seus estudos em nível superior, já deixando uma dificuldade 

levantada pelo próprio jovem: “A gente entra na faculdade o... o mais difícil não é você 

entrar, o mais difícil é você sair dela formado” (PORTES, 2001, p. 249). 
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CAPÍTULO II 

OS ESTUDOS SUPERIORES: NOVOS DESAFIOS AO ATOR 

 

Nada está dissociado, não é? Sua vida acadêmica não está 

dissociada da... da sua vida cotidiana (Maurício). 

 

No capítulo anterior, após uma explanação teórica, eu me concentrei na origem 

social e na trajetória escolar de Maurício, desde o princípio da sua escolarização até a 

conclusão da educação básica, concluindo com a análise da aprovação desse ator no 

vestibular para o curso de Engenharia Elétrica da UFMG. Fiz a apresentação da sua 

origem social e da sua configuração familiar, com o intuito principal de revelar o 

conjunto dos capitais familiares, especialmente daquela modalidade de capital cultural 

que se relaciona diretamente com as disposições escolares: o capital escolar. Em 

seguida, trabalhei as questões relacionadas a este período específico, na intenção de 

elucidar os fatores que propiciaram a Maurício o ingresso no curso de Engenharia 

Elétrica da UFMG, através do vestibular. 

A partir de agora, esforço-me em compreender como foram os estudos 

superiores de Maurício (graduação e pós-graduação). O que pretendo entender são as 

mudanças culturais, econômicas, relacionais e sociais que aconteceram na vida do 

universitário nesse novo período. Desde já, direciono a atenção para as estratégias 

empregadas por esse ator, conscientemente ou não, estratégias estas orientadas por seu 

habitus, e me volto igualmente para a posse de seus capitais, mais precisamente nas 

modalidades cultural e social, e para como ele foi utilizando estes capitais para a busca 

de uma vida mais intensa e proveitosa possível no interior da UFMG. 

Considero necessário entender as novas vivências na UFMG: como foi o seu 

rendimento acadêmico, a época dos estágios, a formatura, enfim, as circunstâncias da 

sua vida universitária, já apontando para perspectivas profissionais. 

A forma de apresentação escolhida foi a seguinte: em um primeiro momento, 

analiso as formas de morar de Maurício em Belo Horizonte, desde o seu ingresso na 

UFMG até os dias de hoje, e também me volto para como evoluíram as condições de 

moradia de sua família no interior mineiro. Logo em seguida, abordo as questões 

referentes aos quatro primeiros semestres do curso superior de Maurício, o chamado 

Ciclo Básico. Em um terceiro momento, passo a analisar o período referente ao Ciclo 
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Profissional de seu curso, a saber, os seis semestres finais, incluindo os eventos 

relacionados a seus estágios e à formatura. Por fim, abordo a época da pós-graduação, o 

Mestrado em Engenharia Elétrica na UFMG, cursado pelo estudante, assim como a sua 

formação continuada. 

 

1 – Onde morar? Como morar? Com quem morar? A evolução das formas de 

moradia do ator em Belo Horizonte e de sua família no interior de Minas Gerais 

 Embora o presente capítulo abarque apenas o período que vai do ingresso de 

Maurício na UFMG até a conclusão do seu Mestrado em Engenharia Elétrica, ou seja, 

de 1996 a 2002, aproximadamente, optei por apresentar e analisar, nesta seção, a 

evolução das formas de moradia desse ator, desde o início da sua graduação até os dias 

atuais, bem como as questões relativas à moradia de sua família no interior mineiro. 

Esta opção se justifica pelo fato de que as questões referentes à moradia são estruturais, 

por isto mesmo seria interessante não desmembrá-las em blocos cronológicos. 

Faltando menos de duas semanas para o início das aulas do curso de Maurício, o 

jovem ainda não havia resolvido o problema de onde morar na capital mineira. Maurício 

já havia ido à Belo Horizonte, mas não conhecia bem a cidade, e morar na casa dos seus 

avós maternos seria inviável, por dois motivos: 1) eles moravam em uma região pobre 

da capital mineira, muito distante da UFMG, o que seria excessivamente dispendioso 

para Maurício; e, 2) embora haja poucos relatos específicos sobre o assunto, tudo sugere 

que as condições de existência desses avós eram precárias e que seria impossível para 

eles agregarem mais uma pessoa em casa, mesmo que esta pessoa fosse um neto do 

casal. Fato é que, morar com esses avós parece nem ter sido cogitado seriamente entre 

os familiares, levando o pai de Maurício a sugerir que ele morasse na casa de um casal 

de idosos, amigos seus. De acordo com o jovem, seu pai havia se disponibilizado a 

conversar a respeito com o casal. Ele teria dito: “eu posso conversar com o meu 

compadre, não é? E... parece que ele mora em uma casa grande, não é? Só um casal de 

velhos. E então eu vou ver se eu consigo para você ficar lá” (PORTES, 2001, p. 185). 

Maurício foi recebido pelo casal e, como vim a confirmar na entrevista realizada com o 

jovem para esta Dissertação, ele ficou morando “de favor” na casa deles por cerca de 

dois anos – contribuindo com R$100,00
11

 mensais para as despesas dos donos da casa 

(p. 189). 

                                                           
11

 R$ 100,00 lê-se “cem reais”, R$1.000,00 lê-se “mil reais” e assim sucessivamente. 
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Porém, apesar de ter sido recebido “de forma carinhosa” (PORTES, 2001, p. 

189) por aquele casal de amigos de seu pai e, mesmo com “um quarto só para ele, com 

condições aparentemente ideais para o ato de estudar”, o jovem se mostrou insatisfeito 

por ter tido os seus movimentos limitados naquela casa. De fato, ele se viu impedido de 

“ver televisão”, de “ouvir música”, de “tocar violão”, de “ouvir rádio e receber irmãos e 

pais quando eles necessitavam vir a Belo Horizonte, sobretudo em casos de doença”. 

As dificuldades que teria, caso fosse morar com os avós (“Mesmo se minha 

avó... Eles me dêem, não é, total apoio, mas, questão... eu via a dificuldade, é muito 

longe, não é? Uma dificuldade terrível”), e os aborrecimentos causados pela limitação 

da liberdade na casa em que estava vivendo (“tem coisas que você tem que abrir mão”), 

além da “solidão vivida pelo entrevistado por não possuir no local da moradia sujeitos 

com os quais possa trocar experiências” (p. 190), fizeram com que Maurício começasse 

a alimentar o desejo de montar uma “república”. No entanto, alguns obstáculos 

costumam se colocar para a formação de uma república, como por exemplo, a 

necessidade de certa identidade entre os membros que a devem compor. No mesmo 

trabalho, Portes mostra, por exemplo, o caso de Alice, estudante do curso de 

Fisioterapia da UFMG, também oriunda do interior e que montou uma república com 

outras cinco moças, todas da mesma cidade, na faixa etária de dezenove anos e, o que 

talvez tenha sido determinante para a coesão do grupo: todas estudaram no mesmo 

colégio em sua cidade natal, a saber, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), o 

que possibilitou que elas já tivessem se conhecido naquele período. A ausência quase 

total de jovens com essas características em comum dificultava a realização do sonho de 

montar uma república, no caso de Maurício: “Eu estava pensando aí que, talvez os 

amigos da minha cidade estão querendo montar uma república, não é? Até mesmo... eu 

procurar uma república, porque... se for o caso, não é, de eu mudar” (p. 189. Grifo 

meu). 

O que aconteceu foi que Maurício viveu por dois anos na casa dos amigos de seu 

pai, durante todo o Ciclo Básico de seu curso, arcando com as consequências da falta de 

uma maior liberdade, fator agravante da sua condição de “forasteiro”, como ele próprio 

mencionou durante a entrevista realizada para esta Dissertação. Foi então que surgiu a 

necessidade de o jovem se mudar de residência. Os motivos reais dessa necessidade não 

foram explicitamente mencionados, mas, ao que me parece, algumas dificuldades de 

relacionamento tenham sido as causas mais prováveis. Embora Maurício tenha afirmado 

que aquele casal não o visse como “arredio”, o fato é que o jovem se via como tal e, em 
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suas próprias palavras, a convivência “era difícil, na verdade... um pouco... não é?... 

questão de... talvez eu fosse de trato meio difícil”, declarou o ator na entrevista realizada 

para esta Dissertação. Porém, Maurício justificou o seu comportamento da seguinte 

maneira: “[...] essa dificuldade toda, ter que concentrar em disciplina, então eu era um 

pouco arredio, eu nunca gostei muito de (Risos)... de... me abrir, conversar”. De fato, 

como mencionado outras vezes neste trabalho, Maurício sempre foi tímido, e essa 

timidez, somada ao seu desgaste físico, psicológico e emocional (“eu não tinha tempo, 

sempre andava muito cansado, não, não dormia, não é?... tive que até procurar ajuda 

médica por causa disso, não é?”) podem ter sido as causas de alguns conflitos com 

aquele casal de idosos, ambos falecidos há poucos anos, levando-o a querer se mudar, 

“mas mudar pra onde, não é?”; eis o novo problema. 

A solução foi se mudar, em meados do ano de 1998, para a casa de um tio. Na 

casa desse tio, Maurício tinha um quarto só para ele, assim como na casa anterior, mas 

havia dois problemas: a distância da UFMG e o relacionamento tenso com os seus 

primos. O primeiro problema fora resolvido de maneira relativamente simples: apesar 

de esse tio morar em uma localidade muito distante da UFMG, “tinha um ônibus que ia 

de... mais ou menos próximo, que ia até o campus”, o que tornava a distância menos 

problemática. Já o relacionamento com os primos parece ter sido o problema mais 

complicado. “A convivência com os meus primos era meio conflituosa”, relata 

Maurício, que ainda os chamou de “pentelhos”. A estratégia utilizada pelo estudante 

para amenizar esse problema de convivência foi passar o máximo de tempo longe de 

casa. “Ia só pra dormir”, na casa do tio. “Saía... seis horas da manhã, chegava... meia 

noite, meia noite e meia, não é?”. Na verdade, Maurício parecia habitar o campus e 

fazer da casa desse tio um mero dormitório, o que lhe causava irritação: “Então não tem 

como a pessoa estar... de... de bom humor... passando esse tempo todo [fora de casa], o 

tempo todo, é lógico”. 

Perguntado se ele contribuía financeiramente com esse tio, Maurício afirmou 

que “depois de algum tempo eu passei a contribuir, viu?”, ou seja, mais uma vez o 

jovem morava “de favor”, o que lhe causava grandes aborrecimentos e 

constrangimentos. Impossibilitado de montar uma república estudantil, pelos motivos 

que apontei anteriormente, mas apegado ao desejo de concluir o seu curso, Maurício 

precisou suportar essas situações. Entretanto, ele morou na casa desse tio até algum 

tempo após a sua formatura, ou seja, até meados do ano de 2001, portanto, durante 

quase três anos. 
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Posteriormente, durante o curso de Mestrado, pela primeira vez ele se mudou 

para uma moradia universitária, onde ficou por seis meses. O motivo da mudança teria 

sido a necessidade de morar em uma região mais próxima à UFMG, embora aqueles 

problemas de relacionamento com os seus primos possam ter sido igualmente decisivos. 

 Ao ingressar no mundo do trabalho, o jovem deixou a moradia universitária e foi 

morar no bairro de Lourdes, localidade nobre da região central de Belo Horizonte, 

dividindo o aluguel de um apartamento com um amigo natural da cidade mineira de Juiz 

de Fora, o que facilitou na questão da locomoção até a companhia na qual ingressara, 

visto que o então Engenheiro Júnior ainda não tinha carro, sequer carteira de habilitação 

nesse período. A mudança nas condições de moradia de Maurício foi significativa: 

começou a morar em um bairro que abriga as classes mais elevadas da sociedade belo-

horizontina, passando a ter um conforto até então inédito em sua trajetória social – “Aí 

realmente mudou muito [...] é um bairro nobre, era próximo do trabalho, eu gostava 

muito daquilo”. 

Embora não tenha sabido precisar, Maurício declarou ter morado cerca de três 

anos nesse apartamento no bairro de Lourdes e, ainda que satisfeito, ele não se “iludia”, 

pois morava “de aluguel” naquele bairro nobre. Em seguida, Maurício se mudou de 

residência, passando a dividir um apartamento no bairro Santo Agostinho, igualmente 

destinado às camadas superiores da sociedade de Belo Horizonte. Ainda que suas 

condições materiais de existência já tivessem passado por uma considerável melhora, 

Maurício ainda não havia conseguido uma autonomia para morar sozinho. O aluguel do 

apartamento no bairro Santo Agostinho precisava ser dividido com outro morador, 

porque “realmente, lá é... o lugar é muito caro”. 

As condições de moradia de Maurício melhoraram, em todos os sentidos: o local 

escolhido ficava próximo ao local do trabalho e era “um apartamento até melhor” que 

aquele do bairro de Lourdes. Depois de ter morado em dois apartamentos em bairros 

nobres de Belo Horizonte, Maurício se mudou para a sua atual residência, no bairro 

Dona Clara, que abriga camadas de nível social não tão elevado como aqueles 

anteriormente citados. Maurício não acredita ter “retrocedido” na questão da moradia; 

na verdade, tudo foi uma questão de opção: em vez de morar “de aluguel” em bairros 

nobres que facilitavam o acesso ao trabalho, ele preferiu comprar um apartamento 

próprio, mesmo sendo um pouco afastado da companhia: “eu abri mão de... de... de 

morar perto pra morar no... no... no que é meu”. Esse apartamento foi comprado há 

cerca de três anos e já está com o financiamento praticamente quitado: “Não está 
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totalmente quitado não, mas [...] Mais um pouco eu fico livre... disso aqui... ah... essa 

dívida”. 

O seu irmão mais novo, aquele adotivo, hoje com 32 anos de idade, mora com 

ele. Esse irmão – que na época das entrevistas realizadas por Portes, tinha 17 anos de 

idade, e ainda não havia concluído o 9º ano do ensino fundamental (PORTES, 2001, p. 

123) – concluiu o ensino médio em sua cidade natal e recentemente fez um curso em 

segurança. Atualmente trabalha como tal em um banco de Belo Horizonte. Maurício 

ainda disse que está “dando um apoio pra ele pois” sua cidade natal “ainda dá poucas 

oportunidades para seus filhos”. 

Sobre as atuais condições de moradia da família de Maurício, que vive no 

interior, pude saber que a casa em que moram sua mãe e seus irmãos, apesar de ser a 

mesma, sofreu grandes modificações. Perguntado se a casa continuava nas mesmas 

condições físicas de antes, ele foi exclamativo ao dizer: “Não, não, melhorou [...] fiz um 

segundo nível, não é? (Silêncio) É... ainda tem algumas coisas pra mexer, não é?... mas 

sempre trabalho lá”. 

Conforme venho mostrando, dar respostas à questão da moradia é uma urgência 

que se impõe, especialmente no caso de um jovem de origem popular, sem recursos 

materiais e simbólicos para montar uma república estudantil em uma cidade de grande 

porte como Belo Horizonte, na ocasião de sua mudança para esta cidade. Se por um 

lado as condições de moradia de Maurício na capital mineira, até a conclusão do seu 

curso, não foram ideais, é inegável que, mesmo “de favor”, ele teve onde morar, o que 

deu a ele condições para permanecer em Belo Horizonte a fim de concluir a sua 

graduação em Engenharia Elétrica. É, de fato, inegável a melhora nas condições de 

moradia de Maurício e de sua família, graças a seu trabalho atual, e graças àquela 

“solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p. 195) que pode ser observada nas famílias 

de origem popular. O jovem teve condições de morar em bairros nobres, e hoje vive 

com o irmão em um apartamento próprio em Belo Horizonte, além de ter podido dar à 

sua mãe e a seus irmãos do interior uma condição de vida mais confortável, 

promovendo reformas e outras melhorias em sua velha casa. 

A seguir, faço a análise por temas do período que abrange os quatro primeiros 

semestres do curso de Maurício, abordando as questões referentes aos recursos 

financeiros desse ator, às suas inserções socioculturais, ao seu aproveitamento do 

“espaço universitário”, às suas relações com os colegas e com os professores e ao seu 

desempenho acadêmico, propriamente dito. 



64 
 

2 – Os desafios iniciais: o Ciclo Básico do curso de Engenharia Elétrica da UFMG 

 O curso de Engenharia Elétrica da UFMG, assim como outros cursos desta 

instituição, possui algumas características em sua estrutura curricular, dentre as quais é 

preciso mencionar a divisão feita entre os períodos do Ciclo Básico e do Ciclo 

Profissional. O Ciclo Básico engloba os quatro primeiros semestres do curso, e as 

disciplinas oferecidas são, em sua maioria, matrizes comuns a todos os demais cursos na 

área das Ciências Exatas da UFMG. O ambiente onde acontecem as aulas é o Instituto 

de Ciências Exatas (ICEX) daquela universidade. 

 Encerradas as disciplinas do Ciclo Básico, cada estudante é direcionado ao 

departamento específico do seu curso, a fim de cursar as disciplinas do Ciclo 

Profissional. No caso de Maurício, os seis últimos semestres de seu curso, cuja duração 

total é de dez períodos, se passaram no Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) da 

UFMG. 

Nas subseções a seguir, dedico-me a apresentar a situação de Maurício nos 

quatro primeiros semestres do seu curso, isto é, durante o Ciclo Básico, fazendo uma 

separação por temas, aproximando-me do modelo de exposição escolhido por Portes 

(2001, p. 176-247), ou seja, para o capítulo III de sua Tese de Doutorado. 

 

2.1 – A precariedade dos recursos financeiros de Maurício e a assistência da 

Fundação Universitária Mendes Pimentel 

Após entrar para o curso de Engenharia Elétrica da UFMG, no primeiro semestre 

do ano de 1996, Maurício solicitou auxílio da Fundação Universitária Mendes Pimentel 

(FUMP), instituição encarregada de prestar assistência alimentar, médica, odontológica, 

pedagógica, psiquiátrica e social aos estudantes pobres da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Para tal, a FUMP lança mão de um rigoroso estudo socioeconômico (p. 

53-78). Entre outros benefícios, Maurício recebeu a chamada “Bolsa de Manutenção”12, 

que teoricamente seria investida nos estudos do universitário. Todavia, Maurício ainda 

encaminhava parte do valor desse benefício para a sua família, a fim de ajudar o pai a 

comprar lixas e vernizes para as suas empreitadas como raspador de taco e aplicador de 

sinteco, o que agravava a já precária situação financeira do jovem (p. 180). 

                                                           
12

 Benefício concedido pela FUMP, prioritariamente aos estudantes pobres que frequentam cursos de 

horário integral. Passado determinado tempo de carência após a formatura do estudante, o valor precisa 

ser devolvido por ele aos cofres da Fundação. No final dos anos 1990, o valor desse benefício girava em 

torno de R$150,00 (PORTES, 2001, p. 183-184). 
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 Mas as questões financeiras, no caso de Maurício, se tornaram intensificadas 

pelo constrangimento do jovem em meio aos seus colegas mais aquinhoados e 

provocaram um certo desespero em seu pai, por não poder “auxiliar nas despesas do 

filho mesmo porque cursos de horário integral com o nível de exigência acadêmica” do 

de Maurício  “não  oferecem  margem  de  tempo  para  o  estudante  lançar-se  aos  

chamados ‘bicos’, sem um visível prejuízo acadêmico” (PORTES, 2001, p. 181). 

 Os problemas ligados à falta de recursos econômicos perpassaram todos os 

momentos da vida universitária de Maurício, e foram ainda mais tensos os seus 

primeiros semestres na UFMG. Desde já, chamo a atenção para o fato de que a 

permanência de Maurício na universidade é fortemente devedora da presença da FUMP, 

entre outros fatores. 

 A seguir, analiso as inserções socioculturais e as práticas de lazer de Maurício 

durante os quatro primeiros semestres na UFMG. 

 

2.2 – As dificuldades de inserção sociocultural e a necessidade de lazer 

Se as relações interpessoais que ocorrem para além dos muros da escola 

influenciam na construção da identidade social dos atores – como afirmei, acerca da 

intensificação da vida social de Maurício por volta do 9º ano do ensino fundamental –, 

essas relações e as atividades socioculturais e de lazer que elas facilitam e propiciam, 

tornam-se ainda mais necessárias a partir do ingresso na universidade, e também mais 

problemáticas para os atores oriundos das camadas populares. Isto porque inserir-se 

social e culturalmente, não somente academicamente, em um meio tão distinto daquele 

de origem desses atores demanda a posse de dinheiro (para frequentar bares, festas, 

shows, teatro, cinema, entre outros ambientes), mas também de todo um conjunto de 

características distintivas, que faz com que eles sejam aceitos nesse novo mundo, se não 

de forma integral, ao menos de maneira menos conflituosa. Obviamente, os conflitos, as 

carências materiais, enfim, as dificuldades, de um modo geral, possuem um componente 

pedagógico importante e necessário para o crescimento do universitário enquanto 

estudante e enquanto pessoa, mas é inegável que tais situações exigem dos estudantes 

de origem popular, mais do que daqueles oriundos dos meios favorecidos, uma 

disposição maior para o enfrentamento das mesmas. 

No caso de Maurício, os primeiros semestres na UFMG foram marcados por um 

cotidiano tedioso, que levou o estudante a afirmar que “estava naquela lama, eu já falei 
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isso, não é? Escola para casa, casa para escola. Então virou uma rotina” (PORTES, 

2001, p. 197). Algo que chama a atenção na figura de Maurício é exatamente o alto grau 

de importância que ele atribui à “vida social”, e isso em toda a sua trajetória 

socioescolar, inclusive nos dias de hoje, como pude perceber nos seus relatos durante a 

entrevista para o presente trabalho: 

 

E era puxado, não é?... era... nem sempre... dava pra estudar da forma... como 

precisava [...] não é? E... e tinha que equilibrar vida social com faculdade que 

(Balbucia)... que é... é... era essencial pra... pra você manter a sanidade 

mental, não é? Não adianta só formar... e... eu, por exemplo, eu tinha um 

amigo que ele passava em tudo, mas o cara... socialmente era um... um zero à 

esquerda. 

 

Na fala do ator é possível perceber que a “vida social” é necessária para a 

garantia do “equilíbrio emocional (e físico)” bem como para se “fazer frente às 

exigências acadêmicas”, como bem mostrou Portes (2001, p. 198), o que levou 

Maurício a estrategicamente ampliar o seu leque de relações, ainda que de maneira 

gradativa ao longo do curso, pois embora seja um jovem “aberto”, Maurício é também 

“introspectivo” (p. 212). Importante mencionar o seguinte comentário de Portes, em seu 

trabalho, acerca do valor atribuído por Maurício à vida social e como esta se relaciona 

diretamente com o rendimento acadêmico: 

 

Mesmo diante da péssima condição econômica, Maurício se recusa a 

submeter-se aos ditames do rendimento acadêmico e viver em função dele. 

Aliás, Maurício acredita que um bom rendimento acadêmico depende da 

utilização de circunstâncias capazes de distrair a tensão que os estudos 

provocam (p. 198). 

 

 Todavia, os momentos de lazer de Maurício não eram frequentes nos semestres 

iniciais do curso, e a causa principal era a necessidade que o jovem tinha de “minimizar 

o custo” da sua estada na capital mineira (p. 199). Reforço aqui o fato de Maurício ainda 

contribuir financeiramente com a sua família, carreando para ela recursos que poderiam 

ser investidos em uma vida social mais proveitosa. As injunções financeiras, então, 

faziam com que o estudante precisasse ficar “dentro de casa”, inclusive nas “badaladas” 

noites de sábado belo-horizontinas, provocando-lhe irritações, ou, nos seus dizeres, 

deixando-o “chulo da vida”.
13

 

 

                                                           
13

 Esta fala revela Maurício como uma pessoa sempre “educada” e “comedida”, pois muitos jovens diriam 

“puto da vida”, pois “chulo da vida” não faz sentido, trata-se de uma expressão inexistente, mas, diante de 

um pesquisador é preciso sempre “medir as palavras”. 
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Mas assim, lazer que... assim, cinema, teatro, a não ser que fosse de graça, 

eu não ia não. Eu me abstive de uma série de coisas... eu não estou podendo 

nem comprar os livros... Então como é que eu vou... ficar gastando dinheiro 

com isso? Então eu não estou podendo sair não (PORTES, 2001, p. 199. 

Negrito do autor). 

 

Embora o jovem sempre tivesse mantido uma boa relação com o mundo escolar, 

e embora fosse considerado “bom aluno”, fato é que há poucos relatos seus a respeito de 

atividades e hábitos culturais, como por exemplo, leituras descompromissadas com o 

seu trabalho ou com o seu curso (como literatura e poesia), frequência a teatros e 

cinemas – “Eu abri mão de cinema, abri mão de teatro” (Negrito de Portes) –, e 

mesmo frequência a shows de música, mesmo Maurício sendo músico e apreciador de 

música. Nos relatos a respeito do assunto no trabalho de Portes, a “maior lamentação” 

de Maurício foi “não poder ter trazido seu ‘som’ [para Belo Horizonte] e mesmo o rádio 

– que ficou com os irmãos no interior” (p. 202). Nas palavras do próprio Maurício: 

 

Então eu não trouxe [o rádio da família para Belo Horizonte]. Eu não tinha 

condições de comprar um aparelho para mim, não é? [...] Eu não tinha um 

violão. Eu estava sem violão. Eu toquei a vida inteira, mas o violão é do meu 

irmão... Eu não vou trazer. 

 

No caso de Maurício, assim como no caso dos outros jovens entrevistados por 

Portes, a dependência “das disponibilidades econômicas”, a dificuldade de “conciliação 

do tempo exigido para as tarefas acadêmicas” (p. 203), o próprio estado psicológico do 

estudante, e o fato de ser “diferente” socialmente dos seus colegas, tudo isso deu origem 

a uma combinação, que muitas das vezes dificultou, quando não obstaculizou por 

completo, a possibilidade “de uma vida cultural fora do campus universitário”. Ciente 

de que a qualidade da vida acadêmica depende diretamente da qualidade da vida social, 

Maurício declarou, com certa frustração: “Nada está dissociado, não é? Sua vida 

acadêmica não está dissociada da... da sua vida cotidiana”. 

