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Sou negra ponto final 

devolvo-me a identidade 

rasgo a minha certidão 

sou negra 

sem reticências 

sem vírgulas sem ausências 

sou negra balacobaco 

sou negra noite cansaço 

sou negra 

ponto final. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa que consistiu em realizar um estudo 

etnográfico da vida de mulheres negras, provenientes das camadas populares e estudantes de 

cursos de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, com o objetivo de 

compreender como se dava o processo de construção do “capital escolar” por estas mulheres. 

O trabalho tem como fundamento teórico-metodológico a confluência de três campos de 

pesquisa: o campo da Sociologia da Educação através dos estudos que tratam da relação 

família e escola, especificamente aqueles referentes à escolarização nas camadas populares, o 

campo dos estudos de gênero e o campo dos estudos de raça. Para que a pesquisa se efetivasse 

foram selecionadas quatro mulheres negras graduandas dos seguintes cursos: Administração, 

Ciências Biológicas, Filosofia e Psicologia. Estas mulheres foram acompanhadas durante 

quinze dias no convívio familiar, no ambiente universitário e no mundo do trabalho. Para a 

análise do material empírico nos apoiamos no conceito de circunstâncias atuantes, trabalhado 

por Portes et al. desde 2012. Dessa forma, foi possível constatar que a construção do “capital 

escolar” pelas mulheres aqui acompanhadas se efetiva mediante a) um sentimento de 

deslocamento social, que é vivenciado tanto no espaço acadêmico quanto no local de moradia; 

b) um sentimento de “boa vontade” com relação à escola, expresso na dedicação aos estudos; 

c) a crença na ascensão social via escola, que parece ser motivada pelo desejo de mudança de 

condição social; d) a falta de envolvimento familiar, que pode estar relacionada à necessidade 

de inserção no mundo do trabalho e à incapacidade dos membros da família de compreender e 

intervir no processo de escolarização das filhas; e) as características estruturais das famílias, 

ou seja, as ações e/ou suportes presentes na vida destas jovens. 

  

 

 

 

Palavras-chave: Sociologia da Educação, Camadas Populares, Mulheres Negras, Ensino 

Superior  

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study presents the results of a survey that consisted of performing an ethnographic study 

of the lives of black women from the lower classes and undergraduate courses of the Federal 

University of São João del Rei, in order to understand how was the construction process of 

the "educational capital" for these women. The work is theoretical and methodological 

foundation the confluence of three research fields: the field of Sociology of Education through 

studies on the relationship family and school, specifically those referring to schooling in the 

lower classes, the field of gender studies and the field of race studies. For the research is 

efetivasse were selected four black women graduation students of the following courses: 

Administration, Biological Sciences, Philosophy and Psychology. These women were 

followed for a fortnight in family life, in the universities and in the workplace. For the 

analysis of empirical material support to the concept of active circumstances worked by 

Portes et al. since 2012. Thus, it was found that the construction of the "educational capital" 

by the women here are accompanied by effective) a sense of social dislocation, which is 

experienced in both the academic field and in the place of residence; b) a sense of "good will" 

in relation to school, expressed in the dedication to studies; c) the belief in social mobility 

through school, what appears to be motivated by the desire to change social condition; d) the 

lack of family involvement, which can be related to the need to enter the world of work and 

the inability of family members to understand and intervene in the education of daughters 

process; e) the structural characteristics of families, that is, actions and / or carriers present in 

the lives of these young people. 

 

 

 

 

Keywords: Sociology of  Education, Popular Layers, Black Women, Higher Education 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Marcondes (2013, p. 19), as mulheres negras respondiam, em 2009, por cerca 

de um quarto da população brasileira. São milhões de brasileiras que, em sua maioria, 

experimentam no cotidiano precárias condições de vida. Sobre isso, Heringer e Silva (2011, p. 

270) apontam que os filhos herdam os lugares de prestígio legados às gerações vindouras. 

Sendo os negros
1
, nos dizeres de Makota Valdina Pinto (s.d.), “descendentes de seres 

humanos que foram escravizados”, esses estariam expostos a um “ciclo de desvantagens 

acumulativas”.  

Sobre isto, Hasenbalg (1979) afirma que  

 

[...] como resultado da discriminação racial no passado, cada nova geração de não-

brancos está em posição de desvantagem porque se origina desproporcionalmente de 

famílias de baixa posição social. Mas, em acréscimo a isso, [...], a filiação racial 

deverá também interferir tanto nos processos de acumulação de (des) vantagens 

pelos filhos quanto em suas subseqüentes carreiras como adultos. Isso implica que 

mesmo controlando pela posição social das famílias de origem, os filhos de pais 

não-brancos acumularão menos recursos competitivos que os filhos de pais brancos 

– incluindo níveis de habilidade, educação e aspirações e a própria adscrição racial. 

(HASENBALG, 1979, p. 208)  

 

Ou seja, mesmo que esta sucessão de desprestígio seja interrompida pelas novas gerações, 

ainda assim, em virtude do racismo, a posição social dos negros tende a se diferenciar. E 

conforme afirma Heringer e Silva (ibidem), “a diferença é ainda maior quando a variável 

gênero é agregada à análise”, ou seja, as mulheres negras vivenciam maiores graus de 

exclusão em todos os setores da sociedade. Como, por exemplo, no mundo do trabalho e no 

âmbito escolar. 

No mundo trabalho, segundo dados de 2011 do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), a maior taxa de desemprego remete às mulheres negras, ao passo que a 

menor corresponde aos homens brancos e no intervalo entre os extremos, encontram-se as 

mulheres brancas e os homens negros (Gráfico 1). 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 De acordo com a classificação de cor feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a categoria 
negro engloba pretos e pardos 
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Gráfico 1: Taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, segundo sexo e cor/raça. 

Brasil 2009 

Fonte: Ipea et al. (2011). 

Elaboração da autora. 

Obs: 1. A PNAD não foi realizada no ano de 2000. 

2. Em 2004 passa a contemplar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará 

e Amapá. 

 

No que se refere à educação, mesmo que a expansão geral das vagas no ensino 

brasileiro tenha favorecido especialmente o sexo feminino, possibilitando que na segunda 

metade do século XX, as mulheres conseguissem reverter o hiato de gênero na educação em 

todos os níveis (BELTRÃO & ALVES, 2009, p. 131), as mulheres negras continuaram sub-

representadas no âmbito escolar. Assim, na medida em que se elevam os níveis de 

escolaridade, as distâncias entre brancas e negras se alargam. É o que demonstra o estudo do 

IPEA (idem, p. 21) supracitado. De acordo com ele, a taxa de escolarização de mulheres 

brancas no ensino superior é de 23,8% enquanto que entre as mulheres negras esta taxa é de 

apenas 9,9%.  

Considerando, então, que o baixo percentual de mulheres negras no ensino superior é 

também uma realidade permeada de desigualdades de gênero e raça, o conceito de 

interseccionalidade trabalhado por Crenshaw (2002) nos possibilita compreender melhor a 

participação destas mulheres neste nível de ensino. De acordo com esta autora, 

 

a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

5,3%

6,6%

9,2%

12,5%

Homens Brancos

Homens Negros

Mulheres Brancas

Mulheres Negras
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subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

étnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 177) 

 

Para a autora, as mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um 

espaço onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por consequência, 

estão sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego em todas as vias. Categorizando 

a experiência interseccional, Crenshaw (2002, p. 179) pontua, dentre outras coisas, que 

também na educação as mulheres de determinada identidade étnico-racial podem ser 

excluídas das oportunidades educacionais ou ter menos anos de estudo em relação aos homens 

do seu grupo ou às mulheres da elite. 

Assim, tendo em mente as considerações feitas acima, esta pesquisa versa sobre a 

presença de mulheres negras no ensino superior. A motivação e o interesse pelo tema 

surgiram, inicialmente, da necessidade de compreender a minha história, o meu acesso e 

passagem pelo ensino superior. Esta motivação e interesse foram se acentuando na medida em 

que observava as famílias do meu bairro e de bairros vizinhos nas suas relações com a escola. 

Através destas observações pude constatar que outras mulheres negras, ali domiciliadas, 

também, buscavam uma formação em nível superior. Após esta constatação me voltei para os 

estudos que tratam da escolarização das camadas populares e verifiquei que havia uma lacuna 

neste campo, no que diz respeito ao estudo do processo de escolarização de mulheres negras 

provenientes destas camadas. Diante disso me propus a desenvolver uma pesquisa com 

estudantes negras de cursos de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ).  Buscando responder como se dava o processo de construção do “capital escolar” por 

mulheres negras de origem popular, o objetivo deste trabalho consistiu em realizar um estudo 

etnográfico sobre a vida destas mulheres. 

Para a contextualização do tema, foi pesquisada uma gama de autores que se 

debruçaram sobre o assunto. Dentre eles, destacamos aqueles que mais especificamente 

trataram do tema. Como por exemplo, o trabalho de Azevedo (1955) realizado na cidade de 

Salvador, Bahia “por ser tradicionalmente considerada o melhor exemplo de harmonia racial” 

no país naquela época. Neste estudo, intitulado As Elites de Côr: um estudo de ascensão 

social, Thales de Azevedo procurou compreender a dinâmica do processo de ascensão social 

“das pessoas de cor” a partir da indicação dos possíveis canais através dos quais poderia 

ocorrer a “mobilidade vertical”. Dentre estes canais de ascensão social para os “bahianos de 
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cor” estariam o comércio, a política, as artes, a educação, os esportes, etc. Destacando-se a 

educação, segundo aponta o autor  

 

[...] o principal canal de ascensão social, através o qual grande número de pretos e 

mestiços têm adquirido status elevado, é a educação no duplo sentido de bôas 

maneiras e de uma instrução de elevado nível, além da adesão aos mores e 

concepções da cultura dominante, o que, em última análise, é um problema de 

aculturação ou de mais completa integração das massas de côr na sociedade 

dominante. (AZEVEDO, 1955, p. 198) 

 

Contudo, o autor não pretendeu realizar um “trabalho completo ou definitivo sobre o 

complexo problema da mobilidade social vertical dos bahianos de côr”.  

O trabalho de Figueiredo (2002) também se destaca entre os estudos sobre negros no 

Brasil. Angela Figueiredo, em Novas elites de cor: um estudo sobre os profissionais liberais 

negros em Salvador se propôs a analisar a forma como a experiência de mobilidade se 

relaciona ou não com a assunção de uma identidade negra. Para tanto realizou 25 entrevistas 

com pessoas negras escolarizadas e que tinham renda acima de 12 salários mínimos. 

No processo de análise ela focalizou, além da escolaridade, outros aspectos tais como 

a sociabilidade, o lazer, a percepção sobre a discriminação racial, o envolvimento com 

aspectos da “cultura negra” e a compreensão sobre a identidade e o “embranquecimento”. 

Tratou da questão dos profissionais liberais negros numa perspectiva comparativa com outros 

grupos em ascensão social conseguindo identificar, a partir das pesquisas realizadas com as 

camadas médias e da teoria sobre mobilidade social, a mudança do grupo de referência ao 

longo do processo de ascensão e a multiplicidade de referências com que a identidade social é 

construída. 

Outro trabalho que trata do processo de ascensão social dos negros foi realizado por 

Moema De Poli Teixeira (2003). A partir do estudo das trajetórias de alunos e professores 

negros ou mestiços ingressos em uma universidade pública federal do Rio de Janeiro, a autora 

buscou “compreender o caminho que os leva à escolha de curso e carreira, procurando 

identificar os valores que orientam seus projetos” e, também, perceber “se a família tem uma 

participação fundamental [...] ou se a elaboração e a execução desse projeto é mais pessoal”. 

Após realizar um mapeamento dos sujeitos e verificar a distribuição deles por curso, Teixeira 

analisou e utilizou 71 entrevistas em seu estudo.  E dentre outras constatações, a pesquisa 

apontou para a persistência das formas de preconceito e discriminação raciais que marcam as 

trajetórias tanto dos alunos quanto dos professores “a ponto de interferir em projetos e 

escolhas de curso e carreira, ao mesmo tempo em que indicam para a tendência de 
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manutenção dos mesmos mecanismos de ascensão social do passado”. Neste sentido, a autora 

afirma que 

 

negros e mestiços de classe social mais baixa operam seu processo de mudança 

social, concebendo e tendo sucesso na execução de projetos de ascensão através de 

uma educação de nível universitário, a partir de um mecanismo de “rede” de 

relações. São essas redes que estabelecem relações de amizade e solidariedade entre 

as pessoas e famílias de diferentes classes sociais e de diferentes identidades raciais 

apoiando, incentivando e mantendo projetos e trajetórias de ascensão. (TEIXEIRA, 

2003, p. 244) 

 

Segundo Pinto (1993, p. 30), os estudos das relações raciais no Brasil têm sido 

realizados por vários pesquisadores tanto negros quanto brancos, “entretanto, a origem e os 

motivos impulsionadores são diversos, de acordo com as situações específicas e interesses que 

cada investigador traz de suas vivências anteriores”. Tendo em mente este apontamento da 

autora, penso que falar sobre o surgimento do problema que orienta este trabalho não seria 

possível sem que se tornasse conhecido o lugar de onde eu falo. Por isto, faço, aqui, a seguinte 

exposição. 

Sou negra, filha mais velha de uma fratria de dois irmãos e a primeira em três gerações 

a ter acesso ao ensino superior. Realizei uma parte de meus estudos, da pré-escola a 4ª série2, 

na rede pública estadual e a outra, da 5ª série ao ensino médio, na rede particular, isto porque 

consegui uma bolsa de estudos integral em um colégio mantido por irmãs salesianas na cidade 

de São João del-Rei.  

No que se refere aos meus avós maternos, o pouco que sei deles foi dito pela minha 

mãe. Segundo ela, minha avó estudou muito pouco, mas sabia ler e escrever, enquanto meu 

avô sabia apenas escrever o próprio nome. Quanto aos meus avós paternos, somente a minha 

avó sabia ler e escrever, mas não sabemos se ela frequentou a escola. Tanto os meus tios 

maternos quanto os paternos o máximo de escolaridade que têm é o ensino fundamental 

incompleto (4ª série). Apenas um dos meus primos está no ensino superior, no curso de Letras 

da UFSJ, quanto aos outros, a maioria concluiu o ensino médio.  

Minha mãe estudou até a 3ª série do ensino fundamental, sabe ler e escrever, enquanto 

meu pai frequentou por pouco tempo a escola, no entanto não aprendeu ler nem escrever, 

somente assina o próprio nome. Meu irmão, após três reprovações na 5ª série, começou a 

                                                           
2
 Em anexo o quadro comparativo das três LDB em relação ao ensino, retirado da CARVALHO, Alessandra 
Aparecida de. Perfil sociocultural e percurso escolar de jovens rurbanos com curso superior, ex-alunos da 
escola estadual do distrito de Mercês de Água Limpa, Minas Gerais. 2012. Dissertação (Mestrado) – UFSJ, São 
João del-Rei, 2012. 



20 
 

 
 

trabalhar, dessa forma, concluiu o ensino médio conciliando trabalho e estudo. Tentou uma 

vez o vestibular e não foi aprovado.  

No que diz respeito à interrupção dos estudos efetuada pela minha mãe, é interessante 

destacar a visão dela sobre este fato. Segundo ela, parou os estudos porque seus pais não 

tinham condições de mantê-la na escola e, principalmente, porque ela mesma acreditava que 

“não dava pra escola”. Bourdieu e Champagne (1992), no texto Os excluídos do interior, ao 

se referirem à exclusão das crianças oriundas de famílias culturalmente desfavorecidas das 

instituições de ensino francês, colocam em evidência a crença da maioria das pessoas das 

camadas populares que não conseguem obter êxito na escola.  

 

A seleção com base social que se operava, assim, era amplamente aceita pelas 

crianças vítimas de tal seleção e pelas famílias, uma vez que ela parecia apoiar-se 

exclusivamente nos dons e méritos dos eleitos, e uma vez que aqueles que a Escola 

rejeitava ficavam convencidos (especialmente pela Escola) de que eram eles que não 

queriam a Escola. (BOURDIEU & CHAMPAGNE, 1992, p. 219) 

 

Como foi dito antes, os meus pais frequentaram por pouco tempo a escola, mas 

nutriam por ela um sentimento de benevolência. Eles, de certa forma, corroboram o que 

Lahire (1997) afirma sobre as experiências escolares vividas pelos pais. De acordo com este 

sociólogo, 

 

[...] do ponto de vista da escolaridade da criança, é sem dúvida preferível ter pais 

sem capital escolar a ter pais que tenham sofrido na escola e que dela conservem 

angústias, vergonhas, complexos, remorsos, traumas ou bloqueios. Na incapacidade 

de ajudar os filhos, os pais sem capital escolar também não tendem a comunicar-lhes 

uma relação dolorosa com a escola e com a escrita. (LAHIRE, 1997, p. 344-345) 

 

 Neste sentido, meus pais sempre tiveram uma visão otimista da escola, acreditam que 

este espaço é o único caminho possível de ascensão social para os que não fazem parte do 

grupo dos “herdeiros”. Assim, nos colocaram no caminho da escola. A interrupção dos 

estudos, no ensino médio, feita por meu irmão não foi aceita de forma passiva pelo meu pai. 

Mas, como, para Lahire (1997) “os filhos não são criados nas mesmas famílias”, talvez o que 

foi determinante para que eu prosseguisse com os estudos não estivesse presente na criação do 

meu irmão. 

Antes de iniciar a descrição do lugar onde moro, apresento a árvore genealógica da 

minha família como uma forma de ilustrar e complementar as informações apontadas acima 

(Figura 1). 
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Figura 1: Árvore genealógica da família da pesquisadora 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Sobre o lugar onde moro, desde criança vivo em um bairro da periferia desta cidade. 

Este bairro é pequeno e nele se encontram duas capelas: a de Nossa Senhora do Rosário e a de 

São Dimas. Até meados da década de 80, a maioria das ruas deste bairro não era pavimentada 

e nem possuía rede de esgoto. Havia várias construções de adobe (tijolo secado ao sol e 

empregado cru), das quais algumas foram demolidas e outras, deterioradas pelo tempo, ainda 

podem ser vistas. No final desta mesma década, o bairro teve um pequeno crescimento, pois 

cerca de cinquenta casas “populares” foram construídas e doadas para algumas famílias. 

Atualmente o bairro apresenta construções simples, as ruas são pavimentadas e possui rede de 

esgoto.  

No que se refere à população, nota-se que essa é predominantemente negra. E quanto à 

condição socioeconômica, as famílias “guardam algumas semelhanças”, no entanto 

distinguem-se, notadamente, nas suas relações com a escola. De acordo com estudiosos das 

relações entre família e escola, em uma mesma fração de classe as famílias não são um todo 

homogêneo, elas se diferem entre si em vários aspectos, sendo a relação com a instituição 

escolar um desses. Nesta direção, Bernard Charlot (2002), em uma discussão sobre a relação e 
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o sentido que alunos estabelecem com a escola e o saber, especialmente em bairros populares 

na França, fala que é nesta diferença de relação com a escola, mas também com o saber, que 

se constrói as histórias dos chamados fracasso e êxito escolar. 

Na rua onde moro a minha família foi a primeira a ter um filho no ensino superior e 

também a primeira a ter acesso à universidade pública. Todavia, recentemente, observando o 

meu entorno e os sujeitos ali presentes, notei que os grupos de amizade formados neste lugar 

tinham uma característica interessante, pois eram compostos, de modo geral, por cinco jovens, 

das quais uma ou duas eram negras e essas, contrário ao que o senso comum diz, eram as que 

mais buscavam a formação superior. Então, diante deste fato, considerei a possibilidade de 

produzir uma discussão e compreensão sobre a presença da mulher negra no ensino superior. 

Neste sentido, o problema de pesquisa se expressa através dos seguintes questionamentos: 

como é a vida de mulheres negras das camadas populares estudantes de cursos de graduação 

da Universidade Federal de São João del-Rei?  Qual é a postura da família diante dos estudos 

da filha? Quais são as referências fora do grupo familiar? Como se dão as relações raciais em 

sala de aula?  

Ao colocar em discussão a problemática da mulher negra universitária proveniente das 

camadas populares pretendo contribuir de alguma maneira, tanto para os estudos no campo da 

Sociologia da Educação, no que diz respeito ao processo de escolarização nas camadas 

populares, quanto para o campo de estudos de gênero e de raça na educação brasileira. Nesta 

direção, a relevância do tema se verifica na ausência de discussões quanto à raça na maioria 

dos estudos sobre mulheres no Brasil, o que “significa que as experiências de vida das 

mulheres negras raramente são examinadas” (CALDWELL, 2000, p. 95).  

Sobre isso, Caldwell (2000) considera que o que tem dificultado o desenvolvimento da 

pesquisa acadêmica sobre a mulher negra é o fato das mulheres negras serem minoria nas 

universidades e, além disso, a maior parte das pesquisas sobre mulher continua a retratar as 

mulheres brasileiras em termos monolíticos e não lida como o significado de raça nas vidas de 

mulheres, negras ou brancas. Assim, a importância desta temática se encontra, também, no 

fato dela favorecer a visibilidade da história de vida de mulheres negras que durante um longo 

período ficou à margem das produções acadêmicas. 

Esta pesquisa tomou como campo empírico a Universidade Federal de São João del-

Rei, além das residências e outros lugares frequentados pelas estudantes acompanhadas. O 

objetivo deste trabalho, como já foi mencionado, consistiu em realizar um estudo etnográfico 

sobre a vida de quatro mulheres negras provenientes das camadas populares que estavam 
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regularmente matriculadas em cursos de graduação da referida instituição. Dessa forma, no 

intento de concretizar este objetivo, selecionei aleatoriamente, sem prévia determinação do 

curso de graduação, um grupo de quatro mulheres negras.  

A escolha do grupo ocorreu através de três tipos de procedimentos. O primeiro foi a 

partir da minha aproximação, ainda, durante a escrita do projeto, de duas estudantes dos 

cursos de Administração e Economia, moradoras de um bairro vizinho ao meu. Naquele 

momento falei sobre as pretensões da pesquisa e perguntei se poderia contar com a 

participação delas concedendo-me entrevistas, o que foi aceito pela aluna do curso de 

Administração. O segundo procedimento de escolha foi mediante a indicação de colegas de 

turma e do orientador. A esse respeito, Viana (1998) trás em sua tese o comentário de uma 

pesquisadora brasileira dos temas da família, casamento e identidade, na perspectiva da 

sociologia e da antropologia que diz o seguinte: 

 

Seguindo uma sistemática bastante usual em pesquisas sobre os universos 

familiares, conhecidos meus indicaram pessoas para serem entrevistadas que, por 

sua vez, me indicaram outros conhecidos. (VAISTMAN, 1994, p. 85 apud VIANA, 

1998, p. 13) 

 

 Como outra forma de abordagem dos sujeitos, comecei a vir nos horários de intervalo 

das aulas para a universidade e ficava durante este tempo observando mulheres que a partir 

das características fenotípicas poderiam ser classificadas como negras. Inicialmente 

pretendíamos trabalhar somente com pessoas naturais de São João del-Rei, mas devido ao fato 

do corpo discente da UFSJ ser heterogêneo no que diz respeito à origem geográfica 

admitimos a possibilidade de selecionar, também, mulheres de outras localidades que moram 

aqui ou que vêm no horário das aulas. Depois de tomada esta decisão, aproximei das pessoas 

anteriormente observadas, apresentei-me, falei resumidamente da pesquisa, perguntei em que 

curso e período estavam e questionei sobre o interesse delas em participar do trabalho. Sendo 

positiva a resposta anotava o contato delas. Através deste procedimento selecionei duas 

jovens, uma do curso de Psicologia Noturno, natural desta cidade, e outra do curso de 

História, natural de São Tiago. Sobre esta aluna do curso de História, ela procurou-me logo 

após o primeiro contato anunciando a sua desistência. Ainda mantivemos contato por algum 

tempo, mas realmente ela não quis participar. A partir da ajuda de uma colega de turma 

selecionei uma aluna do curso de Filosofia, natural de Resende Costa e com indicação do meu 

orientador selecionei uma aluna do curso de Ciências Biológica, natural de São João del-Rei.  
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Acredito que a construção do objeto de estudo desta pesquisa requer algumas 

considerações em torno dos conceitos de raça e de gênero, tendo em mente as recentes 

reflexões em torno da existência de “raças” e a forma como a categoria gênero vem sendo 

usada nos estudos sobre as mulheres. 

Nos últimos anos tem-se, de um lado, o crescimento no número de publicações que 

buscam dar conta das teorizações acerca do conceito de raça e, de outro, as publicações 

referentes à categoria gênero. Destes trabalhos, dois são relevantes para a temática tratada 

aqui, pois, de certa forma, apontam a possibilidade de utilização tanto do conceito de raça 

quanto da categoria gênero em uma análise sociológica. 

Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, de 

Kanbegelle Munanga (2004), é o artigo que orienta a adoção do conceito de raça neste estudo.  

Segundo Munanga, etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que 

por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Na história das ciências 

naturais, o conceito de raça foi usado pela primeira vez na Botânica e na Zoologia para 

classificar as espécies animais e vegetais. Este conceito foi transportado da Botânica e da 

Zoologia para legitimar as relações de dominação e de sujeição entre classes sociais sem que 

existissem diferenças morfo-biológicas notáveis entre os indivíduos pertencentes às distintas 

classes. 

Durante os séculos, XVIII e XIX, vários critérios foram acrescentados ao fator cor da 

pele com a finalidade de se dividir a espécie humana em três raças que até hoje resistem no 

imaginário coletivo e na terminologia científica: raça branca, negra e amarela. 

 No século XX descobriu-se, através dos estudos sobre a Genética Humana, que havia 

no sangue critérios químicos mais determinantes para consagrar definitivamente a divisão da 

humanidade em raças. Grupos de sangue, certas doenças hereditárias e outros fatores na 

hemoglobina eram encontrados com mais frequência e incidência em algumas raças do que 

em outras, podendo configurar o que os próprios geneticistas chamaram de marcadores 

genéticos. Mas, as pesquisas comparativas levaram também à conclusão de que os 

patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes a uma mesma raça podem ser mais 

distantes que os pertencentes às raças diferentes e um marcador genético característico de uma 

raça pode, embora com menos incidência, ser encontrado em outra raça. Combinando todos 

esses desencontros com os progressos realizados na própria ciência biológica, os estudiosos, 

deste campo de conhecimento, chegaram à conclusão de que a raça não é uma realidade 

biológica, mas, apenas, um conceito cientificamente inoperante para explicar a diversidade 
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humana e para dividi-la em raças. Ou seja, biológica e cientificamente as raças não existem. 

No entanto, Munanga aponta que o conceito de raça persiste tanto no uso popular como em 

trabalhos e estudos produzidos na área das ciências sociais. Esses embora concordem com as 

conclusões da atual Biologia Humana sobre a inexistência científica da raça e a 

inoperacionalidade do próprio conceito, justificam o seu uso como realidade social e política, 

considerando raça como uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e 

de exclusão. 

Nesta direção, Guimarães (2009), ao discorrer sobre a retomada do conceito de raça, 

afirma que  

 

se as raças não existem num sentido estrito e realista de ciência, ou seja, se não são 

um fato do mundo físico, elas existem, contudo, de modo pleno, no mundo social, 

produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações humanas. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 67) 

 

Assim, é com base no que foi mencionado, que esta pesquisa utiliza o conceito de 

raça, a fim de nomear o grupo de pertencimento dos sujeitos investigados, tendo em mente 

todas as implicações que tal pertencimento sugere. Além disso, o uso de tal conceito se pauta 

nos dizeres de Gomes (1995). De acordo com esta autora, 

 

por mais que a nova postura da antropologia seja uma contribuição para o avanço do 

estudo sobre relações raciais, justificando teoricamente que etnia é o melhor termo a 

ser usado devido à sua dimensão histórica e cultural, na prática social, quando se 

discute a situação do negro na sociedade brasileira, raça ainda é o termo adotado que 

consegue dar a verdadeira dimensão do racismo existente na sociedade brasileira. 

(GOMES, 1995, p. 48) 

 

Quanto à utilização do conceito de gênero, esta se orienta pelas reflexões de Louro 

(1997) contidas no trabalho, Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-

estruturalista. O conceito de gênero que a autora enfatiza no texto está ligado diretamente à 

história do movimento feminista contemporâneo, que enquanto movimento social organizado 

é remetido, no Ocidente, ao século XIX.  

Segundo Guacira Louro, na virada do século XIX para o XX, as manifestações contra 

a discriminação feminina adquiriram uma visibilidade e uma expressividade maior no 

chamado “sufragismo”, ou seja, no movimento voltado para estender o direito de voto às 

mulheres. Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países ocidentais, o 

sufragismo passou a ser reconhecido, posteriormente, como a “primeira onda” do feminismo. 

Seus objetivos mais imediatos estavam, sem dúvida, ligados ao interesse das mulheres 
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brancas de classe média, e o alcance dessas metas foi seguido de certa acomodação no 

movimento. Somente no final da década de 1960 (início da “segunda onda” do feminismo) 

que o movimento irá se voltar para construções propriamente teóricas. Será, então, neste 

momento engendrado e problematizado o conceito de gênero. 

A autora afirma que é através das feministas americanas que o termo gênero passa a 

ser usado como distinto de sexo. Uma vez que elas procuravam acentuar “o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”. Guacira Louro continua dizendo 

que, ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, contudo, a pretensão 

de negar que na constituição do gênero está presente também a biologia, mas enfatizar, 

deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas. 

 Para Louro, as concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou os 

momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos 

grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem. De acordo com esta autora, 

será no final dos anos 80 que, no Brasil, as feministas passarão a utilizar o termo “gênero”, no 

entanto ela chama a atenção para o fato de que “o termo implicado lingüística e politicamente 

no debate anglo-saxão não poderia ser simplesmente transposto para outros contextos sem que 

sofresse um processo de disputa, de ressignificação e de apropriação”. É nesta direção que 

Carvalho (2011) irá dizer que, 

 

considerando que as palavras carregam as histórias de suas línguas e culturas, a 

discussão complexifica-se e para pensar os usos do conceito de gênero no Brasil 

seria necessário refletir não apenas sobre os termos em português, mas sobre a 

história do imperialismo e da construção social dos corpos de homens e mulheres de 

diferentes pertencimentos raciais desde a colonização... (CARVALHO, 2011, p. 

102) 

 

Neste sentido, a presente pesquisa considera gênero uma construção social e histórica 

produzida em constante relação de poder sobre as características biológicas dos sujeitos.  

Observando o que foi mencionado, a discussão da temática apresentada neste trabalho 

se justifica, também, através da necessidade de se perceber, na análise dos processos 

educacionais, as diversidades sociais e a sua própria complexidade, tendo em vista as 

determinações de gênero, classe e raça. (LOURO, 1994 apud OLIVEIRA, 1995, p. 24) 

Assim, um dos motivos do trabalho com universitárias negras e suas famílias é a busca 

de entendimento sobre o processo de construção do “capital escolar” por estas mulheres. Para 

falar de “capital escolar” tomo por base as contribuições de Bourdieu (2008), que ao discutir o 

conceito de capital cultural dirá que esse pode existir sob três formas: no estado incorporado 



27 
 

 
 

que seria aquilo que é próprio do sujeito, ou seja, “um habitus” que é “um ter que se tornou 

ser”; no estado objetivado a manifestação do capital cultural se dá através da posse de obras 

de artes, livros, dicionários, obras teatrais, etc. e no estado institucionalizado se apresenta 

mediante títulos, diplomas e certificados escolares, configurando-se, então, em “capital 

escolar”. Dito de outra forma, o “capital escolar” seria o capital cultural reconhecido 

institucionalmente.  

E outro motivo da realização deste trabalho com mulheres se encontra na intenção de 

contribuir com a discussão a respeito de que as elas têm melhor desempenho escolar do que 

os homens, uma vez que 

 

[...] sabemos que no Brasil é muito pequena a difusão das idéias do movimento de 

mulheres nas escolas, das preocupações feministas com a transformação de currículo 

e práticas escolares; e mesmo assim nós temos um melhor desempenho das meninas. 

(CARVALHO, 2003, p. 191) 

 

Assim, Carvalho (2003, p. 188-189) referindo-se ao fracasso escolar das crianças do 

sexo masculino aponta três explicações com as quais frequentemente se depara. E o faz com a 

finalidade de propor uma reflexão “sobre cada uma delas, como são insuficientes para dar 

conta desse quadro”. De acordo com a autora, a “primeira tendência” quando vemos que os 

meninos têm maior atraso escolar, que há mais rapazes analfabetos é atribuir isso ao trabalho 

infantil. Uma segunda explicação é afirmar que as meninas seriam mais adaptadas à escola. 

Elas seriam “calmas, obedientes e passivas”. Vindo “da própria organização familiar e da 

socialização primária mais preparadas para exercer o „ofício de aluno‟”, enquanto “que os 

meninos seriam agitados, agressivos e indisciplinados”. 

 Sobre a terceira tendência, Carvalho (2003, p. 190) aponta um raciocínio que procura 

inverter essa explicação baseada na passividade das mulheres. Segundo este raciocínio as 

meninas teriam uma visão mais positiva da escola, visto que elas ficam confinadas em casa, 

seja pelo trabalho doméstico ou por uma educação em que a família restringe muito a 

circulação das meninas, presente principalmente nas camadas populares. 

Todavia, ao colocar em evidência as críticas feitas por uma socióloga francesa, Marie 

Durut-Bellat (1994), que aponta o risco desse tipo de explicação estar mais baseado em ideias 

e posicionamentos a priori do que em conclusões possíveis de deduzir daquilo que foi 

observado e pesquisado, Carvalho (2003) nos adverte sobre a adoção de tais explicações 

como capazes de dar conta desta realidade. 
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Então, é neste sentido que este trabalho com mulheres negras e suas famílias busca 

contribuir com a referida discussão na medida em que terá a oportunidade de estabelecer um 

contato duradouro com os sujeitos de pesquisa. 

No que se refere à denominação “família negra” utilizada neste trabalho, é importante 

dizer que esta denominação se apóia nas considerações de Pinto (1993). Esta autora, a partir 

de uma revisão crítica das abordagens sobre família negra, demonstrou que os estudos 

referentes ao negro, apresentados pela Escola de “Sociologia Paulista” (Fernando Henrique 

Cardoso, Florestan Fernandes, Otávio Ianni e Roger Bastide), de modo geral, classificavam 

estas famílias como anômica e com caráter sociopático. Ou seja, o negro seria um sujeito sem 

regras, incapaz de se adequar ao “novo regime jurídico-econômico”, além de não possuir 

“laços familiares tão necessários para a reprodução e estabilidade de sua força de trabalho” 

(PINTO, 1993, p. 131). 

Para a autora, as primeiras análises realizadas pela sociologia paulista parecem 

influenciadas por toda uma estrutura racista. A branquitude era ainda o padrão para qualquer 

investigação que se pretendia, então, se estudava o negro comparando-o com o padrão 

socialmente aceito: o branco. E é nesta direção, que Florestan (1978) ao conferir este caráter 

sociopático às famílias negras dividiu-as em dois grupos: as integradas (constituídas por 

homem, mulher e filhos, via casamento legal) e as desintegradas. 

Então, para que pudesse situar a família de Dona Laudelina (sujeito de sua pesquisa) 

no conjunto das famílias negras, Pinto (1993) se apropriou das análises feitas por Cunha Jr.
3
 o 

qual procura relativizar a ideia de desorganização da família negra, dividindo através de suas 

reflexões, a família negra em cinco categorias
4
 a partir da oportunidade de trabalho. Destaco, 

aqui, a terceira categoria que serviu de referência para que Elisabete A. Pinto (1993) situasse a 

família de D. Laudelina. 

Esta categoria relaciona-se ao meio urbano. Dentro desta categoria, Cunha Jr. 

classifica como “velhos urbanos” os negros que tenham profissões fixas e posições já 

garantidas no meio urbano. Assim, em 1987, Cunha Jr. estuda as famílias negras que tinham 

profissões fixas residentes em São Carlos e, que ele, classifica como “velhos urbanos”. Então, 

com base neste estudo, Pinto (1993) acredita que os pais de D. Laudelina podem ser 

comparados com os atuais “velhos urbanos” de São Carlos, os quais se caracterizam como 

                                                           
3
 Cunha Jr., Henrique. Velhos Urbanos em São Carlos. Relatório de Pesquisa.  

4
 Sobre cada uma das categorias descritas por Cunha Jr., conferir dissertação de mestrado de Pinto, 1993, p. 
137, 138 e 139. 
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grupos de negros que, no pós-abolição, tiveram acesso às pequenas propriedades rurais ou 

empregos urbanos, relacionados com as áreas de transportes, sacaria, carregamento de 

produtos e outros. 

Tendo em mente o que foi mencionado, caracteriza-se, neste trabalho, através do 

diálogo entre empiria e teoria, família negra como sendo um grupo de pessoas, no qual 

homens e mulheres são unidos maritalmente, apresentam união estável que possui filhos, se 

encontra envolvido em diferentes empregos urbanos, se autoclassifica como negro e que vive 

sob o mesmo teto, possuindo uma relação de parentesco, a qual funciona como base afetiva, 

material e moral na condução de suas estratégias sociais e escolares. 

No que diz respeito à construção do referencial teórico-metodológico, fiz uma 

investigação bibliográfica em três campos de estudos. No campo da Sociologia da Educação 

busquei por aqueles estudos que tratam da relação família e escola, especialmente, aqueles 

referentes à escolarização das camadas populares. Assim, aponto os trabalhos de Lahire 

(1997), Viana (1998) e Portes (2001), dos quais foi feita uma leitura sistemática. No campo 

dos estudos de gênero, o trabalho de Louro (1997) serviu de base para as considerações 

efetuadas.  E no campo dos estudos de raça, destaco os trabalhos de Gomes (1995), Munanga 

(2004) e Guimarães (2009). 

