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RESUMO
A pesquisa investiga o acesso de jovens das classes médias no curso de
Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei. Nesse sentido, buscamos
compreender o esforço e os recursos materiais e simbólicos utilizados por essas famílias
para a manutenção dos filhos em sua jornada nos sucessivos vestibulares para este
curso. Para melhor compreendermos as trajetórias desses estudantes até a universidade,
utilizamos entrevistas semidiretivas com seis jovens que possuem idade entre 21 e 26
anos e com seis pais. As entrevistas tiveram a duração mínima de 1 hora e máxima de 2
horas e 33 minutos. Tentamos desvelar as nuanças da trajetória de cada estudante e as
particularidades internas de suas famílias. Famílias que possibilitaram a dedicação
integral dos filhos aos estudos e ao seu “projeto” de ingressar na Medicina. Os nossos
dados nos permitiram mostrar a determinação desses jovens para a imersão no universo
técnico da Medicina. Determinação sustentada pelo tempo de espera, o capital cultural,
o econômico e as práticas diárias de estudos. Mostramos também o acompanhamento
parental que dá suporte ao desejo dos filhos de serem médicos. É através desse suporte
que esses jovens se apoiam e tornam viável o ingresso na universidade pública. Nesse
sentido, identificamos que o suporte financeiro e simbólico ofertado pelos pais ao longo
da trajetória escolar de seus filhos se firmou como o alicerce para o ingresso na
universidade. Um suporte que não é puramente econômico, mas também vislumbrado
sob a importância dispensada aos filhos, do orgulho e a convicção de que eles eram
“bons” alunos e de que “valia a pena o investimento”. O resultado é uma experiência
que comporta tristezas, decepções e sofrimentos impostos pelo insucesso dos filhos nos
vestibulares, sobretudo às mães, que se dotavam de paciência para viverem as
experiências escolares de seus filhos, mas, também, alegrias, com o sucesso do jovem,
que é, também, o sucesso de toda a família. Como conclusão mais abrangente, o
trabalho mostra que, mesmo para as classes médias que aplicaram a estratégia geral do
uso de “boas” escolas privadas, a entrada na Medicina em uma universidade pública só
é possível quando se associam capital escolar, capital econômico, tempo de espera e
determinação individual dos sujeitos.

Palavras-chave: trajetória escolar, classes médias, Medicina, universidade pública,
Sociologia da Educação.
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ABSTRACT
The present research investigates the access of youngsters of middle classes in a
Medical School of São João del-Rei Federal University. With this on mind, we tried to
understand the effort and the material and symbolic resources used by their families to
maintain their children on their journeys to successive “vestibulares” to this course. For
better understanding the trajectories of those students up to university, we used semidirected interviews with six young students, ages ranging from 21 to 26 years old and
with six parents. The interviews lasted at least 1 hour and at the maximum 2 hours and
33 minutes. We tried to reveal the nuances of the each student trajectory and the internal
particularities of their families. Families that allowed the full dedication of the children
to studies and at their “projects” to get into Medical School. Our data permitted us to
show the determination of these young students to immerse at the technical universe of
Medical School. Determination supported by the waiting time, the cultural and
economic capital, and the daily practices of studies. We also showed the parental
follow-up which supports the children’s wishes of being physicians. It’s through this
support that the students count on and make true the entrance to a public university. On
this meaning, we identified that the financial and symbolic support offered by the
parents along the school life of their children is consolidated as a framework to get to
the universities. A support that is not only purely economical, but also seen under the
importance given to children, from the pride and the conviction that they were good
students and that the investment is worth. The result is one experience that contains
sadness, constraints and sufferings imposed by the flaws of children at “vestibulares”,
mainly to the mothers, who were patience providers to live their children’s school
experiences, but, as well, happy with the child’s success, that is also the happiness of
the whole family. As a wider conclusion, the present works shows that, even for the
middle classes that used the general strategies of using good private schools, the
entrance to Medical School in a public university is only possible when we gather
school capital, economic capital, waiting time and individual determination of subjects.

Key-words: school trajectory, middle classes, Medical School, public university,
Sociology of Education.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, o enquadramento família-escola se configura como objeto de
estudo amplamente analisado por uma gama de pesquisadores que tratam das diferentes
trajetórias individuais ou familiares marcadas, sobretudo, pela mobilidade social. E,
mais propriamente, no que diz respeito às práticas e estratégias de escolarização nas
diferentes camadas sociais. É o que verificamos nos trabalhos de Almeida (2002),
Brandão (2003a), Nogueira (1998, 2003, 2008), Romanelli (1995, 2003) quanto às
estratégias escolares desenvolvidas por famílias das classes médias e elites econômicas.