O fator econômico contribuiu muito para dificultar a relação de Maurício com a 

“cultura legítima”, embora, me parece, há uma dificuldade do jovem em desenvolver 

disposições para tal, dificuldade posta por causas que vão além da simples carência 

material. A ausência quase total de amigos “iguais” a ele, oriundos dos meios populares, 

com quem pudesse se envolver de maneira mais intensa, é uma dessas causas, assim 

como a ausência de circunstâncias e pessoas em sua socialização primária, no seio de 

sua família, que pudessem contribuir para que se construíssem nesse ator social as 

disposições necessárias para a apropriação de um tipo diferenciado de cultura, ou seja, 
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Maurício pode ser considerado, até certo ponto, uma “vítima da indisponibilidade dos 

capitais culturais familiares”, como foi bem formulado por Lahire (1997, p. 130-131). 

Obviamente, a família de Maurício, por sua vez, também foi “vítima” de uma “herança” 

cultural limitada. 

Contudo, é interessante notar como Maurício parece não se render às 

circunstâncias e, em detrimento das exigências acadêmicas e da falta de dinheiro, desde 

já menciono que ele passará a empreender uma dinâmica que o levará a um processo de 

superação destas situações, a partir de determinado momento de sua vida em Belo 

Horizonte. É provável que o próprio “cotidiano tedioso” dos primeiros semestres, em 

vez de provocar uma atitude de resignação em Maurício, tenha servido como uma 

espécie de mola propulsora para que ele buscasse algumas formas de superação. 

A próxima seção é destinada à apresentação das relações de Maurício com seus 

colegas e professores no período do Ciclo Básico de seu curso. 

 

2.3 – O “espaço universitário” e as relações com os colegas e professores 

 O caráter de improvisação marca os momentos iniciais da vida do estudante de 

origem popular no espaço universitário. Por “espaço universitário”, Portes (2001, p. 

203) entende “não só os limites físicos do campus mas também as manifestações daí 

emanadas, as circunstâncias materiais e simbólicas que as cercam”, e que são 

“vivenciadas pelos sujeitos que nele atuam”, além das “respectivas repercussões da 

atuação na formação dos sujeitos”. Uso aqui o mesmo sentido dado pelo autor à noção 

de “espaço universitário” para discutir as relações interpessoais de Maurício com os 

seus colegas e as suas relações com os professores, durante o período do Ciclo Básico 

na UFMG. 

 Chegar à universidade, em determinados cursos, como tenho mostrado até aqui, 

por ser algo estatisticamente improvável para os estudantes oriundos das camadas 

populares, faz com que o comportamento desses estudantes não seja o que eu chamo de 

comportamento de providência
14

. Esses estudantes tendem, por suas próprias condições 

de origem, a não se precaverem quanto às necessidades que podem surgir no campus 

universitário, assim como não buscam, a priori, maiores informações sobre o 

                                                           
14

 O sentido para a palavra “providência” que emprego aqui, é o de uma das acepções desta palavra da 

língua Portuguesa que aparecem no Novo Aurélio Século XXI – O Dicionário da Língua Portuguesa, a 

saber, “Disposições ou medidas prévias para alcançar um fim, remediar qualquer necessidade ou 

regularizar certos serviços; prevenção” (FERREIRA, 1999, p. 1657). 
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funcionamento da universidade, nem a nível formal (os regulamentos, programas, 

regras, estatutos e prazos institucionalmente regulamentados), nem a nível informal (as 

disposições exigidas para um melhor aproveitamento do espaço universitário, cujas 

regras são tácitas). Oponho, assim, o “comportamento de providência” ao 

“comportamento de improviso”, sendo o segundo o mais comum entre os estudantes de 

origem popular, o que os leva, quase sempre, a não usufruírem com uma maior 

intensidade de todos os recursos que a vida acadêmica poderia lhes proporcionar. O 

primeiro tipo de comportamento é mais comum entre os filhos das famílias das camadas 

médias e das elites. 

 A dificuldade de aproveitamento do espaço universitário é comumente agravada 

por certa “falha de comunicação” da universidade para com os estudantes, o que 

“dificulta a ocupação dos espaços” e o acesso destes às possibilidades oferecidas aos 

universitários (PORTES, 2001, p. 203-204). Assim, os jovens vão “aprendendo” a 

usufruir do espaço universitário por meio da própria vivência cotidiana no campus, e 

informações importantes para tal, normalmente são adquiridas através dos universitários 

mais experientes, os “veteranos”, ou mesmo por acaso. Aqui também aquela 

“improvisação” se mostra presente nessa espécie de apropriação empírica do mundo 

universitário: aprende-se “na prática” o que não foi possível saber efetivamente por 

meio de informações prévias, com atitudes muito próximas daquelas que Alain Coulon 

(1995; 2008) denomina de “etnométodos”, construídos como forma de orientação, de 

vivência e de atuação no espaço de afiliação. Impactado pelas desinformações, Maurício 

chegou a afirmar que “é difícil saber tudo sobre a Universidade” (PORTES, 2001, p. 

203). 

 No caso de Maurício, a desinformação foi ainda maior, pois ele não tinha 

ninguém em sua família que tivesse atingido uma escolarização longa. O mundo 

universitário era um mistério insondável para a sua família que, devido à sua condição 

social, não pôde legar ao filho conhecimentos acerca desse território. 

 Igualmente “limitador da exploração e ocupação dos espaços” universitários é o 

“medo dos veteranos” (p. 204), principalmente por serem eles, em sua grande maioria, 

oriundos de camadas privilegiadas social e culturalmente. No caso específico de 

Maurício, devido ao seu pertencimento de classe, é possível notar também um “medo 

dos calouros”. Em sua maioria, os colegas de Maurício vieram de escolas particulares e 

de alto prestígio, o que faz com que, geralmente, este perfil de estudante veja a 

universidade como um espaço que naturalmente lhe pertence, e tal situação tende a 
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produzir atitudes discriminatórias, ainda que sutis ou veladas, o que aparece na fala de 

Maurício a seguir, transcrita do trabalho de Portes (2001, p. 204): 

 

Mas a gente... calouro é meio discriminado. (risada) [...] É... eu falei 

discriminação, assim, no modo de falar. Calouro é... calouro, não é? Não tem 

moral... Eu não sei, o pessoal lá, não é, a maioria falava: ― “Pô, estudei no 

Loyola, estudei no Promove, estudei no Pitágoras...” Então o pessoal ali... 

geralmente o pessoal tinha... eram colegas, não é? Anteriormente tinham sido 

colegas. Eu não, vim de fora, eu estudei em escola pública. 

 

 Esta dificuldade de inserção nos espaços universitários levou Maurício a buscar 

ambientes mais “democráticos” no campus para se inserir. A estratégia do jovem para 

ter uma vida menos solitária nos primeiros semestres do seu curso foi passar a 

frequentar o Diretório Acadêmico (DA) do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. 

Maurício nunca militou no movimento estudantil, mas gostava desse espaço para 

conversar com os colegas e mesmo para ler jornais e revistas, o que lhe era aprazível (p. 

205). 

As dificuldades de inserção nos espaços universitários e mesmo nos espaços 

urbanos, principalmente em uma cidade de grande porte, como Belo Horizonte, 

requerem a formação de um ciclo de amizades, ainda que reduzido. Ao ingressar na 

universidade, o estudante oriundo dos meios populares percebe que é “necessário [...] 

reconhecer que se está no espaço dos ‘diferentes’ e efetuar ‘aproximações’ necessárias 

junto ao grupo dominante”, nesse ambiente “onde os universitários pobres são 

minoritários” (p. 209). Como venho mostrando, o ambiente universitário e as pessoas 

que o compõem tendem a perceber e a tratar como “estranhos” os universitários de 

origem popular. As relações são dificultadas ou mesmo impossibilitadas pelos diferentes 

estilos de vida e o que eles demandam de capital cultural e econômico, o que torna mais 

árdua a empreitada aparentemente simples de fazer amigos. No caso de Maurício, a 

experiência lhe mostrou “que as amizades são sempre mais possíveis com os ‘iguais’. 

Não foi sem razão que a única amizade duradoura de Maurício”, até o final do Ciclo 

Básico de seu curso, “foi feita com um estudante de Cabo Verde. Ele também era um 

diferente no grupo” (p. 212). 

Essa busca pelos “iguais” se explica pelo fato de que “o relacionamento com os 

colegas não depende exclusivamente da vontade dos sujeitos”, mas “ele é regulado 

muito mais pelas práticas dos sujeitos em seus diferentes espaços de atuação, revelando 

assim valores construídos em mundos sociais diferentes” (p. 214). Assim, a origem 

social, o pertencimento de classe e o habitus familiar produzem efeitos de socialização 
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duradouros e se tornam orientadores das maneiras como os laços de amizade serão 

construídos pelos atores. Como exemplo disto, Maurício sempre procurou conversar 

com os colegas, era sempre disponível, efetuava trabalhos em grupo, cumprimentava a 

todos, sem discriminar ninguém e, mesmo assim, teve dificuldades para se integrar, 

ficando sempre na companhia de apenas um outro amigo, além daquele cabo-verdiano: 

 

Sempre tem... tem todos os grupinhos, não é? Sempre todos os grupinhos, 

não é? Então... a gente procurou, não é, envolver com a turma, não é? Tinha 

uma turminha lá que eu... que eu gostava de andar com ela. Então... eu não 

tive maior dificuldade não. Eu relacionava bem com o pessoal. O que me 

deixava bem tranqüilo era isso, pelo menos de fora. Mas o convívio era 

basicamente dentro da universidade. Fora, só tinha um... um... da Física, não 

é? (PORTES, 2001, p. 215). 

 

Mais uma vez, assim como aconteceu com a sua amizade com o estudante de 

Cabo Verde, embora não haja relatos a respeito, entendo que esse amigo do curso de 

Física devia ser um “diferente”, um jovem oriundo das camadas populares, talvez 

socialmente parecido com Maurício. Levanto esta hipótese baseando-me na tabela
15

 dos 

cursos mais seletivos da UFMG à época do trabalho realizado por Portes. O curso de 

Licenciatura em Física não consta entre os dez mais seletivos, logo, trata-se de um curso 

de prestígio social menor em relação àqueles cursos que aparecem na tabela. 

Mais do que um simples meio de inserção na vida social, ou de ampliação dos 

limites desta, são os amigos que oferecem “suporte emocional” aos atores, 

especialmente “naqueles momentos críticos”, ou momentos de “recaídas”. Tais 

“recaídas” tornam necessária a presença de pelo menos um “confidente” (p. 215-216), 

um amigo para quem seja possível contar todos os dramas e angústias da vida. E no 

caso de Maurício, a falta desse “confidente” fez com que o 3º semestre de seu curso, 

que já estava atribulado, ficasse ainda mais, devido ao sofrimento do jovem pelo 

agravamento da situação de saúde do irmão mais velho, o qual passou por outra 

“internação psiquiátrica”. 

A situação de Maurício no que diz respeito ao relacionamento com os colegas foi 

tensa no Ciclo Básico de seu curso. O jovem “foi claramente rejeitado ao se dispor a 

trabalhar em um determinado grupo” de estudantes (p. 220). Este fato levou Portes a 

aventar a hipótese de “que a divisão de grupo no interior desses cursos mais elitizados 

obedece a determinações ligadas à origem social dos sujeitos”, o que, no caso de 

Maurício, o levou a uma aventura quase solitária na UFMG, ao menos durante os quatro 

                                                           
15

 Ver a Tabela da página 20, na Introdução do presente trabalho. 
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primeiros semestres do seu curso. 

Da parte de Maurício, havia uma tentativa de inserção entre os seus colegas, 

mesmo entre aqueles socialmente distintos dele. Embora sua personalidade fosse a de 

alguém um tanto “introspectivo”, como mostrei anteriormente, o jovem procurava não 

se autoisolar, e usava como estratégia “chegar mais cedo” às aulas, para “poder ter 

tempo para conversar com os colegas. Entretanto, de acordo com os seus relatos, nem 

por isso” ele chegou a ser “mais aceito pelo grupo” (PORTES, 2001, p. 221). 

É importante evocar uma das conclusões de Portes a respeito do relacionamento 

de seus cinco entrevistados com os colegas. A aceitação dos jovens de origem popular 

em grupos constituídos por atores distintos socialmente deles, ainda que essa aceitação 

não seja um processo explicitamente reconhecido e assumido pelos grupos, parece 

depender “da estrutura subjetiva que o sujeito construiu ao longo de sua vida (seu jeito 

de ser, do que gosta, como veste, como fala, de sua postura junto aos colegas, de sua 

disponibilidade...)”, mas também “o relacionamento com os colegas é determinado 

pelas condições sociais dos jovens. Em suma, pela sua origem social” (p. 221-222). Ou 

seja, a origem social dos atores, especificamente a sua configuração familiar, produz 

efeitos orientadores das práticas desses atores, efeitos duradouros, e também molda 

aquela “estrutura subjetiva” da qual trata Portes. 

 É importante analisar como se deram as relações de Maurício com os seus 

professores na UFMG, pois entendo que a relação professor-estudante constitui um fator 

que possibilita a construção do conhecimento. A relação professor-estudante, assim 

como a relação professor-aluno, na educação básica, possui um conteúdo afetivo que se 

liga diretamente à possibilidade de construção do conhecimento, como “uma estratégia 

facilitadora da aprendizagem”, mas que também pode vir a ser “dificultadora da 

aprendizagem” (PORTES, 1996, p. 360-361). 

A participação nas aulas, embora, muitas das vezes, “subordinada à permissão 

do professor” (PORTES, 2001, p. 222-223), é uma das primeiras estratégias de 

aproximação desenvolvida pelos estudantes. Maurício admirava os professores de seu 

curso que cobravam “uma maior participação do estudante, no sentido de troca, que esta 

possa fluir nos dois sentidos” (p. 223), do estudante para o professor e vice-versa, pois, 

na fala do jovem, geralmente “a informação vai só de um sentido, do professor para o 

aluno, não tem volta”. A fala do jovem faz lembrar a crítica feita por Paulo Freire (2011, 

p. 79-80) ao que chamou de “concepção bancária de educação”, a qual faz do ato de 

educar “um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 
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depositante”, o que torna este tipo de Educação um “instrumento da opressão”. Freire 

propôs, como alternativa, a “concepção problematizadora e libertadora da educação”, 

dialógica por essência, a qual “coloca, desde logo, a exigência da superação da 

contradição educador-educandos”. E complementou: “Sem esta [superação], não é 

possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 

cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível” (Idem, p. 94-95). 

Voltando ao relacionamento de Maurício com os seus professores, no 4º período 

de seu curso o jovem teve problemas com a professora de uma das disciplinas, por 

causa “do método utilizado pela professora, do sistema de avaliação empregado por ela, 

e em função de uma bibliografia” reputada de “obsoleta” pelo jovem (PORTES, 2001, 

p. 229). Maurício, que afirmou que “boiava” nas aulas desta professora, declarou ainda 

que era difícil acompanhar os seus “estágios de raciocínio”, já que ela “passava de um 

estágio intermediário para um avançado sem que ninguém soubesse como”. Para o 

jovem “quando um ou outro vai mal”, a responsabilidade é do estudante; contudo, 

“quando todo mundo vai mal”, a causa não pode mais ser atribuída aos estudantes, mas 

sim “ao método empregado” pelo professor. Vale destaque, ainda, o fato de o jovem 

reconhecer que a professora dominava o conhecimento da matéria que lecionava, o 

problema estava, repito, no “método empregado”, seja o método de “avaliação” ou o de 

“ensino”. É como se ele quisesse se referir à prática da professora, não necessariamente 

à pessoa dela ou ao que ela representa enquanto profissional cuja respeitabilidade era 

inerente ao cargo que ocupava (p. 233). Desvinculando, até certo ponto, a pessoa da sua 

prática profissional, o estudante não a desmerecia por completo. 

Há em Maurício um sentimento de revolta com o comportamento arbitrário de 

determinados professores que reprovam grandes quantidades de universitários, o que 

revela uma relação de poder velada, na qual o sentimento de culpa que recai sobre os 

estudantes mascara o que poderiam ser aqueles problemas de “método” levantados por 

Maurício. “O que é importante observar no caso de Maurício é que ele denuncia uma 

cultura existente no interior do ICEX” e, posteriormente, no Ciclo Profissional do curso 

de Engenharia Elétrica, “a cultura da reprovação, que não só é vista como uma 

normalidade, mas que funciona também como um elemento aceito de exclusão, de 

discriminação” (p. 230). 

Conforme Portes, “dentre os entrevistados” para a sua Tese de Doutorado, 

“Maurício parece ser aquele que mais respeito tem pelos professores”, o que corrobora o 

que apresentei anteriormente. “Mesmo quando se refere de forma menos elogiosa a um 
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professor, ele o faz com cuidado. Para ele, o professor é uma autoridade” que merece 

“respeito” e que não ocuparia o cargo que ocupa na UFMG se não fosse por mérito, 

mérito este oriundo do seu conhecimento acerca do conteúdo que leciona. Maurício 

ainda considera o professor importante na “definição, solidificação e questionamento da 

carreira escolhida pelo jovem”, tanto que ele “se dedica mais a determinadas disciplinas 

assinaladas pelos professores como elemento de estruturação de uma carreira” 

(PORTES, 2001, p. 232-233). 

Importa mencionar também a presença de um senso de responsabilidade em 

Maurício. Para ele, é necessário “assumir que o ‘não aprender’ é de sua 

responsabilidade (seja como culpa ou incompetência)” (p. 230). Problemas e conflitos 

estão presentes em alguns momentos da trajetória acadêmica de Maurício, embora, de 

uma forma geral, as queixas do estudante a esse respeito não sejam muitas, o que revela 

uma relação professor-estudante um tanto pacífica, especialmente quando se volta para 

a questão da origem social e do pertencimento de classe de Maurício, pois, conforme 

Portes (1996, p. 359), “a relação professor-universitário na UFMG é construída em cima 

de um aluno ideal e dominante no meio universitário, classe média, proveniente de 

determinadas escolas particulares de Belo Horizonte, na maioria, confessionais”, 

realidade distante daquela de Maurício. 

Na próxima seção, o desempenho acadêmico de Maurício no interior do ICEX é 

o ponto analisado. 

 

2.4 – O desempenho acadêmico propriamente dito 

Por fim, apresento as questões referentes ao desempenho acadêmico, 

propriamente dito, de Maurício, até o 4º período de seu curso. Quais foram as 

estratégias utilizadas por ele para atingir o melhor desempenho acadêmico possível? 

Como foi o seu comportamento no interior da sala de aula, com relação aos professores 

e colegas? Como o pertencimento social interferiu na vida universitária de Maurício, no 

momento das aulas e em sua rotina de estudos extraclasse? Buscarei responder a estas e 

outras indagações, antes de passar à análise do período referente aos seis semestres 

finais de seu curso. 

Com o intuito de garantir “uma maior proximidade do professor”, Maurício 

declarou que sempre procurou se sentar na “frente da sala” (PORTES, 2001, p. 237). 

Não obstante, a estratégia utilizada pelo jovem não proporcionou a ele uma visibilidade 
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maior em relação aos colegas. Maurício, que, como apresentei, sempre foi tímido, 

especificamente no que tange ao comportamento escolar, viu-se ainda mais limitado de 

participar ativamente das aulas, com comentários ou perguntas, devido, conforme 

Portes, baseado no depoimento do estudante, à “ausência de uma desenvoltura que os 

colegas apresentam na fala” (PORTES, 2001, p. 239). O jovem se julgava privado dessa 

desenvoltura, o que o tornava mais inseguro, pois as sanções da turma em relação aos 

que fazem “perguntas imbecis” são sempre cerceadoras, conforme o depoimento do 

próprio estudante: “se for uma pergunta muito imbecil mesmo, aí a turma ri”. A fim de 

evitar maiores constrangimentos, Maurício ouvia mais do que falava em sala de aula. 

A desenvoltura dos estudantes é de grande relevância para a construção dos 

juízos formados pelos professores e, para além da assimilação ou não dos conteúdos 

escolares, ela passa a ser um dos critérios, parcialmente conscientes, por parte dos 

mestres, para que os alunos sejam considerados “bons” ou “ruins”. Segundo Bourdieu 

(2010a, p. 55), a avaliação dos estudantes não se dá apenas considerando o caráter 

interno do processo. Isto é, os educandos não são avaliados apenas com base naquilo 

que aprenderam ou não dos conteúdos, mas também, e principalmente, como eles se 

relacionam com esses conteúdos. Elementos como a postura corporal, a aparência física, 

o sotaque, a cultura geral e a linguagem também seriam levados em conta. Trata-se de 

um conjunto de elementos, ou “critérios externos” de avaliação, nos termos de Nogueira 

e Nogueira (2009, p. 73). É significativo notar que, consciente ou inconscientemente, os 

docentes consideram, na avaliação dos discentes, elementos “não-escolares”, adquiridos 

através da socialização primária, ou seja, na família, por uma processo “osmótico” 

(BOURDIEU, 2010a, p. 55). Logicamente, aqueles atores que foram socializados na 

cultura “legítima” – cultura esta que passa a ser, arbitrariamente, parte da cultura escolar 

– têm mais chances de serem avaliados como “bons alunos” que aqueles socializados na 

cultura das camadas subalternas. 

Porém, não era apenas aquela dificuldade no trato com as palavras que embotava 

a participação de Maurício nas aulas, mas também o que ele se referiu como sendo uma 

grande “dificuldade material” (PORTES, 2001, p. 239); na realidade, a falta de recursos 

financeiros para a aquisição de livros fazia o jovem se sentir inseguro quanto ao seu 

grau de absorção do conteúdo ministrado em sala. 

Contudo, Maurício afirmou que estudava muito (p. 243), hábito adquirido ao 

longo do seu processo de escolarização, como mostrou Portes e como venho mostrando 

nesta Dissertação. Apesar de todas as dificuldades sofridas pelo estudante, seja pela sua 
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carência material, seja pelos problemas de saúde pelos quais seu irmão e sua mãe 

sempre passavam, ele procurava não permitir que essas turbulências afetassem o seu 

desempenho na universidade, segundo seu próprio relato sobre a sua condição naqueles 

momentos: “Olha, eu tentava o máximo possível, não é? Eu estou dentro da escola, 

meus problemas ficam lá fora, não é? Então, dentro da sala eu procurava distrair, não é? 

Concentrar na matéria, não é? Isso é mais ou menos uma terapia para mim” (PORTES, 

2001, p. 244). 

Mas a tentativa de Maurício de separar o jovem acadêmico do jovem que sofre, 

como se esta fosse uma dicotomia possível de se fazer, foi negada pelo próprio 

estudante ao reconhecer o peso da “conjuntura”, da “circunstância”, “que não coopera 

para você [...] ir bem [nos estudos]” (p. 245), como se ele admitisse a sua frustração em 

tentar fazer com que seus problemas pessoais e familiares não interferissem em sua vida 

acadêmica. 

 

Essas questões fora da universidade, não é? Olha, eu estava sempre muito 

cansado, então isso me prejudicava no rendimento. Estava sempre muito 

intranqüilo, não é, por questões assim, nocivas, por questões de [...] família, 

não é? [...] eu não conseguia estudar, não é? [...] Você estudava, estudava, 

estudava e chega na prova você... você não consegue resolver a questão com 

tranqüilidade, a prova com tranqüilidade. Isso aí é fatal! (p. 244). 

 

Como aparece com clareza na declaração acima, Maurício sabia que a sua 

intranquilidade, especialmente no momento das provas, era causada pelos problemas 

paralelos à sua vida universitária, como aqueles referentes à sua família, que lhe 

causavam grande cansaço. O jovem declarou ter vivido “uma coisa terrível”, “uma 

guerra psicológica” (p. 245), quando se referiu aos problemas vividos em seu 3º 

semestre na UFMG, em decorrência, entre outros motivos, do agravamento da situação 

de saúde de seu irmão, fato este já descrito por mim, agravando a situação de Maurício 

as suas necessidades financeiras, que o obrigavam a manter o desempenho acadêmico 

mínimo exigido para que ele não perdesse a Bolsa de Manutenção da FUMP. 

 

Referindo-se ao seu 3º semestre, ao viver situações tais como pensar nos pais 

desesperados com a “doença mental” do irmão, ter de acompanhar a 

internação hospitalar do irmão na cidade de Belo Horizonte, ter de obter 

resultados acadêmicos suficientes para não perder a Bolsa de Manutenção da 

FUMP, ter de suportar tudo isso sozinho... Segundo Maurício, várias vezes 

passava pela sua cabeça no decorrer das aulas: “Se eu perder a bolsa, eu vou 

ter que trancar matrícula e ver como é que fica...” (p. 245). 

 

Passando a uma análise mais objetiva do rendimento acadêmico de Maurício, 
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apresentarei a seguir os números referentes ao seu “rendimento semestral global”, 

retirados do “Quadro VII” da tese de Portes (2001, p. 246). O autor teve acesso às notas 

do estudante até o 4º período do curso. 

Sendo o “rendimento máximo” igual a 5, no 1º semestre Maurício obteve 3,82, 

no 2º semestre sua média caiu para 2,79, voltando a subir para 3,03 no 3º semestre, e 

posso afirmar que ela se manteve estável no 4º semestre, com 3,09. 

Apesar das oscilações, percebo certa homogeneidade no desempenho acadêmico 

de Maurício, que apresentou, até o 4º período de seu curso, notas “um pouco acima da 

média”, na análise de Portes. Não entrarei aqui na discussão das dificuldades inerentes 

ao curso, pois isso foge aos meus objetivos de pesquisa, embora seja necessário que eu 

comente algo acerca do que esses números podem revelar. 

Primeiramente, em um curso de alta seletividade e com grande nível de 

exigência acadêmica, no qual Maurício precisou conviver com jovens cujos 

desempenhos em termos de notas eram sempre “acima da média”, “muito boas”, 

Maurício apresentou resultados satisfatórios, mesmo estando em um ambiente onde o 

confronto cultural é muito acirrado. 

Importante também registrar aqui o fato de que Maurício (assim com os demais 

jovens entrevistados por Portes) considera o ambiente universitário um local prazeroso; 

não é apenas de sofrimento que é feita a vida acadêmica. Maurício sempre aceitou a 

“dureza” de um curso como o dele, e as questões referentes a isto nunca o 

incomodaram. O problema se refere, como venho mostrando, às “questões paralelas”, e 

por conta delas, como Maurício explicitou em seu depoimento, o seu rendimento 

acabou não sendo tão satisfatório quanto ele gostaria que tivesse sido. Em um curso 

como o de Maurício, para ser um “bom aluno”, é necessário que se tenha “paz de 

espírito”, como se costuma dizer, condição que permita ao universitário se concentrar 

nas exigências necessárias e as elas responder. Essa “paz de espírito” foi raramente 

alcançada, no caso de Maurício, que ainda assim, conseguiu responder de modo 

satisfatório às necessidades acadêmicas, inclusive sem ter tido nenhuma reprovação nas 

disciplinas do Ciclo Básico. 