A produção do material empírico enquadra-se em uma abordagem qualitativa, já que o 

propósito desta pesquisa foi investigar como se dava o processo de construção do “capital 

escolar” por universitárias negras. De acordo com Flick (2005), 

 

Ao contrário da investigação quantitativa, os métodos qualitativos encaram a 

interação do investigador com o campo e os seus membros como parte explícita da 

produção do saber, em lugar de a excluírem a todo custo, como variável 

interveniente. A subjetividade do investigador e dos sujeitos estudados faz parte do 

processo de investigação. As reflexões do investigador sobre as suas ações e 

observações no terreno, as suas impressões, irritações, sentimentos etc. constituem 

dados de pleno direito, fazendo parte da interpretação e ficando documentados no 

diário da investigação e nos protocolos do contexto. (FLICK, 2005, p. 6) 

 

A proposição inicial de pesquisa seria trabalhar com reconstrução de trajetórias, mas 

considerando que a maioria dos estudos que tratam da relação entre família e escola é 

desenvolvida mediante a tal recurso, pensei em acompanhar a vida universitária e familiar 

destas jovens o que caracterizaria um estudo etnográfico. Isso porque, vejo no método 

etnográfico uma possibilidade de ampliar a maneira como vem sendo abordado o processo de 

escolarização nas diferentes camadas sociais, especificamente, nas camadas populares.  No 

entanto, é necessário esclarecer que não tenho a pretensão de desvalorizar esses estudos que 



30 
 

 
 

usaram e usam da reconstrução de trajetórias, pois reconheço a importância deles em 

“evidenciar o universo sociocultural, as dinâmicas internas e as interações da família com o 

mundo escolar” (NOGUEIRA, ROMANELLI, ZAGO, 2003, p. 10).  Assim, esta pesquisa se 

norteou pelo método etnográfico, visto que 

 

a etnografia é calcada numa ciência, por excelência, do concreto. O ponto de partida 

desse método é a interação entre o pesquisador e seus objetos de estudo, “nativos em 

carne e osso”. É de certa forma, o protótipo do “qualitativo”.  E – melhor ainda – 

com sua ênfase no cotidiano e no subjetivo, parece uma técnica ao alcance de 

praticamente todo mundo, uma técnica investigativa, enfim, inteligível para 

combater os males da quantificação. (FONSECA, 1999, p. 58)  

 

Porém, quando falamos em etnografia, é imprescindível esclarecer que não a 

definimos e nem a usamos tal como a Antropologia o faz, mas a trazemos para o campo da 

Sociologia da Educação. Desse modo, a 

 

Etnografia é aqui genericamente entendida como um método de investigação assente 

no contacto directo e prolongado com os actores sociais cuja interação constitui o 

objecto de estudo. Um método ainda preocupado em entender o sentido que os 

sujeitos conferem à sua própria acção, enquadrando aquele sentido e esta acção nas 

suas condições sociais e materiais de existência. (SILVA, 2003, p. 27e 28) 

 

Ainda de acordo com Silva (idem, p. 29), a etnografia em virtude de suas 

características elege duas técnicas de investigação centrais: a observação e a observação 

participante. Contudo, isso não significa a exclusão das demais técnicas. Dessa forma, durante 

o desenvolvimento deste trabalho foram combinadas duas técnicas de pesquisa: a realização 

de entrevistas semi-estruturadas e as observações da vida das estudantes. 

No primeiro momento da pesquisa de campo foram realizadas as entrevistas com cada 

uma das mulheres participantes. Segundo Alves-Mazzotti e Gewandszajder (2000, p. 168), de 

um modo geral, nas entrevistas qualitativas “o investigador está interessado em compreender 

o significado atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, processos ou personagens que 

fazem parte de sua vida cotidiana”. 

Antes de começar a entrevista, expliquei detalhadamente o trabalho que estava 

desenvolvendo e esclareci as possíveis dúvidas. Através das entrevistas tomei conhecimento 

da trajetória escolar e social das estudantes e também foi possível estabelecer uma 

aproximação.  

A meu ver a realização das entrevistas num trabalho etnográfico é muito significativa 

para o desenvolvimento do estudo. Classifico-as como uma forma de criar condições 
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favoráveis para os momentos de observação e acompanhamento da vida de pessoas, até então, 

desconhecidas. Além de fornecer subsídios para o entendimento das relações observadas.  

As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de cada estudante. Três 

entrevistas foram realizadas nas dependências da universidade e uma na casa da discente. Elas 

seguiram um roteiro elaborado com antecedência e todas foram gravadas em áudio. A 

permissão para gravação e a garantia do uso das gravações exclusivamente para os fins da 

pesquisa foram negociados previamente, assim como o uso da real identidade das estudantes. 

Logo após realizar a entrevista com uma determinada estudante, marcávamos um dia 

para que eu pudesse visitar a sua casa e conhecer as pessoas com quem morava. Este 

momento foi muito importante, porque através dele pude perceber com que intensidade se 

daria a nossa relação, se conseguiria estabelecer uma comunicação com os familiares, enfim 

se a relação fluiria ou não. Acredito que foi a partir deste contato com o núcleo familiar das 

mulheres que participaram da pesquisa que realmente entendi o que Perses M. C. da Cunha 

(2004, p. 22), parafraseando Simom Chama, afirma em seu estudo ao se referir à construção 

do objeto de pesquisa. Segundo Cunha, é “necessário pisar no arquivo para entender o nosso 

objeto e perceber que é uma relação de mão dupla. Não é somente o pesquisador que escolhe 

o objeto. Este, também escolhe o pesquisador”.  

Neste primeiro contato com as famílias pude perceber que não seria fácil entrar na 

casa e nem na vida dessas pessoas, invadindo a privacidade delas. Mas as reais impressões só 

viriam com o início do trabalho de campo.  

Após visitar uma determinada casa, já iniciava o acompanhamento com aquela 

estudante. Durante quinze dias acompanhei a vida delas em casa, no trabalho e na 

universidade. Observei a postura das famílias, a forma como se relacionavam com os estudos 

da filha. Como estas mulheres se organizavam para os momentos de estudo em casa, como 

agiam os membros da família diante disso. Observei também as relações estabelecidas por 

elas no trabalho, quando possível, e durante as aulas na universidade. 

Para assistir as aulas, nos cursos frequentados por estas mulheres, procurei a 

coordenadoria dos mesmos em busca de autorização para tal. A resposta que obtive das 

coordenadorias foi que eu poderia conversar diretamente com o professor responsável pela 

disciplina. A partir desta resposta, eu me encaminhei para as aulas juntamente com a 

estudante. Chegando lá, quando possível, falava com o professor antes do início da aula. 

Nesta conversa, eu me apresentava e expunha o motivo da minha presença. Explicava que era 

pós-graduanda do mestrado em educação e estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa 
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com uma discente daquela disciplina. Por fim, perguntava se me era permitido assistir as suas 

aulas. De modo geral, fui bem recebida pelos docentes dos cursos por onde passei. Apenas em 

duas ocasiões não pude assisti às aulas: a primeira se refere ao curso Ciências Biológicas e a 

segunda ao curso de Psicologia, cujos motivos serão expostos no capítulo III deste trabalho. 

É importante dizer que tanto as entrevistas quanto as observações depois de 

sistematizadas foram entregues para cada estudante, para que elas fizessem as intervenções 

que julgassem necessárias. 

Para a interpretação do material empírico, apoiamo-nos no conceito de circunstâncias 

atuantes que vem sendo trabalhado por Portes et al. (2012). Ao se referirem a este conceito 

eles apontam para 

  

um conjunto de ações percebidas no interior das famílias e nas suas relações sociais 

mais amplas, que fazem sentido entre si, que dizem respeito ao modus operandi de 

cada família nas suas relações com a escola e o mundo que a cerca. Ações que 

singularizam os seus esforços, mas que também devem revelar sentidos e 

verossimilhanças com o esforço do conjunto das demais famílias investigadas ao 

lidar com a relação família e escola em um espaço e tempo específicos, marcados 

por condições objetivas e simbólicas de existência, porque essas ações nunca são 

isoladas, germinam das vivências relacionais. (PORTES et al. 2010, p. 3)  

 

Portes et al. (2012) colocam, ainda, que as circunstâncias atuantes “não são 

naturalmente naturais” e, sim, “o resultado de um esforço de interpretação do material 

empírico à disposição do pesquisador”, ou seja, elas “são frutos de um diálogo com as 

referências teóricas que informam a questão tratada e procuram dar sentido ao conjunto do 

material empírico coletado, que vem marcado pelas possibilidades e impossibilidades de 

atuação no campo empírico”. 

Dado o caráter etnográfico da pesquisa em questão o uso de tal conceito se revela 

pertinente, pois “essas circunstâncias construídas não obedecem necessariamente a uma 

ordem de investigação estabelecida a priori. Elas são, sobretudo, frutos da dinâmica complexa 

do processo de investigação e de interpretação de um determinado fenômeno social”. 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além da Introdução e das 

Considerações Finais. No primeiro capítulo – Considerações acerca dos estudos sobre a 

escolarização das camadas populares – falo dos estudos interessados em investigar a relação 

entre família e escola, especificamente, daqueles que trataram da escolarização das camadas 

populares. Para isso, tomo como referência os trabalhos de Lahire (1997), Viana (1998) e 

Portes (2001). 
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No segundo capítulo – Uma breve abordagem sobre a educação dos negros no Brasil – 

apresento alguns apontamentos no que diz respeito à escolarização dos negros durante o 

sistema escravista e também falo das ações do movimento negro no período republicano com 

a intenção de pontuar a luta do povo negro por educação. 

No terceiro capítulo – Do lado de dentro: mulheres negras nos cursos de graduação da 

Universidade Federal de São João del-Rei – apresento a trajetória escolar das mulheres 

acompanhadas, assim como as suas vivências no ambiente familiar, no mundo do trabalho 

(quando possível ou se estivessem empregadas) e no espaço universitário, com a finalidade de 

descrever como é a vida destas mulheres negras universitárias.  

E no quarto capítulo – A construção do “capital escolar” por mulheres negras das 

camadas populares – apoiando-me no conceito de circunstâncias atuantes me dedico a 

apontar como se dá o processo de construção do “capital escolar” por mulheres negras de 

origem popular estudantes de cursos de graduação da UFSJ.  
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESTUDOS SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO NAS 

CAMADAS POPULARES 

 

A partir da década de 1990 começaram a surgir, no Brasil, especialmente no campo da 

Sociologia da Educação, um conjunto de estudos interessado em investigar as relações 

estabelecidas entre as famílias e escola. Estes estudos buscaram compreender os “processos 

de escolarização e suas variações entre os diferentes grupos sociais, mas também no interior 

de um mesmo grupo entre famílias com características socioeconômicas relativamente 

homogêneas”. (NOGUEIRA, ROMANELLI, ZAGO, 2000, p. 11) 

Destes estudos pretendo, neste capítulo, destacar dois dos trabalhos que tratam do 

processo de escolarização das camadas populares. Refiro-me aos estudos realizados por Viana 

(1998) e Portes (2001). Todavia, não deixando de falar da produção do sociólogo francês, 

Bernard Lahire (1997), que trouxe importantes contribuições teórico-metodológicas para os 

estudos realizados no Brasil. 

Primeiramente falo do trabalho de Lahire (1997). Nele o autor apresenta 26 “perfis 

familiares” de crianças de origem popular que cursavam a 2ª série do equivalente ao Ensino 

Fundamental na França. Estes perfis abordam desde casos de “fracasso” previsíveis em que as 

crianças, cujos pais possuem profissões não-qualificadas e baixo nível de escolaridade, 

vivenciam grandes dificuldades escolares, passando por casos de “fracassos” improváveis de 

filhos com desempenho acadêmico ruim mesmo pertencendo às famílias não totalmente 

desprovidas de capital escolar e chegando aos casos de sucessos “brilhantes” de alunos vindos 

de famílias “cujas características objetivas levariam a pensar que a escolaridade dos filhos 

poderia ser custosa”. (LAHIRE, 1997, p.11-12).  

Assim, na tentativa de encontrar respostas para níveis de adaptação escolares tão 

distintos entre crianças de famílias populares que por suas condições econômicas e culturais 

são bem semelhantes, a pesquisa buscou compreender as posições escolares destas crianças a 

partir da investigação das relações entre a situação escolar e as configurações familiares. 

Para a descrição destas configurações familiares, Lahire considerou cinco traços 

pertinentes de leitura sociológica, quais sejam: as formas familiares da cultura escrita, as 

condições e disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de autoridade 

familiar e as formas familiares de investimento pedagógico.  
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Para Lahire (1997, p. 17), a criança 

 

não “reproduz”, necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de sua 

família, mas encontra sua própria modalidade de comportamento em função da 

configuração das relações de interdependência no seio da qual está inserida.  

 

Assim, 

 

só podemos compreender os resultados e os comportamentos escolares da criança se 

reconstruirmos a rede de interdependências familiares através da qual ela constituiu 

seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e a maneira pela qual 

estes esquemas podem “reagir” quando “funcionam” em formas escolares de 

relações sociais.(Idem, p. 19) 

 

Então, partindo da análise da criança vista em seu contexto familiar é que o autor irá 

se debruçar sobre o improvável refletindo sobre situações que apenas aparentemente podem 

ser consideradas banais. 

Notemos, por exemplo, o caso de Smaïn M., filho de pais imigrantes de origem cabila 

que estão na França há mais de 30 anos. A mãe é analfabeta e o pai é operário especializado, 

soldador, lê e escreve francês sem problemas e é militante sindical. Segundo a irmã mais 

velha de Smaïn, o pai gosta de ler e já frequentou regularmente a biblioteca municipal, se 

interessa por leitura de jornal, acompanhando os jornais na TV ou os debates políticos, mas 

não lê livros com frequência prefere a televisão. Quanto as suas práticas de escrita, elas ficam 

vinculadas, apenas, ao tratamento dos documentos da família. Quanto à irmã mais velha de 

Smaïn, ela tem um diploma profissional, lê muito e é assinante de um jornal.  

Diante destas informações sobre a família de Smaïn nos perguntamos, por que ele 

“não vai bem na escola”? Se ele não vive em um meio social que seja totalmente desprovido 

em relação ao universo escolar. Se neste meio o pai e a irmã estão próximos dos universos de 

cultura legítima. 

Conforme Lahire (1997, p. 128), “o problema de Smaïn reside no fato de que os dois 

capitais culturais (os dois princípios socializadores mais adequados em relação ao mundo 

escolar) da família quase nunca estão disponíveis”. Em casa Smaïn fica a maior parte do 

tempo em companhia da mãe, que é analfabeta e desconhece todas as dificuldades do filho e 

dos dois irmãos mais novos. A irmã mais velha fica pouco em casa e o pai chega tarde do 

trabalho ou participa de alguma atividade extrafamilar. Assim, o controle escolar feito pelo 

pai e pela irmã é episódico, fato que deixa o garoto sozinho diante das exigências escolares. 
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Além disso, Smaïn nunca é punido pelas notas baixa. Ele passa mais tempo brincando do que 

lendo. 

De acordo Lahire (1997), resumindo a informação central nesta configuração familiar, 

Smaïn é, do ponto de vista escolar, vítima da indisponibilidade dos capitais culturais 

familiares. Ou seja, não basta está no mesmo espaço que alguém que detenha capital cultural é 

preciso que haja “condições que torne possível sua „transmissão‟”. No caso de Smaïn, não 

existiam condições favoráveis para tal “transmissão”, os dois capitais culturais presentes na 

família pertenciam às pessoas indisponíveis tanto objetiva quanto subjetivamente. 

Outro caso apresentado por Lahire (1997) é o de Salima, filha de imigrantes vindos da 

Argélia, a mãe é faxineira em tempo parcial e analfabeta e o pai é operário em eletricidade 

(não-qualificado), sabe lê um pouco em árabe e em francês, mas quase não escreve.  

Este caso visto à distância, provavelmente levaria a pensar que Salima seria um caso 

de “fracasso” escolar, ou seja, seu ambiente familiar reuniria “todas as condições objetivas 

para um provável „fracasso‟ escolar”. Mas, Salima tem “sucesso” na escola. E qual a razão 

deste “sucesso”? De onde viria àquela desenvoltura com as atividades escolares? O autor fala 

que aqui, também, será a combinação de características da configuração familiar que 

permitirá compreender o “êxito” da menina na escola. No entanto, o porquê da “boa 

escolaridade” de Salima não poderia ser encontrado nem nas práticas de leitura nem nas de 

escrita, tendo em vista que a mãe não sabe ler e o pai com muita dificuldade, tanto no árabe 

quanto no francês, lê ocasionalmente. No que se refere às práticas de organização das 

atividades domésticas, nesta família elas são praticamente espontâneas. Desse modo, Lahire 

começa a procurar a explicação para tal “sucesso” na relação estabelecida entre o pai e os 

filhos, no que diz respeito à vida escolar. 

Então, na medida em que o autor vai tomando conhecimento desta relação, as razões 

do “sucesso” vão ganhando forma. O pai se revela ativo na ordem do “saber” e é a ele que os 

filhos (Salima tem dois irmãos) se dirigem quando falam da escola. Apesar de não saber em 

que classe os filhos estão, ele consegue apontar as dificuldades da filha. Todas as noites o pai 

pede para que os filhos façam as lições, além de controlar regularmente suas notas. Incentiva-

os na leitura levando-os à biblioteca ou comprando livros. Quando eles estão de férias, o pai 

compra-lhes um caderno de exercícios e, ainda, os incentivam a escrever um diário de férias. 

Ele, ainda, lamenta por não ter feito um, “é legal, si eu pudesse ter feito, ah, que pena!” 

(LAHIRE, 1997, p. 169). 



37 
 

 
 

Ao descrever esta relação do pai com os filhos, Lahire demonstra que existem entre 

eles laços que passam pela escrita. Dessa forma, não seria obra do acaso a filha desejar ser 

“escrevinhadora”. “Os filhos sabem que dão prazer ao pai quando se saem bem na escola e 

escrevem para ele.” (LAHIRE, 1997, p. 169). Por fim, o autor aponta que as exigências do 

pai, no que se refere à escolaridade, são mais eficientes junto aos filhos na medida em que ele 

se mostra igualmente preocupado em estabelecer boas relações com eles, em sair e brincar. 

Desse modo, pode-se observar que tanto os casos de “fracasso” quanto os de “sucesso” 

são atravessados por uma “herança” de sentimentos. Os adultos que viveram sentimentos de 

“indignidade cultural” e de “incompetência” diante da escola podem transmiti-los às crianças, 

mas também, podem, principalmente nos casos de pais que nunca frequentaram à escola, 

comunicar aos filhos sentimentos de orgulho e benevolência, como acontece no caso de 

Salima. E é neste sentido que Lahire irá dizer que, 

 

a “herança” familiar é, pois, também uma questão de sentimento [...], e a influência, 

na escolaridade das crianças, da “transmissão de sentimentos” é importante, uma vez 

que sabemos que as relações sociais, pelas múltiplas injunções preditivas que 

engendram, são produtoras de efeitos de crenças individuais bem reais. (LAHIRE, 

1997, p. 172-173) 

 

Assim, os perfis apresentados por Lahire demonstram que uma efetiva compreensão 

das histórias de “fracasso” ou de “sucesso” escolar dos diferentes sujeitos só se torna possível 

a partir da reconstrução da rede de interdependências familiares na qual eles estão inseridos. 

Referindo-me agora aos estudos brasileiros, Viana (1998) e Portes (2001) a partir da 

reconstrução de trajetórias investigaram tanto os processos que possibilitaram o acesso de 

estudantes pobres ao ensino superior quanto à permanência destes jovens nesse nível de 

ensino. 

Viana (1998), ao investigar a longevidade escolar
5
 em famílias de camadas populares, 

buscou compreender o que tornou possível uma escolarização prolongada a jovens 

provenientes de famílias com dificuldades econômicas, com baixo nível de escolaridade e 

cujos pais exercem ou tenham exercido ocupações predominantemente manuais. Para isto, ela 

entrevistou cinco estudantes universitários e dois pós-graduandos
6
 e suas respectivas famílias, 

sendo cinco mulheres e dois homens. 

                                                           
5
 A autora entende como longevidade escolar a permanência no sistema escolar até o ensino superior. 

6
 Os estudantes entrevistados por Viana (1998) eram das seguintes instituições: Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Fundação de Ensino Superior de 
São João del-Rei (FUNREI), Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). 

 



38 
 

 
 

De acordo com a autora, os dados empíricos coletados, através das entrevistas com os 

estudantes e suas famílias, foram trabalhados a partir de um modelo de inteligibilidade 

inspirado na perspectiva de análise adotada por Lahire (1995) que se fundamenta no conceito 

de configuração social de Norbert Elias. 

A pesquisa foi orientada por um conjunto de perguntas mais específicas, dentre as 

quais destaco: o que possibilitou a esses indivíduos, cuja história escolar está sendo 

investigada, chegar à Universidade? Em que consiste e como se expressa a presença familiar 

nesses itinerários escolares? Em que a configuração familiar destes indivíduos se diferencia 

de características mais gerais das famílias populares? Quais os sentidos que uma 

escolarização prolongada assume para estes pais e estes filhos? 

O objetivo do trabalho foi “descrever as diferentes configurações familiares, (e, 

quando possível, configurações sociais mais amplas) que, [...], contribuem para explicar a 

sobrevivência de alguns sujeitos das camadas populares no interior do sistema de ensino”. 

(VIANA, 1998, p. 6-7).  

Segundo a autora, essas configurações seriam o resultado do entrelaçamento 

interdependente dos princípios ou traços orientadores de análise selecionados para a pesquisa, 

quais sejam: os significados que a escola, em geral, e o acesso à Universidade, em particular, 

assumem para os pais e para os alunos-filhos; as disposições e condutas, sobretudo dos 

alunos-filhos, em relação ao tempo; os processos familiares de mobilização escolar; as 

influências de outros grupos de referência, exteriores ao núcleo familiar, enquanto modelos e 

oportunidades para uma escolarização prolongada; os modelos socializadores familiares como 

expressão dos tipos de presença educativa das famílias. Sendo que a origem destes princípios 

se encontra “na confluência de elementos extraídos do quadro teórico e de dados empíricos 

saídos da investigação”. (VIANA, 1998, p. 7).  

Para Viana, a presença desses princípios ou traços nas histórias escolares por ela 

investigadas se dá “de forma interdependente, contextualizada, relacional, e não com o caráter 

de fatores causais e determinantes”. Neste sentido, ela afirma que “cada traço só pode ser 

compreendido em contexto, e a interpretação dos dados empíricos da pesquisa, só pode ser 

feita à luz da noção de interdependência”. (Idem, ibidem, p. 7-8) 

Ela identificou sete configurações singulares de longevidade escolar e as reuniu em 

três grupos, de acordo com “critérios de afinidade, no plano das trajetórias e das relações 

familiares”. No primeiro grupo, estão as histórias “mais irregulares” construídas em um 

contexto de relações familiares conflitivas, neste caso as biografias de André e Júlia. No 
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segundo grupo, se encontra “uma situação intermediária”, a história escolar de Catarina, 

inserida em circunstâncias familiares mais estáveis do ponto de vista das relações com os pais, 

se configurou em uma história acidentada. E no terceiro grupo, estão as “mais regulares”, 

produzidas em circunstâncias familiares favorecedoras de longevidade escolar, representadas 

pelas biografias de Helena, Ângela, Luís e Olga. 

Ao analisar estas biografias escolares, Viana identificou três pontos de destaque: a 

ausência de projeto escolar de longo prazo, a ausência de mobilização escolar familiar e o 

distanciamento cultural entre pais e filhos universitários. Segundo a autora, esses pontos se 

tornaram evidentes através da constância com que apareceram nos casos ou pelo peso com 

que contribuíram para a compreensão da problemática construída pela pesquisa. 

Sobre o primeiro ponto, Viana diz que o estudo destes casos de sucesso escolar 

apontou para a inexistência de “um projeto conscientemente formulado de acesso à 

Universidade”, tanto pelas famílias quanto pelos filhos. Na realidade “essas trajetórias foram 

sendo construídas por etapas”. É assim que  

 

as práticas, sentidos e disposições que, interdependentemente, tornaram possível a 

construção dessas trajetórias escolares bem sucedidas, foram também 

progressivamente construídos, num movimento em que, cada patamar conquistado, 

apontava para a possibilidade de se seguir em frente. (VIANA, 1998, p. 272)  

 

E é nesta direção que a autora se refere à presença de “êxitos escolares parciais” nas 

histórias analisadas. Estes êxitos escolares se caracterizam não só pelo bom rendimento 

acadêmico, mas também pela inexistência de reprovação na escola primária. 

Confirmando a sua conclusão sobre o papel dos êxitos iniciais, Viana nos apresenta os 

estudos de Laurens (1992) e Terrail (1990). Laurens no estudo realizado na França, sobre 

trajetórias excepcionais de filhos de operários que tiveram acesso ao curso superior de 

engenharia, mostrou que “o êxito inicial atraiu êxitos subseqüentes, como se os sujeitos 

entrassem numa „lógica do sucesso‟”. Enquanto que Terrail afirma que “dentre as 23 

biografias escolares que reconstruiu não constatou nenhuma dificuldade na escola primária”. 

A partir disso, Viana irá dizer que o êxito inicial e também os intermediários construíram-se 

como circunstâncias produtoras de sentidos, disposições e práticas que tendem a reforçá-lo, se 

tornando uma base importante, mas não suficiente, para a continuidade dos estudos. 

A autora percebeu, também, nas biografias investigadas uma dimensão de 

imprevisibilidade, presente no surgimento de eventuais ou propícias oportunidades no 

percurso escolar dos estudantes. Mas esta imprevisibilidade não se contrapõe ao papel ativo, à 
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autodeterminação atribuída aos sujeitos na construção de suas trajetórias. De acordo com 

Viana, estas trajetórias se sucesso “supõem um querer e uma autodeterminação imbatíveis – 

sobretudo dos filhos – como pano de fundo indispensável para seu desencadeamento, 

condição sine qua non de sua existência”. (VIANA, 1998, p. 274-275). Uma 

autodeterminação que, segundo afirma a autora, “é construída no processo, não tem existência 

a priori, nem se funda num essencialismo intrínseco aos sujeitos”. (Idem, ibidem, p. 277) 

Terminando, então, suas conclusões acerca da ausência de projeto escolar de longo 

prazo nas histórias analisadas, Viana nos remete à ideia de uma vulnerabilidade encontrada, 

também, nestas biografias. Para ela, a permanência dos jovens das camadas populares no 

sistema escolar se realiza sob o signo do “fio da navalha” ou em outros termos, da “corda 

bamba”. Ou seja, qualquer mudança na estrutura familiar compromete potencialmente o 

processo de escolarização dos filhos que devida “a fragilidade de seus suportes, caracteriza-se 

por ser fundamentalmente instável”. (VIANA, 1998, p. 277). 

No que diz respeito à ausência de mobilização escolar familiar nas histórias 

analisadas, Viana constatou que é possível existir sucesso escolar nas camadas populares 

mesmo sem a ocorrência desta mobilização
7
. 

A autora não identificou nas sete trajetórias analisadas um investimento específico e 

intencional por parte das famílias na vida escolar dos filhos, num grau e frequência 

necessários que possibilitassem explicar as situações de longevidade escolar. De acordo com 

Viana, essa constatação parece corroborar a tese de Lahire (1995) “de que as práticas de 

superescolarização não constituiriam uma característica essencial das famílias populares que 

têm filhos em situação de sucesso escolar”. (VIANA, 1998, p. 279). 

Para ela, as famílias das camadas populares participam da construção do sucesso 

escolar dos filhos de modo diferenciado, bastante divergente das práticas de investimento 

escolar realizadas pelas famílias das camadas médias. 

Sobre o distanciamento cultural entre pais e filhos universitários, o estudo evidenciou 

que “não se vive impunemente esse fenômeno”. Este distanciamento cultural das origens 

produz “conflitos intergeracionais, confrontos sociais vividos na escola e, consequentemente, 

sofrimentos subjetivos”. (Idem, ibidem, p. 282) 

Viana fala que a construção da longevidade escolar de sujeitos das camadas populares 

determina “alto custo” tanto para os pais quanto para os filhos. No entanto, ela trata, 

                                                           
7
 Conforme indica Viana (1998, p. 278) o fenômeno da mobilização é constituído por atitudes e intervenções 
práticas da família, voltadas sistemática e intencionalmente para o bom rendimento escolar dos filhos, o que 
implicaria em atribuir a essas condutas uma dimensão estratégica. 
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especificamente, das dificuldades vividas pelos filhos, as quais se situam em dois campos: 

aquelas vividas no ambiente escolar e aquelas experienciadas nas relações familiares. 

Referindo-se aos problemas vivenciados na escola pelos sujeitos analisados, Viana 

aponta que, de modo geral, eles experimentaram um sentimento de auto-desvalorização e 

solidão ligado ao pertencimento social. Vivendo, ainda, uma situação de desadaptação ao 

mundo acadêmico. 

Quanto às dificuldades vividas nas relações familiares, notou-se que esses 

impedimentos se relacionam diretamente com um sentimento de solidão e distanciamento 

cultural das origens. Nesta direção, Viana fala que 

 

[...], mesmo no caso daqueles contextos familiares populares, de onde emanam 

atitudes ou, até mesmo, mobilizações concretas em prol da longevidade escolar, o 

distanciamento cultural que progressivamente se instala entre os membros da 

família, gera sofrimentos, em diferentes graus, tanto para os pais, como para os 

filhos. Nesse sentido, somos instigados a confirmar a hipótese mais geral de que o 

êxito escolar nas camadas populares, não afirma e reforça, sobretudo afetivamente, a 

posição do sujeito no seio da família, mas, ao contrário, é potencialmente criador de 

distanciamentos. (VIANA, 1998, p. 285) 

 

Como se pode observar nos casos de duas das estudantes entrevistadas pela autora, 

Ângela e Helena. Enquanto que Ângela expressa uma atitude angustiada em relação a 

algumas situações de sua trajetória escolar relacionada a uma percepção de distanciamento 

que foram se produzindo entre ela e os pais, a história de Helena aponta dois momentos de 

solidão ligados à questão escolar. O primeiro ocorre quando ela toma a iniciativa de continuar 

os estudos para além do 2º grau, contra uma franca resistência de sua mãe. A segunda solidão 

se refere a seu sentimento de estrangeira no ambiente da UFMG, quando de sua entrada nessa 

Universidade. Nesse momento, ela não via em sua família os interlocutores com os quis 

compartilhar as dificuldades advindas de suas vivências naquele universo. 

Outro estudo é o de Portes (2001), que buscou compreender a trajetória escolar e as 

vivências universitárias de um grupo de estudantes provenientes das camadas populares que 

tiveram acesso aos cursos mais seletivos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Para isto, ele entrevistou seis alunos dos cursos de Ciência da Computação, Comunicação 

Social, Direito, Engenharia Elétrica, Fisioterapia e Medicina. Segundo o autor, as trajetórias 

por ele reconstruídas são “„estatisticamente improváveis‟, pois elas desafiam as previsões 

acerca das reais possibilidades desses jovens chegarem aonde chegaram”. (PORTES, 2001, p. 

18). 
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A construção do objeto de estudo abrange três momentos, quais sejam: a dimensão 

histórica, a reconstrução e a análise das trajetórias investigadas e a experiência universitária 

de cinco estudantes pobres no decorrer de dois anos. Assim, a pesquisa parte de uma série de 

indagações tais como: existiram estudantes pobres nos cursos superiores, desde os seus 

primórdios? Se existiram, como é que os estudantes pobres viveram a experiência acadêmica 

no passado? Qual foi a trajetória de acesso dos universitários pobres, no passado e no 

presente, aos cursos altamente seletivos? No interior destes cursos, como é que se processa a 

vida cotidiana desses sujeitos? Como as condições materiais de existência afetam esses 

sujeitos no decorrer da aventura universitária? 

A procura de respostas para estas questões, Portes se propôs, inicialmente, a investigar 

a presença de estudantes pobres na origem dos cursos superiores. Dessa forma, ele pesquisou 

a passagem do estudante pobre pelas academias jurídicas a partir da produção pertencente aos 

cursos de Direito de Olinda/Recife e São Paulo. Com isto, o autor constatou que estudantes 

pobres freqüentaram os cursos de Direito desde sua criação. Era “uma ínfima minoria”, mas, 

“em todo caso, está presente um sinal de diversidade cultural no interior das academias 

jurídicas no século XIX”. (PORTES, 2001, p. 252) 

Através desta investigação, ele aponta para algumas especificidades relacionadas à 

presença de estudantes pobres nas academias jurídicas de Olinda/Recife e São Paulo. Segundo 

Portes, “a trajetória escolar desses estudantes era marcada pela ausência de um sistema de 

educação organizado [...]”. Além disso, a passagem deles pelo “[...] curso jurídico nas 

Academias foi uma aventura solitária, do ponto de vista institucional”, ou seja, não havia por 

parte da instituição uma preocupação com a situação de pobreza daqueles estudantes. Como 

fala o autor, “nesse período a pobreza não era admitida, nem pela instituição e, tampouco, 

pelo estudante”. (Idem, ibidem, p. 253-254) 

A partir desse retorno à dimensão histórica da questão do pobre no curso superior, 

Portes identificou a existência de elos entre os estudantes pobres nos diferentes períodos. Um 

desses elos seria o “constrangimento econômico” vivido por estes estudantes no decorrer do 

tempo e o segundo elo se configuraria no “bom desempenho escolar” deles durante toda a 

trajetória acadêmica. 

Assim, é com base nesta identificação que o autor fala de um efeito de durabilidade e 

permanência, que denomina como sendo o 

 

poder que determinados fenômenos sociais têm de se prolongar no tempo, mesmo 

em espaços diferentes, modificados, produzindo efeitos no presente que guardam 
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similaridades possíveis de ser identificadas em um passado mais distante. Efeitos 

que tendem fazer crer que esses fenômenos são “normais” e inerentes aos sujeitos, 

independente de sua condição ou origem social. (PORTES, 2001, p. 255) 

 

Agora, dirigindo a sua atenção para os estudantes pobres da UFMG, já no século XX, 

Portes verifica que a visão da pobreza foi modificada, hoje, “ela é assumida pelo próprio 

universitário”. E uma série de iniciativas efetivadas através da Fundação Universitária 

Mendes Pimentel
8

 (FUMP) tornou possível a permanência de estudantes pobres nessa 

universidade. 

Assim, a reconstrução das trajetórias e as interrogações direcionadas à vida 

universitária dos sujeitos pobres na UFMG ganham sentido na medida em que a pesquisa 

procura “oferecer uma compreensão mais específica da aventura escolar” empreendida pelo 

estudante pobre. Colocando em cena este estudante “no brutal e desigual jogo de acesso e 

permanência no ensino superior, lá onde é mais difícil ser jogado, nos cursos muito seletivos”. 

(PORTES, 2001, p.22) 

É na busca desta compreensão que Portes irá se dedicar, dentre outros aspectos, ao 

entendimento do trabalho escolar efetuado pelas famílias das camadas populares que, de 

alguma forma, atuou no acesso dos filhos ao ensino superior em cursos altamente seletivos. 

De acordo com o autor o trabalho escolar destas famílias não se configura em “investimento” 

ou “mobilização”, assim como acontece nas classes médias e nas elites
9
. Ele define este 

trabalho como sendo, 

  

todas aquelas ações – ocasionais ou precariamente organizadas -, empreendidas pela 

família, no sentido de assegurar a entrada e permanência do filho no interior do 

sistema escolar, de modo a influenciar a trajetória escolar do mesmo, possibilitando 

a ele alcançar gradativamente os níveis mais altos de escolaridade, como, por 

exemplo, o acesso ao curso superior. (PORTES, 2001, p. 256) 

 

Contudo, “esse tipo de trabalho é algo complexo, de difícil compreensão e visibilidade, e 

realizado, na maior parte das vezes, na ausência de capital escolar”. (PIOTTO, 2008, p. 710). 

Trabalho que se revela no que Portes chama de “conjunto de circunstâncias atuantes”. 

Estas circunstâncias são indicadoras da presença da família das camadas populares na 

escolarização dos filhos. O autor trata de seis circunstâncias: a presença da ordem moral 

doméstica, a atenção para com o trabalho escolar do filho, o esforço para compreender e 
                                                           
8
 De acordo com Portes (1993), a Fundação Universitária Mendes Pimentel é uma instituição encarregada de 
prestar assistência (alimentar, médica, odontológica, pedagógica, psicológica, psiquiátrica, social, etc.) aos 
estudantes da UFMG, provenientes das camadas desfavorecidas. 

9
 Para a compreensão da atuação das famílias das classes médias e elite na escolarização dos filhos ver, por 
exemplo, Nogueira, 2002, 2003; Pinçon & Pinçon-Charlot, 2002; Prado, 2003. 
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apoiar o filho, a presença do outro na vida do estudante, a busca da ajuda material e a 

existência e importância de um duradouro grupo de apoio construído no interior do 

estabelecimento escolar.  

Dessa forma, ao priorizar o entendimento do trabalho escolar das famílias das camadas 

populares, Portes identificou nas histórias analisadas um esforço contínuo para inculcação de 

uma ordem moral doméstica no filho, desde tenra idade. De acordo com ele, a ordem moral 

doméstica seria uma base para todas as ações empreendidas pelas famílias e pelos filhos. E 

este esforço não teria o “sucesso” escolar com alvo específico e, sim, uma educação mais 

abrangente, uma educação para a vida. (PORTES, 2001, p. 257). 

Portes notou, também, um cuidado, um rol de preocupações, pequenas intervenções, 

principalmente das mães, naquilo que se refere ao trabalho escolar ou indiretamente a ele 

ligado. Para o autor, nas histórias que investigou o que parecia ser rentável era a presença 

possível, a disponibilidade em escutar, ouvir e dar atenção ao filho, conceder autonomia para 

realizar suas tarefas e necessidades escolares, indagá-lo sobre o seu dia escolar. Ele notou, 

ainda, um trabalho de persuasão afetiva (que se torna efetivo), no sentido de se continuar a 

escolaridade, diante de complexos momentos vivenciados no decorrer da trajetória escolar e 

universitária. (Idem, ibidem) 

Além disso, Portes verificou que a busca da ajuda material é constante na vida dessas 

famílias, principalmente com a entrada do filho na universidade. Isto porque, como se sabe, 

colocar e manter um filho em cursos altamente seletivos são atos economicamente 

dispendiosos, mesmo sendo em uma universidade pública. 

Para o autor, a atenção ao trabalho das famílias pode nos ajudar a compreender que as 

ações de determinadas famílias pertencentes às camadas populares são diversas e recobrem 

significados próprios que podem ser ocultados, dependo do olhar que se dirige a elas. 