Em Lahire (2008), Portes (2006), Viana (1998, 2003), Zago (2006) em estudos que
tratam de práticas de escolarização e trajetórias escolares de famílias pertencentes às
camadas populares e, em Setton (2002, 2005a) estudos sobre os processos de
socialização e construção de identidades de diferentes sujeitos.
Sob o eixo norteador da relação família-escola, está o fator capital cultural, as
formas de atuação, transmissão e sua incorporação pelos filhos. Ele se constitui como
um dos fatores preponderantes para a determinação de um trajeto escolar regular, sem
interrupções e também em alguns casos visto como responsável pelo itinerário irregular,
acometido por desvios e tropeços. O capital cultural se caracteriza como a posse, a
produção, a apreciação e o consumo de bens culturais tidos como legítimos e que geram
prestígio e poder, seja no interior de um campo determinado ou na sociedade como um
todo (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009).
Esse capital é manifestado de acordo com o pertencimento social e também
pelas combinações estabelecidas entre seus membros e no interior de cada família.
Contudo, não se pode atribuir a um itinerário escolar com tropeços e irregularidades
simplesmente a posse ou a ausência de um capital cultural. Acredita-se, como Lahire
(2008, p. 19), que, para se compreenderem os resultados e comportamentos escolares
dos filhos, é preciso primeiro reconstituir a rede de interdependências familiares através
da qual se constituem seus esquemas de percepção, julgamento, avaliação e as maneiras
pelas quais esses esquemas reagem.
Ainda, na perspectiva de Lahire (2008), o “fracasso” ou “sucesso” escolar pode
ser apreendido como resultado de um grau maior ou menor de contradição das formas
de relações sociais entre uma rede à outra de interdependência. Acreditamos que essa
interdependência existente nas relações sociais diversas se torna ainda mais ativa
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quando inserida na estrutura familiar construída pelas camadas médias, as quais são
marcadas por estratégias e pelo trabalho relativamente consciente dos pais em prol de
maior longevidade escolar dos filhos. Contudo, para Bourdieu (2004, p. 81), as
estratégias não são vistas apenas como o produto de um cálculo consciente e racional.
Elas se caracterizam por serem o resultado do senso prático como “sentido do jogo”, de
um jogo social particular, que se adquire desde a infância e que decorre também da
interiorização de regras sociais.
É relevante ressaltar que a socialização, como menciona Setton (2008, p. 117), é
um processo amplo, que resulta na construção contínua de um modo de ser e estar no
mundo, revestida de um conteúdo moral e ético e permeada por situações de conflito. E
ainda, segundo a autora, tendo os sistemas educativos, as estratégias e as práticas de
socialização dos grupos como responsáveis por expressarem uma visão de mundo e
elaborarem sistemas de valores comportamentais objetivados em símbolos sociais.
Como tema de pesquisa, buscamos investigar as famílias de estudantes que
ingressaram no curso de Medicina em seu primeiro ano na Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ).
Portes (2006, p. 224) define a Medicina como um curso altamente seletivo, dado
o percentual mínimo de acerto para se entrar no curso em uma universidade como a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por exemplo. Segundo o autor, o
vestibular é uma forma reconhecida de seleção entre os candidatos ao curso e, mediante
a análise de uma série de resultados dos vestibulares, pode-se indicar com segurança a
hierarquia existente entre as carreiras universitárias. Ele investigou seis estudantes
provenientes das camadas populares para cursos por ele considerados seletivos no
período entre 1990 a 1996.
Fiamengue (2002, p. 46) evidencia que o prestígio de um curso é expresso na
procura dos candidatos pelo mesmo, ou seja, em um processo anterior ao ingresso do
jovem na universidade. Entretanto, a autora apresenta uma distinção entre o que
denomina de prestígio e elitização de um curso. Para ela, a elitização acontece
posteriormente ao ingresso dos candidatos. Segundo Fiamengue, são os ingressantes
que irão elitizar um curso mediante variáveis como a origem social, a instrução e a
ocupação dos pais.
Os estudantes abordados nesta pesquisa fazem parte da primeira turma e
apresentam peculiaridades como a idade de entrada e um itinerário escolar básico
regular, sem interrupções. Essas características são marcantes na turma, pois mais da
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metade dos estudantes apresentaram idade igual ou superior a 21 anos, além de todos
terem concluído regularmente a Educação Básica.
Entendemos que a entrada em um curso de Medicina com uma idade, por nós,
considerada “avançada”, pelos moldes brasileiros de ingresso na universidade, é um
ponto de investigação a ser considerado. O que também constatamos nos trabalhos de
Portes (1993, p. 131) que nos mostra que 75% dos 526 aprovados em cursos seletivos
da UFMG, como a Medicina, por exemplo, ingressaram com idade de até 18 anos.