Por fim, compactuo também com Portes a visão de que, embora não tenham sido 

“excelentes” as notas de Maurício, aqueles números revelam “que a gama de sofrimento 

vivenciada pelos universitários pobres no interior da UFMG guarda poucas relações 

com as suas capacidades cognitivas” (p. 247). Se o desempenho dele não foi tão 

excelente quanto o de seus colegas melhor providos econômica e culturalmente, isto se 
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deve “às suas impossibilidades de dar respostas satisfatórias para as questões paralelas 

que são, como mostramos, na maioria das vezes, de ordem material” (PORTES, 2001, p. 

247) e também emocional, devido, principalmente, aos problemas de saúde de sua mãe 

e seu irmão. 

A seguir, passo à análise da vida acadêmica de Maurício, a partir do Ciclo 

Profissional do curso de Engenharia Elétrica. 

 

3 – O Ciclo Profissional: “É aí sim que as coisas realmente ficam mais 

complexas...” 

A partir do primeiro semestre do ano de 1998, Maurício começou a cursar as 

disciplinas do Ciclo Profissional do curso de Engenharia Elétrica. Juntamente com a sua 

turma, “a turma desde 96”, o estudante migrou para o Departamento de Engenharia 

Elétrica da UFMG, a fim cursar as disciplinas específicas dos seis semestres finais do 

curso. Esta outra etapa apresentou desafios que demandaram do jovem um empenho 

ainda maior e situações para as quais Maurício precisou dar respostas satisfatórias, com 

o intuito de concluir a sua graduação. 

A seguir, passo à análise desse novo período, recortando-o de modo temático: 

em um primeiro momento, abordo as questões ligadas à situação econômica de 

Maurício. Em seguida, analiso as questões ligadas ao desempenho acadêmico do 

estudante a partir do 5º período do curso de Engenharia Elétrica, até os períodos finais 

do mesmo. Logo após, trato das relações interpessoais de Maurício com os seus colegas, 

bem como de sua vida sociocultural nesta nova etapa, para depois tratar dos estágios 

realizados pelo jovem e da sua formatura. 

 

3.1 – A evolução das condições econômicas 

A falta de dinheiro aparece algumas vezes de modo latente, outras de forma 

explícita na fala de Maurício: “Pô, mas você não tem nem dinheiro!”. Sobre a situação 

financeira de Maurício, além de nunca ter recebido ajuda de seus pais, ele ainda retirava 

parte do valor da Bolsa de Manutenção da FUMP para enviar para a sua família, no 

interior: “na verdade, meu pai não podia me ajudar, eu ajudava o meu pai”. Maurício 

sempre foi solidário com pai, o que fica patente na seguinte fala do estudante: “eu 

achava [que] a situação dele era pior do que a minha”. Com efeito, Portes (2001, p. 180) 

já mostrara que o jovem enviava parte dos recursos recebidos da FUMP para que seu 
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pai, raspador de taco e aplicador de sinteco, pudesse comprar material de trabalho, como 

lixas e vernizes, por exemplo, o que mencionei na subseção 2.1 deste capítulo. 

 Maurício recebeu a Bolsa de Manutenção da FUMP durante quase todos os 

períodos do seu curso, “acho que do 2º período ao 8º período”, de acordo com o jovem. 

Além desse benefício, Maurício se utilizou de outros oferecidos por aquela instituição, 

como ajuda médica, odontológica, psicológica e laboratorial, já que o jovem não podia 

contar com um plano privado de saúde: “Era o que eu tinha. Eu não tinha plano de 

saúde, não é?”. Isto o levou a declarar que “a FUMP me ajudou muito, não é?”. De fato, 

a FUMP aparece como uma instituição importante para a permanência de Maurício na 

UFMG, como ele próprio afirmou: “valeu muito. Valeu, e se não fosse a FUMP eu não 

teria formado, não... dificilmente... dificilmente” (Grifo meu). 

Um tanto reticente e receoso, Maurício ainda fez uma importante confidência em 

nossa entrevista. Mesmo ciente das regras da FUMP, ele afirmou que “durante a época 

da... da bolsa (Balbucia)... era algo que não deveria ter feito, mas eu fiz, não é?... que eu 

ti... tinha bolsa de Iniciação Científica”. Tais bolsas, por regra, não poderiam ser 

acumuladas, mas o subterfúgio do qual lançou mão pode ser interpretado como uma 

estratégia utilizada para maximizar o dinheiro com o qual poderia contar, e assim ajudar 

a família no interior de Minas Gerais, sem maiores prejuízos para a sua sobrevivência 

em Belo Horizonte. Segundo Maurício, caso seguisse a regra e não acumulasse as 

bolsas, o dinheiro lhe faria “muita falta”. 

O jovem ainda complementava a sua renda dando aulas particulares de 

Matemática e Física em seus horários vagos, e chegou a dar aulas de violão, 

principalmente nos períodos de férias, quando ia para a sua casa no interior. É curioso 

notar a forma como Maurício fala de si mesmo com certa insegurança como “professor 

particular”. O jovem declarou ter dado aulas particulares para uma menina, e “por 

incrível que pareça, essa menina passou no vestibular, não é?... foi na... acho que foi na 

UFOP”, e, também, acerca de seus alunos de violão, afirmou que “por incrível que 

pareça um desses meninos ficou muito bom... como instrumentista, tocando guitarra” 

(Grifos meus). A expressão “por incrível que pareça”, idêntica nos dois casos, revela 

aquela insegurança, mas também mostra um efeito positivo em Maurício, causado pelo 

êxito de seus alunos particulares, reforçando nele e confirmando para ele que “seguir em 

frente”, talvez como professor acadêmico, também poderia ser um caminho futuro a ser 

trilhado. 

Importa destacar, aqui, como Maurício lançou mão de diversas estratégias para 
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conseguir recursos, visando sua manutenção na UFMG, mas também com o intuito de 

não parar de ajudar a sua família no interior. Além de não poder ser sustentado pela 

família em Belo Horizonte, ele ainda conseguiu ajudá-la, ainda que infringindo regras 

institucionais e tendo que fazer alguns “bicos”, o que demonstra o nível do vínculo que 

existe entre este ator e seus familiares, mesmo sabendo que uma “distância” começava a 

aparecer entre eles: a “distância escolar”. 

 A seguir, analiso o desempenho acadêmico, propriamente dito, de Maurício, 

nesta nova etapa de sua formação. 

 

3.2 – O desempenho acadêmico de Maurício a partir do 5º período de seu curso 

 A passagem para o Ciclo Profissional intensificou as dificuldades referentes às 

disciplinas e aos estudos, como Maurício afirmou: “Não vou saber listar todas as 

disciplinas, não, mas [...] eram disciplinas pesadas, não é?”. Além do tempo que o 

jovem passava no campus, por conta de frequentar as aulas, ainda havia a demanda por 

muito estudo fora da sala de aula: “a rotina de estudos era pesada, muito pesada”, o que 

provocou um certo desgaste em Maurício: “eu realmente me sentia, às vezes, cansado... 

cansado”. 

 Foi nessa época, mais especificamente durante o 5º e o 6º períodos, que 

Maurício começou a conciliar a intensa rotina de estudos com uma Iniciação Científica, 

vista pelo jovem como “uma oportunidade de aprimorar o conhecimento” e entrar “na 

questão da pesquisa”, além de conseguir receber uma bolsa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o que, segundo o entrevistado “de 

certa forma, era uma... era uma... era uma renda, não é?”, fator que considero relevante 

para a permanência do jovem de origem popular em um curso superior de uma 

universidade pública, especialmente no caso de Maurício, por ser do interior e precisar 

se manter na capital mineira. 

 Maurício dedicou-se intensamente à Iniciação Científica, por gosto (“eu... 

gostava de pesquisa, gostava de Ciência, eu... queria experimentar aquilo, não é?”), por 

reconhecer que poderia aprender muito com pessoas mais experientes que ele e que 

faziam parte do grupo de pesquisa que frequentou durante a Iniciação (“tem umas 

diferenças no grupo que eu participava, tinha pessoas com... fazendo Doutorado, 

fazendo Mestrado, não é?... que entendiam muito, não é?... é... daquilo tudo”) e 

também, insisto em reforçar, devido à remuneração recebida pela pesquisa (“eu 
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dependia muito da... da... daquela bolsa pra... não é? [...] ela é uma fonte de renda”). 

Durante certo tempo, devido às questões burocráticas, Maurício precisou dividir o valor 

da bolsa de pesquisa, “que já era pequeno”, por dois, já que ele e outro orientando do 

programa recebiam o valor de uma só bolsa, pois esse outro estudante não havia 

renovado a sua solicitação junto ao CNPq. 

O aproveitamento dessa experiência só não foi melhor, segundo o jovem, por 

causa daquelas “questões paralelas” que venho mostrando. As preocupações com o 

estado de saúde de seu irmão mais velho, que se agravara novamente à época da 

pesquisa de Iniciação Científica realizada por Maurício, tornou o trabalho acadêmico 

muito “estressante” para o jovem, que chegou a afirmar o seguinte: “duvido que muitas 

pessoas aguentariam aquilo ali”. Todas as dificuldades se tornaram ainda mais intensas, 

conforme Maurício, pois ele ficava “meses sem ir em casa [...] e... tinha esse problema 

do meu irmão, que não tinha refresco nenhum por causa disso [...] e o professor fazia 

questão de [...] Não era problema dele, não”. Essa experiência vivida com o professor 

mostra o quanto esse profissional pode contribuir negativamente para a manutenção do 

jovem de origem popular na universidade, muitas das vezes por não levar em conta as 

diferenças sociais entre os universitários, apegando-se meramente a questões de ordem 

técnica e burocrática. Maurício apontou uma certa falta de solidariedade do professor à 

sua situação, como se denunciasse, de certa forma, uma ausência de humanidade por 

parte desse profissional. Segundo Leila de Alvarenga Mafra (1988) apud Portes (1996, 

p. 361), “um bom professor é aquele que tem domínio do conteúdo, tem didática, tem 

responsabilidade com seus trabalhos e tem a sensibilidade de compreender as 

dificuldades dos alunos como pessoas” (Negrito de Portes). 

O fato de não possuir um computador em casa e de depender dos computadores 

do campus para trabalhar foi outro fator que igualmente contribuiu para que Maurício 

não aproveitasse melhor essa experiência e não fizesse outra Iniciação Científica. 

Apesar de tudo, o jovem concluiu em bons termos a sua pesquisa. 

 No 9º período de seu curso, Maurício voltou a se envolver em uma atividade 

acadêmica remunerada, no caso, foi monitor de uma disciplina
16

. Assim como na 

Iniciação Científica, o jovem foi movido pelo gosto do aprendizado, pois “foi um 

aprendizado também. Aprendi muito... não é?... desenvolvendo... aquela tarefa”, e pela 

                                                           
16

 Optei por não citar os nomes das disciplinas mencionadas por Maurício durante a entrevista, com o 

intuito de evitar possíveis formas de identificá-lo, preservando a sua identidade e também a de seus 

professores. 
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necessidade econômica. Contudo, um detalhe parece ser especialmente importante nesse 

caso: Maurício estava ciente de que a participação nesse tipo de atividade conferiria a 

ele um capital acadêmico de grande valor: como “não tinha muita demanda de aluno” 

para a monitoria, por se tratar de uma disciplina “mais solta”, “eu fiquei mais por 

organizar o material didático, tudo, colocar na WEB”, o que, além de ser algo prazeroso 

para o jovem, ainda é “algo valorizado” e que “constou no meu currículo um tempo lá, 

que eu era monitor lá, da disciplina”. Portanto, mais do que apenas por necessidade 

financeira, o fato de saber da importância simbólica de se participar de atividades como 

a monitoria e a Iniciação Científica, fez Maurício se esforçar por participar de ambas, o 

que, na análise do estudante, lhe fora bastante rentável do ponto de vista acadêmico. 

Apesar de todas as dificuldades vividas no Ciclo Profissional, como por 

exemplo, não poder visitar sempre a família no interior (“lembro de ter ficado assim uns 

quatro ou cinco meses sem ir na minha cidade, sem poder arredar o pé”), do trabalho 

excessivo (“era muito trabalho... de... lista de exercício”) e das necessidades materiais, 

que as bolsas de Iniciação Científica e de monitoria ajudaram, parcialmente, a suprir, 

são inegáveis o gosto de Maurício pelos estudos e a disposição do jovem para estudar, o 

que atenuava a sua situação: “eu gostava daquilo, entendeu? Eu gostava, apesar da... 

isso que amenizava as coisas: eu gostava da... não é?... apesar daquele sofrimento todo 

de ter que... (Risos)”. 

Maurício teve duas reprovações em disciplinas ao longo do curso, ambas no 

Ciclo Profissional, sendo uma no 5º e outra no 6º período. Não obstante, isso não o 

impediu de concluir a graduação no tempo normal, cinco anos. Apesar de reconhecer as 

dificuldades inerentes a essas disciplinas, o jovem entende que sua reprovação (bem 

como a de outros colegas seus) foi fruto de decisões arbitrárias dos professores, 

decisões assim denunciadas por Maurício, aqui se referindo a uma delas, em específico 

à do 5º período: “uma questão de que eu acho que é autoritarismo por parte do 

professor. Porque ninguém sabe como é que... qual que foi o critério dele. Decretou 

quem iria ser aprovado, quem não ia”. Maurício disse que o professor “sumiu com os 

pontos”, e concluiu: “eu fui reprovado nessa disciplina, mas eu nunca concordei com 

essa história, não”. Sobre sua reprovação na disciplina do 6º período, o discurso de 

Maurício é praticamente idêntico: “fui [reprovado] em [...], mas também foi... ahn... 

aquela situação onde o professor realmente queria... re... reprovar... queria... não é?... 

colocar alguém lá no... na lista, não é?”. De fato, muito precocemente, logo no Ciclo 

Básico, Maurício já havia percebido (e denunciado) a arbitrariedade da “cultura da 
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reprovação”, como mostrei na subseção 2.3 deste capítulo. 

Na concepção de Maurício, não foram as atividades extras que interferiram no 

seu desempenho acadêmico, mas sim as questões pessoais e familiares: “O que é mais 

pesado é essa carga emocional aí, de... de problemas... habilidade de gerenciar isso”. Ao 

contrário do que possa parecer, aquelas atividades – a Iniciação Científica, a monitoria e 

também as aulas particulares e as aulas de violão que o jovem dava a fim de 

complementar a sua renda – ainda contribuíram positivamente para o seu desempenho 

acadêmico, de acordo com Maurício. Além de serem fontes de renda, ainda serviam 

como um meio para o jovem ampliar a sua rede de relações e até mesmo como 

distração, como por exemplo, no caso de dar aulas de violão: “Na verdade, quando você 

mexe... quando você desliga da área, vai mexer com música, você abre a... acaba é 

abrindo... a cabeça”. 

Ainda que isto não diminua os méritos acadêmicos de Maurício, assim como na 

educação básica, o desempenho do estudante durante a graduação comporta variações, 

pelo menos é o que deixa transparecer a fala do ator: 

 

“É, acho que teve... é... teve uma oscilação [em seu desempenho acadêmico] 

sim, não é?... teve... teve oscilação. Não vou falar assim, ah!, eu no... no... no 

segundo grau eu achava tudo muito fácil (Risos)... não é?... realmente... 

(Inspira profundamente e expira)... não é?... mas aí não sei, por exemplo, 

ponderar o tanto que essa dificuldade toda de... de morar numa cidade que, 

que não é a sua, não é?” 

 

Além dos já citados problemas familiares, a mudança para Belo Horizonte, com 

todos os seus inconvenientes, e a falta de recursos financeiros contribuíram mais que as 

atividades extras para a “oscilação” no aproveitamento acadêmico de Maurício: “A 

questão... dificuldade de se morar fora, não é? [...] uma terra que não é sua”. Em outras 

palavras, a pesquisa de Iniciação Científica e a monitoria não comprometeram o 

desempenho de Maurício nas disciplinas cursadas, pelo contrário, ambas as atividades 

foram importantes academicamente para o estudante, além de prazerosas; o difícil para 

esse ator social era ficar longe de sua cidade natal e, ainda por cima, preocupado com os 

problemas familiares, preocupação que lhe retirava boa parte da energia que poderia ser 

empregada nos seus estudos. 

Maurício negou qualquer possibilidade de avaliar o quanto os seus problemas 

pessoais e a ida para uma cidade grande afetaram o seu desempenho acadêmico, não 

obstante, afirmou que em detrimento de um aproveitamento quantitativo de excelência, 

a rede de relações dentro do universo acadêmico é mais importante. De nada vale, na 
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visão deste ator, ter notas elevadas, se socialmente falando o universitário não consegue 

se inserir nesse mundo, e chegou a exemplificar com o caso de um de seus colegas de 

graduação: 

 

[...] eu sempre me virei muito bem, não é? Questão de... de sair de 

enrascadas, não é?... de... ah! (Balbucia)... disciplina muito difícil, mas eu... 

eu dava conta, eu passava... (Balbucia)... não passava com A [conceito, nota], 

de repente, na matéria, como eu queria, mas eu sabia que o importante não 

era... (Balbucia)... depois de certa altura eu passei a perceber que [...] É... na 

verdade... importa, mais talvez o contexto, porque, como eu te falei, tinha um 

amigo que ele... extremamente... o cara... o cara parecia uma calculadora, mas 

[...] É, mas ele eu sei que não se deu muito bem, entendeu? [...] Ele não... não 

tinha relacionamento [...] Então ele foi se fechando e se perdendo, e eu era 

até m... eu era até, de certa forma, amigo dele, abria, tentava abrir a cabeça 

dele (Risos)... pra... “Oh, você não pode enxergar dessa forma”, mas era 

muito... (Bate com a mão sobre a mesa)... entendeu? (Silêncio) É... era 

cartesiano além da conta. 

 

Em outras palavras, Maurício “mede” o seu “sucesso” universitário, mais pelo 

grau de relacionamento e inserção no meio acadêmico que pelo aproveitamento em 

termos de notas, o que sugere a importância dada por esse ator a um determinado tipo 

de capital social que somente se acumula na convivência diária com os colegas e com os 

professores. Isto lembra o trabalho de Sirota (1994, p. 32), quando a autora afirma que 

“as regras de funcionamento da sala de aula são comunicadas tácita e implicitamente”, e 

que “os alunos são constantemente engajados em um trabalho interpretativo que lhes 

permite uma participação competente, isto é, ser um ‘membro’ competente da classe” 

(Grifos meus). Maurício compreendeu e se apropriou dessas “regras tácitas” e 

“implícitas”, as quais passaram a incorporar a sua conduta acadêmica, fazendo dele um 

estudante “competente”, independentemente do seu rendimento em termos de notas. 

Logo, em sua avaliação, o seu desempenho foi positivo, satisfatório, visto que, 

mesmo com notas em nível não muito alto, ele conseguiu obter o “sucesso” almejado e 

esperado, no caso dos jovens cuja origem social os torna herdeiros de uma bagagem 

sociocultural limitada para o enfrentamento de um curso superior como o de Engenharia 

Elétrica. 

Apesar de todas as atividades mencionadas intensificarem o sobre-esforço de 

Maurício para conciliá-las com as disciplinas de seu curso, o jovem tem a consciência 

de que tudo teria sido “muito mais difícil” se o seu “horário fosse preenchido com 

tarefa, trabalho”, e afirmou que “talvez tenha sido minha sorte que eu tenha tido tempo 

livre pra realmente estudar”. Ainda que as condições materiais, sociais e simbólicas de 

existência de Maurício em Belo Horizonte, durante a sua graduação, não tenham sido as 
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mais favoráveis a um bom desempenho acadêmico, é fato que levar a cabo um curso 

superior de horário integral, com o nível de exigência da Engenharia Elétrica, tendo que 

conciliá-lo com um trabalho remunerado, “não que seja impossível formar trabalhando”, 

mas certamente ocasionaria consequências negativas, como um maior prolongamento 

do tempo de formatura no curso (por reprovações e por matricular-se em menos 

matérias, por exemplo) e um consequente retardamento da entrada no mundo do 

trabalho. Portanto, um dos fatores mais importantes para a permanência de Maurício na 

UFMG, assim como os auxílios anteriormente mencionados, foi exatamente o fato de 

ele não ter precisado “trabalhar” para se manter na universidade, o que lhe garantia 

possuir tempo para estudar. 

Na seção seguinte, trato das relações interpessoais de Maurício e de sua vida 

social e cultural no período em questão. 

 

3.3 – Relações interpessoais e vida sociocultural 

Sobre as relações interpessoais de Maurício, perguntado sobre o entrosamento 

com os seus colegas, o jovem respondeu que, desde o Ciclo Básico, ficou “muito 

amigo... de algumas pessoas”, que as encontra até os dias de hoje: “a gente vai no 

Mercado Central, toma uma cerveja, não é?... temos grupos de discussão juntos. Então 

viraram realmente amigos, mesmo”. Questionado se ele se sentia socialmente parecido 

com esses amigos, Maurício afirmou: “Hoje, talvez, a diferença pra mim não seja tão 

nítida”. Interessante o uso da expressão “hoje”, reveladora do fato de que Maurício já se 

sentira, em outros momentos, “socialmente diferente” dos seus amigos, embora um 

fator servisse para amenizar essa diferença, fator esse que diz respeito às dificuldades de 

um curso superior de difícil ingresso e permanência: “apesar de ser diferente, estava 

todo mundo no mesmo barco”. 

Apesar da distância econômica entre Maurício e seus colegas, de não ter carro e 

depender do transporte coletivo, a classe social e mesmo as diferenças culturais de 

origem eram indiferentes quando o assunto era permanecer no curso e ser aprovado nas 

disciplinas, já que todos estavam “no mesmo barco”: “Ah... fulano está de carro, viu? 

[...] eu ia de ônibus [...] mas... quantos não iam de ônibus, não é?” (Grifo meu). A 

distância sociocultural de Maurício em relação aos colegas se manteve, embora ela se 

manifestasse de maneira menos intensa, devido ao fato de que o jovem já havia passado 

pelo processo que Bourdieu (2010a, p. 46) chamou de “super-seleção”. De acordo com 
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o autor, “a super-seleção dos estudantes oriundos dos meios menos favorecidos vem 

compensar a desvantagem inicial que devem à atmosfera cultural de seu meio”. O 

processo de superseleção, embora não elimine as dissonâncias socioculturais entre os 

atores, ao menos as amenizam, ou mesmo dissimulam. Isto fez com que Maurício se 

visse como um “igual”, mesmo entre “diferentes”, em detrimento de sua condição 

social, pois, para o jovem, apesar do fato de não ter um carro, por exemplo, “dificultar 

as coisas”, ele não se “comparava com... A, com B, com C”. Maurício frisou ainda: 

“Isso não... pra mim não era parâmetro de comparação, entendeu? Não era... apesar de... 

aquilo era uma condição particular minha”. 

 Ainda sobre este aspecto, o processo de superseleção pelo qual o jovem passou e 

que fez com que se tornassem (ou parecessem) mais curtas as distâncias sociais, como 

defendo, entre Maurício e seus colegas mais privilegiados – especialmente em sentido 

econômico –, propiciou ainda o surgimento de um sentimento de igualdade no jovem, 

ou como ele mesmo nomeia, um “complexo de igualdade”, mesmo ciente das limitações 

impostas por sua condição: “Ah, isso eu não posso fazer. Isso eu gostaria de fazer [...] 

viajar, por exemplo”. Maurício não se sentia “superior” ou “inferior” a seus colegas, e 

enfatizou isso na seguinte fala: “Nem de superioridade nem de [...] inferioridade. Tenho 

um complexo de igualdade terrível”. 

 Tal sentimento de igualdade, associado a um esforço de integração, propiciou 

que Maurício se relacionasse com colegas que lhe inseriram no mundo da vida noturna 

da capital mineira, expandindo seus níveis de relacionamento e tornando mais intensa a 

sua vida social, para o jovem, tão necessária à manutenção da “sanidade mental”. 

Maurício, que nos períodos iniciais do curso limitava sua vida ao campus, passou a 

frequentar, na companhia desses amigos, “bares da moda”, “karaokes”, entre outros 

ambientes de lazer e entretenimento. 

Na medida em que ia fazendo novas amizades, as possibilidades de inserção 

social de Maurício iam aumentando. Com o tempo, convidado por amigos, o jovem 

passou a frequentar festas de aniversário na casa de algumas pessoas, além de bares e 

das tradicionais calouradas. Se por um lado, a sua timidez e o seu comportamento, 

considerado arredio pelo próprio jovem, se mostravam como obstáculos a essas 

inserções sociais, por outro, o jovem buscava se integrar: “Apesar de às vezes falar ‘Ah, 

sou carrancudo, não sei o que’, mas é... [...] sempre... eu busco essa coisa da interação, 

eu gosto muito, hoje. Sentar e... tomar uma cerveja, bater um papo”. Importante 
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mencionar que o “talento” musical
17

 do ator parece ter funcionado como um elo entre 

ele e esses novos amigos. Em vários momentos da entrevista o jovem fez declarações a 

esse respeito, deixando clara a noção de que muitas das pessoas que se aproximaram 

dele eram pessoas igualmente ligadas à música, isto é, instrumentistas como ele, com os 

quais chegou a formar bandas para tocar nas noites de Belo Horizonte. 

Uma dessas bandas, cujas iniciais do nome são R. L., foi formada por colegas do 

curso de Engenharia e era uma banda de Rock ‘n’ Roll: “essa época... é... meu gosto 

musical mudou um pouco, ficou mais... pra vertente Rock mesmo, não é?” A fala revela 

a capacidade de adaptação de Maurício a outros tipos de “gosto”. O jovem, que antes 

parecia não gostar tanto de Rock ‘n’ Roll, ao menos é isso o que a entrevista sugere, 

adaptou-se em função de uma maior aceitação naquele grupo social determinado. Na 

subseção 2.3 deste capítulo fiz menção à aproximação de Maurício do Diretório 

Acadêmico do ICEX, o que aconteceu mesmo sem intenções, da parte do jovem, de se 

inserir na militância política. Pois bem, o fato é que, além de fazer uso do espaço do DA 

para os fins que apresentei naquela seção, Maurício e seus colegas de banda ainda 

faziam uso de um certo capital social que os levava a conseguir espaço para tocar com a 

banda R. L. nas festas organizadas pelo DA. Com efeito, o presidente do DA da 

Engenharia Elétrica à época era um dos integrantes da banda. Conscientemente ou não, 

aquela aproximação dos colegas envolvidos com o Movimento Estudantil rendera a 

Maurício novas chances de viver uma vida menos solitária durante o seu curso. 