(PORTES, 2001, p. 259). Não podendo essas famílias 

 

se espelhar nas ações escolares mais conhecidas das famílias de diferentes frações 

das classes médias. Empreender essas ações supõe capital cultural e mesmo uma 

disposição econômica de que as famílias populares não dispõem. Essas famílias 

lidam em um espaço onde a privação, a instabilidade e a insegurança e a angústia 

impulsionam e orientam as ações. (PORTES, 2001, p. 259-260) 

  

Esta noção de Portes corrobora as posições de Lahire (1997) e Viana (1998). Esses 

autores consideram que as famílias das camadas populares participam da construção do 

sucesso escolar dos filhos, de modo diferenciado, ainda que nem sempre facilmente visível e 

nem sempre voltado explícita e objetivamente para tal fim.   
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Finalizando as suas considerações em torno da participação das famílias das camadas 

populares na trajetória escolar dos filhos, Portes afirma que “mesmo naqueles casos em que a 

autonomia e o empenho individual do sujeito parecem encobrir ou negar o trabalho escolar da 

família, ele está presente”. (PORTES, 2003, p. 77). 

Assim, tendo em mente as contribuições dos estudos acima referidos, o presente 

trabalho, realizado por uma pesquisadora negra que por uma opção de pesquisa no campo de 

estudos sociológicos que cuidam das trajetórias de estudantes pobres, verificou uma lacuna 

neste campo de estudos. Nota-se, de modo geral, nos estudos que tratam do acesso e da 

permanência de estudantes pobres no ensino superior, uma escassez de pesquisas que se 

voltam, especificamente, para a compreensão das vivências de mulheres negras universitárias. 

Dessa forma, é no intuito de trazer algumas questões relativas às mulheres negras 

universitárias para o campo de estudos sociológicos que se insere esta pesquisa. 

Procurando, então, destacar estas questões trataremos no capítulo seguinte da 

educação dos negros no Brasil. No primeiro tópico faremos alguns apontamentos em torno da 

escolarização dos negros durante o regime escravista e no segundo tópico pretendemos falar 

da luta do povo negro por educação a partir das ações do movimento negro no período 

republicano. 
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CAPÍTULO II 

 

UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE A EDUCAÇÃO DOS NEGROS NO BRASIL 

 

De acordo com Gonçalves e Silva (2007, p. 181), todos as vezes que se inicia qualquer 

reflexão sobre a escolarização dos negros no Brasil, o ponto de partida é o irremediável lugar-

comum da denúncia. Denúncia de um passado de abandono, mas também de um presente de 

exclusão em que a discriminação racial é o seu maior expoente. 

Neste capítulo, pretendemos apresentar uma breve abordagem sobre a educação dos 

negros brasileiros. No primeiro tópico, partindo da afirmação de que, no Brasil, “os negos não 

freqüentaram escolas” a intenção é trazer alguns apontamentos sobre a escolarização dos 

negros durante o sistema escravista. E no segundo tópico buscaremos pontuar a luta do povo 

negro por educação a partir das ações do movimento negro no período republicano. 

 

2.1 Os negros não frequentaram escolas  

 

Provavelmente uma das imagens que nos vem à mente quando pensamos no período 

escravocrata é de um povo cuja existência oscilava entre o trabalho e o chicote. Não que esta 

não fosse a realidade da maioria dos seres humanos que foi arrancada de seu país para ser 

feita escrava. Sendo quase impossível cogitar a possibilidade de se encontrar negros nas 

escolas durante a vigência de tal regime. Todavia, como aponta Veiga (2008, p. 504)  

 

[...] experiência da presença de filhos da população negra e mestiça nas escolas 

brasileiras não é decorrente da abolição da escravidão e instalação da República; é 

parte da história do Brasil desde fins do século XVIII e especialmente aqui [em 

Minas Gerais] desde a Independência, da instalação da monarquia constitucional e 

da institucionalização da escola pública para todo cidadão brasileiro.  

 

Contudo o que existia era “o impedimento legal de frequência dos escravos às aulas 

públicas em várias províncias do império” (Ibidem, p. 502). Embora não existissem restrições 

a aulas particulares havendo até uma lei (Lei nº 1064 de 04 de outubro de 1860) que 

possibilitava tal acesso, no caso da instrução pública de Minas Gerais. Assim, de acordo com 

Veiga (2008), importantes pesquisas, como as de Villalta (1999), Paiva (2003) e Moraes 

(2007), indicam que o acesso de escravos à aprendizagem da leitura e da escrita ocorre desde 

o século XVIII, ainda que não necessariamente realizada em uma escola. 
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Conforme aponta Veiga (2008, p. 502-503), observa-se tanto na historiografia geral 

quanto na historiografia da educação a permanência de um registro que invariavelmente 

associa negros aos escravos e vice-versa. Dessa forma, ao tomar negros por escravos, a 

afirmação de que, no Brasil, durante o período escravista, “os negros não freqüentaram 

escolas” parece adquirir legitimidade e perpetuar no imaginário brasileiro. 

Para Fonseca (2009), esta afirmação tem como pressuposto básico a ideia de que no 

sistema escravocrata 

 

[...] a relação entre os negros e as escolas só poderia ser pensada em termos de 

exclusão. Ou seja, o negro era o escravo, e como havia restrições legais para que os 

escravos frequentassem escolas, estas instituições foram interpretadas sem levar em 

conta a possibilidade de sua relação com a população negra. (FONSECA, 2009, p. 

17-18) 

 

Assim, o nivelamento da experiência dos negros livres à dos escravos fez com que se 

acreditasse que todos os negros foram impedidos, na época da escravidão, de “aprender as 

letras” através da escola. 

No trabalho, As Primeiras Práticas Educacionais com Características Modernas em 

Relação aos Negros no Brasil, Fonseca (2001) aponta que é em torno das crianças 

beneficiadas pela Lei do Ventre Livre, de 1871, que “encontraremos um conjunto de 

experiências no que tange à educação dos negros no Brasil”. 

Segundo o autor, o primeiro a perceber as implicações da relação entre abolição da 

escravidão e a educação foi o jurisconsulto e historiador, Perdigão Malheiros. Esse ao 

responder que tipo de educação prepararia as crianças nascidas livres para o exercício da 

liberdade, fala que  

 

O essencial é que além da educação moral e religiosa, tomem uma profissão, ainda 

que seja lavradores ou trabalhador agrícola; ele continuará a servir aí se lhe convier, 

ou irá servir a outrem, ou se estabelecerá sobre si; em todo caso, aprenda um ofício 

mecânico, uma profissão, de que possa tirar recursos para se manter e a família, se 

tiver. [...]. (MALHEIROS, 1976, [1867], p. 162 apud FONSECA, 2001, p. 12) 

 

Nesta perspectiva, a libertação do ventre e a educação são articuladas de forma clara, 

sendo que a educação chega até mesmo a ser tratada como uma dimensão complementar do 

processo de abolição do trabalho escravo. Mas quem se ocuparia da educação dessas 

crianças? A resposta a esta pergunta apareceu em um projeto de lei apresentado à Assembléia 

Geral Legislativa, em 1870, segundo o qual se atribuía aos senhores das mães a obrigação de 

criar e tratar os filhos das escravas, oferecendo-lhes, sempre que possível, a instrução 
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elementar. Em contrapartida, os libertos permaneciam em poder e sob autoridade dos 

proprietários de suas mães (GONÇALVES & SILVA, 2007). 

Assim, o referido projeto de lei conservava o direito de propriedade, mas, ainda sim, 

ele produziu o descontentamento dos senhores de escravos, uma vez que 

  

[...] essas crianças poderiam ser retiradas do trabalho produtivo para receberem 

instrução, o que não só afetaria os lucros dos senhores, como despertaria o 

descontentamento entre os escravos que não possuíssem esse benefício. 

(FONSECA, 2001, p. 14) 

 

Além disso, a educação concedida aos filhos de mães escravas poderia representar uma 

mudança efetiva na condição desses sujeitos, tidos como os futuros trabalhadores do país. 

Dessa forma, foi iniciado um complexo processo de negociação entre parlamentares e 

proprietários. Este processo desembocou, em 1871, na Lei nº 2040, popularizada com o nome 

de Lei do Ventre Livre que estabeleceu uma sutil distinção entre criar e educar. 

Conforme esta lei, as crianças nascidas livres deveriam permanecer até os oito anos 

sob a posse dos senhores de suas mães. Quando atingissem essa idade, o senhor escolheria 

entre ficar com o menor até a idade de 21 anos, podendo inclusive durante este período 

utilizar os seus serviços, ou entregá-lo ao Estado, mediante uma indenização de 600$000 

(seiscentos mil réis). 

Quanto às crianças que permanecessem sob a posse dos senhores, a Lei preconizava 

que deveriam ser somente criadas. As que fossem entregues ao Estado deveriam ser 

encaminhadas a instituições que se tornariam responsáveis por sua criação e educação. Com 

isso, os senhores estariam isentos de “qualquer responsabilidade quanto à instrução das 

crianças nascidas livres de mulheres escravas” (FONSECA, 2000, p. 40) 

O fato de os senhores terem o direito de explorar o trabalho das crianças libertas até a 

idade de 21 anos aponta que  

 

[...] a quase totalidade das crianças nascidas livres foram educadas nos mesmos 

moldes que os trabalhadores escravos. Ou seja, uma educação que transcorria no 

espaço privado, onde a atribuição dos senhores era de criar os menores, sem 

nenhuma obrigação de prestar contas a respeito dessa criação. (FONSECA, 2001, p. 

19) 

 

Assim, apesar de existir uma lei que garantia a educação das crianças negras e livres, 

estas foram consentidamente excluídas dos processos de escolarização. 
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2.2 Os movimentos negros e a luta por educação 

 

Se durante o regime escravista as ações dos negros a favor de sua inserção na 

educação formal não puderam ser notadas, com a instituição da República os primeiros 

movimentos de protestos começaram a emergir. Dessa forma, foi a partir da organização 

destes movimentos que as condições de extrema miséria, em que vivia o povo negro, 

passaram, de certa forma, a fazer parte das discussões públicas no país. 

De acordo com Santos (2009, p. 227), os movimentos negros
10

 são considerados um 

dos mais importantes movimentos sociais no cenário político-institucional brasileiro. Em 

plena transformação, este movimento social tem apontado tanto para as falhas e incoerências 

na democracia atualmente existente quanto para as incoerências de uma sociedade 

profundamente marcada pelo racismo institucional
11

 e pela discriminação racial.  

Domingues (2007) define este movimento como sendo uma luta dos negros na 

perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os 

provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado 

de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural.  

Após séculos de escravidão os negros, através de lutas contra seus senhores e devido à 

conjuntura socioeconômica do mundo, se viram livres das prisões nas senzalas, no entanto 

continuavam presos nas condições de grande miséria que o antigo regime lhes impunha. Ao 

contrário do que se podia esperar a instauração da República não garantiu bem algum à 

população negra que, segundo George Reid Andrews (1991), foi marginalizada 

 

seja politicamente em decorrência das limitações da República no que se refere ao 

sufrágio e as outras formas de participação política; seja social e psicologicamente, 

em face das doutrinas do racismo científico e da “teoria do branqueamento”; seja 

ainda economicamente, devido às preferências em termos de emprego em favor dos 

imigrantes europeus. (ANDREWS, 1991, p. 32 apud DOMINGUES, 2007, p. 103) 

 

                                                           
10

 SANTOS, Márcio André de O. dos (2009, p. 233-234) pontua que a noção de movimentos negros capta e    
traduz de forma mais consistente a dimensão de multivocalidade, pluralidade e plasticidade existente neste 
movimento social. 

11
 Criado em 1967, o conceito de racismo institucional especifica a forma de racismo que se estabelece nas 
estruturas de organização da sociedade e nas instituições, traduzindo os interesses, ações e mecanismos de 
exclusão perpetrados pelos grupos racialmente dominantes. De acordo com um dos mais importantes 
documentos do Reino Unido sobre o tema, o Relatório Macpherson (1999), o racismo institucional é: “A 
incapacidade coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado ou profissional às pessoas 
devido à sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e 
comportamentos que contribuem para a discriminação através de preconceito não intencional, ignorância, 
desatenção e estereótipos racistas que prejudicam minorias étnicas”. Ver Boletim Eletrônico *do] Comitê 
Técnico da Saúde da População Negra – CTSPN. Brasília, ano 1, n. 1, mar. 2005. (FELIPE, 2005) 
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Diante deste cenário, a população negra organizou “os movimentos de mobilização 

racial no Brasil”, com a finalidade de tentar reverter essa situação de marginalização na qual 

se encontrava no início da República. Porém, nos primeiros momentos deste novo sistema, o 

movimento negro “era desprovido de caráter explicitamente político com um programa 

definido e projeto ideológico mais amplo” (DOMINGUES, 2007, p. 105). Criaram vários 

grupos (grêmios, clubes ou associações) em alguns estados do país, dentre os quais podemos 

citar: em São Paulo, o Club 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro Literário dos 

Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), o Centro Cultural 

Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica dos Homens de Cor (1915), e a Associação 

Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, o Centro da Federação dos 

Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso da Raça Africana (1891); em 

Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). As maiores agremiações em São Paulo 

foram o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e o Centro Cívico Palmares (1962). 

Dentre as associações, encontravam-se, também, aquelas formadas estritamente por mulheres 

negras, como a Sociedade Brinco das Princesas (1925), em São Paulo, e a Sociedade de 

Socorros Mútuos Princesa do Sul (1908), em Pelotas. 

Surge, ainda, neste cenário a imprensa negra: jornais publicados por negros e 

elaborados para tratar de suas questões, 

 

[...] enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito 

do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma tribuna 

privilegiada para se pensar em soluções concretas para o problema do racismo na 

sociedade brasileira. Além disso, as páginas desses periódicos constituíram veículos 

de denúncia do regime de “segregação racial” que incidia em várias cidades do país, 

impedindo o negro de ingressar ou freqüentar determinados hotéis, clubes, cinemas, 

teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, além de 

algumas escolas, ruas e praças públicas. (DOMINGUES, 2007, p. 105) 

 

Em São Paulo, o primeiro desses jornais foi A Pátria, de 1899, tendo como subtítulo 

Orgão dos Homens de Cor. Também foram publicados nessa cidade: O Combate, em 1912; O 

Menelick, em 1915; O Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 1918; A Liberdade, em 1918; e 

A Sentinela, em 1920. No município de Campinas, O Baluarte, em 1903, e O Getulino, em 

1923. Um dos principais jornais desse período foi o Clarim da Alvorada, lançado em 1924, 

sob a direção de José Correia Leite e Jayme Aguiar. Em diferentes estados surgiram outros 

jornais com este mesmo propósito, sendo o Alvorada, em Pelotas/RS, publicado com 

pequenas interrupções de 1907 a 1965, o periódico da imprensa negra de maior longevidade 

no país. 
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Na década de 1930, o movimento negro teve um crescimento qualitativo, com a 

fundação da Frente Negra Brasileira (FNB), em 1931, em São Paulo, considerada a sucessora 

do Centro Cívico Palmares de 1926. Na primeira metade do século XX, a FNB foi a entidade 

negra mais importante do país. Com “delegações” – espécie de filiais – e grupos homônimos 

em diversos estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande 

do Sul e Bahia), arregimentou milhares de “pessoas de cor”, conseguindo converter o 

Movimento Negro Brasileiro em movimento de massa. A entidade desenvolveu um 

considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e teatral, time de futebol, 

departamento jurídico, além de oferecer serviço médico e odontológico, cursos de formação 

política, de artes e ofícios, assim como publicar um jornal, o A Voz da Raça.  

As mulheres tinham efetiva importância no movimento negro. Segundo depoimento 

do antigo ativista Francisco Lucrécio, elas “eram mais assíduas na luta em favor do negro, de 

forma que na Frente [Negra] a maior parte eram mulheres. Era um contingente muito grande, 

eram elas que faziam todo movimento”. A esse respeito, Domingues fala que independente do 

exagero de Lucrécio, as mulheres assumiam diversas funções na FNB. A Cruzada Feminina, 

por exemplo, mobilizava as negras para realizar trabalhos assistencialistas. Já outra comissão 

feminina, as Rosas Negras, organizava bailes e festivais artísticos.  

Em 1936, a FNB transformou-se em partido político e pretendia participar das 

próximas eleições, a fim de capitalizar o voto da “população de cor”, sendo Arlindo Veiga dos 

Santos sua principal liderança. Influenciada pela conjuntura internacional de ascensão do 

nazifascismo, notabilizou-se por defender um programa político e ideológico autoritário e 

ultranacionalista. A entidade chegou a ser recebida em audiência pelo Presidente da República 

da época, Getúlio Vargas, tendo algumas de suas reivindicações atendidas, como o fim da 

proibição de ingresso de negros na guarda civil em São Paulo. 

Com a instauração da ditadura do “Estado Novo”, em 1937, a Frente Negra Brasileira, 

assim como todas as demais organizações políticas, foi extinta. O período de vigência do 

Estado Novo (1937-1945) foi caracterizado por violenta repressão política, inviabilizando 

qualquer movimento contestatório. Com a queda da ditadura “Varguista”, ressurgiu, na cena 

política do país, o Movimento Negro Organizado que, por sinal, ampliou seu raio de ação.  

Um dos principais agrupamentos foi a União dos Homens de Cor (UHC) fundada, em 

Porto Alegre, em janeiro de 1943
12

, por João Cabral Alves, que de acordo com Silva (2003, p. 

                                                           
12

 Joselina Silva (2003, p. 233) fala que embora fundada em 3 de janeiro de 1943, o registro de seu estatuto 
ocorre em janeiro de 1946. Acredita-se que esta defasagem se deva ao fato de que a diretoria tenha achado 
por bem aguardar o período da ditadura varguista, para só então oficializar a organização. 
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224), era farmacêutico e articulista. Além dele, assinavam o documento de inauguração mais 

seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher, com profissões que variavam entre médico, 

advogados, funcionários públicos e uma doméstica. A UHC contava, na segunda metade da 

década de 1940, com representação em pelo menos dez estados do país: Minas Gerais, Santa 

Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e 

Paraná. Ela tinha como um dos seus objetivos, expressos no artigo 1º do estatuto, no capítulo 

das finalidades: 

 

[...] elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de côr em todo o território 

nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, 

em todos os setores de suas atividades.  (SILVA, 2003, p. 225) 

 

A UHC constituía-se de uma complexa e sofisticada estrutura organizativa, já 

preconizada desde os seus primórdios. A diretoria nacional era formada pelos fundadores e 

dividia-se nos cargos de presidente, secretário-geral, inspetor geral, tesoureiro, chefe dos 

departamentos (de saúde e educação), consultor jurídico e conselheiros/diretores. Os 

departamentos de saúde e de educação, em alguns estados, estavam sob a coordenação da 

mesma pessoa. Em linhas gerais, sua atuação era marcada pela promoção de debates na 

imprensa local, publicação de jornais próprios, serviços de assistência jurídica e médica, aulas 

de alfabetização, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais. No início da 

década de 1950, representantes da UHC foram recebidos em audiência pelo então Presidente 

Getúlio Vargas, ocasião em que lhe foi apresentada uma série de reivindicações a favor da 

“população de cor”.  

Outro agrupamento importante foi o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado 

no Rio de Janeiro, em 1944, tinha como sua principal liderança Abdias do Nascimento. A 

proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros, mas 

progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo publicou o jornal Quilombo, passou 

a oferecer curso de alfabetização, de corte e costura, fundou o Instituto Nacional do Negro, o 

Museu do Negro, organizou o I Congresso do Negro Brasileiro, etc. Defendendo os direitos 

civis dos negros na qualidade de direitos humanos, o TEN propugnava a criação de uma 

legislação antidiscriminatória para o país. 

Com a instauração da ditadura militar, em 1964, a UHC perdeu suas forças e o TEN 

foi praticamente extinto em 1968, quando seu principal dirigente, Abdias do Nascimento, 

partiu para o auto-exílio nos Estados Unidos. 
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De 1945 a 1964, UHC e o TEN foram os grupos cujas ações adquiriram mais 

visibilidade, mas além deles outros se articularam como é o caso, por exemplo, do Conselho 

Nacional das Mulheres Negras, em 1950. Também, neste período, a imprensa negra ganhou 

novo impulso, com a publicação de diversos jornais de protesto pelo país. Surgindo em São 

Paulo, Alvorada (1945), O Novo Horizonte (1946), Notícias de Ébano (1957), O Mutirão 

(1958), Níger (1960); em Curitiba, União (1947); no Rio de Janeiro, Redenção (1950) e A Voz 

da Negritude (1952). Registrou-se, ainda, o aparecimento da revista Senzala (1946), em São 

Paulo.  

Neste momento, apesar do crescente acúmulo de experiência, o movimento negro 

ficou isolado politicamente não podendo contar efetivamente com o apoio das forças políticas, 

seja da direita, seja da esquerda marxista. Segundo Domingues, um episódio ilustra esse 

estado de isolamento. Em 1946, o senador Hamilton Nogueira (UDN) apresentou à 

Assembléia Nacional Constituinte um projeto de lei antidiscriminatória, formulado 

originalmente na Convenção Nacional do Negro, um ano antes, em 1945. Colocado em 

votação, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) se opôs ao projeto, alegando que a lei iria 

“restringir o conceito amplo de democracia”. Assim, a primeira lei antidiscriminatória do país, 

batizada de Afonso Arinos, só foi aprovada no Congresso Nacional em 1951, após o 

escândalo de racismo que envolveu a bailarina negra norte-americana Katherine Dunham, 

impedida de se hospedar num hotel em São Paulo. 

Entretanto, o golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, 

para a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que palmilhava no 

enfrentamento do “preconceito de cor” no país. Como consequência, o movimento negro 

organizado entrou em refluxo. Seus militantes eram estigmatizados e acusados pelos militares 

de criar um problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil. Cunha Jr. lista três 

dos principais problemas deste período: 

 

tínhamos três tipos de problemas, o isolamento político, ditadura militar e o 

esvaziamento dos movimentos passados. Posso dizer que em 1970 era difícil reunir 

mais que meia dúzia de militantes do movimento negro. (CUNHA Jr., 1992, p. 65 

apud DOMINGUES, 2007, p. 111) 

 

A reorganização política da luta anti-racista apenas aconteceu no final da década de 

1970, no bojo do ascenso dos movimentos populares, sindical e estudantil. Isto não significa 

que, no momento mais intenso da ditadura, os negros não tenham realizado algumas ações. 

Em São Paulo, por exemplo, em 1972, um grupo de estudantes e artistas formou o Centro de 



54 
 

 
 

Cultura e Arte Negra (CECAN); a imprensa negra, por sua vez, timidamente deu sinais de 

vida, com os jornais Árvore das Palavras (1974), O Quadro (1974), em São Paulo; Biluga 

(1974), em São Caetano/SP, e Nagô (1975), em São Carlos/SP. Em Porto Alegre, nasceu o 

Grupo Palmares (1971), o primeiro no país a defender a substituição das comemorações do 13 

de Maio para o 20 de Novembro. Entretanto, tais iniciativas, além de fragmentadas, não 

tinham um sentido político de enfrentamento com o regime. De acordo com Domingues 

(2007), só em 1978, com a fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), tem-se a volta 

à cena política do país do movimento negro organizado. 

No contexto de rearticulação do movimento negro, aconteceu uma reunião em São 

Paulo, no dia 18 de junho de 1978, com diversos grupos e entidades negras (CECAN, Grupo 

Afro-Latino América, Câmara do Comércio Afro-Brasileiro, Jornal Abertura, Jornal 

Capoeira, Grupo de Atletas e Grupo de Artistas Negros). Nesta reunião, decidiu-se criar o 

Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), e a primeira atividade da 

nova organização foi um ato público em repúdio à discriminação racial sofrida por quatro 

jovens no Clube de Regatas Tietê e em protesto à morte de Robson Silveira da Luz, 

trabalhador e pai de família negro, torturado até a morte no 44º Distrito de Guaianases. O ato 

público foi realizado no dia 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal em São 

Paulo, reunindo cerca de 2 mil pessoas, e “considerado pelo MUCDR como o maior avanço 

político realizado pelo negro na luta contra o racismo” 

Na 1ª Assembléia Nacional de Organização e Estruturação da entidade, no dia 23 de 

julho, foi adicionada a palavra, “Negro”, ao nome do movimento, passando, assim, a ser 

chamado Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR). Neste 

mesmo ano, foram aprovados o Estatuto, a Carta de Princípios e o Programa de Ação. Como a 

luta prioritária do movimento era contra a discriminação racial, seu nome foi simplificado 

para Movimento Negro Unificado (MNU). 

O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do país. 

“Entretanto, devemos reconhecer que o poder de mobilização dessas organizações [do 

movimento] teve, de fato, visibilidade nas capitais e nas grandes cidades brasileiras” 

(GONÇALVES & SILVA, 2007, p. 189). 

No Programa de Ação, de 1982, o MNU defendia as seguintes reivindicações 

“mínimas”: desmistificação da democracia racial brasileira; organização política da população 

negra; transformação do movimento negro em movimento de massas; formação de um amplo 

leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador; organização para 
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enfrentar a violência policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; luta pela 

introdução da História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a 

busca pelo apoio internacional contra o racismo no país. 

Concomitante à reorganização das entidades negras, registrou-se a volta da imprensa 

negra. Alguns dos principais jornais desse período foram: SINBA (1977), Africus (1982), 

Nizinga (1984), no Rio de Janeiro; Jornegro (1978), O Saci (1978), Abertura (1978), 

Vissungo (1979), em São Paulo; Pixaim (1979), em São José dos Campos/SP; Quilombo 

(1980), em Piracicaba/SP; Nêgo (1981), em Salvador/BA; Tição (1977), no Rio Grande do 

Sul, além da revista Ébano (1980), em São Paulo. 

O dia 13 de Maio, comemoração festiva da abolição da escravatura, transformou-se 

em Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. A data de celebração do MNU passou a ser 

o 20 de Novembro (presumível dia da morte de Zumbi dos Palmares) a qual foi eleita como 

Dia Nacional de Consciência Negra. O movimento negro organizado, com suas reivindicações 

específicas, adquiriu certa visibilidade pública. 

Para incentivar o negro a assumir sua condição racial, o MNU resolveu não só 

despojar o termo “negro” de sua conotação pejorativa, mas o adotou oficialmente para 

designar todos os descendentes de africanos escravizados no país. Assim, ele deixou de ser 

considerado ofensivo e passou a ser usado com orgulho pelos ativistas, o que não acontecia 

tempos atrás. O termo “homem de cor”, por sua vez, foi praticamente proscrito. 

O movimento negro passou a intervir amiúde no terreno educacional, com proposições 

fundadas na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação de 

professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; na reavaliação do papel do negro na 

história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da inclusão do ensino da história da África 

nos currículos escolares. Reivindicava-se, igualmente, a emergência de uma literatura “negra” 

em detrimento à literatura de base eurocêntrica. 

A luta contra o racismo passou a ter como uma das premissas a promoção de uma 

identidade étnica específica do negro. O discurso tanto da negritude quanto do resgate das 

raízes ancestrais norteou o comportamento da militância. Houve a incorporação do padrão de 

beleza, da indumentária e da culinária africana. 

Também se desencadeou um processo de questionamento dos nomes ocidentais como 

única referência de identidade dos negros brasileiros. Muitas crianças negras, recém-nascidas, 

passaram a ser registradas com nomes africanos, sobretudo de origem iorubá. 
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Até no terreno religioso houve um processo revisionista. Se nas etapas anteriores o 

movimento negro era notadamente cristão, impôs-se a cobrança moral para que a nova 

geração de ativistas assumisse as religiões de matriz africana, particularmente o candomblé, 

tomado como principal guardião da fé ancestral. 

O movimento negro ainda desenvolveu uma campanha política contra a mestiçagem, 

apresentando-a como uma armadilha ideológica alienadora. A avaliação era de que a 

mestiçagem sempre teria cumprido um papel negativo de diluição da identidade do negro no 

Brasil. O mestiço seria um entrave para a mobilização política daquele segmento da 

população. Segundo essa geração de ativistas, a mestiçagem historicamente esteve a serviço 

do branqueamento, e o mestiço seria o primeiro passo desse processo. Por isso, condenava o 

discurso oficial pró-mestiçagem. Como contrapartida defendia os casamentos endogâmicos e 

a constituição da família negra. Por essa concepção, os casamentos interraciais produziam o 

fenômeno da mestiçagem que, por sua vez, redundariam, a longo prazo, em etnocídio. O 

discurso nacional pró-mestiçagem era, assim, concebido como uma estratégia da classe 

dominante para provocar o “genocídio” do negro no país. 

Assim, através de clubes, agremiações e associações o negro buscava uma forma de se 

fazer ver e ouvir em um mundo que outrora fora escravizado e relegado a condição de coisa, 

de não-humano.  

Nota-se que, além de outras preocupações, a educação do povo negro historicamente 

esteve presente na agenda dos movimentos. Segundo Gonçalves e Silva (2007), dentre as 

bandeiras de luta destaca-se o direito à educação. E foram as entidades negras que na falta de 

políticas educacionais passaram a oferecer escolas visando à alfabetização dos adultos e a 

promoção de uma formação mais completa para as crianças negras. Para os autores, 

 

[...] o abandono a que foi relegada a população negra motivou os movimentos 

negros, do início do século, a chamar para si a tarefa de educar e escolarizar as suas 

crianças, os seus jovens e, de um modo geral, os adultos. (GONÇALVES & SILVA, 

2007, p. 197) 

 

Dessa forma, a experiência escolar mais completa deste período foi empreendida pela 

Frente Negra Brasileira. Raul Joviano do Amaral, na época presidente desta entidade, 

elaborou uma proposta ousada de educação política com os objetivos de agrupar, educar e 

orientar.  

De acordo com os autores supracitados, na Frente Negra Brasileira a educação dos 

afrodescendentes de ambos os sexos não se reduzia exclusivamente à escolarização, embora 
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este tenha sido o leitmotiv da reforma educacional proposta pelos líderes frentenegrinos. Eles 

acreditavam que para efetuar uma mudança significativa no comportamento das negras e dos 

negros brasileiros seria necessário promover junto à escolarização um curso de formação 

política. Essa experiência de escolarização, mesmo tendo sido interrompida com o 

fechamento da Frente Negra pela ditadura de Vargas, iniciou um novo debate sobre a 

educação dos negros no Brasil, cujos ecos serão ouvidos nos anos subsequentes. 

Se outrora a educação ocupava posição privilegiada na agenda dos movimentos, em 

tempos recentes ela não deixa de ocupar este posto. Assim, não é sem razão que Pacheco e 

Silva (2007, p. 1) afirmam que embora os inúmeros dados demonstrativos da situação injusta 

e crítica vivenciada pelos negros no Brasil estivessem disponíveis há décadas, somente nos 

últimos anos eles foram trazidos a público, no bojo dos debates sobre a implementação de 

políticas de ações afirmativas, em decorrência das iniciativas do movimento negro.  E que, 

além disso, a mobilização do movimento negro pelas ações afirmativas provocou um brutal 

abalo na estabilidade da discriminação. Estudos do IPEA, baseados em dados do IBGE, 

permitiram demonstrar que a desigualdade social tem um componente racial que a agrava. 

Assim, segundo Munanga (2007, p. 7), o debate sobre as políticas de ação afirmativa e 

de cotas em benefício dos alunos negros e pobres no ensino público universitário parte do 

quadro das desigualdades sociais e raciais gritantes, acumuladas ao longo dos anos, entre 

brancos e negros. Essas desigualdades observam-se em todos os setores da vida nacional: 

mercado de trabalho, sistema de saúde, setor político, área de lazer, esporte, educação, etc. 

Mas, no meio de todas essas desigualdades, a educação ocupa uma posição de destaque como 

centro nevrálgico ao qual são umbilicalmente vinculadas todas as outras. 

Tendo, pois, feito esta breve abordagem da educação dos negros no Brasil, a intenção 

do capítulo seguinte é apresentar e analisar as experiências vividas no ambiente familiar, no 

mundo do trabalho e no espaço universitário pelas quatro mulheres negras acompanhadas 

nesta pesquisa. 
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 CAPÍTULO III 

 

DO LADO DE DENTRO: MULHERES NEGRAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

 

 

Quando queremos compreender “singularidades”, “casos 

particulares” (mas não necessariamente exemplares), parece 

que somos fatalmente obrigados a abandonar o plano da 

reflexão macrossociológica fundada nos dados estatísticos 

para navegar nas águas da descrição etnográfica, 

monográfica. 

Bernard Lahire, 1997 

 

 

 

 

Neste capítulo pretendo apresentar e analisar a vida das quatro mulheres negras 

acompanhadas nesta pesquisa. Estas mulheres são provenientes das camadas populares e 

foram acompanhadas, durante quinze dias, em casa, na universidade e no trabalho conforme o 

caso de cada uma. Elas têm idade compreendida entre 20 e 25 anos, são solteiras, moram com 

os pais em bairros da periferia das cidades de São João del-Rei e Resende Costa e são 

graduandas dos seguintes cursos da UFSJ: Administração, Ciências Biológicas, Filosofia e 

Psicologia. 

É importante dizer que o que trago, aqui, sobre a vida destas mulheres não é a 

totalidade de suas experiências, mas, sim, um recorte do que foi possível observar e captar. 

Um recorte que nem sempre poderá explicar o porquê da descrição de determinadas ações e 

posturas em detrimento de outras. O que não quer dizer que não se tenha uma intenção com o 

recorte apresentado. Posso dizer que pretendi evidenciar a relação destas mulheres e de suas 

famílias com a escola, através de um contato sistemático em que eu pude tomar conhecimento 

do que foi e do que, ainda, está sendo feito no cotidiano destas jovens que apresentam um 

prolongado processo de escolarização. Pode-se dizer que estas mulheres fazem parte de um 

grupo de “super selecionados” que escapando de um destino previsível, para quem vem das 

camadas populares, consegue chegar ao ensino superior.  
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Antes de iniciar, propriamente, o acompanhamento da vida destas mulheres, imaginei 

que seria possível separar vida familiar, trabalho, universidade e vida social. Mas quando me 

coloquei diante dos dados coletados percebi que estas unidades se constroem 

simultaneamente, logo são mundos coexistentes. A vida familiar está ligada às experiências 

acadêmicas que por sua vez se unem à vida social e ao trabalho. No entanto, para melhor 

apresentação e entendimento, farei a exposição dos dados separando as dimensões 

mencionadas acima. 

Assim, no primeiro tópico deste capítulo, apresento a vida familiar e universitária da 

jovem Aline, estudante do curso de Filosofia. 

 

 

1. ALINE
13

: “SÓ PORQUE EU SOU NEGRA, EU TENHO QUE CONTINUAR 

SENDO EMPREGADA [...] A VIDA INTEIRA?” 

 

Aline tem 22 anos, está solteira e cursa Filosofia na UFSJ – Campus Dom Bosco. 

Desde o início de sua escolarização, Aline se revelou uma estudante desobediente às regras 

escolares. Ela passava a maior parte do tempo conversando com os colegas, independente do 

lugar onde estivesse sentada. Em virtude disso, as professoras eram obrigadas a reorganizar a 

turma várias vezes por ano. Todavia, segundo a estudante, os deveres de casa sempre foram 

feitos com a ajuda dos primos e a vigilância da mãe que não deixava de olhar os seus 

cadernos.  

Aline teve uma convivência próxima com a sua madrinha que é professora de 

Filosofia e isso permitiu que ela tivesse, desde cedo, contato com a leitura e com a escrita. E é 

a esta convivência que a estudante atribui o fato de estar alfabetizada quando começou a 

frequentar a escola, aos seis anos de idade. Então, “como eu já sabia o que a professora ia 

ensinar, eu não ficava quieta em sala de aula”. Sendo assim, a sua mãe era chamada, várias 

vezes, à escola, mas a estudante não apresentava melhora em seu comportamento. 

                                                           
13

 Neste estudo faço uso da identidade das mulheres desta pesquisa, pois na medida em que nós usamos 
pseudônimos, futuramente, tais sujeitos e tudo que esteja ligado a eles não serão recuperados. A intenção é 
trabalhar com sujeitos que assumam a pesquisa e que assumam as suas identidades. Isto porque nós 
queremos ter a certeza que no futuro um pesquisador poderá identificar um parente ou um aderente desse 
sujeito que vindo de onde veio passou da forma que passou pela universidade. Então, a ideia de utilizar o 
nome verdadeiro das pessoas é para colocar na história sujeitos reais, provenientes das camadas populares e 
que tiveram acesso à universidade.  

 



60 
 

 
 

Aline conta que sempre gostou de ir à escola, mas não pelo aprendizado e sim pela 

“bagunça” que fazia juntamente com alguns colegas de turma. O seu rendimento era ruim, 

mas ela não se importava com isso, uma vez que confiava que conseguiria ser aprovada 

através das recuperações. 

Mediante aos relatos da estudante, pode-se notar que a indisciplina, o baixo 

rendimento e as aprovações tidas como “golpe de sorte”, como fala a estudante, foram marcas 

efetivas em sua trajetória escolar. E apesar da constante ameaça de fracasso ou evasão precoce 

da escola, Aline está, hoje, no ensino superior e é isso que desperta ainda mais o nosso 

interesse de conhecer e compartilhar as vivências desta estudante. 

 

Sobre o primeiro contato com Aline 

 

O primeiro contato com Aline foi mediado por uma colega de turma do mestrado. Este 

contato aconteceu no Campus Dom Bosco, no corredor do curso de Filosofia onde fomos 

apresentadas. Neste momento, eu falei, em linhas gerais, dos planos do trabalho para a 

estudante que me ouviu e concordou em participar, ressaltando que depois só precisaria 

entender melhor como seria o desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, combinamos outro 

encontro para que eu pudesse lhe fornecer detalhes do trabalho. Reencontramo-nos dias 

depois ali mesmo, no departamento de Filosofia, e conversamos durante alguns minutos. 

 

Algumas considerações sobre a entrevista 

 

A entrevista com Aline aconteceu no Campus Dom Bosco em uma das salas do curso 

de Filosofia. No início a estudante demonstrava certo incômodo com a situação, todavia após 

alguns minutos se acomodou e fez o relato de sua trajetória escolar. Um relato que muito me 

exigiu. Exigiu-me um autocontrole que várias vezes o perdi. Talvez pela pouca experiência ou 

porque, tomando por empréstimo as palavras de Portes (2001, p. 138), a desorientação da 

pesquisada produzia uma desorientação também na pesquisadora. Sem contar o fato que nem 

sempre a estudante respondia as questões na ordem e conforme formuladas, além da 

ansiedade que a impedia de fornecer alguns detalhes nas suas respostas, ela apenas narrava 

rapidamente a sua vida e de seus familiares. Mas o material coletado através desta entrevista é 

valoroso do ponto de vista da Sociologia da Educação, uma vez que “favorece compreender 

as ações individuais que certos sujeitos engendram para conseguir os seus objetivos, dentre 
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eles, o de escolarização” (PORTES, 2001, p, 139). Além de me permitir ver que o processo de 

escolarização dos sujeitos das camadas populares não segue um padrão e nem conta com um 

projeto previamente organizado, ou seja, cada família coloca em ação aquilo que tem e pode 

colocar. Seja isto um precário capital cultural familiar, uma ajuda material ou a interferência 

escolar de um parente.  