 A principal mudança que é possível notar sobre a vida social e cultural de 

Maurício a partir do Ciclo Profissional de seu curso é que seus momentos de lazer e 

entretenimento parecem ter se tornado mais frequentes do que eram à época do Ciclo 

Básico, ou seja, nos quatro primeiros semestres. A condição socioeconômica de 

Maurício parece não ter dificultado tanto a sua aproximação de pessoas socialmente 

distintas do seu curso, pois um fator igualava a todos: as dificuldades inerentes às 

matérias e disciplinas. Por isso mesmo, o entrevistado foi se aproximando desses novos 

amigos, que foram lhe abrindo novas portas para a vida social. 

 A seguir, apresento as situações vividas por Maurício à época do Estágio 

Curricular Supervisionado e também os eventos ligados à sua formatura no curso de 

Engenharia Elétrica. 

                                                           
17

 Perguntei a Maurício, em uma conversa de e-mail, como ele aprendeu a tocar violão e guitarra, e esta 

foi a resposta que obtive: “ [Sou] autodidata e com muitos amigos talentosos, com os quais aprendi muito. 

Pode escolher entre cifras, partituras, tablaturas ou ‘no ouvido’ [...] Tenho algumas composições 

próprias”. 



88 
 

3.4 – O fim de mais uma etapa: o estágio e a formatura 

 Durante o 9º e o 10º períodos de seu curso, Maurício fez o Estágio Curricular 

Supervisionado. O jovem se candidatou ao estágio em uma companhia energética em 

Minas Gerais, para uma área específica, porém, acabou sendo selecionado para outra 

área, o que, na concepção de Maurício, foi uma “sorte”, porque ele acabou “caindo pra 

uma outra área” com a qual ele se identificou e na qual ele ainda trabalha, a saber, na 

área de Engenharia de Linhas de Transmissão e Subestações. É importante frisar a 

capacidade de adaptação de Maurício às diversas situações e como ele procurou sempre 

tirar proveito delas de maneira estratégica. 

 Em vários momentos da entrevista Maurício disse que a fase final do seu curso 

foi a que mais lhe desgastou, em todos os sentidos. Aquele sobre-esforço, sem o qual os 

jovens das camadas populares não conseguem chegar (e permanecer) em cursos 

superiores, intensificou-se no período final do curso de Maurício. Esse sobre-esforço é 

necessário para se fazer frente ao “brutal e desigual jogo de acesso e permanência no 

ensino superior público, lá onde é mais difícil de ser jogado, nos cursos mais seletivos”, 

como bem mostrou Portes (2001, p. 13), o que levou Maurício a declarar, na entrevista: 

 

Mas eu lembro que o último período foi o mais difícil de todos, não é? 

Normalmente não é, mas... foi o mais... punk. (Silêncio). Realmente era... 

(Silêncio) Não, eu lembro que o... cheguei no final do s... do... semestre eu 

estava... (Balbucia)... literalmente sambado. Até adoeci, cara, de tanto... total 

esforço que era pra... (Silêncio) pra dar conta de tudo. 

 

Fator que contribuía para todo esse desgaste era a distância da casa de seu tio, 

local onde Maurício morava à época: “eu lembro que eu fazia [...] uma triangulação, 

porque eu saía lá” da casa do tio, “ia pra... pra... Pampulha, depois da Pampulha ia lá 

pro... [local do estágio] e depois ia pra casa. Era... (Inspira profundamente e expira)... 

era uma via crucis, não é?” Enquanto isso, as disciplinas do 10º período também 

exigiam muito do jovem: “O problema é que, quando a coisa acumula demais você nem 

dorme, fica estudando dia e noite... é... é uma loucura”. 

Não obstante todo esse sobre-esforço, mais uma vez, amenizava a situação de 

Maurício saber que ele e todos os seus colegas estavam “no mesmo barco”, que “todo 

mundo tinha que fazer” o estágio e passar por tudo aquilo, que não havia outra saída. A 

sensação de conforto que Maurício parecia sentir nos seus momentos mais difíceis me 

parece ser uma espécie de confirmação antecipada, uma esperança, para o jovem, de que 

seu investimento e dedicação ao curso renderiam a ele bons frutos, e que todo o seu 
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árduo trabalho o levaria a conseguir concluir o seu curso em bons termos e, quem sabe, 

conseguir a almejada ascensão social e econômica por meio dele. 

Voltando ao Estágio Supervisionado, apesar de todo o sofrimento e desgaste que 

venho mostrando, Maurício declarou ter sido “muito bom”, disse ter “aprendido muito”, 

principalmente por ter feito o estágio em uma área em que ele detinha poucos 

conhecimentos. Além do mais, o jovem teve a primeira oportunidade de sair da “teoria” 

e ir para a “prática”: “você cai num... num outro ambiente, não é? [...] Você vai pro 

ambiente empresarial [...], gestão [...], administração”. E concluiu nesses termos a sua 

visão acerca da experiência do estágio: “A visão vai se abrindo pra outras coisas, não é? 

Então foi, nesse ponto foi muito bom. Foi muito, muito, muito!”. 

Sobre as cerimônias de formatura, Maurício participou da colação oficial de grau 

e também do baile, deste, porém, como convidado, por não ter tido condições de 

contribuir financeiramente com a comissão de formatura. Orgulhoso, o jovem nos 

mostrou o seu álbum de formatura, e disse que só foi ao baile porque ganhou o convite, 

o que mostra a precariedade dos seus recursos econômicos ao final do seu curso, 

revelando que pouca ou nenhuma ascensão socioeconômica acontecera na vida do 

jovem e de sua família até aquele momento. 

 Aquele sonho que comumente faz parte, desde muito cedo, do imaginário dos 

estudantes mais favorecidos economicamente, isto é, o sonho de se formar ostentando 

alguma pompa, pagando mensalmente um valor para a comissão de formatura, no caso 

dos estudantes oriundos dos meios populares é inexistente. O máximo com o que se 

pode sonhar é com a conclusão do curso e com as “cerimônias oficiais”, por serem 

obrigatórias: “da colação como evento eu participei, porque ela foi oficial”. Se o “ritual” 

de ingresso na universidade, o “trote”, pôde ser vivido intensamente por Maurício, por 

ele se dar de modo “gratuito”, ou seja, ele é aplicado indistintamente a todos que entram 

na universidade, o “ritual” de saída, a formatura, não. Ele só pode ser vivido por aqueles 

que podem comprar uma ideia de festa, com todas as suas implicações materiais e 

simbólicas. Maurício viveu essa experiência como uma pessoa comum, como um 

convidado, não como um “igual”. Terminada esta etapa, começaria a luta por melhores 

condições de vida, mas em outros termos, pois ele já era portador de um diploma de 

Engenharia Elétrica fornecido pela UFMG. 

Concluída a etapa da graduação, Maurício partiu para o Mestrado em 

Engenharia Elétrica na UFMG, tema da próxima seção deste trabalho. 
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4 – A Pós-Graduação: o ator se torna Mestre em Engenharia Elétrica 

 No final do ano de 2000, Maurício se formou em Engenharia Elétrica, no tempo 

previsto, como mencionei anteriormente. Portes (2001, p. 217) deixa entender que, até o 

final do Ciclo Básico, Maurício, por ainda não ter uma noção exata da amplitude de 

seus horizontes, ainda não pensava em fazer um Mestrado, pelo menos imediatamente 

após a conclusão de sua graduação em Engenharia Elétrica. No entanto, no início do ano 

de 2001, o jovem já ingressou no Mestrado em Engenharia Elétrica da UFMG, logo no 

primeiro processo de seleção pelo qual passou, o que mostra como seus horizontes 

foram se ampliando durante o Ciclo Profissional de sua graduação. Ao ingressar no 

Mestrado, Maurício ainda não estava empregado, mas a sua vontade de continuar os 

estudos e o gosto pela vida acadêmica parecem ter falado mais alto e ele se dispôs a essa 

nova aventura, que, como mostrarei, foi menos sofrida, devido ao fato de os cinco anos 

de graduação terem sido suficientes para que o estudante se adaptasse plenamente a esse 

novo mundo. Esse gosto pelo mundo acadêmico apareceu explicitamente na fala do 

jovem: “eu gostava também muito do... da questão acadêmica, eu... eu me via, talvez... 

fazendo carreira acadêmica, não é?... não é?... tenho muito esse perfil”. 

Do ponto de vista acadêmico, tudo transcorreu tranquilamente durante o 

Mestrado. Os relatos sugerem que Maurício não teve dificuldades em ser aprovado em 

nenhuma das disciplinas, como aconteceu com algumas da graduação, e também não há 

depoimentos sobre conflitos ou insatisfações em relação aos professores. O único 

momento de hesitação em relação a fazer ou não o Mestrado se deu quando o jovem 

recebeu uma proposta de trabalho na cidade do Rio de Janeiro e, para isto, teria que 

abandonar o curso: “Aquilo não... não me agradou muito, porque eu gosto de terminar 

as coisas que eu começo. E se eu largasse [o Mestrado], eu sabia que eu não... não ia 

voltar mais, não é?... não teria mais aquela chance”. Maurício optou por abrir mão 

daquela proposta de trabalho, embora sua decisão não tenha se fundado em uma certeza 

de que optar pelo Mestrado seria o melhor a se fazer naquele momento. 

No que se refere à questão econômica, apesar de ter concluído a graduação “sem 

emprego garantido”, tudo parece ter sido menos difícil para Maurício. O jovem foi 

bolsista, também no Mestrado, recebendo do CNPq a quantia mensal de 

aproximadamente R$730,00, o que “deu uma aliviada” em sua situação. É verdade 

também que Maurício tinha algumas dívidas que o deixavam preocupado, como a 

própria dívida com a FUMP, de devolução da Bolsa de Manutenção. Porém, o fato de 
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continuar estudando na UFMG, agora em nível de pós-graduação, reservava ao jovem o 

direito de protelar o pagamento dessa dívida, e ele não apenas a protelou, como ainda 

contraiu um novo empréstimo naquela instituição assistencial. 

De um modo geral, os relatos do estudante no que tange às questões econômicas 

e também acadêmicas são bem menos dramáticos nesse novo período de sua história: 

“do ponto de vista acadêmico... eu... dei uma certa deslanchada [...] eu tinha vocação 

pra coisa. [...] eu tenho [...] eu gosto. [...] aquelas dificuldades todas, não é?... da 

graduação, talvez tenha, tenha sido um pouco amenizado” (Grifos meus). Não obstante, 

aqueles problemas parecem ter dado espaço a dúvidas com relação ao futuro, 

principalmente o futuro profissional, visto que Maurício já estava com vinte e cinco 

anos de idade e a necessidade de trabalhar se mostrava urgente: “talvez eu passei a 

sofrer por outras coisas, não é?... essas incertezas que marcam [...] o que fazer da vida, 

não é?... e... até então eu estava com... 24, 25 anos, não é?... 25” (Grifo meu). 

Este tipo de dúvida costuma acompanhar os estudantes de origem popular, pois 

muito do que acontece na vida social e escolar desses estudantes é marcado por grandes 

incertezas e improvisações, como venho mostrando, especificamente no caso de 

Maurício. O comportamento dos jovens das camadas mais privilegiadas econômica e 

culturalmente é diferenciado em relação a essas questões. Para eles, o destino social 

aparece como algo “natural”, como uma certeza iminente, como algo que faz parte do 

seu “destino de classe”, na expressão de Nogueira (1991, p. 104). 

Enfim, o Mestrado foi concluído nos devidos dois anos e, antes de apresentar a 

sua Dissertação, aqueles problemas referentes ao ingresso no mundo do trabalho já 

haviam sido resolvidos com a aprovação de Maurício no concurso público da mesma 

companhia energética na qual havia feito o estágio, o que gerou um novo problema: 

como conciliar a rotina de estudos no final do Mestrado com a escrita da Dissertação e 

ainda ter que se dedicar a um trabalho que exigia muito de Maurício? 

 

[...] teve uma janela onde eu estava escrevendo a Dissertação e... e 

trabalhando... essa... essa também foi meio punk (Risos)... eu lembro, os seis 

meses foram... foram muito difíceis, viu? [...] Pra defender, não é?... não é?... 

defender e... e trabalhar, não é?... nó! Viajava, tinha que viajar. (Silêncio. 

Inspira profundamente.)... Mas eu tinha convicção: “não!... vou ter que 

terminar esse negócio, vou me empenhar”. Recebi carta do coordenador 

perguntando “e... e aí, você não vai terminar?... tem que defender”, não é? Eu 

defendi nos... dentro do período normal. 

 

Sobre o ingresso na companhia energética e sobre a rotina de trabalho de 

Maurício nesta companhia tratarei no capítulo seguinte. Aqui, o que importa é verificar 
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que Maurício parece ter aprendido muito bem a “investir” escolarmente em si mesmo, 

ainda que este “investimento” traga a marca da incerteza acerca de seus resultados 

futuros. Deixar o emprego oferecido no Rio de Janeiro, garantia de renda imediata, para 

fazer o Mestrado sem expectativas reais de ingresso no mercado de trabalho confirma 

como os horizontes escolares do jovem foram se ampliando, como ele foi adquirindo 

uma confiança cada vez mais maior em si mesmo e como ele foi construindo estratégias 

que tornaram menos sofrida a sua vida, através de um investimento cada vez maior nos 

estudos. Não pretendo afirmar que Maurício conseguia prever um “efeito”, um 

“resultado” de suas ações, pois, “os agentes reais estão muito longe de deter a 

informação completa sobre a situação que uma ação racional suporia” (BOURDIEU, 

2010d, p. 87. Grifo do autor.). O que pretendo mostrar é que esse ator social parece ter 

percebido, depois de todo o seu período universitário, que as suas chances de êxito no 

mundo acadêmico eram cada vez maiores e que aquilo que antes lhe parecia 

improvável, agora passou a se mostrar como possível, como uma “aposta” que valeria a 

pena ser feita. 

Interessa também notar que a família do jovem parece ter dado apoio à sua 

decisão de continuar a estudar e não ir para o Rio de Janeiro, ou pelo menos a família 

parece não ter feito oposição à sua decisão, visto que a conclusão do curso de 

Engenharia Elétrica, que na ocasião do ingresso de Maurício na UFMG fora um tanto 

dramática, veio confirmar, de uma vez por todas, a “vocação” de Maurício para os 

estudos. 

A seguir, apresento uma síntese dos cursos de formação continuada feitos por 

Maurício, bem como de outros cursos feitos por esse ator social. 

 

5 – Formação continuada e cursos em geral 

 Além da graduação e do Mestrado em Engenharia Elétrica, Maurício fez uma 

pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Gestão da Inovação Tecnológica 

pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), no ano de 2009, 

além de outros cursos de curta duração, como um curso de carga horária de quarenta 

horas em Avaliação Econômica de Investimentos, pela Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI). Atualmente cursa um MBA na área de Gerenciamento de Projetos na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segue um excerto do depoimento de Maurício sobre 

este último curso, não tanto para uma análise de seu conteúdo, mas para mostrar a 
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desenvoltura e a segurança
18

 do jovem ao tratar de questões referentes ao seu trabalho, 

desenvoltura e segurança que não ocorreram em outros momentos da entrevista: 

 

É... são... é um curso de... 18 meses, não é?... é um... MBA em Gerenciamento 

de Projetos, não é? [...] É... projetos, todas as companhias fazem projetos. 

Isso que vocês estão fazendo agora é parte de um projeto, não é? É... é um... 

é... (Pigarreia). Bem, eu já lido com projetos desde... de... na área de... na 

companhia desde o momento que eu entrei lá, não é? Você fazer uma casa é 

um projeto, uma subestação, uma linha, é um projeto, não é? Quando eu falei 

em pesquisas e desenvolvimento, são projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, não é? Então, esse curso é... é... desenvolver... as áreas de 

conhecimento, não é?... relacionadas ao gerenciamento de projetos, que aí 

envolve Recursos Humanos [RH], envolve comportamento, envolve pessoas, 

envolve... é... a questão técnica mesmo do gerenciamento de projetos, tempo, 

escopo, recurso, não é?... é realmente... bem amplo, assim, vamos falar assim, 

o arcabouço teórico, por trás de um projeto, apesar de ter uma conotação de 

ser bem específico, quando você fala assim “Ah! Gerenciamento de 

Projetos”, não é? É algo específico, mas... é muito... interdisciplinar, não é? 

 

A composição do capital cultural institucionalizado de Maurício é contínua, e 

além do seu “gosto pelo estudo”, já tantas vezes mencionado, o entrevistado sabe da 

importância da formação continuada para o seu progresso dentro na companhia na qual 

atua. Os cursos que Maurício fez e faz não parecem ser por imposição da companhia, 

mas por uma tendência do jovem a buscar o seu desenvolvimento profissional e 

intelectual, tendência que é parte de seu habitus socialmente construído e 

constantemente reconfigurado. 

 Maurício fala Inglês com fluência, ainda que não se considere “totalmente 

proficiente”. Embora não tenha especificado, o jovem disse ter feito “alguns cursos” de 

Inglês, tendo concluído um deles, no Inglês e Cia Idiomas – uma escola privada de 

idiomas em Belo Horizonte, que faz parte de uma rede de franquias –, e que ainda hoje 

estuda muito a língua inglesa, porém, não vai com regularidade à escola, por falta de 

tempo. Em seu Currículo Lattes, cuja última atualização foi no dia 06 de outubro de 

2011, portanto, há mais de um ano, Maurício informou que compreende, fala, lê e 

escreve bem a língua inglesa. 

 O estudo do Inglês é uma “questão de hábito”, para Maurício, que declarou 

sempre ter gostado de estudar esse idioma, desde os tempos da educação básica, mas 

além do lado subjetivo, ele sabe da importância de se dominar uma língua estrangeira 

para a garantia do seu progresso na companhia, já que o Inglês é “referência”, “quase 

                                                           
18

 Apesar de alguns vícios de linguagem, como a repetição contínua do “né?”, que optei por grafar “não 

é?” em toda esta Dissertação, Maurício sempre falava com uma segurança e uma fluidez maiores sobre os 

assuntos relacionados ao seu trabalho ou sobre estudos diretamente relacionados a ele. 
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todos os livros da... da... da Engenharia Elétrica... não é?... são em Inglês, os melhores 

são em Inglês, não é?... então... então era... era quase uma obrigação” (Grifo meu). 

Portanto, conhecer o Inglês e aperfeiçoar-se nesse idioma é uma moeda de troca, 

um tipo de capital cultural indispensável para alguém que ocupa um cargo como o de 

Maurício em uma empresa com empreendimentos e relações internacionais: “Eu já fiz 

algumas apresentações em... Inglês, principalmente em... a gente interage com pessoas 

de fora... a Companhia tem relações [...] Internacionais, não é?”, e aqueles que querem 

ter uma visibilidade na companhia buscando uma ascensão dentro da mesma, precisam 

se dedicar ao estudo de outros idiomas. 

Além do Inglês, Maurício disse ter estudado também o Espanhol, durante algum 

tempo, igualmente sem precisão. Sobre o seu grau de fluência neste idioma o jovem 

declarou: “Eu me... eu me viro bem, até que um pouco, não é? (Risos)”. A informação 

sobre a língua espanhola no Currículo Lattes de Maurício é a seguinte: Compreende 

bem, fala razoavelmente, lê bem e escreve razoavelmente. 

Sobre publicações de textos de sua área, até a data da última atualização de seu 

Currículo Lattes, Maurício informou ter publicado sete textos, todos em parceria com 

outros autores. Sobre participações em eventos (congressos, simpósios, etc.), nacionais 

e internacionais, há o registro de sete, sem especificação se como ouvinte ou palestrante. 

 Do que foi apresentado até aqui, destaco o fato de que Maurício parece ser um 

ator ciente de que uma formação continuada, associada à sua disposição para o trabalho, 

fazem dele um trabalhador cuja imagem de alguém “disponível”, “dedicado”, 

“esforçado” e “competente” se converte em um elevado capital simbólico dentro da 

companhia na qual trabalha, e este capital tem possibilitado a Maurício progredir em sua 

carreira. A seguir, apresento uma síntese analítica dessa trajetória socioescolar que, a 

despeito das oscilações, revelou-se fortemente ascendente. 

 

6 – Reflexões sobre o presente capítulo 

 A presença da FUMP foi determinante para que Maurício concluísse o seu curso 

superior em Engenharia Elétrica. Como mostrei, além dos benefícios recebidos desta 

instituição garantirem a manutenção de Maurício na UFMG, ele ainda auxiliava os pais, 

enviando-lhes parte desse benefício. A família de Maurício não teria condições 

econômicas para manter o filho na capital mineira, o que tornou crucial a assistência da 

FUMP. Os valores recebidos pela pesquisa de Iniciação Científica, pela monitoria em 
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uma disciplina, assim como os “bicos” que fez como professor particular e de violão 

também foram fundamentais para garantir que Maurício levasse a cabo a sua aventura 

universitária. Apesar de todas estas atividades, Maurício nunca precisou “trabalhar” para 

se manter em Belo Horizonte, o que foi igualmente um fator determinante para a 

conclusão de seu curso, dado o nível de exigência do mesmo. 

Chamo a atenção aqui ao problema, não mais do acesso, mas sim da 

permanência do estudante de origem popular nos meios universitários. No caso de 

Maurício, por ter ingressado em um curso altamente seletivo e de alto prestígio social, 

principalmente por se tratar de um curso de uma universidade pública, o problema se 

torna ainda mais complexo. Apesar de considerar os inúmeros componentes pessoais e 

sociais que estão em jogo na vida universitária dos jovens oriundos das camadas 

populares, componentes de ordem material e também simbólica, entendo que os fatores 

ligados às questões econômicas são determinantes na questão da garantia de 

permanência desse perfil de estudante na universidade. A falta de condições financeiras 

para se manter no curso – comprar materiais e livros, locomover-se pela cidade, 

alimentar-se, vestir-se, ter uma vida social junto aos colegas, entre outros fatores – 

torna-se um grande obstáculo a ser transposto, especialmente no caso de jovens como 

Maurício, visto que ele precisou sair de sua cidade natal no interior de Minas Gerais 

para morar em Belo Horizonte, consequentemente gerando preocupações com a 

moradia. Pensar esta questão é importante, especialmente em um país como Brasil, caso 

a real democratização da Educação de fato esteja em pauta na discussão das políticas 

públicas. 

Outro fator essencial é o que diz respeito à questão da moradia na capital 

mineira. Impossibilitado de morar com os seus avós, pela distância em que a residência 

do casal ficava da UFMG, e talvez pela precariedade de recursos materiais dos mesmos, 

Maurício precisou morar “de favor”, por cerca de dois anos, com um casal de idosos, 

amigos de seu pai, vivendo sem muita “liberdade”. Em seguida, foi morar com um tio, 

e, apesar da longa distância do campus e mesmo com problemas de relacionamento com 

seus primos, o estudante morou com esse tio até o final do seu curso. Mesmo que as 

condições de moradia de Maurício em Belo Horizonte não tenham sido ideais, é 

inegável o fato de que isto não foi um problema dos mais graves. O estudante morou em 

apenas dois endereços diferentes ao longo de todo o seu curso e, embora sempre 

alimentasse o sonho de montar uma república, buscando mais “liberdade”, Maurício 

teve onde morar e fora relativamente bem recebido. Aqui, mais uma vez, notamos 
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aquela “solidariedade familiar” observada por Lahire (1997, p. 195) em famílias dos 

meios populares. 

A carência material foi igualmente desfavorável às inserções socioculturais de 

Maurício em Belo Horizonte. Os momentos de lazer, especialmente nos dois primeiros 

anos de sua graduação, parecem ter sido raros, o que dificultou ainda mais a 

incorporação de uma cultura diferenciada pelo jovem, cujas práticas culturais são 

limitadas, o que pude levantar ao menos como hipótese. A imagem que a figura de 

Maurício transmite é a de um jovem que atingiu altos níveis escolares, sociais, 

profissionais e econômicos, embora não tenha conseguido se apropriar desse tipo de 

cultura, que faz parte, comumente, do universo dos estudantes mais abastados. Chamo a 

atenção para o fato de que Maurício possui poucos bens culturais (livros, quadros, entre 

outros) e que em Portes (2001) não há relatos da posse desse tipo de bens por parte de 

sua família. Isso me faz levantar a hipótese de que a sua família nunca tenha tido uma 

relação muito próxima com a “cultura legítima”, ou com as “práticas culturais 

legítimas”, nos termos de Fraçoise Dumontier, Fraçois de Singly e Claude Thélot (1990, 

p. 73) apud Lahire (2006, p. 482), talvez não apenas pela escassez econômica, mas pela 

ausência de disposições para tal. 

Do mesmo modo, as relações interpessoais de Maurício com os colegas, bem 

como a sua relação com os professores, mostraram-se tensas nos semestres iniciais, pois 

essas relações também dependem, de certa forma, do capital cultural adquirido pelos 

atores a partir da origem social, conforme procurei mostrar. Contudo, esta situação foi 

se modificando a partir do Ciclo Profissional do curso, pois Maurício foi se adaptando à 

nova realidade, e movido por um “complexo de igualdade”, passou a conviver de modo 

menos tenso com os seus colegas socialmente distintos: formou uma banda de música 

com alguns deles e passou a se inserir de modo mais frequente e proveitoso na vida 

social da capital mineira. 

O depoimento do jovem sugere uma trajetória acadêmica que comporta 

oscilações (com duas reprovações) e com notas “um pouco acima da média”, o que não 

comprometeu a conclusão do seu curso dentro dos cinco anos previstos. Isto porque, 

independentemente do seu rendimento quantitativo, o estudante conseguiu produzir 

conhecimentos necessários para fazer dele um universitário “competente”. As quedas no 

desempenho do jovem não são atribuídas por ele às dificuldades inerentes ao curso, ou 

mesmo às suas “atividades extras” (Iniciação Científica, monitoria, aulas particulares e 

aulas de violão), mas às questões paralelas à vida acadêmica, mais especificamente às 
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preocupações com os seus problemas familiares, como a doença da mãe e do irmão 

mais velho. 

O período do Estágio Curricular Supervisionado se deu em meio a problemas 

relacionados à distância da casa do tio de Maurício, casa em que morou nos três últimos 

anos de seu curso. O desgaste do estudante foi ainda mais intenso, pois ele passava a 

maior parte do dia fora de casa, seja no campus ou no local de trabalho, que também 

ficava distante da UFMG. Todavia, Maurício viveu com grande gosto essa fase, por tudo 

o que aprendeu, por tudo o que pode conhecer “na prática”. 

Maurício se formou no ano 2000, participou da cerimônia oficial de colação de 

grau, mas do baile ele só participou porque ganhou o convite. De fato, sua condição 

econômica precária o impediu de contribuir com a comissão de formatura durante os 

cinco anos de seu curso. 

Formado, mas sem emprego, Maurício se lançou, imediatamente, a uma nova 

aventura: o Mestrado em Engenharia Elétrica na UFMG. Essa nova fase de sua vida de 

estudante parece ter sido relativamente mais tranquila, tanto no aspecto acadêmico (não 

há relatos de dificuldades com as disciplinas, por exemplo), quanto no que tange ao 

convívio social e também no aspecto financeiro: apesar de não sair da universidade 

empregado, a bolsa do Mestrado amenizou a situação de Maurício, já que seu valor era 

elevado em relação aos seus recursos anteriores. 

Ciente da importância de uma formação continuada, Maurício fez (e continua a 

fazer) cursos de curta e média duração em instituições diferentes, como por exemplo, 

uma pós-graduação lato sensu na PUC-MG, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, entre 

outros. O jovem tem fluência na língua inglesa e “se vira” na língua espanhola, 

conhecimentos necessários a quem sabe que o progresso na companhia em que trabalha 

depende da capacidade dos funcionários de se relacionarem com pessoas e grupos do 

exterior. 

 Apesar de todo o seu sofrimento com os problemas pessoais, a forte carga 

emocional em decorrência do estado de saúde da mãe e de seu irmão mais velho, e 

mesmo com todos os problemas econômicos, de moradia entre tantos outros, “desistir 

não era opção, simplesmente”, para Maurício: 

 

Se tivesse que entrar numa guerra encarniçada eu entrava, pra usar um termo 

assim, meio bélico, não é?... Era... uma disposição meio, sei lá, fora do... Eu 

não sei se eu vou ter isso na... na vida ainda... de... da... da... da mesma 

intensidade, mas é... é... é... meio sem paralelo, assim (Risos). Eu me... eu me 

agarrei àquilo, não é? 
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 A sensação de Maurício parece ser a de quem sempre acreditou poder superar os 

mais difíceis obstáculos, talvez pelo fato de eles sempre terem se mostrado passíveis de 

transposição ao longo da sua trajetória, mesmo que todas as barreiras superadas por ele 

não o tenham sido sem um esforço “sem paralelo”:  “Não tinha outra [...] opção a não... 

a não ser seguir em frente, não é?” 

 No próximo capítulo, apresento o ingresso e a evolução de Maurício no mundo 

do trabalho. Procuro compreender as mudanças econômicas, relacionais e culturais que 

aconteceram na vida do entrevistado e como a sua vida social e sua relação com a sua 

família passaram a se dar a partir do momento em que Maurício ingressou no mundo do 

trabalho remunerado, como Engenheiro Elétrico. 
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CAPÍTULO III 

O MUNDO DO TRABALHO E A VIDA SOCIAL DO ATOR APÓS OS ESTUDOS 

SUPERIORES 

 

Saí com um diploma... Mas aquilo, por si só, não era garantia 

de nada (Maurício). 

 

Neste último capítulo, apresento e analiso a vida de Maurício ao final do 

Mestrado e trato igualmente de seu ingresso, permanência e evolução no mundo do 

trabalho. Discuto aspectos relacionados a seus projetos e sonhos futuros, buscando 

compreender a relação entre a sua escolarização e a sua vida socioprofissional. 

Reflito também sobre a sua atual situação econômica e cultural, buscando 

entender as mudanças ocorridas na vida do jovem (e também na vida de sua família), 

em sentido material e simbólico. Busco elucidar como as questões objetivas e subjetivas 

contribuíram para a atual vida social desse ator. 

Algumas indagações me levaram à elaboração do presente capítulo, das quais 

menciono algumas aqui: 1) Como passou a ser a relação de Maurício com a cultura após 

os seus estudos em nível superior? 2) Que mudanças ocorreram na sua relação com os 

seus conterrâneos e com os seus amigos após o seu ingresso em uma profissão 

socialmente prestigiada, a saber, a de Engenheiro Elétrico de uma companhia 

energética? 3) Quais são as suas condições materiais de existência e como elas são 

vistas por ele mesmo? A partir destas, novas perguntas foram surgindo, seja durante a 

entrevista, seja ao analisar a transcrição da mesma, como por exemplo, aquelas que 

dizem respeito aos seus projetos para o futuro. 

Outra indagação que se mostrou relevante é aquela que diz respeito ao 

relacionamento de Maurício com a sua família, considerando que nenhum de seus 

membros atingiu uma escolaridade tão longa quanto a sua. Como o jovem e seus 

familiares passaram a lidar com a “distância escolar”, por assim dizer, surgida entre 

eles? Se e em que sentido isso afetou as relações familiares? E, também, o que mudou 

na configuração familiar do ator a partir desse novo período? 

Procurei compreender a vida de Maurício no mundo do trabalho, as funções que 

ocupou e as atividades de seu cargo atual na companhia onde trabalha, bem como as 

suas outras formas de trabalho anteriores ao ingresso nesta companhia. Interessa saber 



100 
 

como se deu a sua entrada, bem como a sua permanência e ascensão no mundo do 

trabalho, como passaram a ser as suas relações sociais, as suas condições materiais de 

existência, a sua vida cultural e, também, qual é o papel da escola em todo esse 

processo, na concepção de Maurício. Em uma só expressão, que mudanças operaram e 

operam nessa trajetória? 

As datas, valores e dados que aparecem neste capítulo nem sempre são precisos, 

pois muitas das vezes o jovem não soube ou não se sentiu à vontade para precisar 

alguns números, o que respeitei, sem receios de que isto pudesse comprometer a minha 

pesquisa. O que interessa são as mudanças que ocorreram na vida de Maurício após a 

sua formação superior, não a precisão ou mesmo os detalhes técnicos referentes ao seu 

trabalho, por exemplo. Entendo que até mesmo as imprecisões e hesitações do jovem, 

de certa forma, abriram espaço para reflexões importantes em meu trabalho: “o tempo 

vai passando, a gente perdendo a... eu não sou muito bom de datas, assim...”. Desta 

forma se protege o ator privilegiado aqui neste trabalho. 

Na seção número 1 trato do ingresso e da evolução de Maurício no mundo do 

trabalho para, em seguida, na seção número 2, tratar da evolução econômica do ator 

investigado. As seções 3 e 4 são destinadas à analise da nova configuração da vida 

social de Maurício, incluindo suas viagens, seus momentos de lazer, suas inserções 

sociais e culturais. Trato também da reconfiguração do capital social de Maurício, 

buscando compreender como ele é percebido atualmente por seus familiares, amigos e 

conterrâneos. Logo em seguida, na seção de número 5, discuto as perspectivas futuras 

de Maurício, ou seja, seus sonhos e projetos para o futuro social e profissional. Encerro 

este capítulo apresentando a visão de Maurício acerca da escola, isto é, procuro entender 

qual é o valor e o significado atribuídos por esse ator à Educação Institucionalizada, 

bem como à busca pelo conhecimento, de forma abrangente. 

 

1 – Novas portas de acesso aos “andares de cima” da sociedade: o ingresso e 

progresso de Maurício no mundo do trabalho 

Concluída a graduação, no ano de 2000, Maurício ainda estava desempregado: 

“Saí com um diploma, não é? Mas aquilo, por si só, não era garantia de nada”. Ainda 

assim, a posse do “diploma” foi suficiente para que o estudante ingressasse no 

Mestrado, propondo-se a cursá-lo sem grandes dúvidas e hesitações, ao que parece, 

exceto por aquele único momento de hesitação quando o jovem recebeu uma proposta 
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de trabalho na cidade do Rio de Janeiro e, caso a aceitasse, teria que abandonar o curso 

de Mestrado. 

Maurício disse ter se inscrito para alguns processos de treinamento (trainee) em 

algumas empresas, cujos nomes não foram mencionados, mas até aquele momento não 

havia sido selecionado para nenhum: “até então eu não tinha passado em nenhum 

trainee, não tinha, não tinha emprego”. 

Embora Maurício fosse bolsista do CNPq, a necessidade de trabalhar se 

mostrava uma realidade cada vez mais inadiável. Por isso, paralelamente ao Mestrado, 

Maurício, em parceria com um aluno do Doutorado, prestou serviços de consultoria para 

firmas que “pinçavam [...] alguns estudantes da pós [graduação] pra tratar de assuntos 

bem específicos”. Esta atividade durou pelo menos oito meses, segundo o entrevistado. 

As consultorias visavam a atender algumas firmas no que diz respeito à 

qualidade da energia, e Maurício e seu parceiro de empreitada trabalhavam, entre outras 

coisas, com simulações computacionais, tudo visto pelo jovem como um “desafio 

grande”, pois eles precisavam resolver “problemas cabeludos”, e esta parece ter sido 

uma atividade importante, pois além da experiência prática adquirida, “deu um certo 

refrigério, porque era um... foi um... era um dinheiro bem-vindo”. 

O primeiro contato direto de Maurício com a companhia na qual trabalha 

atualmente foi através do seu Estágio Curricular Supervisionado, realizado nesta 

companhia, durante o 9º e 10º períodos de seu curso. Aquele contato com um universo 

inteiramente novo, do qual o estudante afirmou ter gostado muito, foi uma experiência 

importante, embora o seu discurso me leve a crer que, na ocasião do estágio, não existia 

ainda a ambição de Maurício de um dia fazer parte daquela companhia, efetivamente. 

Esse sonho, assim como aquele de cursar Direito na UFOP, não lhe soava como um 

“sonho lógico”, tanto que, quando Maurício prestou o concurso público da companhia, 

ele o fez sem grandes expectativas, e foi motivado mais por amigos que o estudante 

havia feito na própria companhia, à época do estágio, que por seu desejo próprio: 

 

Pois é, eu... eu fiz até o concurso pro (Balbucia)... por... talvez um pouco por 

insistência de... de alguns... amigos que eu tinha feito lá no... na época do 

estágio. Tanto é que eu fiz a inscrição no concurso no... nos 45 minutos da 

prorrogação, ahm... do segundo tempo... ahm... no finalzinho da prorrogação, 

não é? 

 

 Na verdade, o gosto pela vida acadêmica também surgiu como um motivador 

para que Maurício, em vez de tentar se inserir no mundo do trabalho, procurasse entrar 
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direto no Doutorado em Engenharia Elétrica da UFMG: “É... fui... na última hora 

mesmo, que fiz a inscrição... (Silêncio)... não é?... (Silêncio)... e... eu não estava, na 

verdade eu já... eu já pensava em seguir a carreira acadêmica, fazer o Doutorado”. 

Contudo, Maurício foi aprovado logo nesse primeiro concurso, e o jovem reconhece que 

o ingresso na companhia, no ano de 2002, quando estava no semestre final do curso de 

Mestrado, “foi muito bom”, e o fato de tudo “ter dado certo” teve a causa atribuída pelo 

jovem a algo um tanto vago e extrínseco, até certo ponto, à sua vontade, como se tudo 

tivesse ocorrido de maneira religiosamente predestinada: “as coisas [...] concorreram 

pra... pra... da melhor forma, não é? Pra que ocorresse da melhor forma, eu [...] eu... eu 

fico feliz de ter dado certo”. 

 Maurício entrou na companhia no cargo de “Engenheiro Júnior”, a princípio 

exercendo funções não muito compatíveis com aquilo que ele considerava ser a sua área 

específica de atuação, mais ou menos como havia acontecido durante o estágio na 

mesma companhia, o que, na leitura do jovem, foi positivo, já que ele teve a chance de 

exercer funções diversificadas. 

 

Então... (Bate com a caneta sobre a mesa)... é... (Pigarreia)... e o trabalho era, 

assim, um pouco... é... é... muito di... multidisciplinar, não é?... o ambiente... 

é... de empresa, não é? Então eu tinha que mexer com coisas que não eram 

exatamente o que (Balbucia)... extremamente especialista, não é? Então eu 

tive que diversificar mais a atuação (Balbucia)... não é? Essa diversificação 

foi... (Bate com a caneta sobre a mesa de forma ritmada) é... algumas coisas, 

em alguns momentos não tinha nada a ver, assim, é... lidar com... 

empreendimento, com a parte financeira, não é? E... a parte técnica... tinha 

que equilibrar isso aí. 

 

Maurício estava em vias de conclusão do Mestrado quando ingressou na 

companhia e, de acordo com ele, esse fato não significou muito, pois financeiramente 

não houve diferenciação alguma por sua titulação. Porém, em um dado instante da 

entrevista, Maurício afirmou que conseguir o título de Mestre em Engenharia Elétrica 

no momento em que estava entrando na companhia teve um lado vantajoso. Perguntado 

qual foi o efeito de se chegar à companhia com esta titulação, o jovem, um tanto 

hesitante, declarou: “Foi bom, foi bom. Não é? [...] de início não, porque a empresa é 

um pouco diferente [...] Sim e não, sim e não, é... depende do... do... da forma que... que 

é feita a leitura (Risos)”. Embora Maurício não tenha relatado, exatamente, porque teria 

sido bom, é fato que ele obteve vantagens simbólicas, por assim dizer, por ter uma 

titulação maior. Desde o seu ingresso na companhia, seus superiores parecem ter 

confiado bastante no potencial do jovem, delegando a ele tarefas de alta complexidade e 
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responsabilidade dentro da empresa. 

De início, o trabalho de Maurício dentro da companhia incluía atividades 

distintas, às quais ele precisou se adaptar. Essas atividades iam de “empreendimentos 

que acontecem... no campo [trabalhos na rua, inclusive em cidades diversas]” a 

“atividades de escritório”, e a sua adaptação foi um tanto árdua, talvez pelo fato de o 

jovem ter notado uma certa distância entre o que aprendeu na academia e o que 

vivenciou na prática. 

 

Você sai... pronto... você sai formado na universidade, mas, assim, quando 

você cai na... na... na... no mundo da empresa, você tem que lidar com “N” 

coisas distintas. Não é?... questão de... não é?... questão de... a própria 

questão de relacionamento, que... (Balbucia) que é... que é sempre muito 

complicado, não é?... não é? 

 

É importante apresentar aqui, ainda que resumidamente, como era o trabalho de 

Maurício nesta época, pois isto mostra o empenho desse ator para se consolidar no 

mundo do trabalho, especialmente no caso de uma profissão prestigiada na sociedade. 

Como Engenheiro Júnior, o jovem “tinha que consolidar informações [...] relatórios, 

análises, orçamento, isso aí era um trabalho de escritório. E tinha uma parte de campo, 

e... realmente [...] pegar o trecho, não é?... como é a palavra”. A avaliação que ele 

mesmo fez, principalmente da parte de campo, foi positiva: 

 

É... então, então isso aí até foi muito bom porque eu conheci muito... conheci 

muitas cidades, aí... muitas mesmo. Interior de Minas, muitas. Então nessa 

primeira... nos primeiros dois anos eu mudei... eu não sei precisar em 

quilômetros, mas foi uma distância (Risos)... é... foi uma distância 

considerável. Norte, leste, sul, norte. 

 

Essas viagens a trabalho, que a princípio se limitavam ao estado de Minas 

Gerais, depois de um determinado período se tornaram nacionais, pois os 

empreendimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão que 

regulamenta as atividades das prestadoras de serviços relacionados à energia no Brasil, 

são nacionais, e a companhia na qual Maurício trabalha oferece energia elétrica para 

vários outros estados brasileiros, inclusive com alguns projetos fora do Brasil, em 

determinados locais da América Latina. Por isso mesmo, o “raio de ação” de Maurício, 

ainda como Engenheiro Júnior, foi se ampliando, e ele passou a viajar para o Rio de 

Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Pará, Paraná, Rio Grande do 

Sul, e outros estados. 

Nessas viagens, Maurício trabalhava com estudos “de viabilidade técnica e 
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econômica”, na realidade, gerenciando estas empreitadas, o que na prática se tratava de 

“fazer levantamento [financeiro], participar de (Balbucia)... [medição] topográfica, 

geográfica, [...] negociar” as intervenções em áreas privadas, com os proprietários 

destas, além de ter que lidar com questões contábeis e legais. 

Aquele “raio de ação” que se ampliou fez com que, igualmente, fossem se 

ampliando os horizontes sociais, culturais e profissionais de Maurício, como ele 

declarou: “é um aprendizado [...] tácito, não é? [...] é uma riqueza muito grande, assim, 

de [...] informação, não é? Tem coisas que eu não aprendi na minha cidade que eu 

aprendi no [...] no trabalho”. 

Apesar da grande quantidade de trabalho e da necessidade constante de 

adaptação, “por outro lado tinha uma folga muito grande e [...] uma melhora muito 

grande com relação à questão de... de recurso, não é?... pra... sobreviver, não é? [...] 

Salário!”. Não pretendo relacionar diretamente a formação superior com o ingresso em 

empregos cuja remuneração seja elevada e que sejam socialmente prestigiados, mas é 

importante notar que, ao ingressar em uma companhia de amplas relações, em um cargo 

socialmente prestigiado e com uma remuneração significativa, Maurício parece ter se 

sentido recompensado de todo o seu esforço e de todo o seu investimento na vida 

escolar, reconhecendo-se como o agente principal de seu destino social. Isso se justifica 

pelo fato de que em vários momentos da entrevista o jovem sempre tenha chamado a 

atenção à importância do seu esforço na construção de sua carreira: “foi minha 

trajetória... (Balbucia)... foram as minhas escolhas e eu não... é... e eu não... não tenho 

como comparar isso” (As ênfases são de Maurício). 

Maurício exerceu o cargo de Engenheiro Júnior na companhia durante quatro 

anos, sendo promovido, em seguida, a Engenheiro Proficiente. No cargo de Engenheiro 

Proficiente, apesar de ter tido um aumento considerável em sua remuneração, o jovem, 

gargalhando durante o comentário, disse que a única mudança que houve foi o aumento 

do seu trabalho e das suas responsabilidades: “Só a carga de trabalho [...] vai 

aumentando”. 

Foi nesta época, por volta do ano de 2006, que ele passou a participar dos 

“leilões da transmissão” e dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D), 

programas regulamentados pela ANEEL e executados pela companhia na qual trabalha, 

bem como por todas as outras empresas nacionais do setor de energia. 

 

É. Isso. Mas aí (Balbucia)... na, foi na época que eu já estava participando 
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dos leilões, não é? Leilões da transmissão, aí, realmente foi muito bacana. 

De... de aprendizado, realmente, você ajudar uma empresa a nascer, não é?... 

não é?... e... na época também foi quando eu comecei a mexer com... com os 

projetos de P & D da ANEEL, não é? Aí foi uma volta, assim, pra 

universidade, não é? 

 

O excerto acima oferece pontos interessantes para serem analisados, pois 

revelam características de como esse jovem vai construindo seu aparato cognitivo de 

atuação frente às novas questões: 1) como em toda a sua trajetória, o desafio parece 

mover Maurício, pois ele sempre fala das novidades, por mais difíceis que possam ser, 

com grande entusiasmo (“realmente foi muito bacana”); 2) o jovem gosta de aprender, e 

o aprendizado é um grande motivador em todo o seu percurso social e escolar; 3) aquela 

aptidão e aquele gosto pela vida acadêmica, dos quais Maurício precisou abrir mão por 

um tempo para se dedicar ao trabalho, puderam ser parcialmente retomados, já que os 

Programas de Pesquisa e Desenvolvimento eram de cunho acadêmico, inclusive 

efetuados em parceria com a UFMG. 

A respeito dos “leilões da transmissão”, um deles, realizado na cidade de Foz do 

Iguaçu, no estado do Paraná, parece ter sido marcante na trajetória profissional e social 

de Maurício, pois ele falou sobre este evento com grande entusiasmo, adjetivando-o de 

“bacana”. 

É relevante mencionar como Maurício, que recebera auxílio da FUMP e bolsas 

de pesquisa e monitoria, conseguindo assim se manter na UFMG, ainda que a duras 

penas, à época da graduação, passou a viver uma experiência inversa: a companhia 

fornece bolsas de pesquisa nos programas realizados em parceria com as universidades, 

e, como gerente de um P & D em parceria com a UFMG, Maurício, de “demandante” 

passou a ser “de certa forma, um fornecedor”. Isto porque no cargo que Maurício 

ocupava e em sua função nesses programas eram atribuídas a ele responsabilidades 

como o fornecimento dessas bolsas, o que é visto “de forma até muito [...] positiva” por 

ele. Estar de volta à universidade, podendo auxiliar, como já fora auxiliado, e ainda 

estar em uma atividade profissional bem remunerada, cujo plano de carreira é estável, 

são motivo de grande contentamento para o jovem, contentamento expresso por ele em 

vários momentos da entrevista, analisando “as voltas que a vida dá”. 

Observo que, desde quando ingressou na companhia como Engenheiro Júnior, 

sempre foram delegadas a Maurício funções de alta complexidade e responsabilidade e, 

em meu entendimento, essa vantagem simbólica, essa “confiança” em seu potencial, por 

assim dizer, parece estar ligada à sua titulação de Mestre, praticamente concluída 
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quando Maurício foi aprovado no concurso público daquela companhia, mas também, e 

principalmente, à confirmação do seu potencial devido ao cumprimento sempre efetivo 

e com competência de tudo o que lhe fora – e ainda é – proposto, assim como à 

disposição de Maurício em aceitar novos e grandes desafios. Tudo isto faz com que ele 

seja visto como “uma pessoa dinâmica”: 

 

[...] empresa é... vive de resultados, não é? Então [...] quando está dando 

lucro, realmente, as coisas são (Balbucia) mais fáceis, não é? [...] mas eu 

sempre fui visto como uma pessoa dinâmica, (Balbucia) apesar de ter esse 

lado acadêmico forte, não é?... lado técnico, porque às vezes eu [...] contrasto 

um pouco com a tônica da empresa [...] que é mais voltado pra gestão, não 

é?... mas é, são aqueles dilemas que existem, não é?... acho que em todas as 

companhias, não é? Mas... é... assim, as demandas que me foram colocadas, 

eu... cumpri [...] com reconhecimento [...] do meu gerente, não é? Então eu 

caía, caía coisa pesada pra eu resolver, entendeu? [...] projetos... polêmicos, 

não é? [...] Então você tem que dar uma resposta, não é? E... nesse ponto eu 

acho que eu cumpri todo... tudo aquilo que foi pedido [...] com o esmero que 

eu sempre tive com [...] nas coisas que faço, não é? [...] Até, acho, de certa 

forma isso... é... era uma marca minha isso de... não é?... saber lidar [...] é... 

com mais de um tipo [...] de coisas [...] ter disposição pra... pra estar 

aprendendo, não é?... não é?... é... mas eu não vou falar que... (Balbucia) que 

é tudo fá... muito fácil não, não... não... não é, não é fácil. Não é! (Grifos 

meus). 

 

É interessante também perceber a maneira como Maurício fala sobre suas 

aptidões como se elas fossem algo inerente à sua natureza. Dizer que aquelas 

características apresentadas no excerto acima eram “uma marca minha”, revela como 

ele não percebe, ou tem uma percepção limitada, de que seu comportamento 

profissional, escolar, social, enfim, todos os componentes de seu habitus individual, 

foram socialmente construídos através das suas múltiplas inserções sociais, desde sua 

socialização de origem, e que foram sendo constantemente reconfigurados ao longo de 

sua trajetória. 

Maurício foi promovido ao cargo de Engenheiro Sênior no início do ano de 

2010, cargo que ele ocupa atualmente. O ingresso de Maurício na companhia foi 

conquistado via aprovação em um concurso público, o que oferece uma certa 

estabilidade legal. Contudo, a evolução de um funcionário dentro da companhia parece 

não seguir um plano de carreira estático e pré-programado, como se de tempos em 

tempos, automaticamente, os funcionários fossem sendo promovidos. Quando Maurício 

afirmou que “empresa vive de resultados”, a questão do mérito como condição de 

promoção dentro da companhia me pareceu clara, e Maurício deixou a entender que 

mesmo a estabilidade não é algo tão concreto como pode parecer. Perguntado se a 

companhia poderia demitir algum funcionário concursado, após breve hesitação, o 
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entrevistado declarou: “É, isso é polêmico [...] mas em princípio, não [...] sou 

concursado [...] é CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], não é?”, reforçando isso ao 

dizer que a estabilidade na companhia não é cem por cento garantida, sem maiores 

esclarecimentos por parte de Maurício a esse respeito. 

Os relatos de Maurício sobre a sua evolução na companhia sugerem que nem 

todos os que ali ingressam ocupando o cargo de Engenheiro Júnior atingem o posto de 

Engenheiro Sênior em um espaço de tempo de oito anos, como foi o seu caso. A 

companhia, conforme o entrevistado, possui uma política de promoções, ou um plano de 

carreiras, cujas regras abarcam exceções no que diz repeito “à disponibilidade de 

recurso, à boa vontade” dos funcionários, ao respeito pela hierarquia, enfim, o plano de 

carreiras parece seguir regras que “não são totalmente matemáticas, nem automáticas”. 

Para Maurício, foi “por reconhecimento” que ele conseguiu ascender dentro da 

hierarquia da empresa em um período relativamente curto. 

Na próxima seção, trato da evolução econômica de Maurício após o seu ingresso 

no mundo do trabalho e, também, como esta evolução proporcionou a ele poder ajudar a 

sua família no interior mineiro de uma forma mais significativa, com importâncias em 

dinheiro maiores do que aquelas da época da sua graduação. Optei por analisar este 

aspecto em uma seção à parte, por entender que “ascensão econômica” e “ascensão 

profissional”, embora ambas tenham acontecido paralelamente na trajetória de 

Maurício, são marcadas por características distintas: enquanto a primeira é de ordem 

especificamente material, pois propicia, entre outras coisas, a aquisição de bens 

materiais, a segunda é de ordem especificamente simbólica, pois gera uma elevação do 

capital simbólico daquele que ascende profissionalmente, ou seja, atrelado ao cargo 

ocupado surgem, não necessariamente bens materiais, mas sim prerrogativas, respeito 

dos subalternos, admiração por parte das demais pessoas e responsabilidades inerentes 

ao cargo. 