Começamos, então, a entrevista falando dos avós de Aline. Ela contou que não 

conheceu a avó materna, pois essa faleceu muito jovem. Que os avós maternos assim como os 

paternos eram da cidade de Resende Costa. As avós foram donas de casa e os avôs 

trabalharam, até a velhice, em São Paulo no ramo da construção civil. Sobre o nível de 

escolarização deles, Aline acredita que os paternos estudaram até a 4ª série, pois sabiam ler, 

escrever e fazer as operações básicas. E que os avós maternos, também, frequentaram a escola 

até a 4ª série. No que se refere aos tios, três tios maternos concluíram o ensino médio. Dos 

primos, os mais velhos ou os que têm idades próximas a da estudante, nenhum prosseguiu 

com os estudos além do ensino médio. Seus pais não concluíram o ensino fundamental, sendo 

que o pai estudou até a 4ª série e a mãe até a 5ª. O pai, assim como os avôs da estudante 

fizeram no passado, trabalha em São Paulo no ramo da construção civil e a mãe é funcionária 

em um lar de idosos da cidade de Resende Costa, atuando na lavanderia. Já o seu irmão 

interrompeu os estudos no 1º ano do ensino médio. Atualmente, ele mora em São João del-

Rei. É casado, tem três filhos e trabalha em uma metalúrgica de mineração de cálcio silício. 

Outras informações sobre a família de Aline são fornecidas pela genealogia a seguir, 

tais como: o número de irmãos de seus pais e lugar deles na fratria (Figura 2). 
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Figura 2: Árvore genealógica da família de Aline. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Aline é a filha mais nova de uma fratria de dois irmãos. Todo o seu processo de 

escolarização ocorreu na escola pública e sem reprovações. Iniciou os seus estudos na Escola 

Estadual Assis Resende, depois, durante as quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

frequentou a Escola Municipal Conjurados Resende Costa e retornou para a Escola Estadual 

Assis Resende onde permaneceu da 5ª série até a  conclusão do ensino médio. Ela conta que 

foi alfabetizada por sua madrinha que é professora de Filosofia, e como entrou para a escola 

sabendo ler e escrever não ficava quieta em sala de aula. Segundo a estudante, sua mãe foi 

chamada várias vezes à escola por causa da sua indisciplina e, principalmente, porque “eu 

nunca fazia o que a professora mandava”. “No começo ela [a mãe] sempre ia, mas depois não 

foi mais, porque ela já sabia pra quê que era”.  

De acordo com os relatos da estudante, a indisciplina foi o que predominou no seu 

percurso, da educação infantil ao ensino médio. Parece que a vantagem com que Aline iniciou 

o seu processo de escolarização no que diz respeito ao conhecimento da escrita e da leitura fez 

com que se sentisse desobrigada de seguir as regras em sala de aula. Além disso, ela fala que 

agia daquela forma porque confiava que através das recuperações seria aprovada, “tinha muita 
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ajuda” (esta fala da estudante se refere à quantidade de recuperações que era oferecida pela 

escola durante o ano). O seu rendimento não era satisfatório, mas isso não a fazia concentrar 

nos estudos. 

Com as disciplinas das ciências humanas, Aline tinha facilidade e remete este fato à 

sua convivência com a madrinha, professora de Filosofia, mas com as ciências exatas ela 

enfrentou muitas dificuldades. Os primeiros obstáculos começaram a surgir no ensino 

fundamental com matemática e no ensino médio se estenderam às outras disciplinas da área 

das exatas. 

Sobre a sua relação com os colegas, ela se expressa da seguinte maneira:  

 

[a relação] era muito boa, sempre conversei com todos. Eu era a po-pu-lar [a 

estudante pareceu enfatizar esta fala]. A professora fazia mapa de sala várias vezes 

no ano por minha causa [a estudante se refere aos lugares onde os alunos se 

sentavam em sala de aula]. Qualquer lugar que ela me colocasse eu induzia as 

pessoas a conversar. Tinha amizade com todos da turma. (Entrevista realizada no dia 

14 de agosto de 2014) 

 

Já com os professores o relacionamento era dificultado devido a sua indisciplina. 

Todavia, a estudante ressalta que a convivência com eles era problemática somente dentro da 

escola, fora dali se davam bem. 

Quanto à presença dos pais na escola, a estudante relata que a sua mãe sempre 

participava de todas as reuniões e que ela foi presente na sua escolarização. Nas tarefas de 

casa, Aline recebia a ajuda dos primos, mas a sua mãe, até o término do ensino fundamental, 

olhava os seus cadernos.  

Com relação ao pertencimento racial, Aline disse que nunca teve problemas com isso. 

E que não se lembra de ter sofrido discriminação ou preconceito por causa da cor de sua pele 

e que nas turmas que estudou sempre tiveram outras pessoas negras. 

No que se refere ao fato de ter concluído o nível médio sem reprovações, é visto pela 

estudante como intervenção divina e/ou como “um golpe de sorte” permitindo se safar de um 

desfecho ruim, como se pode verificar em sua fala: “Graças a Deus [...] nunca tomei uma 

bomba na minha vida, não sei como. Foi sorte!”  

Notemos, no entanto, que esta visão da estudante diverge daquela apontada por Portes 

(2001) ao reconstruir as trajetórias de cinco estudantes pobres da UFMG. Para as famílias dos 

sujeitos investigados por este autor, o sucesso escolar é visto e vivido como “um golpe de 

sorte”, “uma ajuda de Deus”, mas não sem que estas famílias tivessem empreendido alguns 
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esforços. Enquanto que no caso de Aline, o êxito alcançado no final de cada ano parecia 

contar excessivamente com a sorte. 

Antes de buscar o ensino superior, a estudante fez curso técnico em enfermagem no 

Centro de Educação Profissional Tiradentes (CENEP) que se localiza no centro da cidade de 

São João del-Rei. Neste curso, Aline fala que apresentou bom desempenho, ao contrário da 

fase escolar, pois, segundo ela, quando estava na escola tinha que estudar disciplinas que não 

gostava e no curso de enfermagem o conteúdo era específico, dessa forma conseguiu se 

concentrar. Quando terminou o curso, Aline foi contratada para atuar em um posto de saúde 

da rede municipal de Resende Costa. Findado o contrato ela foi trabalhar como baba, depois 

como atendente em um comércio, em seguida atuou como tecelã de tapetes para outro 

comércio e atualmente voltou a trabalhar como baba. Porém, afirma que pretende, quando 

possível, voltar a atuar na área da enfermagem. 

Além de Aline, a estudante Josiane também fez curso técnico, conforme poderá ser 

visto. É interessante notar que esta estratégia das famílias populares já foi identificada por 

Portes (1993) quando ele reconstruiu as trajetórias de 37 estudantes pobres da UFMG. Na 

ocasião, todos os 37 discentes entrevistados por ele possuíam cursos técnicos. Ao que parece 

esta estratégia funciona como uma garantia a mais de entrada no mundo do trabalho, visto que 

se tem uma profissão.  

Voltando ao caso de Aline, após três anos de conclusão do ensino médio, ela decidiu 

tentar o ensino superior e foi aprovada no primeiro vestibular para o curso de Filosofia, sem 

fazer cursinho. A estudante conta que comemorou muito esta aprovação, “ainda mais com o 

histórico escolar que eu tinha”. A sua família também ficou contente com a sua entrada na 

universidade. No entanto, para os seus tios ela deveria ter prestado vestibular para 

Engenharia, Medicina ou Arquitetura, ou seja, cursos mais prestigiosos, segundo a estudante. 

Já a sua mãe desejava que ela persistisse na área da enfermagem, uma vez que muito se 

investiu nisso. 

Quanto à escolha do curso de Filosofia, Aline atribui à convivência com a madrinha 

que desde cedo influenciou significativamente a sua vida escolar. A estudante relatou que no 

seu processo de alfabetização, as revistas e os livros de Filosofia eram os materiais que ela 

mais tinha contato. “Eu lia muitas revistas de Filosofia e acredito que a isso se deve o fato de, 

hoje, eu estar no curso de Filosofia”. 

Sobre a sua relação com os professores e com os colegas na universidade, Aline disse 

que se relaciona bem com todos. E relembrando o seu comportamento nos níveis anteriores, 
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ela fala que hoje, em sala de aula, é tranquila, no entanto, às vezes, sai da sala durante uma 

aula. Mas fica quieta, senta-se ao fundo e dá notícia de tudo que se passa. 

No que diz respeito ao pertencimento racial, Aline relatou que, também, na 

universidade não vê nenhum preconceito ou discriminação quanto a sua cor. Ao dizer isso se 

pergunta pelos negros de sua turma, de acordo com que ela acredita o número reduzido deles 

na sua sala, em particular, e na universidade, como um todo, se deve ao provável medo que os 

negros devem sentir de sofrer preconceito. Segundo a estudante, quando iniciou o curso havia 

somente duas pessoas negras na sala, depois que vieram outras para fazer disciplinas isoladas. 

No que se refere às suas expectativas com o curso, Aline disse que não pretende seguir 

carreira acadêmica e que está no ensino superior somente porque tem interesse em prestar 

alguns concursos, tais como: Polícia Federal, Escola de Sargentos das Armas (ESA) e 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que, segundo ela, para as mulheres é 

exigido um curso de nível superior. Estar, hoje, na universidade é para a estudante uma forma 

de tentar mudar a sua condição social. 

Agora falando especificamente do fato de ser negra, perguntei para a estudante se na 

sua família houve momentos de diálogo no intuito de prepará-la para possíveis situações de 

preconceito e discriminação. Sobre esta questão, Aline contou que a sua mãe falava que todos 

eram iguais e que ela deveria tratar as pessoas conforme fosse tratada “e como eu sempre fui 

muito bem tratada, fazia o mesmo”. “Nunca vi diferença entre as pessoas.” 

Tendo em mente esta fala da estudante, talvez possamos afirmar que a interiorização 

desse discurso materno explique, em partes, o fato de Aline não perceber discriminação ou 

preconceito nas suas relações cotidianas.  

Sobre o fato de se aceitar enquanto mulher negra, ela afirma que se aceita. E pontua: 

“tenho orgulho, hora nenhuma, nunca quis ser branca, só queria o cabelinho um pouco melhor 

[risos], mais...” 

É interessante observar que existe certa ambiguidade nesta fala de Aline, assim como 

na fala das outras estudantes, quando afirmam que se aceitam como mulheres negras ao passo 

que não manifestam o mesmo sobre o cabelo. Provavelmente, uma das razões para este 

posicionamento ambíguo das estudantes estaria no que aponta Gomes (2002) ao discutir as 

formas de relações que as negras e os negros estabelecem com o corpo e o cabelo. Para esta 

autora, 

 

[...] nas sociedades em que a questão racial é um dos aspectos estruturantes das 

relações sociais de poder, o cabelo e a cor da pele, sendo os sinais mais visíveis da 
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diferença racial e possuidores de uma forte dimensão simbólica, são vistos como 

símbolos de inferioridade. (GOMES, 2002, p. 49)  

 

Além disso, “o cabelo e os demais sinais diacríticos ainda são usados como critério para 

discriminar negros, brancos e mestiços” (Ibidem, p. 45). Talvez, por isso as estudantes 

manifestam este desejo em ter o cabelo “um pouco melhor” e também porque parecem 

acreditar que ter o cabelo “bom” é mais fácil para arrumar e para cuidar. 

E quando questionada sobre a maneira com se relaciona com a sua cor, se sente 

melhor, pior ou igual aos outros, Aline se manifesta da seguinte forma: 

 

Ah! Igual. Porém com aquele diferencial de querer ser melhor [...] pra mostrar que 

eu sou negra, eu posso ocupar um papel na sociedade que qualquer branco ocupa. 

Então, isso me dá vontade de mudar. [...] assim, a questão é essa, eu quero mudar. 

Só porque eu sou negra, eu tenho que continuar sendo empregada [...] a vida inteira? 

Chega! Acabou a escravidão. A-ca-bou! [a palavra foi dita pausadamente] Tem 

negro que aceita isso, eu não aceito. (Entrevista realizada no dia 14 de agosto de 

2014) 

 

Se por um lado, a estudante demonstra uma visão “harmoniosa” da sociedade, por 

outro, apresenta consciência de sua condição de mulher negra. Querendo mudar a situação em 

que se encontra para, futuramente, vir a ocupar outro lugar na sociedade que não seja uma 

posição subalterna. 

Quando finalizou as considerações apontadas acima, sem que eu sugerisse, Aline falou 

um pouco sobre as relações na sua cidade. De acordo com ela, em Resende Costa às pessoas 

discriminam pela situação financeira. Inclusive, afirma que por este fato já foi muito 

discriminada, mas não pela cor de sua pele. Então, perguntei se lá existiam negros com boa 

situação financeira e ela disse que só se lembrava de um homem que foi gerente em um 

banco, mas que ele não morava mais na cidade.  

Então, prosseguindo com a conversa, a estudante relatou que nos comércios de 

Resende Costa não há negros trabalhando. “Você acha lá no quintal, colocando etiqueta, 

arrumando alguma coisa, mas atendente não.” No entanto, Aline disse que já trabalhou como 

atendente em uma loja de artesanato cuja dona já conhecia, uma vez que foi baba de suas 

filhas. E parecendo que se dava conta da existência do preconceito e da discriminação 

somente no momento da entrevista, Aline relatou que já deixou o seu currículo em várias lojas 

da cidade, mas nunca foi chamada para trabalhar (os currículos devem ter fotos).  

Segundo ela, há um tempo levou o seu currículo em uma loja, pois ficou sabendo que 

uma das funcionárias deixaria o serviço e a proprietária não tinha ainda quem empregar. 
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Porém, dias depois, a estudante constatou que havia uma moça (branca) ocupando a vaga. 

Diante disso, a sua mãe procurou a dona da loja já que a conhecia há algum tempo e 

questionou o fato, ouvindo como resposta que a moça contratada havia deixado o currículo 

antes de sua filha. Logo após este relato, demonstrando certo desapontamento, Aline concluiu 

a sua fala sobre as relações na cidade de Resende Costa dizendo que “esta é a terceira casa 

que eu trabalho como baba”. 

Assim, finalizando a entrevista, perguntei a Aline o que era ser negro para ela? A 

estudante respondeu da seguinte forma: “pra mim no momento está sendo quebrar barreiras, 

quebrar o preconceito”. “Ser negro pra mim é lutar pelo meu direito social.”  

E ser uma mulher negra? Ao falar sobre esta questão, Aline relaciona o fato de ser 

mulher negra à dificuldade de conseguir emprego. E se referindo ao fato de ser uma mulher 

negra universitária, a estudante disse que isto é “realização de uma vida, pois olha pra minha 

família que uma ou duas pessoas têm ensino médio”. “É realização pessoal está onde estou”. 

 

O primeiro contato com a família 

 

A primeira visita à família de Aline aconteceu em um sábado e nós ficamos sozinhas, 

em sua casa, a maior parte do tempo, pois a mãe da estudante trabalha e chega a casa depois 

das 15 horas.  

Quando eu cheguei a Resende Costa, Aline foi me encontrar na rodoviária. Saímos 

dali e paramos na casa de uma de suas tias que mora bem próximo a rodoviária. Depois de 

alguns minutos de conversa nos dirigimos para a residência da estudante. Chegando a casa 

continuamos conversando, enquanto Aline preparava o almoço. Ao terminarmos de almoçar, 

uma vizinha chamou e pediu para que a estudante lhe aplicasse uma injeção. Aline conduziu a 

sua vizinha para um dos quartos da casa e eu fiquei organizado as coisas na cozinha. Depois 

que Aline aplicou a injeção na mulher, outra vizinha pareceu convidando-a para se sentar com 

elas na calçada, na frente da casa. Então, a estudante me chamou e fomos nos sentar junto 

delas. 

Assim, a tarde foi passando. Aline conversava com as vizinhas enquanto tomavam 

cerveja e comiam a carne que estava sendo assada por outro vizinho. Depois de algumas 

horas, a mãe da estudante chegou do trabalho, nos cumprimentou, entrou na casa e logo em 

seguida retornou e também se sentou à calçada. E ali permanecemos até que começou a 

chover. Então, os vizinhos foram embora e nós entramos na casa da estudante, sentamos à 
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mesa e continuamos conversando. Nesta ocasião, falávamos sobre a festa de Nossa Senhora 

do Rosário que aconteceria na cidade no mês seguinte.  

Quando aproximava o horário em que o ônibus saía de Resende Costa para São João 

del-Rei, eu me despedi de sua mãe e Aline me acompanhou até a rodoviária. 

 

A vida na família 

 

Aline mora com a mãe na periferia da cidade de Resende Costa – MG, no bairro Nova 

Resende. A cidade fica, aproximadamente, a 38 km de São João del-Rei e tem cerca de 

10.941 habitantes (Figura 3). 

  

 

Figura 3: Mapa da distância entre São João del-Rei e Resende Costa 

Fonte: <http://www.mapas.guiamais.br>. 

Até 1911, a cidade era chamada de Arraial da Laje. Este lugarejo se originou de um 

rancho erguido para abrigar tropeiros e viajantes na primeira metade do século XVIII. Depois 

que conseguiu a sua autonomia como município, o povoado passou a se chamar Resende 

Costa em homenagem aos inconfidentes mineiros, José de Resende Costa e José de Resende 

Costa Filho. (PINTO, 1992). 

Hoje, Resende Costa é conhecida pelo seu “artesanato têxtil, confeccionando colchas, 

tapetes e outros artigos para casa em teares manuais”. No centro da cidade estão as principais 

http://www.mapas.guiamais.br/
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lojas de artesanato, além de igrejas, escolas, restaurantes, hospital, agências bancárias e 

agência dos Correios e da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

No bairro Nova Resende, onde se localiza a residência de Aline, as ruas são calçadas e 

o tratamento da água e do esgoto está sob responsabilidade da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA), assim como no restante da cidade. Neste bairro, algumas casas são 

muito simples, enquanto que outras aparentam melhores condições. A casa da estudante é 

própria, simples e construída abaixo do nível da rua. Na residência encontra-se geladeira, 

fogão a gás, televisão, aparelho de som, computador, chuveiro e máquina de lavar. 

O acompanhamento da vida familiar de Aline aconteceu nos sábados e nos domingos. 

Dessa forma, algumas vezes, eu chegava à casa da estudante no sábado, às 10 horas e saía às 

17 horas, em outras vezes eu chegava ao sábado e ficava até no domingo pela manhã. Durante 

o acompanhamento, eu não tive contato com o pai e nem com o irmão da estudante, pois, 

conforme foi dito anteriormente, eles não moram em Resende Costa. 

Quando eu chegava à cidade, Aline me aguardava na rodoviária. Seguindo para a sua 

residência, às vezes, parávamos na casa de uma das suas tias e ficávamos conversando com 

ela durante alguns minutos. Eu contava os acontecimentos de São João Del-Rei e elas os de 

Resende Costa. 

Chegando à sua casa, Aline preparava o almoço, mas, segundo ela, não tinha o hábito 

de fazer isso, já que aos sábados ficava sozinha em casa até por volta das 15 horas. Deste 

modo, desde o primeiro dia de acompanhamento, eu disse para a estudante que não precisava 

se preocupar com o almoço por minha causa, porém nos sábados que eu estava em sua casa, 

ela não deixou se preocupar com isso. Eu oferecia ajuda quando a estudante ia preparar o 

almoço, mas ela não aceitava. Então, eu ficava sentada a entrada da cozinha conversando com 

ela. Logo que Aline terminava, nós nos sentávamos à mesa e almoçávamos. Depois de 

almoçar, nós permanecíamos sentadas e conversávamos por alguns minutos. Neste momento 

falávamos sobre família, religião, trabalho, escola e sobre os planos dela para o futuro. 

No que diz respeito à vida familiar, Aline disse que quer se casar e ter filhos, que é 

apaixonada por crianças e sente muita vontade de ser mãe. Quanto aos estudos, ela contou 

que, às vezes, deseja aprofundar seus conhecimentos através da iniciação científica, mas se 

aflige com o fato de ter o seu salário diminuído, caso resolva trocar o serviço de baba pela 

iniciação científica. No que se refere à religião, a estudante falou que não tem o hábito de ir à 

igreja, ou seja, ela não segue nenhuma religião e por isso era, constantemente, cobrada pela 

mãe que é católica. No entanto, Aline é cristã “e isto basta”, segundo afirma a estudante. E 
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sobre os seus planos futuros, ela reafirma, principalmente, o desejo de ser aprovada no 

concurso da ESA para que “eu possa fazer meu pé de meia”. 

Algumas vezes, a nossa conversa foi interrompida por alguma vizinha que precisava 

de algum favor ou porque vinha convidar a estudante para se sentar à calçada na frente de sua 

casa. Por duas vezes, nós nos sentamos à calçada na companhia de suas vizinhas e, então, 

pude observar que Aline tem uma relação muito próxima com algumas pessoas que moram na 

sua rua. 

Como mencionei anteriormente, a mãe da estudante, D. Eunice, trabalhava, também, 

aos sábados e chegava a casa depois das 15 horas. No início do acompanhamento D. Eunice 

parecia sem jeito com a minha presença, além de demonstrar extrema preocupação com a 

forma de me receber. Assim, quando vinha do serviço trazia sempre alguma coisa para me 

oferecer nos lanches à noite. Depois de algum tempo ela pareceu se acostumar com a minha 

presença, todavia não deixou de se preocupar com o que tinha em casa para me oferecer. 

Nos momentos que D. Eunice estava em casa, ela ficava próxima de nós e participava 

das conversas, assim pude perceber em uma destas conversas que ela tinha um sentimento de 

benevolência pela a escola, no entanto não parecia se envolver com a vida escolar da filha. 

Para ela, o fato de sua filha estar, hoje, em uma universidade é motivo de orgulho, uma vez 

que considera que poucos negros conseguem ter acesso a este nível de ensino. 

Conforme o relato de Aline, ela e sua mãe, durante a semana, passavam o dia todo fora 

de casa, dessa forma era nos sábados ou nos domingos que a estudante lavava as suas roupas. 

Ao que parece a organização da casa era responsabilidade tanto da mãe quanto da filha, ou 

seja, cada uma fazia o que podia nos momentos livres, pois conforme pude observar não havia 

uma rotina para a realização dos afazeres domésticos. 

Durante os dias que observei a rotina familiar de Aline, notei que ela não tinha o 

hábito de estudar nos finais de semana.  Segundo ela, somente fazia isso quando as datas das 

atividades avaliativas eram muito próximas. Aline disse também que no decorrer da semana, 

às vezes, aproveitava para ler algum texto nos momentos em que o menino, do qual era baba, 

dormia, mas normalmente estudava durante a madrugada, começando assim que retornava das 

aulas na universidade e seguindo até por volta de 2 horas da manhã. A estudante informou 

ainda que tem melhor rendimento no período da noite. Como não tem facilidade para dormir, 

aproveita este momento para estudar. A sua falta de sono eu pude comprovar quando dormia 

em sua casa, fato que não era comum somente a ela, mas também a sua mãe. 
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Assim como em sala de aula, na vida familiar Aline também tentava fazer várias 

coisas ao mesmo tempo, como exemplo, cito, aqui, a sua tentativa de estudar em um dos 

sábado em que eu a observava. 

Naquele sábado a estudante se dirigiu para seu quarto e me convidou para acompanhá-

la. Entramos no quarto, Aline se sentou na frente do computador dizendo que precisava 

encontrar e ler um texto, porém assim que ligou o aparelho prosseguiu com um jogo que já 

tinha iniciado. Logo em seguida, pegou alguns materiais necessários para fazer as suas unhas 

e começou também esta atividade. Deixou o jogo aberto e foi procurar o texto. Minutos 

depois fechou o jogo e acessou o facebook iniciando uma conversa com um amigo. Enquanto 

conversava, lixava as unhas e entre uma mensagem e outra procurava e ouvia partes de 

algumas músicas. No fim de tudo, a única coisa que a estudante conseguiu terminar foi de 

fazer as unhas. 

Ao presenciar esta situação, pude verificar que a ansiedade que a estudante 

demonstrou no momento da entrevista não era algo transitório, parecia ser próprio do seu 

comportamento. Aline aparenta ser uma pessoa muito agitada, que quer saber de tudo que 

passa à sua volta, que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e neste intento quase sempre 

não consegue finalizar as atividades que se propõe realizar. E as que consegue terminar lhe 

consomem muito tempo.  

No que se refere à vida social, pude observar que os momentos de lazer são frequentes 

na rotina da estudante. Ela frequenta bares e salões de bailes na cidade e, geralmente, procura 

se divertir com os amigos e/ou familiares nas cidades vizinhas, indo a shows e outros eventos. 

Em um dos sábados que eu estava na casa da estudante, ela quis ir ao baile, me 

convidou e eu a acompanhei. Porém, quando chegamos ao local não entramos, porque, de 

acordo com sua colega, o salão estava praticamente vazio. Uma vez que naquela noite havia 

chovido muito e quando saímos de casa ainda estava caindo uma chuva branda. Dessa forma, 

chegamos somente à porta do salão e retornamos para casa. 

Além de acompanhá-la durante os passeios noturnos, íamos ao supermercado, às casas 

de alguns de seus parentes, que Aline fazia questão de me apresentar, e também andávamos 

pelo comércio. E durante esta caminhada pelo centro da cidade pude confirmar a fala da 

estudante sobre a quase total ausência de negros trabalhando nas lojas.  

Acompanhar a vida de Aline foi instigante e desafiador, uma vez que as observações 

feitas no seu convívio familiar não seguiram a mesma lógica das outras acompanhadas. Penso 

que o acompanhamento da vida desta estudante foi mais dinâmico que os outros, no entanto 
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me exigiu mais atenção e concentração enquanto pesquisadora, ou seja, foi preciso despender 

maior esforço no sentido de manter em primeiro plano a concretização dos objetivos do 

trabalho.  Em um determinado instante eu poderia estar dentro da casa da estudante e logo em 

seguida estar andando pelo comércio da cidade ou na casa de algum parente. Além disso, 

Aline com seu jeito agitado, de certa forma, causou um desequilíbrio nos pensamentos e ações 

de uma pesquisadora iniciante e metódica, acarretando no primeiro momento uma paralisia 

diante dos dados, para logo em seguida provocar um interesse profícuo de “transformar o 

exótico no familiar” (DA MATA, 1978). E, assim, compreender que o processo de 

escolarização das camadas populares pode se efetivar de diversas maneiras e que “mesmo 

diante de um sujeito autoderminado, podemos constatar que suas ações dependem muito de 

um grupo e de um coletivo”. (PORTES, 2001, p.139) 

 

O mundo do trabalho 

 

Quando Aline aceitou participar desta pesquisa, ela tecia tapetes para um comércio da 

cidade, mas, atualmente, a estudante trabalha como baba de um menino de 10 meses, de 

segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Assim, tendo em vista as especificidades deste 

trabalho, além dos comentários da estudante, no momento da entrevista, no que se refere às 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras para conseguir serviço em sua cidade, nós 

decidimos não observar a sua rotina neste local.  

Segundo Aline, a mãe do menino é despachante de trânsito e tem escritório bem 

próximo de casa, dessa forma, ela está sempre por perto. Na residência, Aline fica 

acompanhada da avó da criança e outra empregada que é responsável pelos os afazeres 

domésticos. Assim, a obrigação da estudante é cuidar do menino e de suas coisas, tais como: 

alimentação, banho, arrumação das suas roupas, etc. 

Pude perceber que Aline ao se referir à família que a emprega, demonstrava afeição 

por todos, especificamente pelo menino que tem sob os seus cuidados desde recém-nascido. 

 

O mundo universitário 

 

O curso de Filosofia é oferecido no Campus Dom Bosco no período noturno. Aline 

utilizava o ônibus de estudante que saía de Resende Costa às 18 horas e chegava à 
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universidade por volta de 18 horas e 50 minutos. Dessa forma, nos encontrávamos no pátio do 

campus e nos dirigíamos à sala de aula.  

As salas do departamento de Filosofia são, de modo geral, pequenas, dessa forma em 

algumas disciplinas ficava impossível a locomoção entre as carteiras. Aline se sentava ao 

fundo da sala, assim como relatou no momento da entrevista, e eu me sentava ao seu lado e 

observava o que ela fazia e como agia. Assim, pude notar que o seu comportamento, hoje, na 

universidade é pouco parecido com aquele que disse que tinha nos níveis escolares anteriores, 

mesmo que ainda converse com os colegas que se sentam próximos dela. 

A turma é composta, predominantemente, pelo sexo feminino. A sua faixa etária 

parecia situada entre 21 e 50 anos, sendo que, aproximadamente, um quarto da turma 

aparentava ter mais de 40 anos. Segundo Aline, dois colegas de turma tinham outra graduação 

– direito e teologia. E de acordo com as características fenotípicas, além da estudante 

observada, sete pessoas poderiam ser consideradas negras. 

De modo geral, os professores expunham o conteúdo sem utilizar nenhum recurso de 

mídia. Com o texto base em mãos, os docentes explicavam a matéria enquanto a maioria dos 

estudantes ouvia, fazia anotações e também intervinha para esclarecer alguma dúvida ou 

contribuir com o assunto discutido. 

Em todas as aulas, Aline deixava um caderno aberto sobre a mesa, mas nem sempre 

possuía o texto usado naquele momento. Segundo ela, preferia tentar encontrar o material na 

internet e somente recorria ao Xerox quando não conseguia isso. Ela não realizava 

intervenções e só tomava nota quando os professores usavam o quadro negro nas suas 

explicações. 

Quando os professores pediam para que a leitura fosse feita em sala de aula, Aline 

parecia não se concentrar no que fazia. Além do texto que devia ler naquele momento, ela 

tentava também dar conta de outras coisas. E, ainda, era comum se distrair com o celular e em 

trocas de bilhetes com algum colega. 

No momento da entrevista, Aline falou que se distraía facilmente. No entanto, disse, 

também, que tem facilidade e aprende mais estudando sozinha que em sala de aula. 

De acordo com o que pude observar, Aline ficava, praticamente, a aula toda ocupada 

com o celular, exceto nos momentos avaliativos ou quando estava apresentando algum 

trabalho. As poucas anotações que fazia, parece que foram feitas sem que ela, realmente, 

estivesse atenta à fala do professor. Questionei se ela, mesmo ocupada com o celular, 

conseguia prestar atenção à aula. A estudante respondeu que sim, mas ressaltando que se 
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mantém mais atenta e entende melhor se a leitura do material é feita com antecedência. 

Todavia, foi possível observar, também, que o hábito de usar o celular durante as aulas não 

era comum somente a Aline, alguns de seus colegas o usavam também. 

Das vezes que os professores solicitaram durante as aulas a formação de grupos para 

que algum texto fosse discutido, a estudante não se manteve em um único grupo e também 

não contribuía com a discussão quando o grupo era aberto. Em outros momentos, quando a 

turma se dividia para a apresentação de seminários, Aline sempre se juntou aos mesmos 

colegas, uma moça e um rapaz. Dos dois seminários que eu assisti o rapaz não se preparou 

para as apresentações, deixando todo o trabalho a cargo das colegas. Mas nos dois casos o 

fato foi comunicado ao professor, além delas mesmas cobrarem responsabilidade do rapaz, 

dizendo que se fosse para ele continuar agindo daquela maneira seria melhor que procurasse 

outro grupo.  

No dia da segunda apresentação, Aline se atrasou para chegar à universidade, pois o 

ônibus que traz os estudantes de Resende Costa para São João del-Rei estragou no caminho. 

Como já havia passado vinte minutos do horário que a estudante costumava chegar ao 

campus, sua colega e eu resolvemos ligar para ela que nos informou o acontecido e pediu para 

que aguardássemos, pois em pouco tempo estaria na sala. 

Assim que Aline chegou à sala, elas, rapidamente, iniciaram a apresentação. As 

estudantes pareciam bastante nervosas, no entanto fizeram uma boa exposição do material. A 

cada ponto o professor realizava intervenções, conforme fez nas outras apresentações. 

Quanto à sua relação com os professores e com os colegas, notei que ela se 

relacionava bem com eles. Cumprimentava e também era saudada por quase todos. 

Demonstrava que tinha mais afinidade com sete pessoas na turma, três mulheres e quatro 

homens. Porém a afinidade que tinha com estas pessoas não a obriga realizar determinados 

favores para elas, por exemplo, favores relacionados aos compromissos acadêmicos, ou seja, a 

estudante não aceitava de forma nenhuma colocar o nome de algum colega em uma atividade 

que ele não tivesse contribuído. 

Durante o intervalo, geralmente, Aline permanecia dentro da sala, saindo somente 

quando necessitava ir à cantina. Todavia, no momento das aulas tinha o costume de sair da 

sala dizendo que precisava dar uma “voltinha”. Sobre estas “voltinhas”, a estudante explicou 

que neste momento costumava ir até o pátio conversar com algum colega ou fazer alguma 

ligação ou mesmo andar à toa. 
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É interessante notar que a estudante, mesmo não deixando de se ocupar com o celular 

ou saindo durante as aulas para dar “voltinhas”, parece cumprir as exigências do curso para 

que possa obter o seu diploma. Foi possível observar que ela se preparava para as provas, para 

os seminários e às vezes demonstrava atenção às explicações dos professores. 

Finalizada a apresentação da vida de Aline, no tópico seguinte apresento as vivências 

da estudante Josiane na família e na universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

2. JOSIANE: “AQUI EM CASA SEMPRE FOI „VOCÊ ESTUDA OU VOCÊ 

ESTUDA‟” 

 

Josiane tem 22 anos, está solteira e é mãe de um menino de oito meses. Ela está no 6º 

período do curso de Administração da UFSJ – Campus CTAN. 

A estudante conta que cresceu ouvindo os pais dizerem que se ela quisesse ter uma 

vida melhor que a deles, deveria estudar. Assim, desde cedo, ela manifestou muita vontade de 

ir para a escola, de estudar, de ler e escrever.  

Em casa, antes de iniciar o seu processo de escolarização, sempre fazia alguns rabiscos 

e mostrava para a sua mãe querendo saber o que estava escrito. E “[...] quando eu fui pra 

escola queria ter aula, começar logo a estudar, mas a maioria das crianças chorava e a 

professora teve que dar atenção pra elas”. Desse modo, conforme relatou, ela se decepcionou 

com o primeiro dia de aula, pois acreditava que neste dia já aprenderia alguma coisa.   

Josiane conseguiu sair alfabetizada da educação infantil e atribui este fato ao 

acompanhamento sistemático de sua mãe que, durante os anos iniciais de escolarização, 

estudava com ela, ajudava nos deveres de casa e olhava os seus cadernos.  

Além do apoio dos pais, a estudante contava também com a influência e o incentivo de 

sua madrinha que quando vinha de Belo Horizonte, passar as férias em sua casa, lhe trazia 

livros e lhe contava muitas histórias. 

Segundo Josiane, os estudos sempre ocuparam um lugar de relevância em sua vida e 

“não tinha esse negócio de ter prêmio porque eu tirei nota boa. Estudar sempre foi minha 

obrigação. Era a minha única obrigação”. 

 

Sobre o primeiro contato com Josiane 

 

O primeiro contato com Josiane aconteceu antes da minha aprovação no programa de 

mestrado, no ano de 2012. Como moramos em bairros vizinhos, nos encontrávamos 

frequentemente. Dessa forma, tendo definido o objeto de estudo, abordei a estudante e, 

resumidamente, lhe falei sobre as minhas intenções de pesquisa e lhe perguntei se teria 

interesse em participar deste estudo. A sua resposta foi afirmativa. Então, depois de minha 

aprovação no mestrado, a procurei e marcamos um encontro, o qual aconteceu na sua 

residência. Assim, neste dia, pude lhe falar detalhadamente dos planos da pesquisa e ela 

demonstrando compreensão aceitou participar. 
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Algumas considerações sobre a entrevista 

 

A entrevista com Josiane foi feita em sua residência, onde ela se encontrava em 

companhia do filho, Davi. Durante o tempo da entrevista, a estudante permaneceu com o 

menino no colo. Ora se sentava ora ficava de pé, tentando manter o filho entretido enquanto 

falava de sua trajetória escolar.  

Pedi para que Josiane falasse primeiramente de seus avós, assim ela começou dizendo 

que os avós maternos e o avô paterno eram de São João del-Rei – MG e a avó paterna era de 

Ibiá – MG, vindo quando criança morar em São João del-Rei. A estudante não soube precisar 

o nível de escolaridade deles, mas acredita que o avô materno tenha concluído o que 

equivaleria ao atual ensino médio, já que “era enfermeiro” (técnico em enfermagem). O avô 

paterno consertava eletrodoméstico e as avós, tanto materna quanto paterna, eram lavadeiras. 

No que diz respeito aos tios paternos, Josiane não teve muito contato com eles, dessa forma, 

não soube precisar o nível de instrução deles. Quanto aos tios maternos, um é falecido e a 

estudante desconhece o seu nível de escolaridade, o outro concluiu o ensino médio e se 

formou torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Uma 

tia estudou até a 4ª série, a outra concluiu o ensino médio e posteriormente fez curso técnico 

em enfermagem e outra tem curso superior nesta mesma área. Sobre esta tia que possui nível 

superior, Josiane fala que ela retomou os estudos depois que se ingressou em um convento no 

intuito de se tornar freira. Assim, através do Ensino Supletivo
14

, concluiu o ensino médio, fez 

curso técnico em enfermagem e começou atuar profissionalmente. Tempos depois, ela prestou 

vestibular e foi aprovada no curso de Enfermagem da Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC), da cidade de Juiz de Fora – MG. Sobre seus primos, um cursa Educação Física na 

UFSJ, uma concluiu o ensino médio, tentou entrar em uma universidade e como não 

conseguiu, de acordo com Josiane, desistiu de tentar. Outros primos não concluíram o ensino 

fundamental e/ou o médio e os mais jovens, ainda, não chegaram ao nível médio. Quanto a 

seus pais, a mãe tem ensino fundamental tendo concluído este nível, depois de casada e da 

filha já crescida, por meio do Centro de Ensino Supletivo (CESU) que na época existia em 

São João del-Rei. Atualmente a mãe da estudante é aposentada, no entanto trabalha na cantina 

                                                           
14

 Tendo por base a Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000, o Ensino Supletivo equivaleria ao que, 
atualmente, denomina-se Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sendo assim, o Supletivo seria a modalidade 
de ensino nas etapas dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e também de 
algumas redes particulares que recebem jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica 
em idade apropriada. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/resolucao_01_2000.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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de um colégio da cidade, enquanto que o pai concluiu o ensino médio e é almoxarife em uma 

serraria.  