 

2 – Ascensão econômica 

 Como Engenheiro Júnior, cargo que ocupou por quatro anos, a saber, de 2002 a 

2006, a remuneração de Maurício girava em torno de oito e meio salários mínimos, de 

acordo com os valores da época: “na época chega a uns R$2.500,00, não... não lembro... 

exatamente não”. Na realidade, o salário mínimo nesse período variou de R$200,00 (a 

partir de abril de 2002) a R$350,00 (a partir de abril de 2006). Sendo assim, ao ingressar 
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na companhia em 2002, 8,5 salários mínimos correspondiam a R$1.700,00. R$2.500,00, 

possivelmente, era o valor com alguns adicionais, como o próprio ator deixou entender 

durante a entrevista, ou então o valor informado pelo jovem talvez fosse referente a 

períodos posteriores, pois a informação não foi precisa. Porém, o que interessa para os 

meus objetivos é notar o grande salto econômico de Maurício em um período 

relativamente curto, visto que, como bolsista de Mestrado seu ganho mensal era de 

aproximadamente R$730,00. 

 Esse salto econômico proporcionou a Maurício o pagamento de suas dívidas 

(“Bem, eu... pude... é [...] quitar todas aquelas dívidas que me incomodavam, aquele 

passado, não é? E que eu queria esquecer um pouco, não é?”), como aquelas referentes 

ao “cheque especial” (“eu fiquei... praticamente... cinco anos enrolando no cheque 

especial”), a dívida com a FUMP, que foi paga aos poucos, mas também fez com que o 

jovem pudesse continuar ajudando a sua família no interior, como sempre havia feito. 

Em suas palavras, apesar da remuneração pelo cargo de Engenheiro Júnior não ser um 

“super salário”, a nova renda lhe proporcionou uma estabilidade, ou uma condição de 

“equilibrar” suas dívidas e gastos. 

Mesmo estando em um emprego estável, socialmente prestigiado, com uma 

renda mensal razoavelmente elevada, é curioso notar que Maurício ainda era receoso 

quanto a sua condição social, como se tudo fosse incerto, assim como o fora a sua 

trajetória anterior. É certo que ele pôde “relaxar” um pouco de toda a sua “tensão”, 

todavia declarou: “Engraçado que em momento nenhum eu falava assim... eu estava 

buscando algo... eu não... tinha garantia de nada” (Grifo meu). 

Após quatro anos como Engenheiro Júnior, Maurício foi promovido ao cargo de 

Engenheiro Proficiente, isto por volta do ano de 2006, e passou a ter uma remuneração 

de aproximadamente R$5.000,00 mensais, praticamente o dobro do que entrara 

recebendo na empresa. Cerca de três anos depois, a nova promoção ao cargo de 

Engenheiro Sênior fez, como é de se esperar, que se elevasse ainda mais a remuneração 

mensal de Maurício e, entre hesitante e jocoso, ele declarou que passou a receber “uns 

R$7.000,00, assim”, e completou: “É, fica... fica... inclusive reforça, ‘Não, o pessoal 

precisa de um aumento, lá’ (Gargalhadas de todos)”. 

Maurício não quis dizer o valor exato de sua remuneração atual, limitando-se a 

dizer que é “um pouco mais” de R$7.000,00, e disse ainda “que realmente a gente 

(Balbucia) está um pouco até defasado (Risos)”. 

 Sobre algumas outras conquistas proporcionadas pela elevação salarial, Maurício 
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obteve a carteira de habilitação no ano de 2004, aos 28 anos de idade. Algo interessante 

sobre isto é que Maurício declarou que tirou sua carteira de habilitação tardiamente, por 

assim dizer, não por causa da sua condição financeira anterior, que o impossibilitava de 

gastar dinheiro com autoescola, por exemplo, mas pelo fato de ter se tornado mais 

“responsável” na medida em que ficava mais velho. É como se tirar a carteira naquela 

idade tivesse sido algo planejado por ele, o que entendo como sendo um artifício do 

jovem para dissimular a sua condição econômica anterior. 

 A compra de seu primeiro automóvel se deu pouco tempo depois de ter 

conseguido a sua habilitação. Trata-se de um Corsa, modelo de automóvel popular da 

Chevrolet, e que Maurício ainda não trocou. O jovem comprou este carro “zero”, e o 

motivo de ainda não tê-lo trocado por outro é por estar se “recusando” a “mudar”, por 

estar se recusando a “ceder à tentação aí de... do mercado, de ficar mudando”, não por 

não ter condições econômicas para trocá-lo, mas sim porque o seu carro por “enquanto 

está atendendo bem”. 

 Um detalhe importante é que Maurício foi reticente todas as vezes que falou em 

“renda”, “dinheiro”, “pobreza”, e a sua sinceridade diante das questões propostas na 

entrevista não me impede de analisar tais reticências, compreendidas por mim como a 

demonstração de uma certa dificuldade desse ator em encarar a sua situação social de 

origem. 

 Maurício, que sempre ajudara financeiramente a sua família, mesmo nos 

momentos de maior dificuldade econômica nos tempos da graduação em Engenharia 

Elétrica, atualmente consegue contribuir mais com a sua família nesse sentido. Ele 

declarou enviar R$1.000,00 para a sua mãe, “às vezes”, sem precisar a frequência que 

isto ocorre, e sugeriu que ainda pretende ajudar mais a sua família ao declarar que por 

meio da sua ascensão econômica a sua família “teve ganhos, não é?... e... e... mas... o 

alcance não... vamos falar assim, é um... é um... ainda é um alcance limitado porque eu 

não tenho como resolver problema, não é?... de todo mundo” (Grifo meu). 

 É preciso destacar que a evolução de Maurício no mundo do trabalho se deu de 

forma acelerada, que a sua renda mensal atual proporcionou a ele adquirir o seu 

apartamento próprio e proporciona a este ator contribuir de forma mais efetiva com a 

família no interior. A situação de conforto de Maurício e sua família foi melhorando 

progressivamente a partir do ingresso do jovem na companhia em que trabalha, 

revelando que os “investimentos” dele e dos seus familiares em sua escolarização e em 

sua estada em Belo Horizonte à época dos estudos foram rentáveis, mesmo que esses 
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“investimentos” não tenham sido racionalmente calculados, mas sim, marcados por 

incertezas quanto ao futuro. 

A seguir, passo à análise da vida cultural de Maurício, suas viagens e suas novas 

inserções no campo da cultura. 

 

3 – A descoberta do mundo: viagens, lazer e vida sociocultural 

 Algo que chama muito a atenção em Maurício, quando fala sobre as suas 

inserções culturais, sobre suas viagens e sobre seus momentos de lazer, é que tudo o que 

ele diz a respeito desses assuntos é vago, vacilante, impreciso e, por vezes, ele chega a 

ser evasivo, o que demonstra uma dificuldade em tratar dessas questões. O jovem disse 

que, morando no bairro de Lourdes, juntamente com os novos amigos, principalmente 

com os da companhia em que trabalha, ele passou a “conhecer mais a... mais a... a 

cidade... a cidade, falo o lado social, não é? Passei a conhecer muito isso aí. E passei a 

valorizar também”. Como é possível perceber, a resposta é vaga: o jovem passou a 

conhecer “a cidade”, “o lado social”, mas o que exatamente isso quer dizer, para ele? 

Essa pergunta não foi satisfatoriamente respondida na entrevista, pelo que me parece, 

por aquela dificuldade de tratar desse tipo assunto, ou por uma dificuldade em 

apropriar-se de uma cultura diferente da sua cultura de origem, de incorporar novas 

manifestações culturais. Solicitado a ele que especificasse seus gostos e preferências na 

vida social e no lazer, o entrevistado disse que gostava muito dos “bares” e da 

“gastronomia” do seu bairro, porém sem mais detalhes, como por exemplo, se prefere 

bares que possuem uma clientela de nível socioeconômico elevado, bares temáticos, ou 

se tem preferência por uma gastronomia mais sofisticada. 

 Maurício parece não ter uma noção própria de cultura, o que o torna inseguro ao 

abordar este assunto: “Você fala além da música? [...] É... eu não sei... até onde você 

está falando da... (Balbucia)... é... inserção cultural ou de... por exemplo, gosto, 

hobby...”, como se “gostos” e “hobbies” não pudessem ser tratados como elementos 

culturais. Ao contrário, quando o jovem aborda temas específicos de sua área de 

trabalho, a sua desenvoltura no falar, o seu traquejo com as palavras e mesmo a sua 

segurança se revelam bem maiores. 

 É fato que entre as diversas modalidades de capital cultural, Maurício parece 

deter aquela modalidade que se refere à sua formação e ao seu trabalho atual como 

Engenheiro Elétrico, a saber, aquela modalidade que Lahire (2006, p. 483) chamou de 
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capital cultural profissional. É necessário que ele domine a cultura específica do seu 

campo de conhecimento para que ele progrida na empresa em que trabalha e também 

para que ele possa se relacionar com as pessoas com as quais convive. 

 

Cada campo particular produz seu capital específico, e pode-se dizer que, 

para dominar nesse campo, é esse capital (por exemplo, do mundo dos 

negócios, de tal setor comercial ou de tal ramo industrial) que é preciso 

dominar, e não necessariamente o capital musical, literário, pictórico, teatral, 

cinematográfico, etc., legitimado pelas instituições oficiais (escolas, 

universidades, grandes escolas, museus, conservatórios, galerias, crítica 

musical, etc.) (Ibidem). 

 

Durante a entrevista, Maurício não mencionou frequências a cinemas, teatros, 

bibliotecas (exceto à biblioteca da companhia onde trabalha, com o seu material 

técnico), museus e fez poucas referências a respeito de uma cultura mais “humanística”, 

por assim dizer. Ele não mencionou nomes de filmes que já tenha assistido, nem mesmo 

de músicos ou bandas de sua preferência, mesmo gostando de música. Tudo isto vai ao 

encontro do que defende Lahire (2006), já que Maurício parece priorizar aquela cultural 

referente ao seu trabalho e a sua formação técnica, cultura que é parte de seu habitus 

profissional. 

 A “superioridade cultural” no mundo do trabalho e a “ética profissional” levam 

os atores a excluírem “sua alta cultura em favor de sua cultura de negócios, do almoço 

de trabalho” (LAHIRE, 2006, p. 483), visto que, de “uma forma de capital cultural à 

outra, a leitura literária e a cultura artística perdem o lugar central que detinham e 

podem”, na concepção de Lahire, “tornar-se embaraçosas do ponto de vista de uma 

cultura profissional em situações marcadas por uma forte concorrência econômica” 

(Ibidem). 

Para Maurício, “engenheiro padece desse negócio de ser pragmático”, fala que 

revela exatamente o que venho mostrando, ou seja, que o seu habitus foi se 

reconfigurando através de sua formação e ingresso no mundo do trabalho, a ponto de 

produzir nesse ator um efeito duradouro de orientação para práticas culturais mais 

condizentes com a sua cultura profissional que com aquela cultura dita “legítima”. 

Segundo Maurício, graças a seu trabalho na companhia energética, ele pôde 

viajar muito, a princípio dentro do estado de Minas Gerais, depois pelo Brasil e pelo 

mundo, e, realizar estas ações atualmente, para o jovem é uma questão de “querer” não 

mais de “poder”, como esclarece sua fala: 
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É... já viajei... bastante pelo Brasil... já (Balbucia)... América do Sul, Canadá, 

Estados Unidos, não é?... agora Europa... é, eu não fui pra Austrália porque 

eu não quis, entendeu? [...] mas se eu quiser ir, eu vou [...] então eu consigo, 

realmente, hoje eu tenho melhores condições de... de realizar as coisas (Grifo 

meu). 

 

É importante destacar que Maurício tomou gosto pelas viagens e falou delas com 

grande entusiasmo durante a entrevista. Não obstante, parece que a maioria das viagens 

mencionadas por ele foram viagens feitas a trabalho: “É... eu não sei nem quantas 

cidades eu (Balbucia)... eu passei, mas foram muitas, não é? Mas aí no curso normal do 

trabalho mesmo”. Se comparadas a viagens a trabalho, existem poucas menções 

explícitas a viagens a passeio durante a entrevista. 

Dos países da América Latina, as principais referências a viagens a passeio 

foram sobre as suas viagens para a Argentina, ocasiões em que pode conhecer Bariloche 

e a capital Buenos Aires. Embora não tenha mencionado exatamente a quantidade de 

vezes que esteve neste país, tudo leva a crer que foram ao menos duas vezes em que 

Maurício esteve por lá a passeio. Visitou também o Peru, tendo passado por importantes 

cidades e locais turísticos do país, como Machu Picchu, Nazca, Cuzco e o Lago 

Titicaca. Maurício disse ter ido à Santiago, capital do Chile, onde fez um amigo, e os 

relatos desta viagem revelam o clima de novidade vivido por um jovem originário das 

camadas populares em sua descoberta de novas realidades: 

 

[...] eu fui pro Chile, não é? Aí eu fui pra Santiago, e também... rodei 

bastante, até o sul... eu tinha... eu tenho um amigo chileno, não é? A gente foi 

até na... no... pé lá, do vulcão, lá. Foi até a primeira vez que eu tive contato 

com neve, foi muito... foi muito... (Balbucia)... foi bacana. Aí depois fui pra 

Argentina, aí alugamos um carro, andamos quatro mil quilômetros... 

(Balbucia)... passamos no meio do deserto, descendo até Bariloche, subimos 

os Andes, de carro, não é?... (Risadas)... a loucura, não é?... (Risadas)... no 

meio da neve... foi um carrinho... (Risadas de todos)... mas, não... não foi 

totalmente no meio da neve, tinha alguma, não é? 

 

Maurício também visitou o Chile mais uma vez, tendo feito uma dessas viagens 

na companhia de uma namorada, sem precisão de data: “Isso foi dois mil e... (Pensa, faz 

vários muxoxos)... 2009, eu acho”. 

Ampliando o raio das suas viagens, Maurício declarou ter ido aos Estados 

Unidos, a passeio, e ao Canadá, a trabalho. No Canadá, Maurício pôde conhecer as 

instalações de importantes empresas na área de energia e também manteve contato com 

autoridades internacionais no assunto, podendo inclusive ajudar a trazer alguns desses 

nomes para eventos organizados pela companhia em que trabalha no Brasil. A conclusão 
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do jovem a respeito da importância dessas viagens se refere ao “ganho de 

conhecimento” e de “relacionamento”, o que mostra um profissional que conhece bem 

as regras da sua companhia e usa esses “ganhos” para ir conquistando cada vez mais a 

confiança e o respeito de seus superiores. 

Maurício explicou que a forma como os funcionários da companhia energética 

que trabalha são indicados para participar dessas viagens internacionais é através de 

uma espécie de concurso interno de desenvolvimento de projetos. Assim explicou 

Maurício: “É, você participa de um [...] projeto, não é?... o projeto tem um... tem um 

recurso locado... não é?... mas você tem que defender... defender [...] Uma ideia. Qual 

que é o propósito, qual... quais são os ganhos”. Contudo, assim como no caso das 

promoções de cargo, esse processo parece não ser totalmente objetivo, mas parece 

também entrar em jogo a posse de um determinado tipo de capital social conquistado à 

base de um bom relacionamento pessoal dentro da empresa e de uma disposição para o 

trabalho, capital que Maurício vem acumulando durante toda a sua trajetória dentro da 

companhia. 

 Na ocasião da entrevista, Maurício ainda não havia saído do continente 

Americano. O entrevistado estava com uma viagem marcada para 1º de setembro de 

2012 e, pela primeira vez, viajaria para a Europa, com destino a Frankfurt, Alemanha, 

para conhecer uma empresa da área de equipamentos, logo em seguida para Viena, na 

Áustria, para apresentar dois artigos em um congresso e, por fim, conheceria uma 

empresa de energia em Milão, Itália. Com efeito, Maurício viajou a trabalho para estes 

locais, o que pude constatar ao ver suas postagens no Facebook. 

 O entrevistado disse que procura conhecer um pouco da cultura dos países que 

visita, todavia, por falta de tempo, não se aprofunda tanto quanto gostaria nesse tipo de 

estudo: “eu... já não tenho aquela disponibilidade de pegar um livro e... ficar explorando 

ele do início ao fim, daquele assunto, não é? É... mas eu... eu procuro me informar, 

sim”. Independentemente do intuito das viagens feitas, se elas foram a trabalho ou a 

passeio, é importante deixar registrado aqui o fato de Maurício nada ter falado sobre 

monumentos, museus, visitas a teatro, casas de dança, shows, bares, festas, cinema, 

lojas de artigos típicos e suvenires (dos quais não pude ver nenhum em sua casa) ou 

mesmo comidas e bebidas tradicionais de cada país, contudo, o fato de ele sempre estar 

envolvido em projetos internacionais da companhia em que trabalha revela que a forma 

como se apropria daquela cultura profissional tem surtido os efeitos esperados, por ele e 

por seus superiores. 
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As práticas de leitura de Maurício devem ser analisadas à parte, pois a entrevista 

revelou aspectos interessantes a esse respeito. Vindo de uma família cujos relatos 

mostram que a relação com a leitura é escassa, talvez inexistente, embora todos tenham 

um certo grau de escolaridade, conforme mostrei no capítulo I deste trabalho, tudo leva 

a crer que o fato de precisar estudar praticamente sozinho, especialmente à época da 

preparação para o vestibular, já que os seus irmãos não alimentavam o mesmo “gosto 

pelos estudos” e os seus pais não possuíam condições culturais para auxiliá-lo 

pedagogicamente, Maurício parece ter adquirido o hábito de ler: “esse negócio de [...] 

ler [...] está impregnando, não é? [...]  você vai absorvendo aquilo depois fica natural”. 

Contudo, mais uma vez, esse hábito parece ser mais estreito com a aquela leitura 

técnica, voltada para as questões referentes ao seu trabalho, ao capital cultural que lhe é 

necessário. Embora se dedique a “muita leitura técnica”, o jovem afirmou: “Muita 

leitura técnica, mas eu contraponho isso com outras coisas, não é?”. 

No que diz respeito a uma leitura descompromissada com o seu trabalho, o 

entrevistado afirmou gostar de ler, “gosto muito”, não obstante, as mesmas referências 

vagas apareceram em suas declarações. Maurício ainda se mostrou um pouco inseguro 

ao falar, por exemplo, do tipo de leitura que costuma fazer. Como exemplo, o jovem 

disse gostar muito de Filosofia, porém, não soube dizer o nome de nenhum filósofo nem 

de nenhum livro de Filosofia, o que mostra certa imprecisão em sua declaração. Na 

verdade, embora a definição de Filosofia seja problemática, é sabido que os que 

possuem uma mínima intimidade com esse tipo de conhecimento conseguem citar 

algum autor clássico, ou alguma obra, o que não aconteceu durante a entrevista com 

Maurício. 

Do mesmo modo, Maurício disse gostar “de Ciências, de uma forma geral”, mas 

não disse se prefere ler livros, revistas especializadas, revistas comerciais ou livros 

didáticos, por exemplo, e também não há como saber com exatidão o que ele entende 

por “Ciências” ou o que seja um “cientista” em sua concepção. 

A respeito da Literatura, a seguinte declaração foi reveladora: 

 

[...] eu gosto de Literatura (Bate na mesa)... não é? É... eu estou terminando 

de ler A Divina Comédia, não é? Eu acho que foi colocada pra eu ler, porque 

eu achei o livro (Balbucia)... sou obrigado a ler. Eu já tinha começado antes, 

não é?... e não ter... não terminei (Risos)... aí como... é engraçado que é a 

segunda vez que isso acontece, porque eu achei um livro, que realmente foi 

do... do... lembro que era do Lair Ribeiro, não é?... “Como se comunicar de 

forma eficaz” (Balbucia)... o livro estava lá pra eu ler, não é? (Grifo meu). 
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 Interessante notar que a relação de Maurício com esse tipo de leitura não 

costuma se dar de forma planejada, racional, mas quando esse tipo de prática acontece, 

tudo sugere que seja de forma improvisada, cabendo ao acaso a decisão daquilo que o 

jovem vai ler: “o livro estava lá pra eu ler, não é? [...] É, eu achei, literalmente, o livro”. 

Outros dois detalhes são curiosos, embora talvez menos importantes para revelar a 

relação de Maurício com a leitura descompromissada com a sua área de atuação 

profissional: 1) Lair Ribeiro, médico, escritor e palestrante brasileiro, não tem, em sua 

bibliografia, nenhum livro com o nome mencionado por Maurício, a saber, “Como se 

comunicar de forma eficaz”; possivelmente o nome seja outro, o que revela um 

comportamento um tanto diletante de Maurício com relação às leituras; 2) embora tenha 

declarado que está “terminando de ler A Divina Comédia”, obra do século XIV, do poeta 

e pensador Dante Alighieri (1265-1321), parece que a leitura não estava sendo muito 

fluida, pois, conversando com Maurício com o gravador desligado, ele disse que ainda 

estava no início do livro e que ainda não sabia dizer muito a respeito. 

 Maurício disse que naquela ocasião estava lendo “alguns livros” do escritor 

Olavo de Carvalho, mas não especificou nomes ou quantidade. Disse ainda que gosta de 

História e que sente não poder dedicar-se mais ao estudo, por exemplo, da História da 

Engenharia, mais uma vez, por “falta de tempo”. Declarou que “a gente é muito 

técnico” e que, por isso, somente alimenta o desejo de “explorar mais (Balbucia)... é... 

certas... transdisciplinaridades”. 

Sobre o tipo de suporte material de texto de sua preferência, o ator declarou que 

prefere ler livros digitais, no “i-pad”, pelo “conforto” que ele oferece, por “facilidade”, 

por “potencialidade” e por gostar de “tecnologia”, mas disse possuir “uma biblioteca aí, 

de (Balbucia)... de livros, também [...] Tem de todas as modalidades, não é? Mas eu 

gosto de tecnologia... não é?”, mas não vi estes livros em seu apartamento. Afirmou que 

sempre compra livros, mas que atualmente tem comprado menos, pois primeiro precisa 

terminar de ler os que possui: “É, eu compro muitos [livros] e já comprei mais do que 

hoje [...] realmente tenho algumas coisas ali pra ler que eu (Balbucia)... eu preciso ler 

primeiro antes de continuar comprando (Risos)”. 

Declarou ainda que ser “especialista é muito bom [...] mas ter uma formação 

mais... (Pensa) abrangente”, é de suma importância. Conforme as palavras do 

entrevistado: “eu, particularmente tenho [...] essa preocupação de... de não ficar só no... 

no mundo técnico, de chegar... ter uma visão... mais geral, não é? [...] eu acho que... 

todo mundo deveria preocupar com isso, não é?... ter uma visão mais ampla”. 
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 Por fim, segundo Maurício, em seu local de trabalho há uma biblioteca, a qual 

ele frequenta “eventualmente”, e a companhia incentiva os seus funcionários a 

buscarem cada vez mais o conhecimento, mesmo aquele conhecimento que não se 

relaciona direta e necessariamente com o trabalho. De acordo com as palavras de 

Maurício: “particularmente, ainda, mas na área... na minha gerência, sim. Eu vejo isso 

fortemente, é um... até visto como uma elite, assim, dentro [...] da empresa”. O grupo do 

qual o entrevistado faz parte é composto por “doutores, tem outros mestres, a maioria... 

grande parte... lá tem Mestrado”, ou seja, é composto por pessoas de elevado capital 

cultural na modalidade institucionalizada e, sendo “um grupo muito forte”, que mantém 

relações com pessoas do Brasil e do exterior, por ser “referência nacional”, precisa 

possuir um cabedal de conhecimentos que vai além daquele meramente prático e 

técnico. Este comportamento foi internalizado por Maurício, o que deu a ele visibilidade 

dentro da companhia: “as pessoas vêm conversar com a gente, não é?” (A ênfase é de 

Maurício). 

Sobre sua religiosidade e suas práticas religiosas, Maurício foi muito sucinto e 

vago nas palavras. Disse já ter sido “um pouco ateu” e que hoje professa o Catolicismo, 

por influência familiar, por se “identificar” e por se “sentir bem”, mas que alimenta 

crenças em outras doutrinas, das quais apenas o Espiritismo foi mencionado. Maurício 

se diz religioso, “até mais religioso que eu já fui no passado (Risos)”, e se definiu como 

“um católico que acredita em muitas coisas”. Entendendo a religião como uma 

manifestação cultural (e social), a relação de Maurício com as crenças, o seu 

sincretismo e, ao mesmo tempo, a imprecisão das suas respostas, revelaram um pouco 

mais da sua relação com a cultura. Na verdade, crer em uma realidade espiritual parece 

ter sido reconfortante para o jovem, principalmente em seus momentos críticos: “já 

passei por muita coisa. Acho que... religiosidade é algo... que não pode ser negado, 

assim”. 

Ao que parece, a família de Maurício, por causa de sua condição social, não 

pôde legar a ele bens culturais objetivados, tampouco teve condições de transferir a ele 

disposições para a incorporação das formas de lidar com a “cultura legítima”. É 

importante destacar que Maurício passou a ter acesso a uma cultura diferenciada em 

relação àquela do seu meio de origem, embora a sua inserção nessa cultura pareça estar 

acontecendo de forma lenta, o que revela, no caso de Maurício, que uma escolarização 

longa, o ingresso no mundo do trabalho em uma profissão socialmente prestigiada e 

bem remunerada, assim como a convivência com sujeitos de origem social mais 
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elitizada, não foram suficientes para que ele se inserisse por completo, até aqui, na 

cultura desse “novo mundo”. Contudo, a família desse ator conseguiu inculcar nele, 

ainda que de forma não plenamente racional, através, principalmente, das figuras do pai 

e da mãe, um “gosto pelo trabalho”, e um “gosto pelos estudos”, além de valores morais 

que permitiram a ele desenvolver disposições que o levaram a se adaptar ao que os seus 

espaços de inserção lhe exigiam. Assim, o “perfil cultural” (LAHIRE, 2006, p. 486) de 

Maurício se adaptou ao seu meio profissional, o que faz desse jovem alguém que 

domina a cultura desse meio. 

O caso específico do ator social aqui analisado é paradigmático e revelador de 

que “os estudantes de formação científica, especialmente aqueles que seguem as 

trajetórias de mais prestígio [...] apropriam-se de bens culturais com valores muito 

diferentes, e mesmo opostos, na ordem das legitimidades culturais” (Idem, p. 484). Mas, 

é importante frisar, são valores diferentes, nem superiores, nem inferiores aos da 

“cultura legítima”. 

A seguir, volto minha atenção para as novas amizades, para os novos 

relacionamentos sociais de Maurício. De certo modo, dou continuidade a algumas 

análises apresentadas nesta seção que se encerra, contudo, volto a minha atenção para a 

importância dos demais atores sociais com os quais Maurício contraiu novas relações e 

como esses atores contribuíram para as inserções sociais do entrevistado. Analiso 

também como passou a se dar a relação entre Maurício e seus familiares e entre o jovem 

e seus conterrâneos, dada a “distância sociocultural” surgida entre eles. 

 

4 – As novas inserções sociais, as relações interpessoais e o capital social do ator na 

nova etapa de sua trajetória 

 O ingresso no mundo do trabalho propiciou a Maurício fazer novas amizades, 

com pessoas de níveis socioculturais distintos, mas agora sem todo aquele sofrimento e 

sem aquela discriminação velada dos tempos da graduação na UFMG. A escolarização 

longa de Maurício parece ter ocultado a sua condição de origem e, ao que tudo indica, 

ele foi e é aceito como um “igual” entre “diferentes” nesse ambiente: “Aprendi outras 

coisas, fiz novas amizades, não é? [...] acho que aí realmente eu passei a conhecer um 

outro lado, assim, da vida”. 

 Solicitado a ele que explicasse o que seria, para ele, esse “outro lado da vida”, 

Maurício afirmou que pôde “participar de treinamentos”, ampliar seus conhecimentos 
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na área da Engenharia Elétrica, conhecer outras cidades e outros estados e, também, 

pôde se aproximar, fazer amizade e aprender com “n” pessoas, devido ao fato de o 

ambiente ser “muito rico”, ambiente do qual Maurício passou a querer “absorver 

daquilo também”. O que fica claro é que a companhia – e tudo o que faz parte do seu 

universo – é a grande responsável pelos novos ciclos de relação de Maurício e também 

pela construção de um ator social com hábitos distintos daqueles da sua configuração 

familiar de origem. Isto é, o jovem vem passando por uma nova socialização em um 

universo cultural muito diferente daquele no qual fora socializado primariamente, e esse 

novo processo, certamente, surtiu efeitos novos de sociabilidade nesse ator. 

 Com efeito, esse novo processo de socialização já havia começado à época da 

graduação na UFMG, passando pelo período do Mestrado, mas é certamente o ambiente 

social, cultural e profissional da companhia onde trabalha o elemento que mais parece 

merecer consideração neste caso. 

 As principais atividades de lazer e entretenimento de Maurício parecem se 

relacionar diretamente com as práticas sociais de seus colegas de trabalho. As 

declarações a esse respeito mostram que o jovem costuma frequentar “aqueles bares 

próximos do trabalho. Não é?... happy hour... isso é muito... saudável [...] salutar”, sem 

maiores especificações. 

Além do ambiente da companhia, o “talento” musical de Maurício é outro fator 

que merece destaque no que se refere aos seus relacionamentos interpessoais. Morando 

no bairro de Lourdes, ele disse ter conhecido “muitas pessoas [...] que lidavam com 

música” e que o acabaram convidando para tocar em algumas bandas. Maurício tocou 

guitarra em uma banda cuja inicial do nome é T. (que tocava músicas de sucesso das 

trilhas sonoras do cinema) e, algum tempo depois, tocou em uma banda cujas iniciais do 

nome são D. B. (cujo tipo de música não foi especificado). Na primeira banda, Maurício 

disse ter tocado “bem dois anos [...] aí, na noite em BH” e, na segunda, o jovem disse 

ter tocado por “um tempo”, sem especificação. Por meio dessas bandas, as relações 

sociais de Maurício foram se ampliando. Ao tocar em ambientes bastante conhecidos da 

noite de Belo Horizonte, como a Rádio Ron Café, Utópica Marcenaria, Café Cancun, 

Serraria Souza Pinto, Vinnil Cultura Bar, entre outros, o jovem foi contraindo novas 

relações, o que o levou a afirmar: “foi um outro lado também, que eu conheci, também, 

da noite, não é? [...] Ampliei muito o relacionamento por conta disso”. 

A rede de relacionamentos de Maurício não só foi se ampliando pelo fato de ele 

integrar essas bandas, como o seu reconhecimento como músico também começou a 
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aparecer. Atualmente ele diz não tocar mais, por não ter o tempo que gostaria para isso, 

porém, é sempre “lembrado” e convidado para tocar em alguns eventos: “agora mesmo 

era pra eu tocar, num evento aí do Mac Dia Feliz, não é? Mas... é... o trabalho consome 

um pouco”. 

No que diz respeito ao seu relacionamento com os professores, embora tenha 

dito que sempre mantivera boas relações com eles, Maurício tem consciência de que à 

época da graduação ele era “um entre tantos” e que essa relação “se tornou melhor” a 

partir do Mestrado. Após a sua entrada na companhia, o relacionamento de Maurício 

com os professores da UFMG se tornou mais estreito e, por ser “próximo à 

universidade”, o entrevistado mantém contato com os professores, que parecem 

respeitá-lo e admirá-lo. 

Quanto à forma como Maurício é visto hoje em dia em sua cidade natal, o que 

também caracteriza o seu capital simbólico, ele chegou a afirmar que é como se tivesse 

“duas casas”, o seu apartamento em Belo Horizonte e a casa da família no interior. Seus 

conterrâneos o veem como “alguém de sucesso”, como um homem “que deu certo”: 

“Parece até meio clichê, ‘ah! fulano...’, não é?... ‘tem... consegue fazer as coisas’, não 

é?... (Inspira profundamente e expira)... e... ‘viaja, ô!’ e... ‘é o cara’, não é?” Ao ser 

perguntado se da sua parte havia um certo sentimento de vingança por ter contrariado 

certas expectativas passadas de conhecidos e pessoas próximas, o jovem foi um tanto 

evasivo: “É, não... não... não deixa... eu não sou tão rancoroso assim não 

(Gargalhadas)... mas... mas... é... na verdade, assim... a pessoa vai mudando a cabeça... 

(Balbucia)... ou... talvez aquilo de ocu... ocupar sua mente, não é?” 

Sobre a sua família, os seus membros o veem de uma forma diferenciada: “É, 

me veem, de certa forma veem um pouco diferente, sim”. Contudo, ao perceber que 

Maurício se tornava cada vez mais desconfortável, durante a entrevista, ao falar de sua 

família, algumas perguntas em específico foram deixadas de lado, dando margem a um 

outro tipo de análise do entrevistado acerca de como fora influenciado por seus pais no 

que diz respeito ao seu comportamento social. Conforme Maurício, “sempre fui muito 

calado (Risos)”, e seus pais, percebendo a timidez do jovem, costumavam “provocá-lo” 

a “falar”. A partir disto é possível notar como foi sendo produzida no filho uma 

capacidade de se comunicar e se relacionar com as pessoas e como, apesar da sua 

timidez, ele foi desenvolvendo disposições duradouras de sociabilidade, as quais fazem 

parte do seu habitus, e que parecem ser a chave para a compreensão dos motivos que 

levaram Maurício a valorizar tanto os seus relacionamentos. 
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Algumas características de seus pais são apontadas por Maurício como alguns de 

seus referenciais de vida e conduta. Sua “racionalidade”, seu “pragmatismo” e sua 

“praticidade” teriam sido “herdadas” de seu pai, um homem dado a atitudes práticas na 

vida cotidiana, ou, nos dizeres do entrevistado, alguém que “botava a mão e fazia 

funcionar”. Já o seu lado mais “reflexivo”, sua “sensibilidade” e sua “capacidade de 

observação” são “heranças” de sua mãe, conforme a sua leitura. Maurício se tornou uma 

espécie de ser social que comporta características de seu pai e de sua mãe, conforme sua 

própria análise: “eu acho que eu peguei um pouco [...] dessas duas boas coisas de... 

deles”. Outra “herança” paterna, que certamente contribuiu para a configuração das 

disposições de Maurício, não só para os estudos, como também para o trabalho, foi o 

fato de ele ter começado a trabalhar com o seu pai quando ainda era muito jovem, 

mesmo com aquela maleabilidade nos horários da qual tratei no capítulo I: “Igual eu 

falei aqui, que comecei a trabalhar com 13 anos [de idade], aquilo pra mim foi bom, eu 

botava a mão na massa, então eu sabia fazer, eu tinha habilidade”. Mais do que aprender 

um “ofício” e adquirir uma “habilidade”, o pai, de modo insensível, não premeditado, 

transferia a Maurício um gosto pelo trabalho, o qual provocou efeitos duradouros nesse 

ator. 

É interessante notar que Maurício não mencionou a figura de seus irmãos como 

influência, principalmente a figura de seu irmão mais velho. Apesar de respeitá-los e 

admirá-los, o jovem parece mesmo destoar muito daquele tipo de comportamento 

característico dos seus irmãos, que não alimentavam o mesmo “gosto pelos estudos” 

que ele, ou que se “entregavam ao desespero”, no caso do irmão mais velho. Os pais, 

sim, parecem ser a grande referência na construção social e moral do entrevistado. 

É inegável que haja uma distância cultural, por assim dizer, entre Maurício e 

seus familiares. Sobre sua formação e profissão, por exemplo, a sua mãe sabe que “é 

algo importante”, mas tem apenas uma “noção” do que ele faz, e é interessante observar 

que, mesmo hoje, aquela senhora apenas “vislumbre” o que seja um Engenheiro 

Elétrico. Perguntado sobre o grau de proximidade que há hoje entre ele e sua família, à 

exceção do irmão que mora com ele em Belo Horizonte, seus outros irmãos e sua mãe 

não o visitam com frequência; quando a mãe, por exemplo, vem até a capital mineira, 

ela prefere ficar na casa da sua mãe, avó de Maurício, que também reside naquela 

cidade. Nesses casos, Maurício também vai para a casa da avó, a fim de ficar próximo 

da mãe. Os irmãos o visitam pouco, e Maurício vai mais até o interior do que eles vêm 

para a capital, embora não tenha sido especificada a frequência dessas visitas. 
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O pai de Maurício faleceu e, embora não haja relatos sobre a data e a causa da 

morte, é possível saber que ele chegou a ver Maurício concluir a sua graduação, pois há 

fotos daquele senhor no álbum de formatura do jovem. Resolvi não fazer mais 

perguntas, em respeito ao entrevistado, que se emocionava sempre que falava de seus 

pais. De um modo geral, Maurício não quis falar muito sobre a sua família, 

provavelmente por não querer reviver toda a dor e sofrimento com os problemas de 

saúde da mãe e do irmão, além de um possível constrangimento pela situação de saúde 

dos mesmos. 

O que merece destaque aqui é a presença de um capital social e simbólico 

diferenciados em Maurício. A figura do jovem é carregada de respeitabilidade, e isto, 

em parte, é herança de seus pais, especialmente de seu pai, cujo “conjunto de suas 

vivências deu a ele uma respeitabilidade na família e na cidade” (PORTES, 2001, p. 

121), independentemente do fato de ter sido uma pessoa pouco escolarizada. Por outro 

lado, as vivências de Maurício na universidade, e na cidade de Belo Horizonte, de forma 

geral, levaram o jovem a contrair relações e a desenvolver estratégias, para que sua 

imagem fosse se tornando a de um ator social respeitável, confiável e admirável. 

A seguir, trato dos projetos pessoais, profissionais e acadêmicos de Maurício 

para o futuro. 

 

5 – O futuro se anuncia: os sonhos e os projetos do ator 

 Maurício passou por um processo de mobilidade social fortemente ascendente e, 

como consequência, esse ator conseguiu realizações distantes daquelas que sua posição 

social de origem poderia proporcionar. Não obstante, o jovem declarou que isso ainda 

“não é fazer o que eu... exatamente, tudo o que eu quero, não é?... não é? Querer eu 

quero até mais, não é?”, pois “[...] de certa forma eu sou muito ambicioso, não é?... pra 

ter saído [...] lá de [cidade natal de Maurício], menino lá de... não é?... chinelo... não 

é?... aquela simplicidade toda que era na minha vida e chegar aqui hoje”. 

 No entanto, Maurício foi impreciso quanto a esse “mais” que ele almeja. Tudo o 

que disse a respeito de seus sonhos materiais, por exemplo, foi vago, possivelmente por 

ainda ter como incertos os seus horizontes sociais futuros: 

 

[...] pode ser muito... ah... bem... de repente eu quero, de repente, voltar pra 

onde eu morava. Lá, próximo do trabalho, ou, que seja em outra cidade, não 

é?... É... vamos, vamos falar assim, termos... ter... ter alguns ganhos materiais 

também, não é? [...] Ah, uma casa, sei lá, uma casa de campo, não é?... um 
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apartamento maior, mais próximo do trabalho, um... um carro... melhor. 

 

Uma das possibilidades que parecem não fazer parte dos horizontes de Maurício 

é voltar para a sua cidade natal, menos por vontade própria que por impossibilidades 

objetivas, a não ser para ter uma casa de campo, um sítio, enfim, um lugar para 

apresentação social. Tanto na entrevista como em algumas conversas que tive com ele 

por e-mail e pelo Facebook, o jovem se mostrou pessimista quanto às ofertas de 

trabalho que sua cidade oferece (“Mas, ah... [...] profissionalmente nunca vi nada lá 

que... (Balbucia). [...] infelizmente lá não tem [...] não tem nada”), e com uma nostalgia 

drummondiana ele parece concluir para si mesmo que o caminho que tomou não tem 

mais volta. Com efeito, durante a entrevista, Maurício chegou a evocar alguns versos do 

poema Confidência do itabirano, de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), o 

qual, saudosamente relembrando Itabira, sua cidade natal, termina por escrever que 

“Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!” (DRUMMOND, 2008, p. 

12). Do mesmo modo, Maurício parece estar ciente de que a sua cidade natal pode ter se 

tornado “apenas uma fotografia na parede”. 

Academicamente, um dos projetos de Maurício é fazer o Doutorado em 

Engenharia Elétrica, com o objetivo de se tornar professor universitário. De acordo o 

entrevistado, o único empecilho, no momento, é a dificuldade de conciliar o seu 

trabalho com os estudos do Doutorado, mesmo com os incentivos da companhia aos 

seus funcionários: 

 

É, eu penso em fazer Doutorado, realmente em Engenharia Elétrica. Não fiz 

ainda, não... não comecei por questão de... de... de... disponibilidade, 

realmente, não... pra você se dedicar, realmente a... um empreendimento 

desse (Risos)... uma... um projeto acadêmico... você... precisa de... de tempo, 

apesar... (Balbucia) o aspecto positivo de ter essa possibilidade pela 

Companhia, não é? 

 

A única dúvida que perpassa a intenção de Maurício de fazer o Doutorado se 

refere a fazê-lo ou não na UFMG. Na verdade, Maurício alimenta o desejo de estudar 

fora do país: “Eu... eu... eu queria morar fora um tempo. Na verdade, eu queria ficar uns 

seis meses, um ano fora... não é? Era algo que eu queria construir”. Na realidade, 

Maurício afirmou que já está construindo as condições que o levarão a cursar o seu 

Doutorado no exterior – “de certa forma eu estou... é algo que eu estou visando, não é? 

Mas está em gestação, não é?... isso é algo que está em gestação... não é?” – e essa 

“construção” parece passar pela rede de relacionamentos de Maurício com seus antigos 
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professores da UFMG, que poderiam ajudar a abrir para ele as portas almejadas: 

“aspecto positivo: eu tenho relacionamento com os professores, não é?... não só da 

UFMG, mas de outras escolas, não é?... Isso... é um ponto a favor”. Mais uma vez, o que 

falta, segundo Maurício, é “tempo” para dedicação: “Eu só preciso realmente de poder 

dedicar, assim [...] Tempo”. 

A carga horária semanal de trabalho de Maurício é de 40 horas, fora os “extras” 

e “o tempo que você perde no trânsito (Risos)”, que “é terrível”. Analisando o desejo de 

Maurício de cursar o Doutorado, bem como o óbice da “falta de tempo”, é possível 

perceber o “investimento” na carreira que o jovem tem feito ao longo de toda a sua 

trajetória, ainda que marcado pela incerteza, como já afirmei: abriu mão de ir trabalhar 

no Rio de Janeiro para se dedicar ao Mestrado e, de certa forma, não “trabalhou” 

durante toda a sua formação superior, dedicando-se apenas aos estudos; agora ele parece 

traçar estratégias um tanto distintas, ao se dedicar ao trabalho para se manter cada vez 

mais estável financeiramente, para posteriormente voltar a se dedicar, quem sabe 

exclusivamente, ao seu curso de Doutorado, que já está, como ele afirmou em 

“gestação”: “Mas eu estou construindo um... não é?... um... arcabouço de coisas que vão 

me... me abrir essa possibilidade”. 

Ao que parece, Maurício conseguiu captar, se adequar e fazer uso das regras 

tácitas do “jogo social”. Ao galgar postos acadêmicos improváveis para um estudante de 

origem popular, e ao ingressar em uma companhia energética de amplas relações, com 

um cargo bem remunerado e socialmente prestigiado, esse ator parece ter percebido o 

quanto os seus horizontes foram se alargando e o quanto eles ainda podem se alargar, 

numa espécie de “tempo de fartura”, no qual cada ação do ator se transforma em um 

investimento que se converte sempre em algum tipo de ganho, seja material ou 

simbólico, levando esse ator a investir novamente em horizontes cada vez mais amplos 

e assim sucessivamente. Parece estar claro que aquela insegurança que marcou muitas 

das ações de Maurício no decorrer de seu percurso social, escolar e profissional, foi 

dando lugar a estratégias perfeitamente funcionais, embora não planejadas de modo 

totalmente racional, visto que elas são fruto de orientações de seu habitus, 

constantemente reconfigurado no itinerário desse ator. Em outras palavras, os sonhos 

vão se tornando cada vez mais possíveis de serem concretizados, na medida em que 

Maurício caminha rumo a novos horizontes. 

A seguir, trato da forma como Maurício compreende a escola, sua função e 

significado. 
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6 – O significado da escola 

 Um dos fios condutores deste trabalho é a compreensão do papel da escola, e da 

Educação, de modo amplo, no processo ascendente de mobilidade social, econômica e 

cultural de Maurício. Por isso, importa abordar aqui como o jovem compreende tal 

papel. 

É inegável que a posse de um elevado capital escolar seja uma das causas da 

ascensão social de Maurício, assim como não se pode negar que a sua condição social 

de origem foi um grande obstáculo para tal ascensão, obstáculo transposto com grandes 

esforços e sacrifícios. Partindo do princípio de inteligibilidade referente às “relações 

entre o sistema de ensino e a estrutura das relações entre as classes”, Bourdieu e 

Passeron (2011, p. 16) explicitaram o fato de que essa relação serve às elites, não apenas 

por diferenciar os atores, mas por reproduzir as desigualdades socioculturais. Pois bem, 

mas como Maurício entende isto? Como é percebida, no caso específico desse ator, a 

relação entre a escola, a sua origem social e a sua posição social atual? 

Durante a entrevista, embora Maurício tenha falado sobre a escola como algo 

realmente importante, tudo leva a crer que não seja uma regra, para ele, que a ascensão 

social, necessariamente, passe por ela. Em seu depoimento, o jovem afirmou conhecer 

pessoas, amigos seus que “deram certo” sem ter feito um curso superior, enquanto 

outros conhecidos seus não tenham “dado certo”, embora “tenham feito faculdade”. 

Tratando especificamente de um amigo, Maurício teceu o seguinte comentário a 

respeito: “Então eu te... eu tenho um amigo que a gente era mais ou menos (Balbucia)... 

trajetórias parecidas, mas eu... eu sei que ele hoje ele está... não vou falar, em situação 

pior, mas... psicologicamente ele está muito mais fragilizado”. 

A visão de Maurício a esse respeito é coerente com o que mostrou Nogueira 

(1991, p. 90), a saber, que as camadas populares compõem uma categoria social que 

tende a ver a escola “como a fonte legítima da aquisição do conhecimento, e nela 

deposita suas expectativas de promoção social”, porém, continua a autora, embasada em 

Jean-Manuel De Queiroz (1981), as famílias e os sujeitos oriundos dos meios populares 

têm “a justa percepção de que a formação escolar é condição necessária, mas não 

suficiente para o acesso aos empregos mais valorizados (o diploma não é tudo na vida)” 

(NOGUEIRA, 1991, p. 93). 

Em toda a sua trajetória social e escolar, Maurício foi muito atento e preocupado 

com aquilo a que sempre se refere como “questões psicológicas” ou “problemas 
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psicológicos”, embora não seja possível precisar o que ele entenda por isto. Mas é fato 

que lidar com as emoções de maneira determinada foi sempre algo presente em sua 

vida, principalmente por causa dos “distúrbios psicológicos” de sua mãe e de seu irmão 

mais velho. É importante evocar aqui um comentário de Portes (2001, p. 121) acerca 

deste problema: 

 

A existência de distúrbios psicológicos na família de Maurício, manifestos na 

mãe e no irmão mais velho, funciona como um fantasma para o estudante. A 

impressão que se tem é de que esses distúrbios podem se manifestar em 

qualquer um. Inclusive, nele. Ao terminar o 3º ano do 2º grau, em uma 

discussão com uma colega, ela diz a ele: “Você não é um cara normal, não! 

Você não é muito normal, não”. Isso, segundo ele, o marcou muito. No caso, 

trata-se de uma forte ofensa, mas também de uma representação que as 

pessoas da cidade tinham dessa família, onde a mãe e mais recentemente um 

irmão haviam manifestado esses distúrbios. Mas para ele, pessoalmente, isso 

possui dois efeitos: um, que ele buscou o tempo todo ser reconhecido por 

todos, ser admirado, mas buscou ser, sobretudo, um “cara popular”; o outro é 

que manifestações desse tipo despertam nele a sensação que existe na própria 

família: quem será o próximo “louco” da casa? 

 

As maiores influências escolares de Maurício foram de pessoas externas à sua 

família, como bem mostrou Portes (2001) e como pude verificar através de meu contato 

recente com o jovem. Colegas e professores, especialmente estes, parecem ter 

incentivado muito mais o jovem do que seus familiares em sua vida escolar, mostrando 

para ele o quão maiores poderiam ser os seus horizontes sociais e culturais e como a 

escola poderia contribuir para isto, configurando um habitus duradouro, cujas 

disposições escolares se fizeram permanentes em toda a trajetória do estudante. Segue 

um trecho da entrevista realizada com Maurício para esta Dissertação de Mestrado, no 

qual é importante ressaltar como esse ator “guardou” os “elogios da diretora do colégio” 

e também de um amigo seu: 

 

[...] a diretora do colégio... de então, não é?... ela falou “Maurício, você tem 

que fazer uma faculdade... você é um cara...”, não é?... “que a gente vê que 

tem potencial, faz...”, então isso... eu... (Balbucia)... eu guardei isso, não é? 

Não é?... e... tem um amigo também que... que... a gente era da mesma idade 

também, a gente foi muito cúmplice assim (Balbucia)... Ah!... (Balbucia)... 

ele ficava... me via, de certa forma, diferente, não é? [...] Não é? Como 

alguém que gostava realmente de aprender, ele... a gente... ele... a gente 

sempre... discute e tudo, ele... ele gosta de... a gente gosta de conversar, então 

ele... então é um referencial. E aqui, não é?... na faculdade tem... na UFMG 

eu tenho uma relação boa, não é? Conheço os professores (Balbucia), não é? 

(Inspira profundamente e expira) Tem aqueles que eu me relaciono muito 

bem, não é? (Grifos meus). 

 

 Maurício chama a escola, metaforicamente, de “edifício do conhecimento”. O 
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jovem declarou que gostava do “ambiente” escolar e que via nesse ambiente a sua 

possibilidade de “crescer mesmo, sair de casa”. Talvez Maurício não enxergasse a 

Educação Institucionalizada como redentora, capaz de mudar para melhor o seu destino 

social, contudo, ele parecia acreditar que ela pudesse ser um instrumento de superação 

da sua condição social. 

Durante o seu processo de escolarização, Maurício começou a “vislumbrar” a 

possibilidade de fazer algum curso superior, embora ficasse apenas “imaginando”, sem 

crenças reais na concretização desse sonho. O seu desempenho na educação básica, 

associado aos estímulos de amigos e professores, bem como ao fato de ser o único em 

sua família que “gostava de estudar”, levaram o jovem a querer ir “avançando degrau 

em degrau” e, mesmo sem saber “se aquilo ia virar verdade”, pois poderia ser um sonho 

impossível, “talvez fosse até um... não é?... uma forma de delírio”, Maurício, aos 

poucos, viu as suas “projeções” começarem a se revelar como possíveis. Em suas 

palavras, “a escola era o espaço” onde ele ia, passo a passo, construindo aquilo que viria 

a realizar no futuro, o que o levou a buscar estratégias, quase sempre de forma solitária 

para tal realização, apesar do apoio mais “moral” que “pedagógico” de seus familiares: 

 

[...] eu tinha que buscar [o conhecimento] em outras fontes... que eram 

escassas, mas que eu buscava... até encontrar... não é? Mesmo que fosse em 

livro velho, empoeirado (Balbucia) eu buscava... não é? Mas a escola me 

dava algumas coisas, e era um caminho necessário... não é? 

 

A busca pelo conhecimento empreendida por Maurício não passava apenas por 

esse “caminho necessário” que é a escola, propriamente dita, pois ele “tinha muita ânsia 

de querer aprender, não é? Não só na escola”. Maurício sabia que, para superar a 

condição de desvantagem cultural em que se viu imerso devido à sua condição social de 

origem, ele precisaria se lançar a uma aventura marcada por esforços individuais, por 

vezes, tendo que estudar sozinho, já que, conforme suas palavras, “a escola não oferecia 

tudo o que eu queria. Não oferecia. Uhm... de forma nenhuma”. 

O jovem foi enfático ao falar do “prazer” de estar na escola (“É!... eu gostava. 