Após fazer esta breve apresentação, a árvore genealógica a seguir mostra o nível de 

escolaridade e o lugar na fratria dos antecedentes de Josiane (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Árvore genealógica da família de Josiane 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Como se observou na genealogia da família, Josiane é filha única. E durante todo o 

seu processo de escolarização frequentou a escola pública, sem reprovações. Quando pequena 

a sua família residia no bairro Matozinhos, dessa forma, iniciou o seu processo de 

escolarização no Pré-Escolar Municipal Pipocas de Mel, atual Pré-Escolar Municipal Bom 

Pastor, localizado no bairro Bom Pastor. Porém, no segundo semestre daquele ano, no mês de 

outubro, a sua família se mudou para o bairro Cidade Nova, que fica distante da escola onde 

estudava. Dessa forma, os seus estudos foram interrompidos e no ano seguinte foi matriculada 

no Pré-Escolar Municipal Pingo de Gente, localizado no bairro Dom Bosco. Depois foi 

estudar na Escola Estadual Aureliano Pimentel e lá permaneceu durante os primeiros anos do 

ensino fundamental. Josiane fala que não teve muitas dificuldades com o conteúdo neste 
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período, “eu sempre gostei de estudar, sempre me dediquei, até porque meu pai e minha mãe 

nunca deram moleza pra mim. Aqui em casa sempre foi „você estuda ou você estuda‟”. E eles 

(os pais) diziam: “a gente trabalha e te sustenta você tem que estudar”. 

Até na 2ª série a estudante recebia a ajuda da mãe para realizar as suas tarefas, mas 

depois “ela foi me largando, n‟é?”. A partir da 3ª série, “ela me largou, nem caderno ela não 

olhava mais não, mas sempre... esteve por perto, sempre atenta”. A mãe não olhava mais os 

cadernos da filha, no entanto estava atenta a sua escolarização, tendo conhecimento de suas 

boas notas.  

Sobre a relação com os colegas e com os professores na escola Aureliano Pimentel, 

Josiane conta que tinha um grupo de amizade composto por quatro meninas e este grupo se 

manteve durante os quatros anos que esteve nessa escola. Na 3ª série não gostava muito da 

professora, porque percebia que ela tinha preferência por alguns alunos, especificamente 

quatro meninas brancas, de acordo com Josiane. Ela fala que os outros alunos, também, se 

sentiam incomodados com esta atitude da professora, que elogiava somente estas meninas, 

além de lhes solicitarem constante participação nas aulas e alguns favores como, por exemplo, 

a transmissão de recados. Nesta série, Josiane manifestou um pouco de dificuldade com as 

disciplinas, mas, através dos estudos em casa, conseguiu acompanhar o conteúdo. 

Sobre esta postura da professora, Sirota (1994, p.60) ao analisar o cotidiano da escola 

primária na França, constatou que a atitude dos professores, quando autorizam uma interação 

e a respondem, não somente não estabelece o equilíbrio entre bons e maus alunos, mas 

acentua ainda mais as diferenças de comportamento entre eles. Ao questionar se para os 

professores trata-se de fazer a aula avançar o mais rápido possível escolhendo os alunos mais 

aptos a responder “corretamente”, a autora nos ajuda a pensar as interações provocadas pela 

professora de Josiane para além de um simples sentimento de afeto dela com as quatro 

meninas. 

No que se refere à questão racial, Josiane disse que não percebia atitudes racistas por 

parte dos professores. Quanto à postura da professora da 3ª séria descrita anteriormente, a 

estudante não considera uma situação de discriminação racial, já que tanto os alunos brancos 

quanto os não brancos se sentiam inferiorizados com a atitude dela.  

Com relação aos colegas, Josiane conta que eram comuns as falas ou atitudes de 

discriminação e preconceito. Muitas vezes, os colegas falavam algo pejorativo sobre a cor de 

sua pele e também riam do seu cabelo, principalmente os meninos, mas ela respondia os 

insultos, pois foi instruída pela mãe a reagir, “não deixar barato não”. 
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Notemos que esta fala de Josiane se torna relevante na medida em que evidencia a 

cumplicidade entre mãe e filha, no que diz respeito ao enfrentamento da discriminação racial. 

Diferentemente da experiência relatada pela socióloga norte-americana, Kesho Scott, e 

reproduzida por bell hooks
15

 (s.d.) no texto, Vivendo de Amor. Segundo a autora, o relato diz 

o seguinte: 

 

Medindo treze anos, permaneci parada em frente a porta da sala. Minhas roupas 

estavam molhadas. Meus cabelos pingando. Estava chorando, chocada, precisando 

do colo da minha mãe. Ela me olhou de cima a baixo, devagar, levantou-se do sofá e 

caminhou ao meu encontro com o corpo carregado de críticas. Parada, com as mãos 

na cintura, sua sombra caindo sobre meu rosto, perguntou sem conseguir esconder a 

raiva: "O que aconteceu?" Hesitei como se surpresa por sua raiva e respondi: "Elas 

colocaram minha cabeça na privada. Disseram que não posso nadar com elas". 

"Elas" eram oito meninas brancas da escola. Tentei abraçá-la, mas ela se afastou 

bruscamente dizendo: "Que inferno! Pegue seu casaco e vamos embora". (bell 

hooks, s.d.) 

 

Logo em seguida bell hooks irá dizer que “naquele momento Kesho estava aprendendo 

que suas necessidades emocionais não eram importantes”, contrariamente a atitude da mãe de 

Josiane estaria contribuindo para que a estudante aprendesse que as suas “necessidades 

emocionais” eram, sim, importantes.  

Além disso, Josiane parecia encontrar na dedicação aos estudos outra forma de reação 

à discriminação e ao preconceito que percebia por parte de seus colegas, é o que se pode notar 

quando ela diz que “talvez por conta disso [discriminação e preconceito] eu sempre quis 

estudar e tirar notas boas”.  

Na segunda etapa do ensino fundamental, Josiane foi estudar na Escola Estadual João 

dos Santos, permanecendo neste lugar até a conclusão do ensino médio. De acordo com a 

estudante, nesta escola, no início do ano letivo, os alunos novatos faziam uma prova 

denominada “vestibulinho”, cujo objetivo era conhecer o nível de desenvolvimento deles para 

que as turmas fossem organizadas. Josiane disse que tinha conhecimento deste método 

utilizado pelo João dos Santos, pois na escola Aureliano Pimentel ela foi preparada para esta 

prova, além disso, seu pai, também, lhe alertara. Então, ela fez a prova e conseguiu ficar na 1ª 

turma, ou seja, na turma A. 

No que se refere à sua relação com os colegas e com os professores na escola João dos 

Santos, a estudante conta que se relacionava bem com todos, mas que a formação de grupos 

neste lugar era nítida e parecia ser de acordo com a situação socioeconômica. 

                                                           
15

 bell hooks, escrito em minúsculas, é o pseudônimo usado pela autora, feminista e ativista social 
estadunidense Gloria Jean Watkins.   
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Sobre a questão racial, a estudante afirma que, da parte dos professores, não percebeu 

nenhuma forma de preconceito ou discriminação, no entanto, por parte dos colegas, eram 

comuns as brincadeiras e as “piadinhas” que, geralmente, vinham dos meninos. Afirma, ainda, 

que na maioria das vezes estas brincadeiras e piadas se relacionavam com o cabelo, “sempre o 

cabelo”. 

Sobre isso, Gomes (2002, p. 45) aponta que o cuidado das mães com o cabelo das 

filhas, de maneira que essas se apresentem bem penteadas e arrumadas, não consegue evitar 

que a criança negra deixe de ser alvo das piadas e apelidos pejorativos no ambiente escolar. E, 

ainda, “esses apelidos recebidos na escola marcam a história de vida dos negros. São, talvez, 

as primeiras experiências públicas de rejeição do corpo vividas na infância e adolescência”. 

(Idem, ibidem) 

Quanto à presença dos pais na escola, Josiane fala que eles sempre participaram de 

tudo. Eles compareciam às reuniões, festas, a qualquer convocação da escola.  

No que diz respeito ao seu desenvolvimento, a estudante fala que teve algumas 

dificuldades com matemática na 7ª e 8ª séries, as quais se intensificaram e se somaram às 

dificuldades com biologia, no ensino médio, além do inglês que, conforme disse, “nunca 

gostou”.  

A estudante não teve reprovação, como já foi dito. No entanto, no ensino médio, 

pegou recuperação bimestral em biologia. Mas, este baixo desempenho em algumas 

disciplinas não impediu que Josiane, a partir do 2º ano, começasse a estudar também no 

SENAI, concluindo os cursos de auxiliar administrativo e aprendizagem em elétrica 

industrial. Além desses, a estudante fez também o curso de secretariado em uma escola de 

informática da cidade. 

Então, a partir do seu envolvimento com esses dois cursos, que ela decidiu prestar 

vestibular para Administração. Sua mãe sugeriu que fizesse engenharia, mas, de acordo com a 

estudante, ela era livre para escolher o que quisesse, dentro das possibilidades da família. Ela 

sabia que não poderia escolher nenhum “curso mirabolante”, pois não tinha condições para 

sair de São João del-Rei. Dessa forma, manteve a sua decisão.  

Sobre o seu acesso ao ensino superior, Josiane relatou que não foi aprovada no 

primeiro vestibular. Então, fez cursinho (comunitário) durante um ano e conseguiu ser 

aprovada em 6º lugar no curso de Administração, sem utilizar o “sistema de cotas” 
16

. Isto 

porque, segundo ela, na concorrência aberta teria maiores chances de ser aprovada, já que 

                                                           
16

 Sobre o sistema de cotas no ensino superior, ver, por exemplo, Pacheco e Silva, 2007. 
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pelas cotas o número de vagas se reduz. A sua aprovação no vestibular deixou a família muito 

feliz. Para os pais significou a conquista de uma vitória. 

Quanto à sua entrada na universidade, Josiane fala que chegou ao ensino superior 

“meio iludida”.  Ela considera que no ambiente universitário é “tudo muito livre”. Conta que 

se espantou com a atitude de alguns professores que não tinham, no mínimo, o cuidado de 

avisar suas faltas, que não se preocupavam com forma como trabalhavam o conteúdo em sala 

de aula, sem atentar para a aprendizagem dos estudantes. 

Quando estava no 3º período do curso, Josiane engravidou e sobre este fato ela diz o 

seguinte:  

 

quando engravidei, a primeira coisa que me bateu foi o desespero, a insatisfação. Foi 

um período bastante difícil não só em relação à faculdade, mas a tudo em minha 

vida. Pensava que minha vida teria acabado, que não estudaria, trabalharia e que não 

conseguiria sustentar o meu filho. Mas graças ao apoio da minha família isso tudo 

passou. Veio a aceitação e a vontade de tornar as coisas possíveis. [...] Após o 

nascimento, também não foi fácil. Foi um período de adaptação ao bebê. 

Amamentação e as poucas horas de sono também me geravam falta de ânimo para 

estudar. Com todos da minha casa trabalhando, eu tinha que tentar conciliar os 

cuidados do recém-nascido com os estudos. Foram muitas dificuldades e as notas 

obtidas nesse período refletiram isto. (Entrevista realizada com a estudante no dia 22 

de agosto de 2014). 

 

Durante o tempo de repouso, em virtude do nascimento do filho, Josiane acompanhou 

as disciplinas através de uma colega de turma que escolheu para ser a sua tutora. 

Desempenhando a função de tutora, esta colega ficou encarregada de lhe passar todas as 

atividades desenvolvidas no curso. O namorado da estudante era quem pegava estas 

atividades na casa da tutora, mas para tirar dúvidas sobre o conteúdo Josiane se dirigia até o 

local. E quando o seu filho completou quatro meses, ela voltou a frequentar as aulas. 

No que se refere à sua relação com os colegas e com os professores no ambiente 

universitário, a estudante disse que se relaciona bem com todos. 

Referindo-se à questão racial, Josiane contou que na universidade não presenciou e 

nem sofreu atitudes racistas. Todavia, pontuou que a pergunta de uma professora a deixou 

muito incomodada. 

 

Quando eu estava no 5º período, uma professora me perguntou se eu era de Guiné-

Bissau. Com esta fala dela eu fiquei pensando: será que todo aluno negro da 

universidade agora é africano? Não pode ter um negro brasileiro aqui [na 

universidade], não é? Mas, somente, respondi que era brasileira de São João del-Rei. 

Foi notável o desconforto dela após a minha resposta. Em outras aulas não teve mais 

nenhum comentário em relação a esse assunto. Ela até me tratava bem, devido à 

postura que adoto em relação aos meus estudos, participando em sala de aula, 
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realizando leituras complementares e preparando para trabalhos e avaliações. 

(Entrevista realizada com a estudante no dia 22 de agosto de 2014). 

 

E, ainda, relatou que teve um professor africano que era racista, perseguia os 

estudantes brancos e acabou sendo afastado do curso de Administração. 

Após o relato de sua trajetória escolar, a estudante foi questionada quanto às suas 

expectativas com relação à posse do diploma de ensino superior e sobre o seu pertencimento 

racial. Então, sobre a conquista do diploma ela falou que terminado o curso deseja fazer 

Master in Business Administration (MBA) ou mestrado e futuramente doutorado. Segundo 

ela, não teria possibilidades de entrar no mundo do trabalho abrindo a sua própria empresa, 

assim pretende se preparar para algum concurso. Por fim, disse que a sua intenção é se tornar 

professora universitária. 

Quanto às questões relativas ao pertencimento racial, eu perguntei se ela se reconhecia 

como negra. Josiane respondeu que a cor de sua pele não a incomodava, “sou bem resolvida 

em relação a ela, já o cabelo crespo dá trabalho sim, ué! Se fosse bom seria ótimo [riso]. Mas 

já existem inúmeros produtos para amenizar este problema. Então, está tudo certo”.  

Agora se referindo ao preconceito que parte do outro, ela apontou a sua estratégia na 

tentativa de burlar ou, no mínimo, amenizar os seus sentimentos com relação a este 

preconceito, dizendo que 

  

[...] às vezes [o preconceito] não é assim tão na cara, mais algumas vezes a pessoa 

tem, sim, um certo tipo de preconceito pela nossa cor. Por isso eu quero estudar. 

Quero estudar para vencer na vida e para mostrar às pessoas que independente da 

minha cor posso chegar aonde desejo. Sou tão capacitada quanto qualquer outra 

pessoa que seja de cor clara. Penso que toda pessoa negra que consegue se destacar 

possui um status. E eu acho que a maioria deles [que consegue isso] são “metidos” 

[riso], porque conseguiram dar a volta por cima, mostrando para a sociedade que são 

capacitados. (Entrevista realizada com a estudante no dia 22 de agosto de14). 

 

Perguntei, também, se ela seria capaz de descrever o momento em que tomou 

consciência de sua negritude e se a sua família havia lhe preparado para os possíveis 

preconceitos que poderia sofrer. Segundo a estudante, seus pais sempre disseram que ela era 

negra, então, desde criança tinha consciência disso e eles lhe alertavam sobre os preconceitos 

que poderia vivenciar, dizendo que ela deveria procurar ser a melhor. 

Por fim, perguntei o que significava para ela ser negro, ser mulher negra e ser mulher 

negra universitária. Josiane não respondeu as questões pontualmente, e, sim, as relacionou 

com o fato de ter conseguido entrar em uma universidade, explicando que o acesso ao ensino 
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superior é algo que somente a minoria do povo negro consegue e que na sua turma o número 

de negros é reduzido. 

  

O primeiro contato com a família 

 

No primeiro dia em que fui à casa de Josiane, a estudante estava na companhia de seu 

filho, Davi, que é uma criança muito tranquila e simpática. Davi não se incomodou com a 

minha presença, estava no colo da mãe e de tempo em tempo olhava para mim e sorria. 

Permaneci, aproximadamente, durante 1 hora e meia na residência. Neste momento de visita, 

conversamos sobre a pesquisa e eu pude esclarecer as dúvidas que a estudante ainda tinha 

com relação ao seu desenvolvimento. Falamos de escola e percebi que Josiane já expressava a 

sua preocupação com a escolarização do filho. E conversamos, ainda, sobre trabalho. Quando 

estava me despedindo deles, a mãe da estudante chegou do trabalho. Ela me cumprimentou e 

foi logo brincar com o neto, depois entrou no quarto dizendo que iria colocar um chinelo e 

trocar de roupa, quando voltou continuou brincando com o neto, desta vez o pegou no colo. 

Conversamos um pouco, depois me despedi delas e fui acompanhada até o portão pela 

estudante. 

 

A vida na família 

 

Josiane mora com o filho e o companheiro na casa dos pais, no bairro Cidade Nova, na 

periferia da cidade de São João del-Rei – MG. Este bairro fica próximo a UFSJ – Campus 

Dom Bosco (Figura 5).  

 

Figura 5: Localização do Bairro Cidade Nova em relação ao Campus Dom Bosco. 

Fonte: <www.acharei.com.br> 

http://www.acharei.com.br/
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O bairro começou a se constituir no início da década de 1990 e desde sua origem se 

encontra em precárias condições de habitação. Nele tem energia elétrica e água encanada, mas 

não há rede de esgoto e as ruas não são pavimentadas. Pode-se ver que alguns lotes estão à 

venda e outros estão completamente abandonados. Poucas casas foram construídas neste 

local, no entanto, atualmente, outras casas e uma igreja evangélica estão em construção.  

A casa dos pais da estudante é própria, modesta e bem estruturada, as paredes são 

pintadas e o chão é revestido. Os móveis são conservados e se encontram bem dispostos. Na 

residência podem ser vistos alguns eletrodomésticos, tais como: telefone, rádio, computador 

com internet, geladeira, fogão a gás, microondas, chuveiro e máquina de lavar. Na sala, além 

do sofá e uma estante, fica, também, um computador que Josiane usa para realizar suas 

atividades acadêmicas. 

Durante o acompanhamento da vida familiar de Josiane, todos os dias eu a encontrei, 

apenas, na companhia do filho, Davi. Assim, eu chegava à casa da estudante, me sentava no 

sofá na sala e ficava observando a sua rotina.  

Segundo ela, o companheiro, Jardel, que trabalha em uma empresa do setor da 

construção civil chega a casa depois das 17 horas e 30 minutos. A mãe, D. Marilene, retorna 

do trabalho após as 16 horas e 30 minutos, enquanto que o pai, Sr. Gilmar, chega a casa 

depois das 18 horas. A estudante trabalha, de segunda à sexta-feira, de 8 às 13 horas e está em 

casa após as 14 horas. E para que possa trabalhar, ela deixa o filho sob os cuidados de uma tia 

materna. Esta tia mora em um bairro vizinho e se desloca para a residência da estudante todas 

as manhãs, ficando com o menino até a sua volta do trabalho. 

Sobre esta ajuda que a estudante recebe de sua tia, Dias e Aquino (2006) ao 

descreverem jovens de 18 a 24 anos que experimentaram a maternidade e a paternidade na 

adolescência, pontuam que é 

 

[...] comum nas relações familiares, a constituição de uma rede feminina de 

solidariedade e apoio para cuidar das crianças. Embora esta prática não esteja 

circunscrita a um segmento social, ela é particularmente importante entre as pessoas 

das camadas populares. (DIAS & AQUINO, 2006, p. 1448) 

 

De acordo com Josiane, quando tomou conhecimento da gravidez se sentiu meio 

perdida, sem saber de que maneira conseguiria conciliar a maternidade com os estudos. As 

opiniões das suas antigas amigas de colégio, que foram lhe visitar em virtude do nascimento 

da criança, não a ajudavam, apenas a colocava “mais pra baixo”. Porém, o apoio recebido de 

sua mãe, D. Marilene, lhe deu condições para enfrentar as exigências impostas pelo fato de 
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“tornar-se mãe”. Dona Marilene aconselhava a filha a ter paciência e confiar que as coisas 

seriam postas em ordem. Assim, Josiane disse que com o auxílio de sua família foi 

conseguindo se adequar àquela nova condição de trabalhadora, mãe e universitária. 

Desde o início do acompanhamento, pude perceber que Josiane dividia seu tempo 

diário entre trabalho, vida acadêmica e vida familiar ou, mais especificamente, a maternidade. 

Assim, no período da tarde, ela aproveitava para estudar nos momentos em que o filho estava 

dormindo ou quando ele estava entretido com algum brinquedo. Todavia a qualquer 

manifestação de necessidade do menino, Josiane deixava as atividades acadêmicas para 

atendê-lo. Davi é uma criança tranquila, mas devida a pouca idade exige muita atenção da 

mãe. 

Josiane disse que só se concentrava nos estudos durante as madrugadas ou nos finais 

de semana. Assim, a estudante relatou que chegava a casa, depois das aulas na universidade, e 

não conseguia começar imediatamente a estudar, primeiro, porque encontrava o filho, ainda, 

acordado esperando-a para ser amamentado e, segundo, porque se sentia bastante cansada. 

Então, ela amamentava o seu filho, colocava-o para dormir e também dormia por algum 

tempo e se levantava por volta das 4 horas para que pudesse estudar. Já nos finais de semana, 

Davi ficava sob os cuidados do pai enquanto Josiane realizava as atividades acadêmicas. 

Em alguns dos dias de observação, quando eu chegava à residência de Josiane, 

encontrava-a cuidando de seu filho, enquanto tentava ler um texto ou fazer qualquer outra 

atividade acadêmica. Na sala da casa, como foi dito anteriormente, havia um computador e, 

normalmente, Josiane realizava as suas atividades escolares nesse aparelho. Dessa forma, ali 

mesmo na sala, ela colocava o menino no carrinho de bebê ou sentava-o em um colchonete e 

lhe oferecia diversos brinquedos. Mas isso funcionava por pouco tempo, logo Davi se cansava 

e queria a atenção da mãe. Para atender ao filho, várias vezes, Josiane desligou o computador 

e guardou o material escolar, enquanto que em outros momentos ela tentava conciliar o cuidar 

do menino com a realização de alguma atividade, como por exemplo, a leitura de um texto 

com o Davi no colo. 

Sobre este propósito de dar atenção ao filho e continuar estudando, posso dizer que 

parecia que esse se tornava algo frustrante para Josiane, na medida em que ela não conseguia 

se concentrar nos estudos e nem atender satisfatoriamente as necessidades da criança. Assim, 

algumas vezes, ao presenciar esta situação, eu oferecia para cuidar do menino que ficava 

muito bem comigo. Desde os primeiros dias de observações, Davi reagiu bem a minha 
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presença, em nenhum momento notei algum estranhamento de sua parte. Então, enquanto eu o 

distraía, a estudante podia se concentrar nas atividades escolares. 

Agora, nos dias em que eu chegava à casa da estudante e seu filho estava dormindo, 

ela me recebia e rapidamente se dirigia para frente do computador ou ia se sentar à mesa da 

cozinha aproveitando estes momentos para se dedicar aos estudos. De modo geral, Josiane lia 

silenciosamente, fazia anotações em seu caderno e também sublinhava partes do texto. E 

quando Davi acordava, Josiane interrompia, imediatamente, os estudos para cuidar do filho. 

Todos os dias, antes de sair para a universidade, Josiane dava banho no filho e deixava 

as coisas dele organizadas, ou seja, preparava seu suco e seu jantar para que o pai pudesse 

oferecê-los.  

Além disso, para que pudesse se arrumar para ir à universidade, Josiane esperava o 

companheiro chegar do serviço e tomar o seu banho para, então, ficar com o menino. Dessa 

forma, somente depois disso é que ela se arrumava. E enquanto ela estava na universidade era 

ele quem cuidava do filho. 

No que se refere aos afazeres domésticos, conforme relato da estudante, esses ficavam 

sob responsabilidade de sua mãe, D. Marilene. Ela, também, trabalhava fora, mas deixava 

tudo organizado para que Josiane pudesse cuidar do filho e estudar. 

Quanto à vida social da estudante, ou seja, as atividades de lazer realizadas, ela contou 

que ficava mais em casa com a família e se saia por algum motivo, tinha que voltar 

rapidamente por causa de seu filho. Josiane falou, ainda, que atualmente não tem mais amigas 

tão próximas como na época do ensino médio e que às vezes se sente muito sozinha por isso.  

Assim, também, sobre este distanciamento do grupo de amizade, relatado por 

adolescentes que se tornam mães, Dias e Aquino (2006) apontam que 

  

A diminuição do convívio com amigos, à época do nascimento do primeiro filho, é 

mais mencionada pelas mulheres. São elas que se ressentem mais pela restrição da 

vida social, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê. A diferença entre 

rapazes e moças revela a reprodução da assimetria de gênero: tornar-se mãe parece 

estreitar os laços entre a condição de ser mulher e o espaço privado. (DIAS & 

AQUINO, 2006, p. 1454) 

 

No que diz respeito à postura da família de Josiane diante de os seus estudos, é 

possível afirmar, de acordo com a fala da estudante e com as minhas observações, que os seus 

pais, assim como seu companheiro, contribuem da maneira que podem para que ela possa 

concretizar seu plano de conclusão do ensino superior. No caso dos pais, que sempre viram a 

escola como o único meio da filha alcançar uma vida diferente da deles, a ajuda dada a 
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Josiane se configura, principalmente, em um apoio afetivo-material, além dos cuidados com o 

neto quando a mãe está fora de casa e da atenção da avó aos serviços domésticos, liberando, 

dessa forma, a estudante para a dedicação ao filho e às obrigações escolares. Enquanto que o 

seu companheiro fica também responsável com o cuidado do filho, especificamente nos 

momentos em que ela precisa estudar ou estar na universidade.  

 

O mundo do trabalho 

 

Há um ano e cinco meses Josiane é funcionária contratada da Secretaria Municipal de 

Saúde de São João del-Rei. Ela trabalha cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira, atuando 

como secretária da tesoureira. Porém, eu não obtive permissão desta secretaria para 

acompanhar a rotina da estudante no seu local de trabalho.  

Segundo Josiane, ela ficou sabendo da vaga de emprego através de um conhecido de 

seu pai. Essa pessoa pediu para que ela fosse até a Secretaria de Saúde e deixasse o seu 

currículo com uma chefe de setor. E assim a estudante o fez. Foi até a secretaria e procurou 

pela tal chefe, quando a encontrou a postura desta senhora lhe causou muita tristeza. 

De acordo com o relato de Josiane, esta senhora assim que a atendeu, foi logo lhe 

falando sobre a função de faxineira. Mas, quando viu a expressão de espanto no rosto da 

jovem, começou a “enaltecer” esta função, dizendo que “aqui [na secretaria de saúde] ser 

faxineira não denigre ninguém, aqui as faxineiras são muito bem tratadas”. Após ouvir isso, 

Josiane disse que não estava pleiteando o cargo de faxineira e, sim, de auxiliar administrativo. 

E a atendente demonstrando, inicialmente, certo “desconserto” prosseguiu fazendo algumas 

perguntas e falando sobre as exigências de formação para o cargo pretendido. Josiane 

respondeu que sabia das exigências e que o seu currículo atendia a todas. Então, somente 

depois do interrogatório que a atendente pediu para ver o currículo da estudante. 

É interessante olharmos para este relato e pensarmos que, assim como Josiane, 

milhares de mulheres ainda passam por esta situação nas suas relações cotidianas neste país. 

Situações que nos causam ao mesmo tempo um sentimento de indignação e de impotência. 

Isto porque, normalmente, o racismo em nossa sociedade é velado. A maneira que ele se 

manifesta é a mesma que nega a sua existência. E sendo assim, contra o que podemos lutar se 

foi sob o manto da “democracia racial” que forjamos as nossas máscaras da igualdade? 

Sobre a atitude da atendente no caso relatado acima, Bento (1995), ao discutir a 

situação da mulher negra no mercado de trabalho, pontua que o lugar desta negra no trabalho 
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e o gueto da subalternização e da realização de atividades manuais estão demarcados no 

imaginário de chefias e profissionais de recursos humanos. Como se a lógica regente na 

mentalidade da maioria da população brasileira fosse “cores diferentes para diferentes 

ocupações” (BENTO, 1995, p. 482). E assim, pode-se observar que há um forte contingente 

de mulheres negras no serviço doméstico, como aponta a autora: 

 

Nos serviços domésticos, por exemplo, as negras estão representadas quase três 

vezes mais do que as brancas (32,5% contra 12, 7%) e em atividades tais como 

serventes cozinheiras e lavadeiras / passadeiras o percentual para negras é o dobro 

do das brancas (16% contra 7, 6%). (BENTO, 1995, p. 482) 

 

Também ao analisar a situação de mulheres negras no mercado de trabalho, Lima et al 

(2013) verificaram que as negras apresentam maior participação em estratos ocupacionais 

com baixo prestígio e menor remuneração, como no caso dos empregos domésticos, sendo a 

proporção de negras neste setor de 21,6% contra 13,5% de brancas.  

Visto isso nos perguntamos, há o que possa ser feito no sentido de transformarmos o 

nosso imaginário sobre as ocupações destinadas às mulheres negras? Talvez um bom começo 

fosse deixarmos de acreditar e aceitar que a cor da pele de uma pessoa é capaz de determinar 

que posição ela deva ocupar na sociedade. 

 

O mundo universitário 

 

Conforme já foi dito, o curso de Administração é oferecido no Campus CTAN, no 

período noturno. Este Campus fica, aproximadamente, a 1,5 km do bairro Cidade Nova local 

de moradia da estudante (Figura 6).  

 

Figura 6: Distância entre o bairro Cidade Nova e o Campus CTAN 

Fonte: <www.kekanto.com> 

http://www.kekanto.com/
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Para chegar à universidade Josiane utilizava uma motocicleta. Assim que chegava à 

universidade, logo após estacionar a moto a estudante ligava para a sua família avisando que 

havia chegado bem e perguntava pelo filho. Em um dos dias de acompanhamento, a estudante 

se atrasou para chegar ao campus e a professora do primeiro horário já tinha avisado que faria 

a chamada às 19 horas e 15 minutos, dessa forma Josiane não pôde falar com a sua família 

naquele momento.  Demonstrando-se tensa, ela deixou o celular, no silencioso, sobre a mesa e 

observava as várias chamadas do companheiro ou dos pais sem poder atendê-los.  Segundo a 

estudante, a sua família se preocupava com o seu trajeto, do bairro ao campus, por isso ligava 

para eles. 

Sobre a turma do 6º período do curso de Administração, pude observar que eram 

freqüentes, em torno de 40 estudantes, sendo a maioria do sexo feminino. A faixa etária da 

turma parecia compreendida entre 19 e 25 anos. Quanto ao pertencimento racial, de acordo 

com as características fenotípicas, cinco pessoas poderiam ser consideradas negras. 

A divisão desta turma em grupos era notória, mas alguns estudantes não pertenciam a 

nenhum. Josiane tinha um grupo que era formado por quatro jovens. Em sala de aula elas se 

reuniram várias vezes para realizar alguma atividade e também ficavam juntas durante o 

intervalo. Neste momento elas saiam da sala e se dirigiam à cantina, onde lanchavam e 

ficavam conversando. De acordo com as minhas observações, posso dizer que Josiane estava 

integrada ao grupo. Notei que tanto nos momentos de discussões em sala de aula quanto nas 

conversas informais suas colocações pareciam aceitas pelo grupo. 

Em uma das aulas da disciplina Marketing I, Josiane fez grupo com outros colegas da 

turma e percebi que ela, da mesma forma que participava no outro grupo, também o fazia 

neste. E isso pode ser demonstrativo do quanto Josiane estava integrada à turma. Enquanto 

que duas colegas da estudante que estavam em grupos diferentes não demonstravam o 

mesmo, elas tiveram participação reduzida e tímida nas discussões do grupo. 

Nesta mesma disciplina, a turma estava organizada em duplas para a apresentação de 

um seminário. Assim, em casa, para se preparar para a apresentação, Josiane relatou que em 

alguns dias ela acordava às 4 horas da manhã e também, conforme pude observar, ela 

aproveitava para estudar nos momentos em que o filho, Davi, dormia durante a tarde. Além de 

se ocupar com o entendimento do material base para a apresentação, a estudante buscava, 

também, outros textos e vídeos que servissem de complemento, pois, segundo ela, a 

professora pedia para que eles, os estudantes, trouxessem mais do que estava no material 

fornecido. 
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No dia da apresentação, Josiane chegou mais cedo à universidade, pois ela e a colega 

precisaram revisar o trabalho. Quando nós entramos à sala de aula, a primeira dupla já estava 

se apresentando e elas seriam a terceira. Enquanto a primeira e segunda dupla se 

apresentavam, Josiane e a colega liam o seu texto. Chegado o momento da apresentação, elas 

se organizaram e iniciaram a exposição do seu trabalho. Elas pareciam tensas, mas isso não 

interferiu na qualidade da apresentação. O modo escolhido para a exposição do material 

demonstrou que elas tinham conhecimento do assunto. Josiane estava segura nas suas 

colocações. E para complementar o material que trabalharam, elas trouxeram um vídeo curto 

que ilustrava o assunto abordado. 

Quando as estudantes terminaram a exposição do material, a professora fez duas 

perguntas e elas responderam com segurança. Por fim, elas foram elogiadas pela professora 

que disse ter gostado muito do trabalho delas. 

No que se refere à sua relação com os professores e com os colegas, posso dizer que 

Josiane se relacionava de maneira educada e respeitosa com eles. E, durante o período que 

acompanhei a sua vida na universidade, não presenciei nenhum ato de discriminação ou 

preconceito dirigido à estudante em virtude de seu pertencimento racial. 

De modo geral, para a exposição e explicação do conteúdo, os professores usavam o 

data show. Assim, enquanto esses explicavam, os discentes faziam anotações demonstrando 

atenção à aula. Poucas intervenções eram feitas durante a explicação, no entanto a 

participação da turma era efetiva nos momentos solicitados pelo professor. Josiane sempre 

pareceu atenta às explicações, fazia anotações e também participava das discussões, 

evidenciando segurança em suas considerações. Ela se sentava nas primeiras carteiras da sala 

e assistia às aulas sempre com o material aberto sobre a mesa. 

Era, também, prática comum de alguns professores pedirem a formação de grupos 

após a exposição do conteúdo, para que os estudantes pudessem discutir algum texto ou 

conversar sobre os trabalhos que estivessem em desenvolvimento. Por exemplo, na disciplina 

Marketing I a professora deixava além do material base para a aula outros textos para serem 

discutidos em grupos e depois com a turma, momento em que a professora fazia uma lista no 

quadro com os nomes dos estudantes que quisessem dar as suas contribuições. Os textos 

estavam relacionados com o conteúdo exposto por ela, mas se referiam, especificamente, à 

relação de uma determinada empresa com os seus clientes. Como exemplo, citamos a 

discussão de uma pesquisa feita pela Danone (empresa multinacional de produtos 

alimentícios) com alguns consumidores do Activia (iogurte funcional). 
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Finalizando esta breve apresentação das vivências de Josiane no ambiente 

universitário, é importante falar o quanto foi instigador observar os desafios e as conquistas de 

uma jovem mãe, trabalhadora e estudante no seu objetivo de concluir o ensino superior e 

alcançar maiores níveis de escolaridade. 

No tópico seguinte falo das experiências da estudante Kênia no ambiente familiar, no 

mundo do trabalho e no espaço universitário. 
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3. KÊNIA: “EU NÃO TENHO QUE SER A MELHOR PELO FATO DE SER NEGRA” 

 

Kênia tem 21 anos, está solteira e cursa o 7º período de Ciências Biológicas na UFSJ – 

Campus Dom Bosco. 

De acordo com Kênia, desde criança tem “gosto pela a escola”. Aluna dedicada 

percorreu os níveis, fundamental e médio, sem reprovações. Além disso, os incentivos dos 

pais e principalmente do irmão a impulsionaram no prosseguimento dos estudos. 

Sem ajuda de cursinho preparatório, Kênia teve acesso à universidade no primeiro 

vestibular que tentou. No inicio do curso superior, conciliava os estudos com o trabalho em 

um restaurante da cidade. No entanto, quando cursava o 5º período pode deixar o serviço, pois 

consegui uma bolsa de iniciação científica.  

Atualmente, se dedica aos estudos e segundo afirma, pretende chegar ao mestrado e ao 

doutorado.   

 

Sobre o primeiro contato com Kênia 

 

No mês de abril, de 2013, aconteceu o primeiro contato com Kênia que, na época, 

trabalhava como atendente em um restaurante nos finais de semana. Com a autorização da 

gerente e antes do restaurante ser aberto, conversei rapidamente com ela e marcamos um 

encontro para a semana seguinte. Encontramo-nos na biblioteca do Campus Dom Bosco e 

assim pude lhe explicar, detalhadamente, a proposta de trabalho. Ao tomar conhecimento da 

temática, que trata da presença de mulheres negras no ensino superior, disse estar satisfeita 

em participar, uma vez que acredita que “pouco se fala sobre os negros na sociedade de modo 

geral”. Disse-lhe que além da entrevista teria que passar alguns dias observando a sua rotina, 

ou seja, que a acompanharia na universidade, no trabalho e em casa. Ela não se opôs a isso, 

parecia animada em contribuir com este estudo. Após a exposição dos objetivos da pesquisa 

falamos um pouco de nossas experiências na universidade e de nossas vidas fora do ambiente 

escolar (lazer, trabalho, família, etc.).  Depois de uma hora finalizamos a conversa, então, 

agradeci pela disposição que ela teve para me ouvir e também para falar de si mesma. 
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Algumas considerações sobre a entrevista 

 

Voltamos a nos encontrar, formalmente, no início do ano de 2014, para a realização da 

entrevista que aconteceu no espaço da Universidade Federal de São João del-Rei. Ela foi feita 

em dois dias por motivos pessoais da entrevistada. Neste momento foi pedido para que Kênia 

falasse de seu percurso escolar e social e do percurso de sua família (avós, tios, primos, pais e 

irmãos). 

Solicitada que falasse primeiramente de seus avós, ela contou que os maternos eram da 

cidade de Juiz de Fora – MG e os paternos eram de São João del-Rei - MG, mas ela não teve 

muito contato com eles.  Sabe que eles estudaram pouco, talvez até a 4ª série, no entanto eram 

alfabetizados. Seus tios também estudaram pouco, exceto um tio materno, que é técnico de 

futebol (de um pequeno clube), em Juiz de Fora, que ela acredita que tenha concluído o 

ensino médio. Seus primos estão cursando o ensino fundamental e médio. Seus pais 

estudaram até a 4ª série, sendo o pai, Sr. Marcos, marceneiro e a mãe, D. Terezinha, dona de 

casa. 

A genealogia abaixo complementa as informações sobre a família da estudante Kênia 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Árvore genealógica da família de Kênia 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Kênia é a filha caçula de uma fratria de seis irmãos. A irmã mais velha, Flávia, 

concluiu o ensino médio e a segunda, Camila o ensino fundamental, ambas trabalham no 

comércio. O irmão, Thiago, concluiu o ensino superior, na Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), na área de informática, mora e trabalha na cidade de Uberlândia – MG. A 

quarta irmã, Cíntia, tem o ensino fundamental, já trabalhou como doméstica e atualmente vive 

na zona rural junto com o marido. A quinta, Tatiana, terminou o ensino médio e trabalha 

numa escola particular como acompanhante de um menino portador de necessidades 

especiais.  

Segundo Kênia, as irmãs não quiseram prosseguir com os estudos, mesmo com a 

insistência dos pais e do irmão que sempre diziam que elas tinham que estudar para “ser 

alguém na vida”. Sobre isso, pude ouvir a mãe de Kênia falar várias vezes durante o tempo 

que estive acompanhado a vida da jovem em casa. Ela dizia às outras filhas que retomassem 

os estudos, deixando os netos aos seus cuidados. Das irmãs mais novas, Kênia foi a que 

esteve mais próxima do irmão e a única a interiorizar os incentivos dele, ou seja, a única a 

aceitar a “herança” oferecida. Segundo Kênia, o irmão e ela sempre foram muito unidos. Era 

ele quem a ajudava com as atividades escolares. “Quando eu entrei na universidade era ele 

também que, pelo telefone, me ajudava com os exercícios de cálculo. Ele me explicava tudo.”  

De acordo com Lahire (1997), 

 

a presença objetiva de um capital cultural familiar só tem sentido se esse capital 

cultural for colocado em condições que tornem possível sua “transmissão”. [...] Se o 

capital ou as disposições culturais estão indisponíveis, se “pertencem” a pessoas 

que, [...], não têm oportunidades de ajudar a criança a construir suas próprias 

disposições culturais, então a relação abstrata entre capital cultural e situação escolar 

das crianças perde a pertinência. (LAHIRE, 1997, p. 338-339)  

 

No caso de Kênia observa-se que o contato duradouro com o irmão criou condições 

para a “transmissão” desse capital cultural. Ele sendo o único membro da família detentor 

desse capital, colocou-o a sua disposição, seja ajudando nos deveres de casa ou incentivando 

o prosseguimento dos estudos. 

No entanto, para Bourdieu (2008, p. 232) além de condições favoráveis, a transmissão 

de um determinado capital, cultural no caso, só se efetiva se o “herdeiro” aceitar a “herança”, 

ou seja, além do contato sistemático, é preciso que o “herdeiro” tenha boa vontade para 

interiorizar o referido capital. E ao que parece a estudante aceitou “ser herdada pela herança”. 

Kênia frequentou a escola pública durante todo o seu processo de escolarização e sem 

reprovações. Segundo ela, sempre “gostou de estudar” e era “boa aluna”. O início de sua 
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escolarização foi no próprio bairro. Primeiro estudou no Pré-Escolar Municipal Polichinelo e 

depois foi para a Escola Estadual Idalina Horta Galvão. Na segunda etapa do ensino 

fundamental, transferiu-se para a extinta Escola Estadual Padre Sacramento, que se localizava 

no bairro Caeiras. Para cursar o ensino médio se matriculou na Escola Estadual Osvaldo 

Cônego Lustosa, popular “Estadual”. 

Sobre a presença dos pais na escola, Kênia relata que às vezes eles compareciam às 

reuniões. O pai algumas vezes aparecia no portão da escola, mas ela não sabia o motivo. Fala 

que não se recorda da ajuda da mãe nos deveres de casa, o auxílio vinha dos irmãos.  

Quanto aos professores e aos colegas diz que se relacionava bem com eles. Destacou a 

sua relação com uma colega portadora de necessidades especiais. Como esta colega tinha 

algumas limitações motoras, Kênia a auxiliava na copia dos exercícios, ida ao banheiro, 

organização dos materiais, etc., além, de ser sua defensora dos outros colegas que a 

hostilizavam.  

No que diz respeito ao pertencimento racial, ela fala que quando estava na 6ª série 

sofreu algumas ofensas de um colega que fazia piadas referindo-se ao tom de sua pele. “Ele 

falava assim: olha aquele pontinho preto no fundo da sala. O que é?” Kênia diz que se sentia 

muito mal com isso, mas nunca respondeu às ofensas do colega. 

No que se refere ao prosseguimento dos estudos após a conclusão do ensino médio, 

Kênia falou que sempre desejou ir para a universidade. Antes do ensino médio ela não sabia 

que curso iria fazer. A sua família, especificamente os pais, nunca tinha dito nada sobre isso. 

Então, a escolha do curso universitário, Ciências Biológicas, não foi algo planejado pela 

família, mas, sim, uma escolha própria por afinidade com a disciplina Biologia durante o 

ensino médio. Ao relatar a sua caminhada nesse nível de ensino, Kênia deixa transparecer a 

admiração que sentia pelo professor de Biologia, enfatizando a figura e a didática dele: 

 

[...] ele era muito bom, explicava muito bem. Fazia desenhos... Tudo que ele 

explicava ia desenhando. Eu ficava apaixonada com os desenhos que ele fazia. Acho 

que passei a gostar mais de biologia por causa das aulas dele. Eram muito boas as 

aulas.  (Entrevista realizada com a estudante no dia 30 de janeiro de 2014.) 

 

Kênia foi aprovada no primeiro vestibular, assim teve acesso ao ensino superior, sem 

ajuda de cursinho preparatório, aos dezoito anos de idade, no ano de 2010. Segundo ela, não 

sentiu estranhamento quando iniciou o curso.  
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Finalizando a entrevista questionei a estudante, especificamente, no que diz respeito 

ao pertencimento racial. Neste momento, algumas questões foram propostas na intenção de 

conhecer de que maneira a estudante se relacionava com a sua cor. Dentre estas questões 

aponto três que de acordo com o meu entendimento se destacaram. Assim, quando 

questionada se sentia melhor, pior ou igual às outras pessoas pelo fato de ser negra, Kênia 

disse que “eu não tenho que ser a melhor pelo fato de ser negra”. “Eu só tenho que procurar 

fazer o melhor, não pela cor da minha pele. [...], mas dentro de minhas capacidades tenho que 

fazer o melhor que puder.” E quando perguntei o que era ser negro e o que era ser uma mulher 

negra para ela, Kênia respondeu que ser negro “é mais uma cor que você tem, mais uma...” E 

na mesma direção a estudante disse que ser uma mulher negra “é [ser] mais uma mulher para 

lutar, para vencer, para estudar”. “É uma pessoa como outra qualquer que está no mundo”. 

 

O primeiro contato com a família 

 

No primeiro contato com a família de Kênia, cheguei a casa da estudante guiada por 

uma de suas irmãs que encontrei em uma rua próxima, quando fui pedir informação sobre 

onde se localizava a residência.  

Quando chegamos a casa, a mãe da estudante estava sentada na soleira da porta assim 

que nos viu se levantou e foi se sentar no sofá na sala. A irmã de Kênia a chamou, dizendo 

que uma colega estava ali. Kênia veio me receber, enquanto penteava o cabelo. Entrei e ela 

me apresentou a mãe, a sobrinha e a irmã que tinha me acompanhado. A mãe dela parecia um 

pouco desconfiada, sem jeito e incomodada. A sobrinha, que é uma criança de nove anos de 

idade, me cumprimentou timidamente. Kênia explicou para elas o motivo da minha presença 

na casa. Conversamos um pouco e logo em seguida Kênia convidou-me para ir até o seu 

quarto, enquanto falava do problema apresentado pelo computador. E que devido a este 

problema teria que se dirigir para a universidade. 

Quando saímos do quarto, a mãe e a irmã de Kênia falavam sobre as impressões que 

tiveram da escola e das professoras das crianças. A mãe de Kênia reclamava da escola do 

bairro, na qual matriculou o neto, e das outras crianças que lá estudavam, enquanto a sua irmã 

estava satisfeita com a escola, localizada no centro da cidade, que colocou os seus filhos. 

Parei e conversei com elas mais um pouco e tivemos que ir para a universidade, porque Kênia 

precisava estudar para a prova. Dessa forma, fiquei em sua casa em torno de uns vinte 

minutos. 
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A vida na família 

 

Kênia mora com os pais, uma irmã e um sobrinho na periferia da cidade de São João 

del-Rei -MG, no bairro Senhor dos Montes.  Na parte central do bairro encontram-se duas 

Igrejas, uma escola de nível fundamental, uma pré-escola, uma creche, um supermercado, 

uma padaria, uma farmácia, mercearias, lojas e um monumento, O Cristo. Um pouco afastado 

do centro do bairro tem-se ainda uma estação de rádio. As ruas são asfaltadas, possuem rede 

de esgoto e água encanada. Na medida em que se afasta da parte central as ruas vão ficando 

estreitas. Muitos lotes encobertos por matos e casas abandonadas podem ser vistas. As 

moradias são modestas, pequenas e em fase de acabamento. 

O bairro Senhor dos Montes fica, aproximadamente, a 1 km da UFSJ – campus Dom 

Bosco (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Localização do bairro Sr. dos Montes em relação ao campus Dom Bosco 

Fonte: <www.acharei.com.br> 

A casa de Kênia é própria, simples, construída abaixo do nível da rua e parece que foi 

ampliada. Na residência tem televisão, geladeira, fogão a gás, telefone, computador, chuveiro 

e tanquinho. No mesmo terreno tem outra casa onde mora uma de suas irmãs com o marido e 

três filhos. 

Durante os dias que acompanhei a rotina de Kênia no convívio familiar, chegava a sua 

casa me sentava no sofá na sala e ali permanecia a maior parte do tempo observando o 

http://www.acharei.com.br/
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cotidiano dela e conversando com a sua mãe, D. Terezinha, e com sua sobrinha, Vanessa, que 

descansavam das tarefas realizadas no período da manhã.  

Dona Terezinha se descansa dos afazeres domésticos e do cuidado com os netos, 

principalmente com um que é criado por ela e por seu marido, Sr. Marcos. A menina, 

Vanessa, estuda pela manhã e acorda muito cedo, por isso a necessidade de dormir um pouco. 

Quanto aos outros sobrinhos de Kênia, esses estudam no período da tarde.  

Já o pai dela só chega a casa depois das 18 horas e 30 minutos. Ele trabalha numa 

marcenaria localizada no bairro Tijuco. Sr. Marcos leva marmita e permanece o dia todo no 

trabalho, por isso não tive muito contato com ele. Somente o encontrei uma vez, num dia em 

que Kênia não foi à universidade. Segunda ela, o pai sempre a incentivou com os estudos e 

também dá muito apoio a atividade que ela exerce fazendo pintura de quadros e desenhando. 

Ele, como trabalha em uma marcenaria, desde que a filha demonstrou interesse pela pintura, 

começou a trazer pedaços de madeira para que ela aproveitasse nessa atividade. Assim, Kênia 

conta que o pai já vendeu um quadro seu. 

O menino que D. Terezinha cria é filho da quarta irmã de Kênia que mora, com o 

marido, na zona rural próximo à cidade de Nazareno, povoado que fica aproximadamente a 38 

quilômetros de São João del-Rei. Segundo D. Terezinha, ela e o marido criam o menino por 

causa da dificuldade de deslocamento para frequentar à escola que fica distante do lugar onde 

moram os pais. Dessa forma, além dos cuidados, a responsabilidade de acompanhar a vida 

escolar do menino é dos avós, principalmente de D. Terezinha. 

Sobre o papel dos avós no cotidiano escolar de crianças do Ensino Fundamental, 

Coutrim et al (2007) fazem alguns apontamentos que, certamente, são úteis para se 

compreender a atuação da D. Terezinha na vida escolar do neto, que atualmente freqüenta a 

pré-escola. Segundo as autoras, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho 

provoca, em muitos casos, a transferência do papel de cuidador, tradicionalmente ocupado 

pela mãe, para outras pessoas, reforçando assim a necessidade de arranjos familiares com a 

finalidade de manter o cuidado da criança e seu acompanhamento escolar. Elas pontuam que 

entre as famílias de baixa renda, os limites orçamentários dificultam a contratação de pessoas 

externas à família para o desempenho desta tarefa. Assim, neste caso, os avós (principalmente 

as avós) ocupam importante função na organização da casa e no cuidado das crianças em 

idade escolar. 

Coutrim et al (2007), ao investigar o universo dos idosos cuidadores, a partir dos 

resultados obtidos, puderam desmistificar a ideia do senso comum de que os avós “mimam” 
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os netos e que estabelecem com eles uma relação de permissividade, na qual os limites são 

frouxos. Na verdade o que acontece quando a mãe e/ou o pai não está presente no domicílio 

os avós têm importância e autoridade semelhante à dos pais. E, ainda,  

 

ao contrário do que possa parecer, a educação escolar é bastante valorizada pelos 

mais velhos, que percebem aí um caminho para a ascensão social, e, embora não 

acompanhem diretamente os deveres escolares dos netos, definem e fazem cumprir 

estratégias para que estes sejam feitos por meio da ajuda de vizinhos, amigos, filhos 

mais velhos, etc. Além disso, os avós acompanham o desempenho escolar das 

crianças e somente deixam de comparecer em festas e reuniões na escola quando os 

pais se encarregam de tal tarefa. (COUTRIM et al, 2007, p. 14) 

 

Quanto à realização dos serviços domésticos, esses ficam, exclusivamente, sob a 

responsabilidade da mãe, já que Kênia, por causa da ocupação com os estudos, quase não 

pode ajudar. Cuida somente de suas próprias roupas, lavando-as nos finais de semana. 

Enquanto que sua irmã, Tatiana, não se sente obrigada a contribuir, pois, de acordo com 

Kênia, a irmã pensa que ela não quer ajudar. Para Kênia, a irmã não entende que ela precisa se 

dedicar aos estudos e assim, quando Tatiana contribui com os afazeres domésticos, não dá 

muita importância aos barulhos que podem atrapalhar a concentração da estudante. 

Tatiana e Kênia dividem o mesmo quarto, fato que acarreta alguns transtornos no dia-

a-dia da jovem que necessita de privacidade nos momentos de estudo. Quando Kênia está no 

quarto estudando, a irmã não se priva entrar e sair deste espaço.  

Tendo em vista o que Kênia fala com relação às atitudes da irmã, pode-se concluir 

que, de certa forma, não existe solidariedade entre as duas, no que diz respeito à vida escolar. 

Solidariedade comumente encontrada entre os membros das famílias das camadas populares 

que possuem um membro que “vai bem na escola”. Sobre este sentimento de solidariedade 

entre os familiares das camadas populares, Portes (2001) aponta para isso ao falar da ajuda 

recebida pelo estudante pobre no interior da família. Segundo o autor, este “esforço solidário” 

pode ser identificado, por exemplo, em determinadas posturas dos outros membros da família 

que criam condições para que o estudante possa se dedicar exclusivamente aos estudos.  

De modo geral, a casa de Kênia é bastante movimentada, devido à presença de suas 

irmãs e dos sobrinhos. A sua segunda irmã, Camila, mora com o companheiro e os três filhos 

numa casa construída no mesmo terreno, como já mencionei. Assim, as crianças passavam a 

maior parte do dia na casa da avó. D. Terezinha tentava controlá-los para que não fizessem 

barulho, mas é algo praticamente impossível de se realizar. Aos poucos começavam a agitar e 

a avó tinha que elevar a voz para repreendê-los. 
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A mãe, D. Terezinha, demonstra muita preocupação com os estudos da filha. Notei 

que todas as vezes que Kênia entrava no quarto para estudar, a mãe abaixava o tom de voz e o 

volume da televisão e também não interrompia a filha. 

Nos momentos que Kênia ia para o quarto fazer alguma atividade escolar ela me 

convidava para acompanhá-la, assim, eu ficava ali a observar. Tentava não incomodar, mas 

sabia que bastava a minha presença para causar certo desconforto a ela. Por isso, nem sempre 

a acompanhava para o quarto, permanecia na sala com sua mãe e a sua sobrinha. Em um dos 

dias que a acompanhei, sentei-me em uma das camas e fiquei em silêncio, enquanto ela, 

sentada de frente para o computador, resolvia os exercícios de revisão para a prova, mas ela 

não conseguiu terminar porque na casa não tem internet e o restante da atividade dependia 

deste recurso. Dessa forma, teria que ir, à noite, até a residência de sua irmã, Flávia, que mora 

ali próximo, para finalizar a resolução dos exercícios. 

Durante as nossas conversas a mãe de Kênia se enchia de orgulho ao se referir ao filho 

que concluiu o ensino superior, mora e trabalha na cidade de Uberlândia. E deixava 

transparecer o desejo que as outras filhas retomem os estudos. Sobre isso ela se manifesta da 

seguinte maneira: 

 

Ele [o filho] foi para Uberlândia, fazer um curso técnico e por lá arrumou serviço e 

ficou. Depois fez universidade e, hoje, trabalha sentado, na sombra. Está bem. Mas 

elas [as outras filhas] não quiseram. Devia aproveitar agora, porque depois, quando 

não tiver mais a gente [ela e o marido], não tem jeito. (Conversa informal com D. 

Terezinha no dia 19 de fevereiro de 2014.) 

 

Todos os dias, às 16 horas e 50 minutos, D. Terezinha saía para buscar o neto na pré- 

escola do bairro, enquanto Kênia continuava os estudos. Quando não tinha muitas atividades 

ou não tinha que estudar para as provas ela também ficava na sala com a mãe e a sobrinha 

assistindo televisão. 

Numa quarta-feira cheguei à casa de Kênia, como de costume, às 14 horas e 30 

minutos, ela não se sentia muito bem, então, ficamos conversando na sala. Permanecemos ali 

a tarde toda, a conversa foi boa e agradável. Os assuntos surgiam naturalmente, ao contrário 

dos contatos iniciais quando intermináveis momentos de silêncio me causavam angústia e 

sensação de incapacidade. A partir daquele dia, daquela tarde de conversa as coisas 

começaram a mudar. Kênia e sua família tinham consciência que eu estava ali para observar a 

vida delas, mas começaram a demonstrar confiança em abrir, realmente, as portas de sua casa 

para uma pessoa que até poucos dias não conheciam. 
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No entanto, a relação da família e da própria Kênia comigo não se transformou 

instantaneamente. Passei por alguns momentos de total angústia e insegurança. Pensava no 

trabalho que tinha para desenvolver e era muito difícil controlar a ansiedade. Então, para 

agravar o meu estado de angústia, nos primeiros dias de acompanhamento, numa sexta-feira, 

fui com Kênia para a universidade e fiquei observando-a durante duas horas enquanto ela 

estudava no laboratório da biblioteca. Notei que Kênia estava muito incomodada com a minha 

presença, então, decidi ir embora. Combinamos de nos encontrar, na terça-feira, no Campus 

Dom Bosco, quando ela teria aula a tarde. Porém, por e-mail, ela perguntou se eu poderia 

encontrá-la, na segunda-feira, para conversarmos. Assim, na hora marcada nos encontramos 

próximo a biblioteca.  

Kênia estava muito aflita com a pesquisa, especificamente, com o acompanhamento 

que tínhamos iniciado. Expôs suas sensações de ser observada. Tentando exteriorizar o que 

estava sentindo, ela disse o seguinte: “é que eu me sinto meio estranha”. “É estranho ter 

alguém por perto o tempo todo.” E fazendo gestos com as mãos em busca de palavras, falou 

assim: “eu não consigo”. Então, sem saber ao certo o que dizer, falei que ela não precisava ter 

o trabalho de querer me mostrar alguma coisa, que não precisava se preocupar, podia tentar 

agir normalmente. Mas, dito isso eu me perguntava: como agir normalmente sendo 

observada? Falei, ainda, que gostaria muito de continuar contando com ela, que o sucesso da 

minha pesquisa dependia delas. Assim, ela continuou: “não é nada com você, é comigo”. “Eu 

fico sem jeito e não estou conseguindo fazer as coisas”. Então, falei que ela podia decidir se 

continuava ou não e depois me comunicava. Ela pensou durante alguns minutos e resolveu 

continuar. Perguntou novamente por quanto tempo eu precisaria acompanhá-la e assim 

prosseguimos com o trabalho. 

Nos dias que antecederam aquela quarta-feira, que a pouco relatei, ao voltar para 

minha casa e fazer as anotações no diário de campo, pensava muito sobre as condições de 

desenvolvimento da pesquisa, principalmente, sobre a relação com as estudantes e seus 

familiares. Assim, fui tomando consciência da minha presença no cotidiano daquela família e 

especificamente na vida de Kênia. Comecei a perceber que seria importante eu falar um pouco 

mais de mim. Eles já sabiam que eu era aluna da UFSJ, que estava realizando um trabalho 

com mulheres negras, mas não tinham conhecimento de onde eu vinha, de que lugar eu estava 

falando. Eu sou negra, isso eles podiam ver, mas não bastou somente a cor da pele. 

Certamente a cor da pele ajudou muito, porém era necessário mais que isso, ou seja, ser negra 

e realizar uma pesquisa com mulheres também negras não foi a priori um dado facilitador. 
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Uma vez que a cor da minha pele não me desobrigou de criar oportunidades para que certo 

grau de confiabilidade fosse, aos poucos, sendo construído. 

Então, durante a conversa daquela quarta-feira, forneci algumas informações sobre 

mim e notei que o acesso a elas parecia vir desta troca de experiências, de falar da própria 

vida. Assim, a partir desse dia a nossa relação foi se transformando. A minha presença na casa 

não parecia mais ser vista como algo totalmente estranho. O comportamento dos membros da 

família foi mudando, penso que começaram a seguir a vida comigo ali. Os gritos de D. 

Terezinha com as crianças, que brincavam pela casa, começaram a ser ouvidos. As coisas do 

lar passaram ser ajeitadas diante de mim. Agora elas me contavam, também, as histórias que 

já haviam ocorrido na família. Dessa maneira, fomos construindo juntas as condições 

necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

Assim, foi se concretizando o acompanhamento da vida familiar de Kênia. 

Praticamente todos os dias, Kênia teve alguma atividade para realizar em casa. Por volta das 

17 horas e 30 minutos começava se preparar para ir à universidade. Enquanto ela se aprontava 

eu ficava conversando com seus familiares. Nestas conversas pude perceber que, no convívio 

familiar, parece que seus pais são os que, realmente, se preocupam e reconhecem as 

necessidades da filha para obter êxito nos estudos. Quando Kênia terminava de se arrumar, 

tomávamos um café e saíamos para a universidade.  

No que se refere à vida social, ou seja, as experiências fora do ambiente acadêmico e 

de trabalho, pude observar que os momentos de lazer são escassos na rotina de Kênia. 

Segundo ela, os passeios, quando ocorrem, giram em torno de programas bem curtos na 

companhia do namorado e mais recentemente tem saído com uma amiga e com a irmã 

Tatiana. 

Tendo em mente os dias que acompanhei o cotidiano de Kênia, posso dizer que esta 

família vive de maneira bem humilde, são pessoas batalhadoras e mesmo com toda 

dificuldade e carência que enfrentam não se colocam como vítimas. Pelo contrário são alegres 

e esperançosas que mudanças podem ocorrer. 
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O mundo do trabalho 

 

 A estudante Kênia é bolsista de iniciação científica, assim desenvolve um trabalho 

para a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) que tem parceria com 

a Fazenda Experimental Risoleta Neves, a qual funciona no Campus Tancredo de Almeida 

Neves (CTAN). O horário de trabalho é de 7 horas e 30 minutos às 11 horas.  

Kênia conseguiu esta bolsa através da indicação de uma amiga que trabalhava no 

mesmo restaurante que ela e era da mesma turma na universidade. Esta amiga estava indo 

morar em outra cidade onde concluiria o curso, então perguntou para Kênia se ela gostaria de 

substituí-la na atividade de bolsista, explicando que para isso deveria participar de uma 

entrevista com a professora responsável pelo projeto. Assim, a estudante que desde o início do 

curso esteve interessada em ser bolsista de iniciação científica aceitou o convite. Ela passou 

pela entrevista e conseguiu o trabalho. Na época, Kênia tinha uma bolsa atividade que deixou 

para assumir essa.  

Sobre esta busca dos estudantes de camadas populares por modalidades que possam 

trazer-lhes algum benefício, seja financeiro ou acadêmico, Portes (1999) pontua que eles irão 

“em direção às Bolsas de Iniciação Científica e de Monitoria, não só como fonte de 

manutenção das necessidades, mas também, como forma de preparação e penetração nos 

mistérios do mundo acadêmico”. Neste sentido, as considerações de Kênia a respeito da troca 

de uma bolsa atividade por uma de iniciação científica confirmam o que aponta o autor. A 

estudante evidencia que reconhece os benefícios que tal atividade pode acrescentar ao seu 

currículo, pontuando a importância deste trabalho para o seu conhecimento e as contribuições 

dele para a sua entrada em uma pós-graduação (mestrado/ doutorado).  

Durante o seu relato repetiu algumas vezes que a iniciação científica é tudo para ela, 

sendo notória a felicidade com que Kênia fala sobre o convite e a concessão da bolsa e do 

momento que começou a atuar. “Eu sempre quis isto, ainda mais trabalhar com rosas. Eu amo 

rosas. Como que eu não ia aceitar?” E falou novamente sobre o seu prazer de ficar 

fotografando rosas nos jardins alheios. 

A equipe de trabalho é formada por doze pessoas: a estudante Kênia, seis bolsistas, um 

funcionário da EPAMIG que é mestre, uma aluna de pós-doutorado e três professores da 

UFSJ. Sendo que destas pessoas, apenas Kênia e um rapaz, que cursa o 1º período de Ciências 

Biológicas, são negros.   
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De modo geral, a equipe faz o acompanhamento das plantas cultivadas neste local, 

principalmente rosas. O trabalho consiste em mapear o desenvolvimento destas plantas, 

classificar e quantificar os insetos presentes nelas e fazer o controle de pragas. Fazem, 

também, o corte de algumas plantas para que seja separada cada uma de suas partes, pesadas, 

embaladas e guardadas em uma estufa. Depois de alguns dias, cada parte é novamente pesada 

e, então, descartada. Os dados de cada planta são armazenados em tabelas. Estes dados 

servirão para que os pequenos agricultores da região sejam “beneficiados com matrizes, 

mudas e semente mais adequadas ao nosso clima e solo”. 

Assim, ao chegar à Fazenda, Kênia troca o tênis pela bota, pega uma tesoura, uma 

vasilha e logo se dirigi aos canteiros de plantação. Primeiramente, o grupo de bolsistas cuida 

da irrigação das plantas, em seguida, de acordo com o cronograma semanal, realiza outras 

atividades, tais como: poda das plantas, classificação e quantificação de insetos, controle de 

pragas, coleta de flores, etc. 

Logo que comecei a acompanhar Kênia, ela me falou sobre o seu fascínio pelas rosas 

que nos primeiros dias de trabalho na EPAMIG sentia-se muito incomodada quando tinha que 

podá-las. Realmente é notória a admiração da estudante pelas rosas.  

No início do semestre, Kênia estava responsável em explicar o trabalho para um jovem 

do 1º período que faria parceria com ela. Este jovem demonstra muito respeito por ela. 

Preocupa-se em ajudá-la, principalmente, no transporte de materiais mais pesados, por 

exemplo, posso citar o dia em que tiveram que carregar galões de água destilada para um 

experimento em outro laboratório.  

De certa forma, pude perceber que Kênia tem um bom relacionamento com o grupo. 

Ela estava sempre disposta a atender aos pedidos de ajuda dos colegas, já que, quando 

estavam nos canteiros de plantação, ela era a mais experiente. A estudante demonstrava gosto 

pelo trabalho, assim realizava tudo cuidadosamente, além de estar constantemente buscando 

alguma ocupação. Parece que ela se sentia incomodada se não estivesse realizando alguma 

atividade, dessa forma sempre dava um jeito de conseguir algo para fazer. Em um dos dias de 

observação foi interessante o que aconteceu. A estudante pegou os vasos onde realizavam os 

experimentos para higienizá-los, assim começou a retirá-los do laboratório, em alguns 

minutos depois toda a equipe se uniu para a atividade, até a pesquisadora. 

No final do expediente de trabalho era comum o grupo ficar mais tranquilo, 

conversando ou ouvindo música, todavia Kênia sempre encontrava alguma ocupação. Sobre 
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isso, ela comentou que não gostava de ficar parada e também que a professora responsável 

pelo projeto não ficaria satisfeita se os encontrassem naquela situação. 

Diante disso, é oportuno observar a preocupação da estudante com a efetiva realização 

do trabalho. Com o cumprimento do tempo que estava ali sendo paga para desenvolver uma 

determinada atividade. 

Durante o tempo que permaneci naquele local observando a estudante não notei 

nenhuma atitude de hostilidade do grupo com relação a ela, devido ao fato de ser negra, nem 

nos momentos de descontração surgia alguma brincadeira ligada à cor da pele de Kênia e do 

outro rapaz. Era notável o respeito que tinham uns pelos outros.  

De acordo com minhas observações, a bolsa de iniciação científica é o que ajuda os 

graduandos nas despesas com materiais didáticos, sendo que alguns deles ainda têm gastos 

com moradia, já que são naturais de cidades vizinhas. Quanto à estudante observada, a bolsa 

cobre os gastos com materiais didáticos e transporte. Segundo ela, a bolsa é o seu único apoio 

financeiro. 

Além do trabalho com as rosas, Kênia e o seu colega calouro desenvolvem um projeto 

com uma planta chamada Palma de Santa Rita. Eles colocam as mudas em diferentes 

condições e observam o seu crescimento fazendo, também, análises e fotografias 

microscópicas. 

Durante as nossas conversas, enquanto Kênia realizava o seu trabalho, ela falava muito 

sobre o desejo que tem em prosseguir com os estudos, fazer mestrado e doutorado. Exercer a 

profissão de bióloga e ir trabalhar fora do estado de Minas Gerais. Alcançar melhores 

condições financeiras, ajudar a família e comprar um carro. 

 

O mundo universitário 

   

O acompanhamento da vida universitária de Kênia era feito apenas no período 

noturno, pois as aulas (práticas) que aconteciam à tarde eram realizadas nos laboratórios e o 

uso de uma determinada roupa era obrigatório para todos, inclusive para a pesquisadora. 

Então, por este motivo não acompanhei as aulas práticas. 

Durante os dias que acompanhei a estudante nas aulas na universidade, notei que a 

cada disciplina a turma era recomposta. Como a turma se organizava de acordo com as 

disciplinas, a mudança de sala também era algo comum no curso de Ciências Biológicas.  No 

início estranhei, pois senti dificuldade para situar a estudante naquele ambiente, não 
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conseguia entender as relações que se davam ali. Como ela se relacionava com a turma? 

Como era a relação com os professores?  

Nas quintas-feiras, no primeiro horário, a aula era realizada na sala 2.08 e no segundo 

horário, na sala 3.09 do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT). Segundo Kênia, o 

primeiro horário acontecia naquela sala devido ao número de alunos inscritos na disciplina. 

Nos outros dias da semana a aula acontecia somente na sala 3.09.  

O corpo discente do curso de Ciências Biológicas era composto na sua maioria pelo 

sexo feminino. Em uma das turmas que realizei as observações havia apenas seis homens. A 

faixa etária desta turma situava entre 20 e 24 anos. Além de Kênia, apenas, duas estudantes, 

de acordo com as suas características fenotípicas, poderiam ser classificadas como negras 

naquela turma.  

Em alguns dias, eu pude acompanhar Kênia no trajeto que fazia do bairro Senhor dos 

Montes até a UFSJ. Ao chegar à sala de aula, quando possível, sentava-me próximo a 

estudante. Ficava ali observando se ela fazia ou não anotações. Se ela realizava intervenções 

durante a explicação dos professores. Se ela conversava com algum colega. Enfim, observava 

tudo e fazia anotações em meu diário de campo.  

De modo geral, os professores expunham o conteúdo enquanto os estudantes faziam 

anotações. Notei que poucas intervenções eram feitas durante as explicações. Quando o 

professor terminava a exposição do conteúdo é que apareciam algumas questões. Kênia 

também fazia anotações durante a explicação dos conteúdos, no entanto não realizava 

nenhuma intervenção. Em algumas aulas ela não fez anotações, permanecendo o tempo todo 

com o caderno fechado sobre a mesa. No entanto, parecia estar sempre atenta a fala dos 

professores. 

Pelo que pude notar, Kênia tinha proximidade com poucas pessoas na turma, duas ou 

três, conversava mais com um rapaz que é da cidade de Lavras – MG, e com uma moça que 

fazia as mesmas disciplinas que ela na quarta-feira. Mas o fato de não ter um grupo de 

amizade não era comum somente a ela, já que a cada período, conforme as disciplinas 

oferecidas, a turma se recompunha. 

Na maioria dos dias que a acompanhei, durante o intervalo permanecíamos no prédio 

do DCNAT, apenas trocávamos de sala. Neste intervalo Kênia raramente se dirigia a algum 

colega. Ela saía da sala somente se precisasse ir ao xerox ou a biblioteca. E fazia isto sozinha, 

não era comum vê-la na companhia de algum colega. No início pensei que fosse por causa da 
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minha presença, mas depois fui notando que isso era próprio dela. De acordo com ela, “o 

povo ali [no curso de Biologia] é assim mesmo, nem cumprimentar eles cumprimentam”. 

Sobre o posicionamento de Kênia, gostaria de chamar a atenção para alguns 

apontamentos feitos por Portes (1999) ao discutir a presença do “universitário de camadas 

populares no espaço do herdeiro”. O autor fala que o estudante pobre, a partir de suas 

experiências dentro e fora da universidade, 

  

vai percebendo que sua inserção nesse mundo é parcial, ao chocar-se com as 

dificuldades de sociabilidade junto aos colegas, [...]. A relação com os colegas no 

espaço universitário, embora seja desejada pelas partes, é dificultada pelas práticas, 

hábitos e diferenças culturais dos grupos distintos, o que os transformam em 

“colegas de sala”, com poucos contatos duradouros capazes, extra academia, de 

sedimentar uma “amizade”. (PORTES, 1999, p. 70-71) 

 

No segundo horário nas quintas e sextas-feiras, a turma era menor, sendo a professora 

destes horários mais próxima dos alunos. Segundo Kênia, “ela é muito amiga da turma”. 

Reconhecia o grupo e sabia o nome de cada estudante, pude comprovar isto quando fui me 

apresentar. Ela disse que assim que entrou percebeu que eu não fazia parte da turma, ao 

contrário dos outros professores que quase não percebiam a minha presença.  

Em uma das aulas de didática um fato chamou a minha atenção. Desde a semana 

anterior a turma havia se dividido em grupos para a realização de um trabalho, cujo tema 

ficou a escolha dos grupos. Neste trabalho deveria ser planejada uma aula de ciências para o 

ensino médio. Com a divisão da turma a estudante Kênia fazia parte de um grupo, porém no 

decorrer da semana o mesmo foi rearranjado. Segundo ela, esse fato a excluía do grupo, já 

que, anteriormente, foi decidido que o número máximo de membros seria de cinco pessoas. 

Dessa forma, quando a professora solicitou que os grupos fossem formados, para conversar 

sobre o que já tinham feito, ela ficou aguardando as colegas tomarem uma decisão com 

relação a sua permanência ou não no grupo. Enfim, decidiram colocar outra pessoa no grupo e 

ela teve que procurar outro e só conseguiu depois de duas tentativas fracassadas. 

Este fato me chamou a atenção, porque, como já disse, nesta turma não eram comuns 

grupos de amizade consolidados, sendo assim o que levou os outros membros excluí-la do 

grupo?  Isso me levou a pensar se a estudante estava efetivamente inserida na turma. Além 

disso, o fato nos permite observar, nestes pequenos detalhes, o quanto a mulher negra, ainda, 

é tratada com descaso, o quanto ela é excluída das relações. Mostrou-se fácil a decisão de 

retirar Kênia do grupo para dar lugar à outra pessoa. 
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No estudo de Moema De Poli Teixeira (2003, p. 172) com alunos e professores negros 

de uma universidade do Rio de Janeiro, um dos estudantes entrevistados (aluno do curso de 

Física) pontua a dificuldade dos negros entrarem em grupos de trabalho na sala de aula 

dizendo que “[...] se tiver que ser feito um trabalho em grupo, que essas pessoas tiverem que 

trabalhar com negro, entendeu? Dividir com uma pessoa negra, eles procuram se deslocar 

para outros grupos”. No caso de Kênia foi ela que teve que procurar outro grupo e isso pode 

ser indicativo da falta de interesse dos outros estudantes em se relacionarem com ela que é 

negra. 

Portes (2001) identificou algo semelhante na trajetória escolar de Rosa, estudante do 

curso de Medicina. Rosa apresentava dificuldades em pertencer a um grupo de estudos em 

virtude da sua história pregressa e do relacionamento com os colegas, dessa forma quando a 

sua turma foi dividida nos chamados “Grupos de Dez”, ela não conseguiu se inserir em 

nenhum grupo. 

De modo geral, parece que Kênia se relacionava melhor com os professores do que 

com os colegas. Não se notava nenhuma atitude de aproximação entre ela e os colegas. 

Assim, ela permanecia a maior parte do tempo sozinha e raramente, durante as aulas ou 

intervalos, conversava com algum dos colegas, exceto com a moça e o rapaz mencionados 

anteriormente, quando eles assistiam as mesmas disciplinas. 

Acompanhar a vida de Kênia foi desafiador e prazeroso, além de me permitir uma 

possibilidade de aprendizado. É muito interessante a postura desta mulher, e também de sua 

família, diante das dificuldades que enfrentam. O que mais chamou a minha atenção foi o fato 

dela nunca se lamentar de sua situação de pobreza, mas, sim, demonstrar otimismo no futuro e 

aproveitar as oportunidades do presente. 