Eu gostava!”), o que demonstra que a experiência escolar, antes de ser traumática, foi 

estimulante para Maurício, diferentemente do que aconteceu com os seus irmãos. Mais 

do que gostar de estudar, Maurício declarou que “tinha uma voracidade muito grande 

em cima daquilo. Não é?... é... Matemática, História” e que estar perto dos “amigos” era 

igualmente importante. 
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Na análise e nas palavras de Maurício, não há como precisar o “turning point”
19

 

a partir do qual ele passou a perceber que poderia “seguir em frente”, mas “aquilo já 

estava... já estava, de certa forma, comigo, não é? Em algum lugar (Risos)”, como se 

suas disposições escolares fizessem parte de uma natureza latente, que fora desperta em 

algum momento, por alguma situação que o ator não consegue definir, revelando o 

desconhecimento dele mesmo acerca das formas como tais disposições foram sendo 

incorporadas ao seu habitus. 

Interessante mencionar aqui um tema que não foi tratado durante a entrevista, 

mas que conversei pelo Facebook com Maurício, a saber: a questão da política de cotas 

sociais e raciais. Observo que o assunto partiu dele, não de mim. O jovem se mostrou 

radicalmente contra esse tipo de política pública, chegando a repudiá-la com certa 

veemência em alguns momentos: “Não sei se concorda comigo, mas não é difícil 

encontrar analfabetos funcionais com diploma superior. O conhecimento é o caminho; o 

diploma não necessariamente”. Acerca da política de cotas, Maurício afirmou: “Sou 

contrário às cotas, em particular as raciais”. Ele entende que o ingresso na universidade 

deva se dar por “mérito” e por “competência”, pois “cor não significa nada”. 

Em outra conversa pelo Facebook, Maurício fez uma declaração contundente 

acerca das cotas universitárias: 

 

A lei estabelecendo cotas de 50% das vagas de todos os cursos é um aleijão. 

Ainda mais se for baseada em notas do Ensino Médio, como querem alguns. 

Sim, acho que todos têm direito a cursar uma faculdade. Mas o Ensino 

Superior será nivelado por baixo pois, na prática, até o medíocre, popular ou 

não, será admitido. E o mercado, não perdoa maus profissionais. Estamos na 

berlinda comparando com outros países. 

 

Maurício parece ignorar as condições objetivas que historicamente têm 

dificultado o ingresso e a permanência do estudante pobre, pardo e negro nas 

universidades, principalmente naqueles cursos mais seletivos das instituições públicas, 

como aquele onde o próprio Maurício viveu toda sorte de dificuldades. 

A seguir, desenvolvo algumas reflexões acerca do presente capítulo. 

 

7 – Reflexões sobre o presente capítulo 

 Analisando a sua ascensão social, Maurício declarou que, embora “outras 

pessoas dão saltos até maiores”, o que aconteceu com ele “não deixa de ser um salto”. 

                                                           
19

 Expressão em Inglês que pode ser traduzida livremente por “momento decisivo”. 
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Não obstante, mesmo não tendo descartado a importância de inúmeros fatores objetivos, 

o entrevistado parece se responsabilizar por seu destino social, destacando a sua própria 

importância no seu processo de mobilidade socioeconômica acima daqueles fatores: 

 

[...] acho que não vem... não vem ao caso quando... quando eu faço essa 

análise não, porque... não é?... (Silêncio)... Não é só questão de sorte, é 

questão de... de... de preparação, dedicação, competência... É... acreditar em 

fazer algo diferente, não é?... então... ter algum propósito... (Silêncio)... não 

é? Eu acho que... as pessoas hoje carecem muito disso, não é?... esperam 

muito facilmente, não é?... eles não sabem onde querem chegar. 

 

 Maurício parece ter incorporado o discurso do mérito, típico dos atores das 

camadas mais abastadas, ao se atribuir, mais do que a qualquer fator externo, a causa de 

sua ascensão socioeconômica. De acordo com Jacqueline Devouassoux-Merakchi 

(1975, p. 274) apud Nogueira (1991, p. 100), este tipo de discurso é característico das 

classes médias, ou pequena burguesia, cujo comportamento ascético leva seus 

componentes a declararem que “há aqueles que sabem fazer sacrifícios e outros que não 

o fazem; há os que prevêem o futuro, e outros que são imprevidentes”, e cuja concepção 

de mundo moldada pela sua condição social os faz crer que “a virtude é uma 

propriedade pequeno-burguesa”. Do mesmo modo, os pais “pequeno-burgueses”, “numa 

inequívoca manifestação de sua ideologia meritocrática, atribuem o sucesso escolar dos 

filhos apenas à ambição e ao esforço despendido pelo aluno no trabalho escolar” 

(NOGUEIRA, 1991, p. 100). Voltando a Maurício, ele parece perceber de maneira 

pouco nítida as condições externas que contribuíram para possibilitar a ele, não somente 

permanecer na UFMG, como também ir construindo uma carreira acadêmica e 

profissional de sucesso. Não pretendo defender uma visão objetivista da realidade 

social, porém, é impossível descartar a configuração sociofamiliar desse ator, que, em 

meu entendimento, contribuiu para propiciar a Maurício o ingresso e a permanência em 

um curso altamente seletivo da UFMG e também o seu ingresso na companhia em que 

trabalha. As circunstâncias sociais não podem ser desprezadas, caso a intenção seja 

compreender uma trajetória social, e Maurício parece dar uma importância menor a 

essas circunstâncias em sua análise de seu processo. 

Não obstante, por mais contraditório que isso possa parecer, ao analisar a sua 

trajetória escolar, profissional e social, em alguns momentos, Maurício parece ter 

ciência dos fatores objetivos que contribuíram para que ele levasse a término muitos dos 

seus projetos, afirmando a importância do “contexto” para seus feitos: “eu não teria 

desenvolvido nada se não tivesse a oportu... [nidade]... (Balbucia, pensa)... se não 
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tivesse a universidade, se não tivesse... ahm... todo um contexto, não é?... de... ao 

redor”. Contudo, o entrevistado sempre se voltava para si mesmo, e para a relevância do 

seu papel em todo o processo: 

 

Mas você escolhe ou não passar no caminho. Aí é com você, não é? Não é? 

Não adianta você ir empurrado. Não... não... você não vai aprender... mesmo 

que você saia com um diploma, você não vai... não é? Então é... é... eu acho 

que é questão do... de querer mesmo, não é? Eu acredito muito na questão 

da... da... do mérito, não é?.... de aceitar um desafio, cumprir um... não é?... 

um... cumprir uma missão... não é?... (Balbucia)... eu tinha... eu tenho que 

passar por aquilo, não é? Eu acredito muito nisso aí, as coisas não vêm de 

graça, não é? 

 

A incorporação do discurso do mérito por Maurício, aparentemente, tem a sua 

origem na sua convivência com aqueles seus amigos oriundos das camadas mais 

elevadas da sociedade. Embora o sobre-esforço e os sacrifícios feitos por Maurício em 

sua trajetória socioescolar sejam, de fato, importantes para a compreensão do seu 

sucesso, não é possível deixar de pensar que a atribuição única e exclusiva do mérito ao 

próprio estudante oculta “as condições reais nas quais” ele pôde “construir uma carreira 

acadêmica no interior de um espaço que discriminava o pobre”, como mostrou Portes 

(2001, p. 249), assim como oculta as condições nas quais ele constrói, atualmente, uma 

carreira profissional. A ideologia do mérito é problemática, pois ela esconde o fato de 

que o sucesso de uns reforça a discriminação de outros (Ibidem). Aqueles jovens 

oriundos dos meios populares que não conseguiram os mesmos feitos de Maurício 

podem ser apontados como “preguiçosos”, “sem talento”, “pouco inteligentes”, “pouco 

esforçados”, enfim, culpados por seu fracasso. Pior: eles mesmos podem se sentir 

culpados e inferiores, sem perceberem que na verdade fazem parte da maioria, e que 

jovens como Maurício são, na verdade, nos dizeres de Bourdieu (1987) apud Nogueira 

(1991, p. 110) “milagrosos”, leia-se: “exceções à regra”. 

 Embora a sua família tenha realizado um tipo de trabalho escolar diferenciado na 

escolarização de Maurício, movendo todos os esforços para manterem-no estudando, 

mesmo que as ações familiares nesse sentido não tivessem aquele planejamento típico 

das camadas médias intelectualizadas; embora o jovem tivesse recebido benefícios 

institucionais durante quase toda a sua permanência na UFMG, a “vontade”, o lado 

subjetivo da conquista, parece pesar muito na análise de Maurício, que foi fazendo uso 

de determinadas estratégias para permanecer na universidade e, também, para não se 

deixar levar pelo desespero em seus piores momentos: 
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Então eu fui passo a passo construindo um... não é?... (Pigarreia) a partir da 

vontade, eu fui construindo... vamos falar assim, uma... um edifício, não é? 

Não é?... e... e eu nunca, talvez... (Balbucia, ri.)... diferentemente do... meu 

irmão, nunca me entreguei assim ao... a... ao desespero, não é?... Uhm... 

assim, nos momentos mais críticos eu soube administrar. Não é? 

 

Maurício não se considera uma “exceção à regra”. Ao contrário, seu discurso 

parece ir na direção dos que acreditam que tudo é uma questão de “escolha”, de 

“opção”, logicamente, necessitando de dedicação e, no caso de Maurício, passando por 

sofrimentos e sacrifícios: 

 

[...] eu não me acho uma exceção à regra, eu só acho que todo mundo é 

diferente do... do outro, não sei porque razão, um resolve tomar um 

caminho... um caminho, o outro resolve... é meio aleatório, eu não sei, eu não 

sei te explicar. Mas é... (Inspira profundamente e expira)... é como eu falei, 

não é questão de ser melhor ou pior, (Balbucia) isso é indiferente, não tem 

(Balbucia) ninguém igual a ninguém (Muxoxo)... as escolhas que você faz 

vão construindo o seu caminho (Grifo meu). 

 

Maurício acredita que “todas as pessoas têm uma capacidade de... de realizar 

coisas... é... impressionantes”, e que o que ele fez não foi nada “fora da média”. Em sua 

concepção, aqueles que não conseguem atingir um nível socioescolar elevado, não 

obtém esse êxito por uma questão de opção e por falta de persistência, como se as 

questões objetivas, como a origem social, não fossem tão relevantes: “eu só acho que 

algumas pessoas ficam dormindo (Risos)”. 

O ator acredita que, acima dos fatores objetivos, o seu “esforço”, a sua 

“dedicação” e a sua capacidade de traçar objetivos foram os determinantes do seu 

sucesso escolar e profissional: 

 

[...] sou muito esforçado, dedicado. Eu me vejo assim, entendeu? Quando eu 

quero... eu vou... não é?... batendo a cabeça até sair onde eu quero, não é? 

Então eu... talvez a minha melhor qualidade seja o que? (Balbucia) Eu quero 

chegar ali. Não é?... eu não sei qual que é o melhor caminho, mas eu vou 

construindo, não é? Se... se estiver muito claro na minha cabeça eu consigo 

fazer, não é?... não é? É... eu... eu... mas eu... não... não sei te falar, eu... 

(Balbucia)... questão de... de exceção... eu não sei. 

 

 Maurício declarou ser um “enxadrista social”, alguém que planeja, cria 

estratégias em seu jogo (“logicamente a gente vai desenvolvendo alguma estratégia”) e 

se esforça por colocá-las em prática durante o processo, visando um objetivo 

predeterminado: “Não sei se eu estou sendo (Risos) impreciso... não é? Mas... é... eu... 

eu só vou melhorando as ferramentas que eu tenho... [é] por aqui que eu vou... que eu 

vou trilhar, não é?”. Para ele, isto teria se dado durante toda a sua vida, embora eu 
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defenda que as suas “estratégias” não possuem esse nível de racionalidade que Maurício 

atribuiu a elas. 

 Maurício atingiu níveis sociais, escolares e profissionais improváveis, se as suas 

condições de origem forem consideradas, visto que ele não largou de um ponto mais 

favorável, “tal como numa pole position”, na corrida socioescolar, como escreveu 

Nogueira (1991, p. 102). Exceções como Maurício são importantes, pois podem ser de 

grande valia para que as “regras” possam ser melhor compreendidas, ou seja, aqueles 

atores que ainda estão à margem do sistema escolar, ou apenas muito mal inseridos nele. 

 Perguntas importantes poderiam ser feitas a partir do caso de Maurício. Que 

distanciamentos são produzidos pelo sucesso escolar de um ator como o aqui 

investigado? Produz uma negação das circunstâncias ou da sua origem social? 

 A seguir, passo às considerações finais deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A trajetória social, escolar e profissional de Maurício não pode ser tomada como 

“modelo para aqueles outros jovens provenientes do mesmo meio social, justamente 

porque ela encerra um caráter de complexa singularidade na sua constituição” 

(PORTES, 2001, p. 82). Não obstante, entendo que o seu caso revela as ações e as 

estratégias de um ator que atingiu altos níveis escolares e profissionais, em um percurso 

ascendente, embora marcado por certas oscilações, contradições e por grandes esforços, 

e que, por isto mesmo, não pode ser entendido “como um mero percurso, 

desinteressado, percorrido pelo sujeito de forma frouxa”, na expressão de Écio Antônio 

Portes e Ricardo Alexandre da Cruz (2007, p. 156). 

O desempenho acadêmico de Maurício durante o período da sua graduação em 

Engenharia Elétrica foi satisfatório: o jovem teve duas reprovações, ambas no Ciclo 

Profissional e, embora as suas notas tivessem sido, de um modo geral, “um pouco acima 

da média”, é inegável o mérito de Maurício por ter concluído o curso nos cinco anos 

previstos, o que o coloca, de certa maneira, em “par de igualdade” com seus colegas 

mais  favorecidos econômica e culturalmente. Se a trajetória escolar e acadêmica desse 

ator comporta oscilações, entendo que isto não se deu em decorrência de dificuldades 

cognitivas ou porque o jovem não tenha se esforçado o suficiente; pelo contrário, o 

gosto pelos estudos, a vontade e a capacidade de aprender são características desse ator. 

As maiores dificuldades surgiram, na maioria das vezes, devido aos problemas 

paralelos, como a dificuldade do jovem em sair do interior para morar em um grande 

centro, mesmo sem recursos econômicos e, talvez mais do que isto, os problemas de 

saúde de sua mãe e de seu irmão mais velho, problemas que se tornaram um verdadeiro 

“fantasma” na vida de Maurício. Contudo, o que de mais importante a trajetória escolar 

de Maurício revela é que parece não haver uma relação estreita entre “brilhantismo” 

escolar e “sucesso” profissional. A trajetória desse ator desmistifica isto, pois, como 

mostrei, Maurício sempre foi um escolar “normal”, nunca muito acima da “média”. 

O caso de Maurício me leva a entender, ainda, que a permanência do estudante 

de origem popular na universidade é fortemente devedora do fator econômico, 

especialmente naqueles cursos mais seletivos das universidades públicas. Não descarto 

os fatores de outras ordens, como por exemplo, aqueles de ordem emocional ou 

relacional, contudo, naquele tipo de curso, torna-se inviável aos estudantes a tentativa 

de conciliar um trabalho remunerado com os estudos, devido ao seu grau de exigência 
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acadêmica. Os auxílios recebidos da FUMP garantiram a permanência de Maurício na 

UFMG. Sem aqueles auxílios, o trancamento da matrícula e mesmo a desistência do 

curso, provavelmente, fariam parte do “destino escolar” desse ator. Como ele mesmo 

declarou, sem a ajuda da FUMP, “dificilmente” teria se formado. 

Maurício conseguiu atingir níveis escolares improváveis para um ator de origem 

popular, tornando-se Mestre em Engenharia Elétrica, com planos de cursar o Doutorado. 

Sua formação, associada às suas disposições para o trabalho, proporcionaram a ele 

galgar os altos postos da companhia energética em que trabalha, tudo isto em um 

processo evolutivo relativamente rápido no mundo do trabalho. Não obstante, as 

inserções socioculturais de Maurício ainda parecem marcadas pelos limites culturais da 

sua origem social. Não desconsidero o fato de que as situações vividas por ele, na 

universidade e no trabalho, tenham sido educativas, em sentido amplo, pois tudo o que 

ele vivenciou e vivencia nestas situações vem promovendo reconfigurações constantes 

em seu habitus. Porém, levanto, ao menos como hipótese, observando o caso de 

Maurício, que a ascensão econômica, mesmo associada à posse de um elevado capital 

cultural institucionalizado, não proporciona, necessariamente, a médio prazo, a inserção 

dos atores de origem popular na “cultura legítima”, ou na “cultura erudita”, mesmo que 

esses atores estejam inseridos em contextos que exigem e propiciam isto a eles, e ainda 

que eles consigam se apropriar de forma satisfatória dos capitais culturais específicos de 

suas áreas. 

A trajetória social, escolar e profissional de Maurício apresenta ações, por parte 

desse ator e de sua família, que a princípio foram marcadas por incertezas e 

impossibilidades. Contudo, aquelas ações marcadas pela insegurança foram dando lugar 

a novas estratégias estruturadas pelo habitus socialmente reconfigurado de Maurício, 

que passou a construir suas possibilidades de acordo com as circunstâncias, mas não 

permitindo que essas circunstâncias o limitassem ou o imobilizassem. Para Touraine 

(1984, p. 165-166), o “sentido do comportamento dos actores não se procura em 

princípios, numa ordem do universo ou num sentido da história; aliás, ele não está em 

lado algum que não seja nas relações sociais de que esse actor faz parte” (Grifo meu). 

Assim, analisando o comportamento social de Maurício nos dias atuais, aquilo que a 

princípio pode parecer ser uma indecisão, na verdade trata-se de uma estratégia, 

altamente funcional, que pode nos enganar por não apresentar a certeza daquelas 

estratégias planejadas racionalmente, típicas das camadas sociais mais privilegiadas no 

jogo social pela posse de um capital econômico ou cultural. Assim, levanto a hipótese 
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de que passou a existir, nas ações e estratégias de Maurício, um comportamento 

ascético, uma “segurança” mascarada de “insegurança”, um “pé atrás”, como se 

costuma dizer, que parece ser típico dos atores de origem popular que conseguem uma 

ascensão social, escolar e econômica. 

Embora impossibilitados de proporcionar ao filho um estreito acompanhamento 

pedagógico, é inegável que o comportamento dos pais de Maurício apresenta traços de 

uma “pedagogia moral”, ou de uma “educação para a vida”, nos termos de Portes (2001, 

p. 253). O fato de o pai, a mãe e também os irmãos de Maurício terem movido grandes 

esforços para que ele continuasse estudando, revela igualmente aquela “solidariedade 

familiar” assinalada por Lahire (1997, p. 195), presente nas famílias dos meios 

populares. A valorização da escola marca igualmente o comportamento dos pais de 

Maurício, embora não apareçam declarações explícitas da parte deles a esse respeito. É 

inegável que o pai e a mãe de Maurício, e mesmo os seus irmãos, moveram grandes 

esforços para manterem o filho “inteligente” estudando. De acordo com Lahire (1997, p. 

334), entre a sua amostragem de vinte e seis famílias dos meios populares entrevistadas, 

quase todos os pais, “qualquer que seja a situação escolar da criança, têm o sentimento 

de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de ver os filhos ‘sair-se’ 

melhor do que eles”. Continua o autor: 

 

Aliás, é importante destacar que os pais, ao exprimir seus desejos quanto ao 

futuro profissional dos filhos, tendem, freqüentemente, a desconsiderar-se 

profissionalmente, a ‘confessar’ a indignidade de suas tarefas: almejam para 

sua progênie um trabalho menos cansativo, menos sujo, menos mal-

remunerado, mais valorizador que o deles (Ibidem). 

 

A despeito de toda a ajuda externa (de familiares, de amigos, de professores e de 

instituições), não se pode desprezar, nas trajetórias como as de Maurício, de sucesso, o 

esforço individual dos atores, a capacidade dos atores de se expressarem e de irem 

galgando postos cada vez mais elevados, adaptando-se às circunstâncias, de forma 

determinada, mesmo que em um outro tempo, devagar, “degrau a degrau”, mas sem 

retrocesso. 

Por fim, retomo o fato de que o sucesso escolar e profissional de Maurício fez 

surgir um distanciamento entre ele e seus familiares. Contudo, ficam alguns 

questionamentos. De que ordem é esse tipo de distanciamento que ocorre entre os atores 

como o aqui investigado? Levanto a hipótese de que esse distanciamento faz com que a 

ascensão social, escolar e profissional produza uma carga de sofrimentos nos atores de 
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origem popular, sofrimentos que parecem ser fruto de um conflito vivido por esses 

atores na transição de uma condição social à outra. Ocupar uma nova posição social 

parece exigir dos atores um afastamento de suas origens, talvez uma negação delas, ao 

empreenderem atitudes e comportamentos que os fazem “se esquecer de onde vieram”. 

Hipótese que parece ser reforçada pela inserção de Maurício no mundo do trabalho, pela 

posição que ele ocupa, por atitudes e comportamentos que podem ser vistos na forma de 

morar, nas viagens, nos equipamentos utilizados, nas tentativas de inserção cultural, na 

forma de se vestir, de comer e de falar de si entre outras manifestações. 
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ANEXO I 

Roteiro de entrevista 

Entrevistado: “Maurício” 

Entrevistadores: Luiz Fernando / Écio 

Data: 23/08/2012 

 

1) Você é casado, solteiro, tem namorada, ou mora com uma companheira? 

2) Tem filhos? 

3) (Se sim) quantos? 

4) Qual a idade deles? 

5) Eles estudam? 

6) Fale sobre seus filhos. 

7) Onde reside atualmente? 

8) Sua casa é própria? Possui outro (s) imóvel (imóveis)? 

9) Como você analisa o bairro onde mora? 

10) Possui veículo (s)? (Se sim) quantos? Quais? 

11) Onde você trabalha? 

12) O que faz? 

13) Qual é a sua carga horária de trabalho? 

14) Qual é sua renda mensal? 

15) A sua profissão atual se relaciona com o seu curso de formação? 

16) Você continua estudando? (Se não) pensa em continuar a estudar? 

17) O professor Écio entrevistou você até o quarto período do seu curso. Depois 

dessa época, até a conclusão do seu curso, como foram as suas condições de 

moradia? Gostaria que você comentasse sobre isso. 

18) Há outros pontos que gostaria que você comentasse, ainda sobre o mesmo 

período: suas condições de transporte, alimentação, saúde, higiene, passeios e 

mais algum ponto que você quisesse mencionar? Fale sobre isso. 

19) Sobre os seus relacionamentos na universidade, como foram: com os seus 

colegas, com os professores e com os demais servidores da UFMG? 

20) Seus pais, parentes ou outras pessoas ajudaram você, economicamente 

falando, durante quanto tempo do curso? 

21) Durante quanto tempo do curso você precisou receber recursos de instituições, 
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como a FUMP, por exemplo? 

22) Você precisou conciliar trabalho e estudo? 

23) (Se sim) onde trabalhou? 

24) Durante quanto tempo? 

25) Fale sobre este trabalho, ou estes trabalhos. 

26) Qual era a sua remuneração aproximada? 

27) Como conseguiu conciliar trabalho e estudo? Houve algum prejuízo em seu 

rendimento na universidade, como quedas de nota, por exemplo? 

28) Em algum momento você pensou em desistir do seu curso, devido às 

dificuldades financeiras, ou por outro motivo? 

29) Você terminou o seu curso no tempo previsto ou houve algum atraso? (Em 

caso de ter havido atrasos) qual o motivo ou os motivos (interrompeu o curso – 

“trancou” –, foi reprovado em alguma matéria)? 

30) Sobre a sua formatura, você participou de todas as solenidades? (Se não) por 

que motivo? 

31) Que tipo de ambientes culturais você frequenta hoje (cinema, teatro, 

bibliotecas, cafés)? 

32) Que tipo de leitura você costuma fazer hoje, literatura, poesia, periódicos da 

sua área de trabalho, ou outras? Cite algumas delas e comente, por favor. 

33) Que tipo de bens culturais você possui: livros, discos, instrumentos musicais, 

quadros, filmes? 

34) Como são hoje os seus momentos de lazer? Você gosta de frequentar algum 

lugar em especial, ou alguns lugares? Quais? Com que frequência? Fale sobre sua 

vida social e cultural atual: o seu círculo de amigos é composto, de uma forma 

geral, por pessoas mais escolarizadas ou menos escolarizadas que você? Comente. 

35) Gostaria que você falasse um pouco sobre como você percebe a sua 

escolaridade em relação à escolaridade de sua família. 

36) E eles, como veem isso? O que falam com você a respeito disso? O que os 

seus familiares comentam sobre a escolarização que você atingiu? 

37) Considerando as suas origens, como você se relaciona hoje com a sua família? 

Você pode exemplificar, por favor? 

38) Você considera que ascendeu socialmente e culturalmente? (Se sim) a que 

atribui essa ascensão? 

39) Há alguém, alguma pessoa (ou algumas pessoas) específica (s) a quem você 
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atribui a sua ascensão social? Pessoas que você considere importantes no seu 

processo escolar, por exemplo? 

40) Agora gostaria que você falasse sobre a sua importância para o seu sucesso 

escolar. Como você avalia as suas ações na escola e nos estudos? Em resumo, 

qual foi o seu papel em sua história? 

41) O que a escola significa para você, em sentido amplo, da infância até a 

universidade? Você atribui alguma função para a escola, com base em sua própria 

experiência escolar? 

42) Você se considera uma “exceção à regra”? Comente livremente. 

43) Gostaria de comentar qualquer outro assunto? 
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ANEXO II – Quadro comparativo das Leis de Diretrizes e Bases (LDB)
20

 

 

                                                           
20

 Reproduzido de Carvalho (2012). 
21

 Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005. 

LEI 4.024, DE 1961 LEI 5.692, DE 1971 LEI 9.394, DE 1996 Idade 
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OBS: A Educação Infantil, nas Leis 4.024/61 e 5.692/71, não traziam orientações para a 

organização de forma específica quanto na Lei 9.394/96. Mas havia uma divisão em 

Pré-escola e Jardim de Infância para crianças abastadas e creche para crianças pobres. 

Nas creches, tinha-se apenas um caráter assistencialista, enquanto as pré-escolas e 

jardins de infância tinham um caráter educativo. O sentido “creche”, como entendemos 

hoje veio somente com a Lei 9.394/96. As formas de organização e enturmação de 

alunos são definidas a critério de cada instituição ou rede de ensino
22
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 Comentário reproduzido de Carvalho (2012). 