Assim, tendo finalizada a descrição das experiências vividas por Kênia, no próximo 

tópico apresento as vivências da estudante Marina. 
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4. MARINA: “SOU MULHER, NEGRA, MAS ALGUMA COISA BOA EU FAÇO” 

 

Marina tem 24 anos, está solteira e cursa Psicologia na UFSJ – Campus Dom Bosco.  

Desde cedo, Marina vê nos estudos uma forma de obter aceitação tanto na escola 

quanto na família. Na escola necessitava provar que a cor de sua pele não interferia no seu 

desempenho, enquanto que na família se dedicava aos estudos porque “eu me sentia excluída 

e porque eu queria o amor da minha mãe [risos]. Ai, eu falava assim: então vou estudar muito, 

sabe? [risos]”. E, além disso, precisava se dedicar porque para a sua família a valorização da 

escola tem uma linha de corte, a conclusão do ensino médio, a partir daí somente uma 

atividade remunerada teria valor.  

Se por um lado a cor da pele a impulsiona, de outro a postura da família perante a 

escola não a impede de prosseguir. E é essa atitude de Marina diante da ausência de incentivo 

por parte dos membros da família que mais chama a atenção. Sem apoio Marina, talvez, se 

desgastaria menos se realizasse o desejo dos pais, deixando os estudos após a conclusão do 

ensino médio e se inserindo no mundo do trabalho. Não que ela não tenha tentado, porém não 

teve êxito por onde passou.  

Durante o intervalo entre a conclusão do ensino médio e o acesso ao ensino superior, 

Marina passou por dois empregos. Sobre o primeiro, em uma loja da cidade, Marina contou 

que teve problemas com a pessoa que estava encarregada de lhe ensinar a rotina de trabalho. 

De acordo com a estudante, esta pessoa não lhe ensinou corretamente como utilizar o 

computador em serviço, assim quando ela precisou usá-lo o fez de maneira errada e foi, 

severamente, advertida pela moça que lhe ensinou. Em virtude disso, Marina desanimou e 

pediu para sair. Quanto ao segundo trabalho, a estudante não lembra o motivo de sua saída. 

Dessa forma, como não conseguiu ficar empregada, continuou o seu caminho em 

direção ao ensino superior. No entanto, o conhecimento da vida de Marina evidenciará que a 

sua chegada ao ensino superior vai muito além de um meio de suprimir as tentativas 

fracassadas de inserção no mundo do trabalho. 

 

Sobre o primeiro contato com Marina 

  

O primeiro contato com Marina ocorreu no ano de 2013, no pátio do Campus Dom 

Bosco e foi breve. Falei-lhe sucintamente sobre a proposta da pesquisa e ela logo aceitou 

participar, demonstrando entusiasmo diante da possibilidade que o trabalho lhe dava de 
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colocar em evidência a sua própria vida, especificamente o seu processo de escolarização. 

Neste momento marcamos um encontro para a semana seguinte para que pudéssemos 

conversar sobre o desenvolvimento e os objetivos da pesquisa. Assim, na semana seguinte nos 

encontramos no mesmo lugar. E eu lhe apresentei, detalhadamente, as intenções do meu 

trabalho, ao qual ela não se opôs. 

 

Algumas considerações sobre a entrevista 

 

A entrevista com Marina foi realizada no Campus Dom Bosco. No começo a jovem 

parecia ansiosa com a situação, mas depois de algum tempo se tranquilizou e conseguiu falar 

sobre a sua trajetória escolar. 

Iniciamos a entrevista falando sobre os seus avós maternos e paternos. Sobre eles, 

Marina pontuou que sabe pouco. Os avós maternos eram de São João del-Rei e os paternos de 

Conceição da Barra de Minas (Cassiterita). Ela não soube dizer se eles frequentaram à escola 

e se eram alfabetizados, mas no decorrer da pesquisa as informações fornecidas pelos pais da 

estudante revelaram que os avós maternos eram alfabetizados e que os paternos tinham ensino 

fundamental incompleto.  

O avô materno era marceneiro e a avó era costureira. Sobre os avós paternos, Marina 

disse que a avó era lavadeira e que o avô era pedreiro. No que se refere aos tios, nenhum 

possui curso superior. O pai, Sr. João, tem ensino fundamental incompleto (6ª série), trabalha 

como calceteiro na prefeitura da cidade (segundo Marina, calceteiro é quem trabalha no 

calçamento de ruas ou que, atualmente, tampa buracos em ruas asfaltadas) e, nos finais de 

semana, toca violão em festas e casamentos. A mãe, D. Sônia, concluiu o ensino fundamental 

e trabalhou durante muitos anos, até antes de ter os filhos, no Hospital Nossa Senhora das 

Mercês, em cargo de auxiliar de contabilidade. Já o irmão, Jessé, terminou o ensino médio, 

não tentou o ensino superior e logo se inseriu no mundo do trabalho. É auxiliar de laboratório 

em uma farmácia de manipulação.  

A genealogia apresentada a seguir complementa as informações sobre o nível de 

escolaridade e a posição de cada membro na fratria (Figura 9). 
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Figura 9: Árvore genealógica da família de Marina 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Marina é a filha mais velha de uma fratria de dois irmãos. Ela iniciou os estudos nas 

escolas do bairro e toda a sua trajetória escolar se deu na rede pública. Primeiro frequentou o 

Pré-escolar Municipal Polichinelo e depois a Escola Estadual Idalina Horta Galvão, onde 

passou os primeiros anos do ensino fundamental. Conta que era boa aluna, nunca teve notas 

ruins, mas mesmo assim na 2ª série não conseguia agradar a professora. Marina se convenceu 

que a professora a excluía por causa de sua cor, já que a mesma demonstrava afeto pelas 

outras crianças não negras. Segundo ela, sofreu racismo também na 3ª série por parte de um 

colega que puxava o elástico que prendia o seu cabelo e ria quando ele se soltava. Mas fala 

que estes fatos não interferiam no seu desempenho, sempre estudou muito e fazia bastantes 

intervenções nas aulas. “Eu era até chata, perguntava toda hora, queria mostra que eu sabia e 

que estudava.” 

Na segunda etapa do ensino fundamental, Marina se transferiu para a Escola Estadual 

João dos Santos, na qual permaneceu até a conclusão do ensino médio. Nesta escola, a 

estudante conta que, além do racismo, passou a ser discriminada por causa de seu baixo nível 

socioeconômico que, de acordo com ela, este tipo de discriminação era mais proeminente que 
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o preconceito racial. Assim, como a condição financeira da família era precária e Marina e o 

irmão só usavam roupas doadas, isso fazia com que eles fossem preteridos por alguns colegas 

de turma que vestiam somente roupas “da moda”, ou seja, roupas novas. Então, para 

demonstrar que não era inferior aos outros alunos, Mariana se esforçava para tirar boas notas, 

como se pode verificar na seguinte fala da estudante:  

 

[...] eu sempre quis tirar nota boa, sabe? Para mostrar que eu posso ser negra [risos], 

que eu posso ter cabelo ruim, que eu posso vir de classe baixa, mas eu sou 

inteligente. Então, eu tirava nota boa e era o que sempre fazia eu me sentir um pouco 

melhor. (Entrevista realizada com a estudante no dia 5 de maio de 2014)  

   

Quanto à presença dos pais na escola, Marina relatou que eles, sempre que podiam, 

compareciam às reuniões. No entanto, ela disse, também, que teve que deixar a sala de aula 

várias vezes para cuidar de problemas de saúde de sua mãe. 

Marina afirmou que sempre se sentiu excluída no ambiente escolar. Desde a infância 

percebia o preconceito e a discriminação por parte de alguns professores e colegas de turma. 

Inicialmente, devido à cor de sua pele e depois, também, por causa da sua situação 

econômica. Dessa forma, durante o período de estudos na Escola João dos Santos começou a 

fazer dança na associação de bairro. “Ai eu escutava hip hop, rap e isso me ajudou muito. 

[Porque] falava muito desta questão do negro, que não devemos nos sentir inferior”. Nesta 

direção, parece que as letras do hip hop e do rap amenizaram o seu sentimento de exclusão.  

Sobre o ensino médio, conta que não teve boa relação com um dos professores, pois 

esse deixava transparecer que o fato de ser negra era um empecilho para que ele a elogiasse. 

Assim, todas as vezes que participava de algum comentário referente a Marina, mesmo sendo 

as suas notas excelentes, igualava o seu desempenho ao da turma ou a diminua perante os 

colegas. 

Durante todo o percurso escolar não teve reprovação. Sobre este fato se expressa dessa 

forma: “eu era fominha pra estudar [risos]... eu estudava o dia inteiro, mas foi isso que me 

ajudou...”.  

Então, no que diz respeito a esta postura de Marina diante dos estudos, considerando o 

que foi mencionado acima, podemos pensar que uma possível explicação estaria ligada a 

utilidade dos estudos como um meio de fuga da situação de exclusão e discriminação que, de 

acordo com ela, sempre viveu.   

Marina concluiu o ensino médio e foi trabalhar, porém não se acertava em nenhum 

serviço. Nunca desejou ou pensou em fazer o ensino superior, só queria terminar logo o nível 
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médio e estudava muito para isso, mas também pensava que deveria estudar bastante porque 

“sou mulher, negra e tal, mas alguma coisa boa eu faço”. Marina “se dava bem na escola”, 

dessa forma, como, aparentemente, não teve êxito no mundo do trabalho, resolveu estudar. 

Começou a frequentar um cursinho comunitário pagando R$10,00 mensais. No entanto, ela e 

a sua família pensavam que todas as universidades eram pagas, através de uma amiga ficou 

sabendo que as federais eram gratuitas, assim decidiu tentar o vestibular. 

Marina teve acesso à universidade no primeiro vestibular, entrando no curso de 

Psicologia na segunda chamada. O fato de conseguir entrar na segunda chamada trouxe 

algumas preocupações para a jovem, que acreditava que poderia ser estigmatizada por isso. 

Ao começar o curso teve muita dificuldade para fazer amizades, uma vez que se via 

diminuída diante dos outros estudantes, além do sentimento de não pertença lhe assolar. 

Pensou em desistir, mas não teve sucesso no trabalho. Então, o que iria fazer? Ficou sabendo 

que a universidade oferecia acompanhamento psicológico para as pessoas que deixam suas 

famílias para morar em São João del- Rei. Marina reside nesta cidade, mas foi procurar ajuda 

neste projeto denominado, “Longe de Casa”, e começou a fazer terapia na própria 

universidade. 

Da mesma forma que nos níveis anteriores de ensino, no início do curso superior 

Marina continuou fazendo constantes intervenções nas aulas. Segundo ela, agia assim porque 

precisava mostrar que era aplicada. E ter boas notas era uma maneira de mostrar para as 

outras pessoas que apesar de ser negra também era capaz. As notas boas chamaram a atenção 

da turma e, então, as pessoas começaram a se aproximar dela. A partir daí ela diz que a sua 

vida na universidade melhorou e fez amizades. Sobre estas estratégias utilizadas por 

estudantes de camadas populares, Portes (1999) fala que, 

 

[...] mesmo dentro de sala de aula, um elemento favorecedor de uma relação possível 

é a competência – no sentido meritocrático do termo – do pesquisado em lidar bem 

com o conhecimento curricular exigido. Competência expressa aqui, elogiosamente, 

em uma “pessoa inteligente”, em um “cara foda” ou “CDF”. (PORTES, 1999, p. 71) 

 

Todavia, acredita que, ainda, sofre com o preconceito racial no ambiente universitário. 

Marina conta que passa por várias situações de desrespeito. Uma delas ocorreu durante as 

orientações do estágio de atendimento psicológico. Segundo ela a professora faz claras 

distinções entre os alunos de acordo com a cor da pele. As colocações dos alunos brancos são 

sempre aprovadas pela professora que demonstra paciência e satisfação em ouvi-los, enquanto 

que dirige a ela muitas críticas e não lhe concede o mesmo tempo de fala que os anteriores 
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tiveram. Nesta mesma direção, uma aluna do curso de letras entrevistada por Moema De Poli 

Teixeira (1999, p. 153), ao se referir ao descaso sofrido pelos estudantes negros na 

universidade, se manifesta da seguinte forma: “Você fala alguma coisa, as pessoas não dão 

importância. Mas se chega um branco e diz a mesma coisa, as pessoas já ouvem.”  

Numa outra situação, Marina relata que o desrespeito partiu de um professor que 

deveria orientar um colega e ela, porém este professor realizou a atividade em francês, mesmo 

sabendo que somente o rapaz tinha domínio desta língua, como se a estudante não estivesse 

presente naquele momento. 

De acordo com Marina, os pais respeitam o seu gosto pelos estudos, mas falam que 

seria melhor se ela estivesse trabalhando. Além disso, a família não entende a necessidade 

dela estudar em casa, assim a sua ajuda nos afazeres domésticos é constantemente cobrada. 

Postura oposta a desta família é encontrada por Nogueira (2003) ao reconstruir as 

trajetórias de universitários provenientes das camadas médias intelectualizadas. Segundo a 

autora, os pais pertencentes a estas camadas se opõem efetivamente à conciliação de estudos e 

trabalho, por serem “tributários do reconhecimento e da consagração escolares, desenvolvem 

disposições ascéticas face ao saber e investem pesados esforços em sua aquisição via escola” 

(idem, p. 145). Dessa forma, “esses pais chegam até mesmo a evitar a colaboração dos filhos 

nas tarefas domésticas, toda vez que isso representar, a seus olhos, uma ameaça ao 

aproveitamento escolar” (idem, ibidem).  

 Mesmo não contando com o apoio da família, a escolha do curso de Psicologia por 

Marina parece motivada pelos problemas que afetam a vida do grupo, ou seja, o fato da mãe 

ser portadora de transtorno bipolar e o alcoolismo do pai. Assim, a estudante acredita que 

através da qualificação em psicologia pode conseguir conhecimentos que a auxilie na 

compreensão e ajuda na situação dos pais.  

Quando Marina terminou o relato da sua trajetória escolar lhe questionei, 

especificamente, sobre o seu pertencimento racial. Assim, das questões que lhe propus 

aponto, aqui, as considerações mais significativas colocadas pela estudante. Quando 

questionada sobre o que é ser negro, Marina relaciona o “ser” negro à superação, resistência. 

“Tem a ver com se aceitar. É passar por situações difíceis e se aceitar.” Quando perguntei o 

que significava ser mulher negra, a estudante disse que “ser mulher negra às vezes é meio 

pesado, mas é superação”. E por fim, sobre ser mulher negra universitária, Marina fala que 

nos primeiros momentos da graduação ela apenas conseguia olhar para os outros e não se via, 
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como se ela não merecesse estar naquele lugar. Mas agora olha para si mesma e sente orgulho 

do que conseguiu. 

Sentimento semelhante, ao expresso por Marina, foi identificado por Portes (2001) no 

relato de um dos estudantes por ele entrevistado. Este estudante ao se referir a sua entrada na 

universidade contou que no primeiro semestre se assentava “na última fileira [...] pronto para 

cair fora da sala” como se aquele não fosse um espaço para ele, nas palavras de Portes. Este 

estudante após sofrer uma reprovação na Faculdade de Direito se refere a si mesmo como 

sendo uma “fraude”, como se não pudesse ou merecesse estar naquele lugar.  

Diante disso, pode-se dizer que este sentimento de não merecimento parece comum 

para alguns estudantes dos meios populares ao entrar em contato com o ambiente acadêmico.  

  

O primeiro contato com a família 

 

A mãe da estudante foi quem abriu o portão para mim. Cumprimentou-me e me 

convidou para entrar. Enquanto fechava o portão, ela chamou a filha dizendo que eu estava 

ali. Logo que entrei na sala, Marina apareceu sorrindo, me cumprimentou e apresentou-me à 

sua mãe, falando que eu era a pessoa que estava fazendo uma pesquisa com mulheres negras 

universitárias. Sentamo-nos no sofá e ficamos conversando por uns quarenta minutos. 

Passado certo tempo, o pai da estudante chegou do serviço. Ele pediu para que a 

esposa lhe trouxesse os chinelos, pois as suas botas estavam sujas para que ele entrasse em 

casa. Assim que o pai entrou na varanda, a filha tomou-lhe a bênção. Ela nos apresentou e ele 

ficou por alguns minutos de pé ali na sala conversando conosco, depois pediu licença e se 

retirou para tomar banho. Neste momento, a mãe de Marina também deixou a sala e foi para a 

cozinha. 

Quando o pai de Marina terminou o banho, a mãe dela nos chamou para tomarmos 

café. A estudante e eu nos sentamos à mesa da cozinha e os seus pais permaneceram de pé. 

Tomamos o café, enquanto conversávamos sobre os problemas de ordem administrativa e 

financeira da cidade. 

Permaneci na casa por mais alguns minutos e depois me despedi da família que me 

acompanhou até o portão, dizendo para eu ficar mais um pouco. Notei que eles pareciam 

satisfeitos com este encontro. Em nenhum momento eles se mostraram constrangidos com a 

minha presença. 
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A vida na família 

 

Marina mora em casa própria com os pais e o irmão na periferia da cidade de São João 

del-Rei – MG, no bairro Senhor dos Montes. A residência é simples e construída abaixo do 

nível da rua que é parcialmente asfaltada. Na entrada da casa tem uma varanda onde a mãe da 

estudante, D. Sônia, mantém algumas plantas ornamentais. Marina tem um quarto só para ela. 

Na casa tem computador com internet, aparelho de som e de DVD, televisão, geladeira, fogão 

a gás, chuveiro e tanquinho. 

Durante os dias que acompanhei a vida familiar de Marina, a sua mãe sempre esteve 

presente. Ela é uma senhora muito simpática, de voz suave e movimentos leves. Como já foi 

mencionado, D. Sônia trabalhou no Hospital Nossa Senhora das Mercês como auxiliar de 

contabilidade, mas, atualmente, é dona de casa. Dessa forma, é ela que realiza praticamente 

todo o trabalho doméstico recebendo a ajuda da filha em momentos esporádicos, já que os 

estudos ocupam a maior parte do seu dia. O pai, Sr. João Bosco, é uma pessoa muito calma. 

No período de observação, ele esteve presente em poucos momentos. Sr. João Bosco é 

funcionário da Prefeitura Municipal de São João del-Rei e atua na Secretaria de Obras, onde 

exerce a função de calceteiro. Já o irmão, Jessé, trabalha em uma farmácia de manipulação no 

centro da cidade. Ele leva o almoço e só volta para casa depois das 18 horas. Em virtude 

disso, eu não tive contato com ele. Segundo a estudante, Jessé é um rapaz tranquilo e eles se 

dão muito bem. Ele concluiu o ensino médio e não tentou entrar em um curso superior, mas 

atualmente pensa nisso. Marina fala que este pensamento originou a partir da influência dela e 

de amigos que estão na universidade. Jessé quer fazer zootecnia, mas o fato do curso ser 

diurno lhe impossibilitaria de conciliá-lo com o trabalho. 

Nos primeiros dias de acompanhamento, eu chegava à casa de Marina e permanecia de 

pé, por alguns minutos, na entrada da varanda conversando com ela e com a sua mãe. Isto 

porque, diariamente, a estudante, pela manhã, higienizava o espaço ocupado pelo cachorro, 

enquanto que a sua mãe limpava o chão da varanda que, segundo ela, estava muito escuro 

devido ao acúmulo de cera e poeira. No decorrer da conversa, D. Sônia parava o serviço e 

apontava para a mudança de aspecto das ardósias após serem raspadas e dizia: “os meus dedos 

estão doloridos, mais [o chão] tá ficando bom”. Ela parecia satisfeita com os resultados 

obtidos.  

Todos os dias quando eu chegava à residência de Marina, a televisão estava ligada, 

porque a estudante e a mãe tinham o costume (principalmente a mãe) de colocar um copo com 



118 
 

 
 

água próximo à televisão, para que a água fosse benta durante a “Novena do Divino Pai 

Eterno” que é um programa de evangelização da Igreja Católica transmitido pela Rede Vida, 

de segunda a sexta-feira, em três horários diferentes - 10h, 17h e 20h.  

Assim que Marina terminava a limpeza da área ocupada pelo cachorro, nós 

entrávamos e nos sentávamos no sofá na sala e a mãe, D. Sônia, continuava o trabalho na 

varanda. Passados alguns minutos, Marina pedia licença e se levantava dizendo que precisava 

ler um material para a aula daquele dia. Então, se dirigia até o seu quarto e retornava com 

algum texto nas mãos. Ela realizava a leitura do material ali mesmo na sala, próximo à 

televisão. Como este fato se repetia constantemente, resolvi perguntar se ela estudava sempre 

com a televisão ligada e se o barulho não a incomodava. Ela respondeu que quando são 

“textos mais fáceis”, que exigem menos, “leio aqui mesmo” e quando “são [textos] mais 

„chatinhos‟ eu vou lá pro quarto”. Notei que ela lia e fazia anotações no próprio texto, além de 

sublinhar algumas partes e que, mesmo com a televisão ligada e com o volume 

consideravelmente alto, ela parecia se concentrar no que fazia.  

Sobre os afazeres domésticos realizados por D. Sônia, todos os dias, por volta de 10 

horas e 30 minutos, ela interrompia qualquer outra atividade que estivesse realizando e se 

ocupava com a preparação do almoço. Na verdade, neste momento, D. Sônia só esquentava o 

que havia preparado na noite anterior, porque como o filho levava marmita para o serviço, ela 

preferia fazer o jantar para que ele levasse “uma comida mais fresca”. Então, tranquilamente 

ela esquentava o almoço e preparava “alguma mistura” (geralmente refogava uma verdura), 

prestando atenção na hora, pois o almoço deveria estar pronto às 11 horas e 30 minutos, 

horário que o marido chegava. Quando ela terminava, convidava-nos para almoçar, mas eu 

não aceitava. E como D. Sônia só almoçava mais tarde, ela retomava a atividade que havia 

interrompido, enquanto que Marina continuava estudando, alegando que, ainda, não sentia 

fome. Assim, apenas o Sr. João Bosco almoçava naquele horário, já que precisava voltar para 

o serviço.  

Como foi dito anteriormente, Marina lia, na maioria das vezes, os textos acadêmicos 

na sala, mas, em alguns momentos, ela teve que fazer as atividades escolares no quarto de seu 

irmão, Jessé, pois precisava usar o computador dele, já que o seu notebook estava com 

problemas na fonte de energia. Então, eu a acompanhava e a observava enquanto ela fazia 

suas atividades. 

Em um determinado dia, a estudante se dirigiu ao quarto de seu irmão porque queria 

procurar, na internet, um material que complementasse o texto que estava lendo, já que esse 
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faltava algumas páginas. Como não encontrou, voltamos para a sala e ela continuou lendo o 

material que tinha em mãos, deixando para procurar o restante do texto com a turma ou com 

os professores na universidade. E em outro momento, nos dirigimos ao quarto de Jessé, 

porque ela teria que digitar um relatório de acompanhamento. 

Este relatório era parte das atividades do estágio que Marina estava realizando 

juntamente com um colega de turma. Neste estágio eles acompanhavam a vida de um senhor 

portador de transtornos mentais e, de modo geral, as atividades desenvolvidas com este senhor 

englobavam desde visitas semanais até passeios com o paciente por lugares próximos a sua 

residência. Após cada contato com o paciente, os estudantes deveriam produzir um relatório. 

Então, para não se esquecer do que foi observado, Marina relata que assim que se distanciava 

do paciente anotava os pontos significativos da observação em seu celular, enquanto 

caminhava pelas ruas. E se orientava por estas anotações para escrever o relatório de 

acompanhamento.  

Sobre esta atividade de estágio, perguntei o que ela sentia ao realizar este trabalho e o 

que eles (estudantes do curso de psicologia) buscavam com isso. Ela falou que se sentia muito 

satisfeita, que tinha muito prazer em realizar esta atividade. E que a proposta do trabalho seria 

encontrar uma maneira “de criar condições para o desenvolvimento da autonomia do sujeito, 

fazendo com que ele se aproprie de seu território e que seja reinserido socialmente”. Depois 

de dizer isso, Marina continuou escrevendo o relatório de acompanhamento e eu fiquei 

sentada na cama de seu irmão, observando-a. 

Alguns minutos depois, D. Sônia apareceu na porta do quarto e, com muito cuidado, se 

desculpando por interromper a atividade da filha, perguntou se a estudante poderia fazer a 

troca do bujão de gás, pois o que ela estava usando havia acabado e ela não se sentia segura 

para realizar a troca. Enquanto Marina se levantava ia dizendo: “Ih! Será que vou saber 

trocar?” Ela trocou os bujões, mas não conseguiu vedar corretamente a saída de gás. Dona 

Sônia continuou a preparação do almoço, no entanto demonstrava muita preocupação com o 

vazamento de gás, fato que a fez parar repetidas vezes e ficar olhando para o bujão 

questionando se aquilo era perigoso ou não. Eu fiquei tensa com essa situação e sugeri que 

elas fossem até a rua procurar ajuda, mas não quiseram. Elas decidiram esperar até que o pai 

da estudante chegasse para resolver o problema. Dessa forma, assim que o Sr. João Bosco 

chegou a casa, D. Sônia foi logo lhe falando sobre o vazamento de gás e ele resolveu a 

situação. D. Sônia terminou o almoço e o marido logo se serviu, pois o problema com o gás 

fez-lhe atrasar um pouco. 
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Agora me referindo à vida social da estudante, pude perceber que os seus momentos 

de lazer giram em trono de passeios com as amigas e recentemente com o namorado. Ela 

costuma frequentar barzinhos e salões de baile da cidade. Assim como sua família, Marina 

não tem uma relação próxima com os seus vizinhos. Dessa forma, as pessoas com quem a 

estudante tem amizade e costuma sair não moram na mesma rua que ela, no entanto elas 

residem no mesmo bairro. 

No que refere à relação entre mãe e filha, considerando que D. Sônia é portadora de 

transtorno bipolar, pude observar que elas se relacionavam de maneira amigável e respeitosa. 

Todavia, deixavam transparecer certo cuidado na forma como se referia uma à outra. Como se 

uma palavra mal colocada pusesse terminar com a harmonia entre elas. Mas é importante 

dizer que durante o acompanhamento da vida familiar de Marina, eu não presenciei “as 

crises” de sua mãe. Segundo a estudante, estas crises tornavam a relação entre elas muito 

difícil. Em alguns dias foi possível notar que D. Sônia estava mais quieta, mas em nenhum 

momento demonstrou agressividade com a filha. 

Assim, durante o período que acompanhei a rotina familiar de Marina, pude notar que 

os seus momentos de estudo em casa não eram interrompidos. Também não presenciei 

nenhuma situação em que a estudante fosse cobrada pela falta de cooperação nos serviços 

domésticos. A mãe da estudante é quem se ocupava desses serviços, seja preparando o almoço 

ou lavando a louça.  

O fato de a escola não aparecer nas conversas com a família, especificamente com os 

pais de Marina, me chamou a atenção. Durante as nossas conversas, vários assuntos surgiram, 

falávamos sobre política, meteorologia, religião, moral, etc., porém não conversávamos sobre 

a escola, de modo geral, ou, particularmente, sobre a vida escolar de seus filhos, sobre o fato 

de terem uma filha na universidade. Por mais que eu tentava falar da escola, a conversa não 

prosseguia. Parece que para os pais de Marina uma escolarização prolongada é algo sem 

valor, levando crer que o que teria importância para eles seria a entrada dos filhos no mundo 

do trabalho. É o que podemos observar na fala da estudante sobre o pensamento dos pais com 

relação aos seus estudos, 

 

[...] pro meu pai, eu formei no ensino médio, eu já posso trabalhar. Então, ele 

nunca... Tipo assim, eles [os pais] apoiam, mais não é aquela coisa, sabe? Mais se 

fosse por ele... [A estudante movimenta a cabeça de um lado para o outro.] Esses 

tempos atrás, a mãe falou que ela queria que eu trabalhasse no hospital, que ela 

trabalhou lá. [...] Aí tinha isso. Eles não apoiavam muito, não, ainda mais que não 

viam dinheiro. (Entrevista realizada com a estudante no dia 05 de maio de 2014) 
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No primeiro encontro, quando Marina e eu falávamos, de modo geral, sobre as nossas 

vivências no ensino superior, D. Sônia comentou que filha às vezes fica “muito apertada com 

as coisas do curso”. Assim, foi somente desta vez que alguma coisa relativa à escola esteve 

presente na fala da mãe da estudante.  

Sobre os dias que passei observando a vida familiar de Marina, gostaria de dizer que 

foi gratificante o contanto com esta família. A estudante e seus pais foram solícitos e 

agradáveis comigo, sempre preocupados em me receber bem. Posso dizer que aprendi muito 

com esta família que leva a vida de maneira humilde e corajosa. 

 

O mundo do trabalho 

 

Durante o período que acompanhei a vida de Marina, ela não estava trabalhando. 

Somente no segundo semestre de 2014 foi que a estudante conseguiu uma colocação como 

bolsista de extensão.  

   

O mundo universitário 

 

Durante o acompanhamento da vida universitária de Marina, pude observar que a 

turma era composta, predominantemente, pelo sexo feminino. Dos estudantes frequentes no 

curso, a maioria, de acordo com as características fenotípicas, era branca. Além de Marina, 

apenas três estudantes na sala poderiam ser classificadas como negras. E a faixa etária desta 

turma encontrava-se entre 20 e 45 anos. 

Nas terças-feiras, às 17 horas e 30 minutos, Marina e alguns colegas do curso de 

psicologia se reuniam para a supervisão de estágio. Neste momento, os estudantes 

apresentavam um relatório de atendimento para a professora e conversavam sobre os casos 

dos pacientes que atendiam. Estas reuniões eram sigilosas, ou seja, somente as pessoas 

envolvidas com aquela atividade poderiam está presentes, dessa forma, eu não pude assisti-

las. Segundo Marina, era nestas reuniões que ela se sentia discriminada, pois percebia que a 

professora dava mais atenção para os estudantes “brancos”, permitindo a eles maior tempo 

para falar e demonstrava paciência para ouvi-los, ao passo que ela, assim como outros 

estudantes negros (no caso uma moça), não tinha o mesmo tempo para fazer suas colocações. 

Ao fazer o relato das reuniões de supervisão, Marina se expressa da seguinte maneira: 
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Tem uma professora que é da área que eu gosto. Gosto muito dela [da professora]... 

Ela é uma excelente professora, só que ela faz diferença entre os alunos e não é só 

eu que comento [...] E ela puxa-saco mesmo de lourinha, de branquinha [risos]. Aí 

eu fiz treinamento com ela de atendimento e agora eu estou fazendo o atendimento 

mesmo. Então, chega na supervisão [...] E sabe, assim, quando a pessoa não te dá 

muita atenção? Pra outros..., a pessoa pode falar um “tempaço” [por longo tempo], 

pode falar, falar, falar... Mais na hora que eu vou falar [pausa] olha pra lá, olha pra lá 

[risos]. Ah! Eu acho que ela faz diferença, mesmo, e olha que ela é negra, sabe? Ela 

é e ela faz diferença [...]. Eu gosto da área, eu gosto de atender, sabe? Mas na 

supervisão eu não gosto de ir, porque não é muita gente, aí fica muito clara as 

diferenças. (Entrevista realizada com a estudante no dia 05 de maio de 2014) 

  

No que se refere à presença da estudante na sala de aula, percebi que ela, 

frequentemente, se sentava nas carteiras do fundo, mas isso não interferia no seu 

comportamento. Ela só se sentava ali devido ao fato de se atrasar para chegar à universidade. 

Marina se mantinha atenta às explicações e fazia intervenções quando tinha dúvidas ou 

quando queria dar alguma contribuição. Ela fazia a leitura de todos os textos propostos, 

algumas partes eram marcadas e outras continham anotações feitas por ela. A estudante 

assistia às aulas com o material aberto sobre a mesa e o consultava durante a explicação. 

Notei que em algumas disciplinas havia maior envolvimento dos estudantes, ou seja, 

as participações eram mais efetivas, enquanto que em outras disciplinas somente o professor 

falava. Durante a explicação eram comuns as intervenções e a maioria dos discentes fazia 

anotações, principalmente quando o professor expunha o conteúdo no quadro. Ao realizarem 

as suas interferências, alguns estudantes demonstravam maior domínio do conteúdo, indo 

além do texto base deixado pelo professor para leitura. De modo geral, quase não se notava 

conversas paralelas na sala de aula, mesmo naquelas disciplinas que a participação dos 

estudantes era menos intensa. 

Um momento tenso vivido pela turma foi durante a apresentação de seminários na 

disciplina Psicologia Social. Ao serem instigados pela professora para falar com propriedade 

do assunto que estavam tratando, alguns estudantes demonstraram ansiedade e nervosismo. 

Ela pedia para que eles não ficassem repetindo o que estava escrito no texto, que trouxessem 

contribuições que fossem além do material base. Marina e as duas moças de seu grupo 

também ficaram tensas, mas, de acordo com as colocações da professora, elas conseguiram 

fazer uma boa discussão do material.   

Sobre a relação de Marina com os colegas, de modo geral, ela se relacionava bem com 

todos. Quando caminhávamos pelos corredores ou chegávamos à sala de aula, ela e os colegas 

sempre se cumprimentavam, no entanto ela parecia ser mais próxima de uma moça da cidade 

de Lavras – MG. Marina realizava com esta moça a maioria das atividades em grupo, mesmo 
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quando os grupos podiam ter mais componentes. Segundo a estudante, elas achavam melhor 

somente as duas se juntarem, porque assim evitariam aborrecimentos que, normalmente, 

teriam em grupos maiores. Estes aborrecimentos estariam relacionados à falta de 

compromisso de alguns colegas quando realizavam trabalhos em grupos. 

Durante o intervalo das aulas, Marina ficava em companhia desta amiga. Elas iam à 

cantina, passeavam de fora do campus e sentavam, algumas vezes, à porta da Igreja para 

conversar. As estudantes conversavam desde assuntos relacionados ao curso até assuntos 

pessoais. Dentro de sala, Marina conversava também com outros colegas demonstrando 

afinidade com um rapaz que se sentava próximo a ela, mas nas horas vagas ficava mesmo na 

companhia da amiga. 

A estudante tinha, também, bom relacionamento com os professores. No entanto, 

demonstrava um pouco de reserva na sua relação com eles, mas quando necessitava não 

deixava de procurá-los e parecia ser bem tratada por eles. 

No que se refere ao pertencimento racial, não notei nenhum ato de discriminação e/ou 

preconceito entre os estudantes ou entre esses e os professores. Todavia, é interessante 

destacar que a moça mais próxima de Marina era de cor parda
17

. O que não quer dizer que os 

grupos formados naquela turma se orientavam de acordo com o pertencimento racial, mas, 

sim, por afinidade conforme pude observar. 

Assim, com a exposição das vivências da estudante Marina, nós terminamos a 

apresentação das quatro universitárias negras acompanhadas neste trabalho. A partir da 

reconstrução das trajetórias escolares e da descrição das experiências vividas por estas 

estudantes no ambiente familiar, universitário e, quando possível, no mundo do trabalho, 

tivemos a intenção de tornar conhecida a vida delas no interior de um curso de graduação. Já 

no próximo capítulo, nos dedicaremos à interpretação do material empírico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Considerando que a categoria negro engloba pardos e pretos, utilizei a denominação parda neste texto 
apenas com a finalidade de especificar as características fenotípicas da pessoa em questão. 
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CAPÍTULO IV 

 

A CONSTRUÇÃO DO “CAPITAL ESCOLAR” POR MULHERES NEGRAS DAS 

CAMADAS POPULARES 

 

  

No capítulo anterior, apresentamos as estudantes que foram acompanhadas no decorrer 

desta pesquisa. Agora, neste capítulo, pretendemos nos deter na interpretação do material 

empírico. Para isso nos apoiamos no conceito de “circunstâncias atuantes” (PORTES; 

SILVA; CAMPOS; SANTOS, 2012), já descrito na introdução deste trabalho, a fim de 

evidenciarmos a forma como ocorre o processo de construção do “capital escolar” por 

universitárias negras de origem popular. Ou seja, nos dedicamos a tecer as circunstâncias 

atuantes na vida destas mulheres negras de origem popular durante a busca por um diploma de 

nível superior. 

Para construí-las utilizamos os relatos das trajetórias escolares feitos no momento das 

entrevistas e também o material construído mediante ao acompanhamento das vidas das 

estudantes. Dessa forma, conseguimos identificar um conjunto de cinco “circunstâncias 

atuantes” que se revela no processo de construção do “capital escolar” das mulheres negras, 

aqui, acompanhadas. Estas circunstâncias dizem respeito ao deslocamento social, à “boa 

vontade” com relação à escola, à crença na ascensão social via escola, à falta de envolvimento 

familiar e às características estruturais das famílias. 

Conforme alerta Portes (2003, p. 65), essas circunstâncias podem variar de família 

para família, no nosso caso, de estudante para estudante, mas elas guardam relações entre si e 

só fazem sentido se inseridas “na rede de seus entrelaçamentos concretos”, sendo que não 

parecem possuir efeito importante de forma isolada. 

Este capítulo está estruturado em cinco tópicos, assim, neste primeiro momento, 

trataremos do deslocamento social vivenciado pelas estudantes ao entrar em contato com o 

ambiente universitário. 

 

4.1 – Deslocamento social 

 

A criação do ensino superior no país tinha como foco atender os interesses de uma 

minoria branca e de alto poder aquisitivo. Sendo assim, grande parte da população brasileira 
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ficou fora de seus bancos, mesmo que possamos encontrar casos de negros que tiveram 

sucesso no ensino superior, em diferentes épocas
18

.  

Entre 2003 e 2012, o número de matrículas no ensino superior cresceu 81%. Eram 

3.887.022 matrículas em 2003, ampliadas para 7.037.688 (BROCCO & ZAGO, 2014, p. 2). 

Mas, como observa Zago (2007, p. 147), ainda, estamos longe de uma democratização neste 

nível de ensino. De uma democratização que “garanta não apenas a elevação das chances pela 

ampliação de vagas, mas a aproximação das chances entre os diferentes grupos sociais”. 

Mesmo que estejamos longe desta democratização, ainda sim, uma parcela das 

camadas populares tem conseguido acessar este grau e nele permanecer. Todavia, este acesso 

e permanência têm se caracterizado de forma distinta se comparada à inserção das camadas 

médias e das elites, conforme o caso das quatro estudantes acompanhadas nesta pesquisa.  

A observação das experiências destas estudantes revelou que o acesso e a permanência 

delas no ensino superior são marcados pelo deslocamento social. Este deslocamento, vivido 

por muitos discentes de origem popular como um sentimento de não pertencimento, já foi 

identificado por autores como: Viana (1998 e 2003), Portes (1999), Piotto (2007), Pinheiro 

(2007), Pereira e Passos (2007). 

Viana (2003) trabalhando com a noção de distanciamento social e cultural, se reporta a 

este deslocamento ao falar das dificuldades vividas na escola pelos estudantes que investigou. 

Ela identificou duas formas de existência destas dificuldades e para descrevê-las tomou 

emprestada a imagem de peixe fora e dentro d’água, que foi utilizada por Olga uma das 

estudantes entrevistadas. Segundo a autora, a escola representou para algumas estudantes “um 

espaço onde foi possível, ao mesmo tempo, estar à vontade, como o peixe n’água [...], e se 

sentir estrangeira, desadaptada, marginal, como o peixe fora d’água”. Enquanto que para 

outros “prevaleceu a desadaptação, vivenciada sobretudo nos níveis mais avançados de 

escolaridade”. 

No que se refere às vivências por mim observadas, o que denominei de deslocamento 

social se deixa transparecer, por exemplo, no relato de Marina sobre os seus sentimentos 

quando entrou na universidade. Os primeiros momentos neste espaço lhe despertaram uma 

sensação de que não fazia parte daquele mundo, levando-a a procurar ajuda psicológica, como 

podemos verificar na sua fala: 

 

Mais foi difícil no início, foi difícil! Eu cheguei no primeiro dia e não conhecia 

ninguém mesmo e já tava todo mundo enturmado, acho que o pessoal já tinha 

                                                           
18

 Ver, por exemplo, os trabalhos de Portes e Cruz (2007), Portes e Sousa (2011), Portes e Lopes (2013). 
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pegado contato. Sei la! Aí tinha uma menina, assim, no canto, assim meio isolada, aí 

eu comecei a puxar conversa com ela. Mais eu sempre... Até que eu comecei a fazer 

terapia, mais esse período de início foi muito difícil. Que era todo mundo de classe 

mais alta, ainda mais psicologia que costuma passar um povo... A maioria fez 

cursinho. O cara fez escola particular, formou em escola particular. A maioria tudo 

branco, a maioria branco. Aí eu já chegava, assim..., nossa! Acho que só tinha dois 

negros e eu. Aí eu me sentia..., nossa! [...] Até que comecei depois a fazer terapia, 

mais era difícil. [...] Tinha uma época que no intervalo eu ia lá pro laboratório de 

informática pra ficar mexendo no computador, pra não ficar sozinha. Eu reclamava 

que ninguém vinha até mim, mais eu não ia. Porque eu achava, nossa, esse povo 

todo chique! Sempre me diminuindo, ainda mais que eu passei de segunda chamada. 

[...] Tem um projeto aqui [na universidade] que chama Longe de Casa. Eu não tava 

longe de casa, mais eu não tava me sentido nem um pouco à vontade aqui. Pra mim 

eu não tava... Faltava aquele sentimento de pertencer, sabe? Eu não pertenço a isso 

aqui. Tipo, cai aqui, sabe? Aí começou ter esse [projeto] Longe de Casa, aí eu fui 

participar. [...] Só que tinha um tempo limite, n‟é? Aí eu fui conversar com a moça e 

tal, falei com a estagiária. Falei que eu queria continuar ou se tinha algum outro 

trabalho que eu podia ir, pra me ajudar, porque eu ainda estava com dificuldade. Aí 

que ela falou de um convênio da universidade [...] da Assistência Estudantil [...]. Aí 

que eu comecei a fazer [terapia] com essa psicóloga. [...] Eu fiquei fazendo durante 

dois anos, aí que foi melhorando... Nossa! [...] Foi difícil, foi difícil... (Entrevista 

realizada com a estudante no dia 5 de maio de 2014) 

 

Sobre isto, Pereira e Passos (2007, p. 26), ao falarem dos primeiros contatos de 

estudantes das camadas populares com o ambiente universitário, apontam que estes estudantes 

experimentam, em maior ou menor intensidade, o sentimento de não pertencimento ao espaço 

acadêmico, em virtude dos modos, postura, gostos e vestimentas – o habitus – predominantes 

na universidade. E para isso muito contribui o tratamento indiferente, discriminatório ou 

mesmo estigmatizante dos colegas de turma, às vezes sob forma de olhares, comentários, 

outras vezes, recusando a participação nos trabalhos de grupo, o que os deixam humilhados, 

ressentidos ou com um profundo sentimento de inferioridade
19

. 

Para Piotto (2007), que trabalha com a noção de solidão e desenraizamento, a entrada 

na universidade significa o encontro e a convivência com a desigualdade social, um caminho 

marcado pela solidão e pelo desenraizamento, por um sentimento de não pertencimento. 

Já Pinheiro (2007) pontua que 

 

a passagem do ensino médio para universidade [...] para os jovens de origem 

popular, é uma transição entre dois mundos: o seu bairro pobre de origem e o 

convívio inédito com segmentos sociais das classes média e alta, em cujos valores 

eles passam a transitar. (PINHEIRO, 2007, p. 2) 

 

 

                                                           
19

 Para Portes (2001) trata-se de uma diferença cultural, pois os estudantes provenientes dos meios populares 
não possuem as mesmas disposições econômicas e culturais daqueles provenientes das camadas médias e 
elites. Acredito que essas diferentes visões desses autores são complementares.  
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Com base nesta fala do autor, talvez possamos afirmar que este sentimento de 

deslocamento social, aqui apontado, pode se processar em via de mão dupla, ou seja, “o 

ingresso no ensino superior pode igualmente gerar impactos em outros espaços de convívio 

como da família e da localidade de moradia” (BROCCO & ZAGO, 2007, p. 13). 

No caso das estudantes acompanhadas nesta pesquisa, exceto Aline, foi possível notar 

na ausência de contato sistemático com os vizinhos este deslocamento com relação ao local de 

moradia. Durante o período que acompanhei a vida destas jovens pude observar que elas não 

mantinham contato com seus vizinhos. Não era comum entre elas e os vizinhos a frequência a 

casa uns dos outros e nem momentos de conversas rápidas. Sobre esta falta de contato com os 

vizinhos, a estudante Kênia se expressou da seguinte maneira, quando perguntada se tinha 

amigos nas proximidades de sua residência: “Não compensa. Este povo é muito esquisito”. 

Enquanto que Marina atribui esta ausência de contato aos problemas de saúde da mãe. E 

Josiane vê na falta de tempo um empecilho para isso. 

Mas o que pude perceber, tanto no caso de Kênia quanto no de Marina, é que o fato 

delas estarem no ensino superior causa certo “mal estar” entre as suas famílias e os vizinhos. 

Visto que, as outras famílias que moram na mesma rua das estudantes não possuem filhos 

neste nível de ensino. 

Voltando ao deslocamento vivido no âmbito universitário, a estudante Josiane fala de 

uma sensação de espanto ao entrar em contato com este ambiente. E outro fato demonstrativo 

desse sentimento de deslocamento pode ser visto na forma como Kênia se relaciona com este 

espaço e com os colegas de turma. 

Desde o início do acompanhamento da vida universitária de Kênia percebi que ela 

ficava a maior parte do tempo sozinha. Como foi dito no capítulo anterior, a estudante tinha 

uma relação mais próxima com apenas dois colegas e, mesmo assim, esta proximidade se 

restringia ao mundo acadêmico. Esta solidão é identificada também por Portes (1999) que 

afirma que a trajetória universitária dos estudantes das camadas populares se produz de forma 

bastante solitária, até mesmo em função da ausência de outros egressos destas camadas.  

Além disso, a dificuldade de inserção da estudante em grupos para a realização de 

trabalhos, conforme destaquei anteriormente, também pode ser indicativo deste deslocamento 

social. Mesmo que para Kênia esta situação pareça normal, como ela afirma, ainda sim, 

concordo com Pereira e Passos (2007, p. 27) que, ao se referirem à permanência na 

universidade dos estudantes por elas investigados, pontuam que essa é “marcada pela 

violência simbólica, [...], tanto mais eficiente quanto menos se deixa ver, quanto menos é 
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reconhecida, seja entre os que a ela estão sujeitos, os dominados, ou mesmo pelos que a 

exercem, os dominantes”.  

Todavia, é pertinente considerar também, no caso das estudantes acompanhadas neste 

trabalho, que além do pertencimento de classe o racial contribuiu significativamente para que 

este sentimento de deslocamento social vivido no espaço acadêmico se concretizasse. Uma 

vez que estar em um espaço onde se é minoria certamente não se processa sem que esta 

presença seja permeada por tensões e conflitos simbólicos. Dessa forma, não é sem razão que 

Pereira e Passos (2007, p. 27) afirmam que “os traços de distinção, que identificam os atores 

positiva ou negativamente, tornam-se diferenças de fato, evidenciadas pelos dominantes para 

manter o domínio no campo e o controle sobre ele”. 

Mas, de acordo com Piotto (2007), na experiência universitária, mesmo que os 

estudantes encontrem solidão, situações de desenraizamento e humilhação social, o 

sofrimento não constitui a tônica de seus relatos frente a perspectivas de vida nunca 

imaginadas, diferentes das já traçadas pela sua condição social.  

Assim, diante deste “mundo novo” de possibilidades as estudantes observadas nesta 

pesquisa demonstram “boa vontade” com relação à escola. Circunstância que trataremos no 

próximo tópico. 

 

4.2 – “Boa vontade” com relação à escola 

 

Conforme indicam Nogueira e Nogueira (2009, p. 59), Bourdieu distingue 

frequentemente três conjuntos de disposição e de estratégias de investimento escolar que 

seriam adotadas tendencialmente pelas classes populares, pelas classes médias e pelas elites. 

Referindo-se às camadas populares, lugar de origem das universitárias por mim 

acompanhadas, os autores pontuam que estas camadas se caracterizariam pelo pequeno 

volume de seu patrimônio, qualquer que seja o tipo de capital considerado. Em virtude disso, 

o investimento escolar nas camadas populares tenderia a ser mais imediato e moderado. No 

entanto, identificar tal investimento não é uma tarefa fácil. Exige esforço e concentração, pois 

um olhar desatento levaria a crer que os sujeitos das camadas populares são totalmente alheios 

às ações da escola. Que eles por possuírem baixos recursos econômicos, sociais e culturais 

não tentam, de alguma forma, continuar no “jogo”. 

De modo geral, pode-se dizer que as universitárias aqui acompanhadas buscam a cada 

nível de ensino concretizado se manter no “jogo”. Assim, no conjunto das experiências 
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observadas, foi possível identificar que a outra circunstância atuante no processo de 

construção do capital escolar seria a “boa vontade” com relação à escola. “Boa vontade” 

expressa na “dedicação” aos estudos, na preparação para os seminários e para as atividades 

avaliativas e também na assiduidade às aulas. “Boa vontade” que foi se consolidando muito 

antes da entrada na escola, que foi sendo construída na própria casa “de forma discreta e 

aparentemente desprovida de intenções” (PORTES, 2001, p. 98). Conforme podemos 

verificar nos relatos das estudantes sobre a atuação dos familiares nos momentos anteriores e 

iniciais da escolarização formal. 

As entrevistas realizadas com as universitárias demonstraram que desde os anos 

iniciais da escolarização elas manifestam esta “boa vontade” diante do saber escolar. Todas 

tiveram um percurso sem reprovações. Com exceção de Aline, elas afirmam que sempre 

gostaram de estudar e que eram boas alunas. Sobre isto, Josiane se expressa da seguinte 

maneira: “sempre gostei de estudar, sempre me dediquei”. Enquanto que Mariana pontua que 

“era boa aluna, eu nunca tive notas ruins”. 

Aline não afirma o gosto pelos estudos, mas isso não significa que a estudante 

desconsidera o valor da escola, porque se assim fosse, provavelmente ela não estaria, hoje, no 

ensino superior. E como foi dito antes, Aline entrou para pré-escola já sabendo ler e escrever 

e talvez isso explicaque, em parte, a sua forma de se relacionar com os estudos. Além disso, 

“é importante lembrar que as classes populares não constituem um bloco monolítico e 

homogêneo” (NOGUEIRA, 1991, p. 93). Sendo assim, entre as frações de classe manifestam-

se distinções importantes, dentre as quais estaria a forma como se relacionam com a escola. 

Nesta direção, o acompanhamento da vida destas mulheres aponta para formas e intensidades 

diferentes de dedicação aos estudos. 

Aline apresentava um envolvimento mais comedido com os estudos, no entanto 

sempre demonstrou preocupação em cumprir as exigências universitárias, tais como: 

preparação para os seminários e as avaliações, realização de estágios e, às vezes, leitura prévia 

dos textos para as aulas. Em casa, de acordo com o seu relato e com as minhas observações, 

os momentos de estudos aconteciam durante as madrugadas, pois a sua rotina de trabalho não 

lhe permitia se deter aos estudos no período diurno. Nos finais de semana, apenas estudava 

quando as atividades acadêmicas se acumulavam. 

Josiane sempre demonstrou muita preocupação em dividir a sua rotina diária entre o 

trabalho, os cuidados com o filho e os momentos de preparação para as aulas, conforme se 

pode verificar na descrição de sua vivência. A estudante sempre lia os textos determinados 
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para cada disciplina, se preparava para os seminários e avaliações, além de realizar leituras 

complementares para melhor apreensão dos conteúdos. 

Já a rotina das estudantes Kênia e Marina girava, praticamente, em torno do mundo 

acadêmico. Como apontado no capítulo anterior, Kênia se dedicava exclusivamente aos 

estudos. Na parte da manhã, se ocupava com o trabalho como bolsista de iniciação científica, 

à tarde, ou estava em casa estudando ou tinha aula na universidade e à noite assistia às aulas 

do curso. 

O cotidiano de Marina, também, era ocupado com as atividades da universidade. 

Sendo assim, durante as manhãs ela ficava em casa estudando, à tarde, duas vezes por 

semana, realizava os estágios de atendimento psicológico e no período noturno assistia às 

aulas na universidade. 

Assim, considerando este esforço das estudantes para cumprir a com as obrigações de 

um curso universitário, nota-se que a “boa vontade” com relação à escola, presente nestes 

percursos, tem sido suficientemente forte para garantir que elas permaneçam no “jogo”. E 

mais que permanecer no “jogo”, pode-se dizer que a atitude de “boa vontade” destas 

universitárias diante dos estudos estaria vinculada também à possibilidade de mudança de 

rumo, no que diz respeito à posição social que hoje se encontram. 

 

4.3 – A crença na ascensão social via escola 

 

Além do deslocamento social e da “boa vontade” com relação à escola, a crença na 

ascensão social via escola foi outra circunstância atuante identificada no processo de 

construção do capital escolar das quatro mulheres negras universitárias. 

A partir das entrevistas e do acompanhamento da vida destas mulheres, foi possível 

notar que a crença na ascensão social via escola antecede à entrada delas no ensino superior. 

Esta circunstância já se manifestava no discurso dos pais, ao encorajar as filhas no 

prosseguimento dos estudos, como podemos observar na fala de Josiane ao se referir ao 

discurso de seus pais: “se você quiser ter uma vida melhor que a nossa, se você quiser 

conseguir alguma coisa melhor, você tem que estudar”.  

Sobre isto, Nogueira e Nogueira (2009) apontam que as camadas populares  

 

Tendem, assim, a encarar a ascensão social menos como acesso a altas posições 

sociais e mais como possibilidade de evitar postos instáveis e degradantes, que não 

garantem uma vida com dignidade. [...] Esperar-se-ia dos filhos que eles estudassem 

apenas o suficiente para se manter [...] ou se elevar ligeiramente em relação ao nível 



131 
 

 
 

socioeconômico alcançado pelos pais. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p. 60-

61) 

 

Nesta mesma direção, Thin (2006, p. 38) afirma que para famílias de baixa renda o 

sentido da escolarização reside nas possibilidades sociais que ela viabiliza e sobre as quais 

baseia sua promessa, seja em termos de futuros profissionais, seja em matéria de 

conhecimentos que permitam que o sujeito “se vire” na vida cotidiana. 

Assim, pude perceber, a partir das falas das estudantes, que elas interiorizaram o 

discurso dos pais e fazem dele o suporte para empreender um prolongado processo de 

escolarização. Parecendo depositar na escola suas “expectativas de promoção social”, como se 

pode observar na afirmação de Kênia: “Ah! Eu quero continuar estudando, fazer mestrado e 

doutorado. Quero trabalhar como bióloga... ter uma vida melhor, comprar um carro, ajudar 

minha família”. 

Segundo Nogueira (1991), as famílias das camadas populares veem 

 

nos certificados escolares (o diploma), o meio necessário para se escapar às 

condições mais precárias de existência. E a confiança depositada na escola para 

esses fins não se esgota na busca de um posto mais qualificado na divisão técnica do 

trabalho (e portanto melhor remunerado), mas expressa ainda a aspiração a um lugar 

simbólico (ser alguém na vida) que afaste a ameaça da desqualificação social. 

(NOGUEIRA, 1991, p. 91) 

 

As considerações da estudante Josiane, no que diz respeito às suas expectativas com 

um diploma de nível superior, parecem ir em direção aos apontamentos desta autora. 

 

[...] Eu não faço Administração pra abrir um negócio, não é pra abrir nada disso. Eu 

faço Administração pra tentar ficar deixando currículo em empresa, porque a minha 

família é pobre, sem influencias [...] a minha ideia é após o curso fazer um MBA ou 

um mestrado, futuramente um doutorado. Mas antes disso eu preciso trabalhar, n‟é? 

Me manter. Então, a minha ideia é passar num concurso. [...] a minha ideia é me 

tornar professora de curso superior. (Entrevista realizada com a estudante no dia 22 

de agosto de 2014). 

 

No caso de Aline, a crença na ascensão social via escola se evidencia na medida em 

que a estudante parece delegar à sua formação superior o poder de mudar a sua condição 

social. Dessa forma, um diploma de nível superior lhe forneceria os subsídios necessários para 

que possa, futuramente, buscar melhor colocação no mundo do trabalho, conforme podemos 

perceber em sua fala: “Quero buscar minha autonomia financeira por mim mesma, sem 

precisar ficar „escondida‟ na casa de ninguém”. 
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Logo em seguida, ao falar sobre o porquê de está no ensino superior, Aline esclarece 

as suas expectativas. 

 

 [...] o que eu estou fazendo [no ensino superior]? Estou tentando mudar a minha 

condição social para que eu possa ter uma empregada um dia, independente de ser 

branca ou negra. Eu não quero continuar a minha vida inteira sendo empregada. 

(Entrevista realizada com a estudante no dia 14 de agosto de 2014) 

 

Agora no que se refere à estudante Marina, a crença na ascensão social via escola 

parece diluída em um forte desejo de encontrar uma maneira de ajudar nos problemas de 

saúde de seus pais. Desde criança, ela vive em um ambiente conturbado devido, 

principalmente, aos problemas de saúde da mãe, talvez, por isso esta circunstância não é tão 

notória em sua caminhada no ensino superior. Marina, também, pretende chegar ao mestrado 

e ao doutorado, no entanto antes de pensar em se ascender socialmente a sua maior 

preocupação é compreender e poder ajudar, especificamente, no problema de saúde de sua 

mãe.  

 

4.4 – A falta de envolvimento familiar 

 

A falta de envolvimento familiar foi outra circunstância constatada no percurso 

universitário das estudantes. Porém falar desta circunstância exige certa cautela, uma vez que 

podemos ser levados a interpretar a falta de envolvimento familiar como “omissão parental” 

ou indiferença. Fato que não tem correspondência na realidade das famílias populares, porque, 

primeiro, como afirma Lahire (1997, p. 334) “o tema da omissão parental é um mito” e, 

segundo, conforme aponta Nogueira (1991), a relação das famílias das camadas populares 

com a escola 

 

é marcada pelo distanciamento e retraimento que, a observadores desavisados pode 

até mesmo soar como indiferença. Trata-se no entanto de uma falsa-indiferença, já 

que essas famílias se revelam ao mesmo tempo concernidas e tocadas pelo processo 

de escolarização, embora este se encontre sempre à mercê da situação econômica e 

das possibilidades vividas no momento. (NOGUERIRA, 1991, p. 94) 

 

Nesta mesma direção, Thin (2006) ao se referir a este tema, denominado por ele de 

“demissão dos pais”, afirma que 

 

não existe desinteresse das famílias populares no que tange à escolaridade dos 

filhos, mesmo se o interesse não se manifesta em conformidade com os desejos dos 
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professores. Para os pais, a escola é imprescindível e esperam dela efeitos concretos 

na vida social dos filhos. (THIN, 2006, p. 37-38) 

 

Assim, considerando estes apontamentos, a falta de envolvimento familiar, 

evidenciada nas experiências vividas pelas universitárias por mim acompanhadas, estaria 

vinculada, por um lado, à premente necessidade de inserção no mundo do trabalho e, por 

outro, à própria incapacidade dos membros da família de compreender e intervir no processo 

de escolarização das filhas. Desse modo, não é sem razão que Thin (Ibidem, p. 41) fala que 

“eles [os pais] não investem diretamente no trabalho escolar porque se acham incapazes, 

porque não dominam as ferramentas necessárias à escolaridade e ao acompanhamento 

escolar”. 

No caso da universitária Marina, a falta de envolvimento familiar, identificada no seu 

processo de construção do “capital escolar”, se relacionaria ao fato de seus pais não 

enxergarem valor em uma escolarização prolongada. Após a conclusão do ensino médio, os 

filhos já teriam conhecimentos suficientes para a inserção no mundo do trabalho. 

Como é sabido, “o retorno do investimento escolar se dá no longo prazo” 

(NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p. 61). Dessa forma, a família de Marina, em função de 

sua condição socioeconômica, estaria menos preparada para suportar os custos econômicos 

dessa espera, especialmente o adiamento da entrada dos filhos no mundo de trabalho. Além 

disso, a incompreensão do trabalho escolar, por parte da família, é outra razão desta falta de 

envolvimento, como podemos observar no seguinte relato: 

 

[...] uma vez minha mãe comentou assim que ela achava que eu ficava lá [no quarto] 

pra fingir que eu tava estudando, mais eu tava estudando, sabe? [risos] Nossa! Eles 

acham ruim. Eles acham que eu não queria fazer o serviço de casa, que eu tava só 

enrolando [...]. E eu desesperada com um monte de coisa. (Entrevista realizada com 

a estudante no dia 5 de maio de 2014) 

 

No que se refere às estudantes, Aline e Josiane, foi possível perceber que a falta de 

envolvimento familiar se revela, praticamente, na incapacidade da família, principalmente dos 

pais, de intervir no processo de escolarização das filhas, em virtude do baixo nível de 

escolaridade que possuem. Enquanto que no caso de Kênia, esta circunstância se deixa ver, 

também, na incapacidade, de uma de suas irmãs, de compreender o trabalho escolar efetuado 

pela estudante, conforme foi apontado no capítulo anterior. 

Todavia, é importante ter certo cuidado para falar desta circunstância, pois vale 

destacar que as quatro estudantes “vivem na casa dos pais e recebem, gratuitamente, moradia, 
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alimentação e benefícios indiretos” (ROMANELLI, 2003, p. 120). O que não deixa de ser 

uma forma de envolvimento, principalmente por parte dos pais. 

Assim como este autor constatou em seu estudo com famílias das camadas médias, 

sem este apoio não financeiro, não cultural, dificilmente estas mulheres permaneceriam no 

ensino superior.  Apoio que “tem um valor não apenas material, mas está impregnado de 

afeto, mesmo quando isso não é expresso de modo claro” (Idem, ibidem). 

Considerando que a falta de envolvimento familiar se revelou basicamente através de 

dois marcadores, é pertinente que voltemos o nosso olhar para a própria estrutura das famílias 

destas mulheres. Dessa forma, no próximo tópico, falaremos das características estruturais das 

famílias.  

 

4.5 – As característica estruturais das famílias 

 

Primeiramente, é necessário esclarecer o que estamos chamando de características 

estruturais das famílias. Denominamos de características estruturais das famílias o conjunto 

de ações e/ou suportes presentes na vida destas jovens que de alguma forma criaram 

condições para se levar adiante um processo de escolarização prolongado. 

No conjunto das experiências observadas foi possível notar que todas as estudantes 

moravam em casa própria e que pelo menos um dos pais possuía empregos fixos duradouros. 

Fato de grande importância para aquelas famílias cujas condições econômicas são frágeis e 

que qualquer imprevisto pode abalar profundamente a ordem familiar. Poder contar com estes 

suportes libera, em parte, os sujeitos dos meios populares para pensar e se dedicar na 

resolução de outras questões como, por exemplo, a busca por melhores condições de vida por 

meio de uma escolarização longa, atípica nas famílias de camadas populares, principalmente 

negras, conforme o caso das mulheres aqui acompanhadas. 

Assim, pode-se dizer que residir em casa própria e ter pais em empregos fixos foram 

os suportes que favoreceram certa segurança para essas famílias e garantiram a estabilidade 

escolar para as filhas. 

Quanto às ações identificadas na trajetória escolar destas mulheres é preciso lembrar 

que essas são quase sempre inconscientes, nem sempre visam um fim específico e são de 

ordem prática. 

É necessário ressaltar no caso dessas mulheres a construção da boa vontade escolar 

desde tenra infância, pois, todas as mulheres acompanhadas apresentam a entrada no mundo 
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escolar muito cedo, construindo uma boa disposição para lidar com a forma escolar (THIN, 

2006). As disposições criadas a partir dessa possibilidade, como vêm mostrando as pesquisas 

(NOGUEIRA, 2003), são favorecedoras à construção de um percurso escolar longo. 

 Assim, observar-se também no percurso inicial das estudantes, exceto no de Marina, 

uma efetiva influência do outro nas suas vidas escolares. Essa boa influencia já vem sendo 

mostrada em outras pesquisas que se ocupam com trajetórias de pobres rumo ao ensino 

superior público (PORTES, 2003). Esta influência ocorre de forma direta, como no caso de 

Aline que foi alfabetizada antes dos seis anos pela sua madrinha, ou de forma indireta, 

conforme a atuação da tia de Josiane que todas as vezes que vinha de Belo Horizonte passar 

férias em sua casa, trazia livros e lhe contava muitas histórias. Para Kênia esta influência se 

deu na figura do irmão que a incentivava, além de ser o seu interlocutor quando da entrada na 

universidade. 

Acompanhar os deveres de casa e olhar os cadernos pode até não ser prática comum 

de algumas famílias das camadas populares, considerando o capital escolar das mães dessas 

famílias, mas no caso de três das estudantes acompanhadas esta prática constitui outra 

característica destas famílias. 

Resende (2012), ao discutir as concepções e as práticas escolares e familiares em 

relação ao dever de casa focalizando dois grupos sociais distintos pertencentes às camadas 

médias e populares, aponta que a prescrição dos deveres de casa e o seu acompanhamento 

pelas famílias pressupõem a existência de dois espaços sociais especializados – o doméstico e 

o escolar –, implicando, ao mesmo tempo, a diferenciação de funções e a comunicação entre 

eles. Por meio desta prática se instaura uma teia de relações sociais que interliga professores, 

alunos, pais e outros agentes envolvidos no acompanhamento aos deveres, tais como parentes, 

vizinhos, professores particulares. Nesse sentido, o dever de casa constitui um forte vínculo 

de interação entre família e escola e coloca cotidianamente em questão a divisão do trabalho 

educacional entre essas duas instâncias socializadoras.    

Assim, foi possível observar que da pré-escola ao ensino fundamental as estudantes, 

Aline, Josiane e Kênia, contaram com o acompanhamento e ajuda de algum familiar durante a 

realização dos deveres de casa. 

Aline recebia a ajuda dos primos, pois, de acordo com ela, a sua mãe não possuía 

conhecimentos para lhe ensinar, mas ela olhava com frequência os seus cadernos até a 

conclusão do ensino fundamental. 
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No caso de Josiane, este acompanhamento ocorreu até a 2ª série do ensino 

fundamental e era oferecido pela sua mãe, que além de olhar os seus cadernos fazia alguns 

exercícios extras com ela. Enquanto que Kênia contava com a ajuda do irmão. 

É certo que a influência do outro e o acompanhamento da vida escolar tenha ocorrido 

apenas nos anos iniciais da escolarização destas jovens, mas foi possível perceber que as 

disposições criadas a partir dessas práticas deram frutos que hoje estão sendo colhidos. 

Dessa forma, observa-se que as circunstâncias apresentadas parecem atuar 

simultaneamente como empecilho e motivação. Se por um lado, o deslocamento, o sentimento 

de não pertencimento traz dúvidas quanto à capacidade de ter chegado ao ensino superior, por 

outro, a escola é vista como meio de ascensão social e afirmação enquanto mulheres e negras. 

E, talvez, por isso, estas estudantes deixam transparecer um forte desejo de seguir em frente e 

galgarem níveis mais elevados dentro do sistema de ensino, como o desejo expresso de fazer 

mestrado, doutorado e tornar-se professora do ensino superior, como é o caso de uma das 

mulheres acompanhadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consciente das limitações deste trabalho, as considerações aqui apresentadas não têm 

a pretensão de esgotar a discussão sobre a vida de mulheres negras provenientes das camadas 

populares que conseguem chegar ao ensino superior. Na verdade, desejo que estas 

considerações possam despertar o interesse de outras pessoas sobre a temática tratada neste 

estudo. 

Gostaria de iniciar estas considerações com alguns apontamentos feitos pelas 

estudantes após terem lido o texto construído.  

Willis (1991), no estudo realizado com doze rapazes adolescentes de classe operária, 

de uma escola secundária inglesa, apresentou a transcrição de uma discussão do grupo que se 

centrou na forma como o seu papel de pesquisador tinha sido visto e no que os “resultados” da 

pesquisa significavam para os adolescentes.  

No caso desta pesquisa, as considerações feitas pelas estudantes giram em torno dos 

sentimentos que elas tiveram ao participar do estudo, do significado do trabalho para elas e da 

identificação com o texto lido. Então, apoiando-me neste autor destaco alguns destes 

apontamentos. 

De modo geral, as estudantes pontuaram um sentimento de felicidade em participar da 

pesquisa. Também, destacaram o “estranhamento” e o “desconforto” sentidos nos primeiros 

momentos de acompanhamento, devido ao fato de compartilhar as suas vidas com uma pessoa 

até então desconhecida. Sobre o significado deste trabalho para elas, esse aparece relacionado 

ao fato da pesquisa tratar das vivências de mulheres negras das camadas populares. Desse 

modo, o estudo representou para elas uma forma de colocar a temática “mulher negra” em 

discussão. Significou, ainda, uma oportunidade de “retrospectiva” e de reflexão sobre a 

própria trajetória escolar e social. E quanto à identificação com o material construído, as 

universitárias afirmaram que conseguiram se reconhecer no texto. 

Inicialmente, a nossa proposta era acompanhar durante quinze dias a vida de cinco 

mulheres negras graduandas de cursos da UFSJ. Mas os limites impostos pelo tempo à 

execução do trabalho e a dificuldade de encontrar pessoas que realmente estivessem dispostas 

a expor as suas vidas e serem acompanhadas, foram alguns dos obstáculos que enfrentamos e 

que nos fizeram tomar a decisão de observar a vida de, apenas, quatro mulheres. Gostaríamos 

de ter acompanhado a vida de uma estudante de um curso das ciências exatas e que fosse 

altamente seletivo, mas isso não foi possível em virtude dos desencontros e do tempo que 
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despendemos na identificação dos sujeitos. Chegamos a identificar e conversar com uma 

estudante do curso de Engenharia Elétrica. Ela estava no 2º período, tinha 19 anos e não era 

natural da cidade de São João del-Rei, no entanto, mesmo com a nossa insistência, a jovem 

não quis participar da pesquisa. 

A nossa intenção era trabalhar com reconstrução de trajetórias, o que de certa forma, 

também, fizemos. Porém, através da incursão na literatura pertinente aos estudos sobre a 

escolarização nas camadas populares, percebemos que uma investigação com características 

etnográficas enriqueceria a abordagem do tema.  

A busca por entendimento de como se dava o processo de construção do “capital 

escolar” por mulheres negras de origem popular, foi o fio condutor desta pesquisa. Assim, 

para que pudéssemos alcançar algum entendimento sobre tal questão, realizamos, além das 

entrevistas, o acompanhamento da vida de quatro estudantes dos seguintes cursos: 

Administração, Ciências Biológicas, Filosofia e Psicologia. 

No primeiro momento do desenvolvimento da pesquisa, dediquei-me às leituras de 

alguns referenciais teóricos com a finalidade de construir uma base em que pudesse apoiar as 

discussões apresentadas nesta dissertação. 

Em seguida, realizei as entrevistas e o acompanhamento da vida das universitárias. 

Finalizada a etapa de construção do material empírico, foi produzido um texto com o objetivo 

de apresentar a vida de cada uma das estudantes. Relatei as experiências delas no convívio 

familiar, no ambiente universitário e no mundo do trabalho.  

Para a análise do material empírico utilizei o conceito de circunstâncias atuantes, 

trabalhado por Portes et al. (2012), visando uma compreensão sobre o processo de construção 

do “capital escolar” por mulheres negras universitárias. 

A partir das vivências observadas foi possível identificar um conjunto de cinco 

circunstâncias atuantes na vida destas estudantes. Estas circunstâncias dizem respeito ao 

deslocamento social, à “boa vontade” com relação à escola, à crença na ascensão social via 

escola, à falta de envolvimento familiar e às características estruturais das famílias. 

Ao entrar em uma universidade os sujeitos das camadas populares, quase sempre, 

experimentam um sentimento de deslocamento social. E este sentimento pode ser 

intensificado se o fator racial for somado à origem deste sujeito. No caso das estudantes 

acompanhadas, o deslocamento vivenciado no contato com o espaço acadêmico nos mostrou 

o quanto ainda, hoje, o ensino superior é excludente. Uma exclusão que nem sempre é 

perceptível, porque se processa de forma sutil.  
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Nota-se, ainda, que este sentimento de deslocamento social não é vivido apenas na 

universidade, mas também no local de moradia. Como destacamos nas experiências de 

Josiane, Kênia e Marina. 

A “boa vontade” com relação à escola parece ser a circunstância que, de certa forma, 

tem permitido que as estudantes permaneçam no sistema de ensino, pois, através da dedicação 

aos estudos, elas manifestam um sentimento de aceitação da escola, mesmo diante de tensões 

e desapontamentos. 

A crença na ascensão social via escola parece ser motivada pelo desejo que estas 

mulheres demonstram em mudar de condição social. Em virtude disso, elas depositam na 

escola, em um processo de escolarização prolongado, todas as suas expectativas de promoção 

social. 

A falta de envolvimento familiar foi outra circunstância identificada durante o 

processo de construção do “capital escolar” destas universitárias. Assim, destacamos dois 

eixos que poderia estar relacionado a esta falta de envolvimento. Primeiro, apontamos a 

necessidade de inserção no mundo do trabalho e, segundo, a incapacidade dos membros da 

família de compreender e intervir no processo de escolarização das filhas. Mas também nos 

atentamos para o fato desta circunstância exigir cuidados ao ser abordada, uma vez que o 

envolvimento da família na escolarização dos filhos pode se efetivar de diversas maneiras e 

nem sempre está ligado a uma intervenção cultural ou material. Ao atentarmos para isto 

tornou-se possível perceber que as características estruturais das famílias, ou seja, as ações 

e/ou suportes presentes na vida destas jovens também exerceram e ainda exercem papel 

fundamental no processo de construção do “capital escolar” delas. 

Assim, a partir das análises efetuadas, pode-se dizer que a construção do “capital 

escolar” pelas mulheres acompanhadas nesta pesquisa, se processa em meio a desafios de 

ordem social, cultural, econômica e racial. Fato que não as impedem de continuar buscando, 

através dos estudos, um lugar diferente daquele que ocupam hoje na sociedade. 

Posso dizer que acompanhar a vida destas mulheres foi um desafio e ao mesmo tempo 

uma possibilidade única de conhecer histórias que são simultaneamente unas e múltiplas, isto 

porque, mesmo que estas mulheres tenham em comum o fato de serem negras e provenientes 

das camadas populares, seus percursos são construídos por experiências heterogêneas que vão 

se revelando nos gestos, nas palavras e nas atitudes perante a escola e a vida. 
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Esperamos que esta pesquisa sirva de motivação para que outras pessoas interessadas 

pelo tema possam propor outras problematizaçãoes ou que se sintam provocadas a aprofundar 

as discussões, aqui, apresentadas. 
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ANEXO I 

QUADRO COMPARATIVO DAS TRÊS LDB 

 
Fontes: 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Resolução n.º 03, de 03 de agosto de 
2005. Define normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos. 
BRASIL. Lei n.° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional. 
BRASIL. Lei n.° 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus. 
BRASIL. Lei n.º 7044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 
referentes a profissionalização do ensino de 2º Grau. 
BRASIL. Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Expedição de Documentos de Escolas Extintas. 
Belo Horizonte: SEE/MG, 1998. 

 
OBS: A Educação Infantil, nas Leis 4024/61 e 5692/71, não traziam orientações para a organização de forma 
específica quanto na Lei 9394/96. 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 9394/96. As formas de organização e enturmação de alunos são definidas a critério de cada 
instituição ou rede de ensino. 

 

                                                           
20 Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005 
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ANEXO II 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, Carteira de 

Identidade ou CPF______________________, Telefone __________estudante da 

Universidade Federal de São João del-Rei, declaro que concordo em participar do projeto de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da referida instituição chamado: 

QUATRO MULHERES NEGRAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI sob a responsabilidade do orientador Prof. Dr. Écio 

Antônio Portes e da orientanda/pesquisadora Rosilene Cunha da Trindade. Além disso, 

autorizo que o meu verdadeiro nome seja utilizado no trabalho.  

 

Sinto-me esclarecida para participar voluntariamente da pesquisa, sentindo-me livre para, a 

qualquer momento, retirar meu consentimento de participação. Participo, portanto, com meu 

consentimento livre e esclarecido, e por isso firmo o presente Termo. 

 

 

 __________________________________________  

Assinatura da estudante 

São João del-Rei, ____ / _______ / _______. 

 
 