Nossas indagações recaem na busca de se querer desvelar e compreender o
esforço e os recursos materiais e simbólicos utilizados por essas famílias para a
manutenção dos filhos em sua longa jornada para o curso pretendido, tratando-os como
um investimento não só de ordem afetiva, mas também, econômica. E assim também
conhecer o tipo de pai que disponibiliza esses recursos e está condicionado à espera da
entrada do filho na universidade pública no curso de Medicina.
Dentre essas indagações, consideramos também a possibilidade de entender
quais as visões que essas famílias possuem acerca do curso e qual o papel que ele
desempenha no atual cenário social estruturado por essas famílias. Pretende-se assim,
construir uma compreensão sociológica acerca desse fenômeno social de proteção e
investimento em uma escolarização prolongada em um campo de formação técnica e
humana como a Medicina.
A pesquisa aqui proposta possibilita o estudo de um período da trajetória do
estudante, que é conflituoso para ele próprio e, por consequência, para aqueles que estão
à sua volta e compartilham com o jovem suas expectativas, anseios, desilusões e
“vitória final”. Buscamos verificar como esse período é vivenciado e quais as ações
empreendidas para a entrada no curso esperado.
Entendendo como trajetória o percurso biográfico, a história de vida escolar com
os seus momentos decisivos, as suas bifurcações e encruzilhadas vivenciadas pelos
sujeitos (NOGUEIRA, 2004). Histórias que são marcadas pela “carga de sentimentos
que acompanha as experiências escolares da família e aquilo que essa carga de
sentimentos desperta no sujeito investigado no decorrer de sua trajetória” (PORTES,
2001, p. 87).
O período pós-Ensino Médio é importante, sobretudo porque ele se configura
para esse aluno da Medicina, da UFSJ, como uma fase de espera, de investimentos
econômicos e afetivos expressivos, vistos na longa tentativa de ingresso no curso
pretendido, conforme poderá ser verificado no decorrer do trabalho.
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Apoiaremos esta pesquisa e as discussões que aparecerão ao longo do trabalho
em uma literatura embasada nas relações entre a família e a escola e nos percursos de
sucesso traçados por diferentes sujeitos pertencentes aos diferentes meios sociais.
Buscamos utilizar nomes importantes da literatura francesa, como Bourdieu, para as
nossas análises, mas também autores brasileiros que conseguem demonstrar as
estratégias e recursos utilizados pelos sujeitos e suas famílias para se alcançar o sucesso
escolar. O sucesso escolar é aqui tomado como a entrada na universidade no curso
pretendido. Ele é, na verdade, um sucesso parcial, que o tempo de confecção de um
trabalho dessa natureza não nos permite compreender em sua plenitude. Para tanto,
essas famílias utilizam os capitais disponíveis para tal finalidade.
A nossa ênfase ao longo do trabalho em nomes como Nogueira e Romanelli
recai na importância de suas contribuições para os diferentes segmentos das classes
médias no que diz respeito às estratégias, às diferentes formas de conduta familiar, às
práticas para o prolongamento escolar e à relevância atribuída por essas famílias à
escola.

Breve histórico da Universidade Federal de São João del-Rei

Mostrar a UFSJ por meio de seus números da graduação e da expansão de seus
campi nos leva a considerar a importância da instituição para a trajetória escolar dos
jovens pesquisados. Ao longo de sucessivos anos, eles têm se confrontado com as
concorrências dos vestibulares e, nesse contexto, a UFSJ emerge como uma “nova”
possibilidade de ingresso na Medicina, ainda que em um curso recentemente criado.
Nesse sentido, buscamos oferecer ao leitor um quadro informativo sobre os dados gerais
que denotam a atual importância da UFSJ no cenário mineiro como, por exemplo, a
aquisição do status de Universidade.
Pretendemos mostrar de forma sucinta as informações acadêmicas sobre o
número de alunos matriculados na graduação e pós-graduação, o número de professores
e de funcionários que integram a universidade e a estrutura física. Dados que, de certa
forma, dimensionam a universidade e falam da sua importância nas cidades que
possuem um dos seus seis campi.
A Universidade Federal de São João del-Rei iniciou suas atividades com a união
das três instituições de ensino superior presentes na cidade de São João del-Rei, sendo
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elas a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis e a Faculdade de Engenharia Industrial. A
UFSJ era conhecida por Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI),
fundada após a assinatura da Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 1986, pelo então
presidente José Sarney. A partir do ano de 2002, com a Lei nº 10.425, de 19 de abril de
2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a FUNREI foi transformada em
Universidade Federal de São João del-Rei, com três campi, sendo eles: Dom Bosco,
Santo Antônio e Tancredo Neves, além do Centro Cultural Risoleta Neves, mais
conhecido por “Solar da Baronesa”.
A UFSJ, a partir do ano de 2008, após aderir ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)1, expandiu sua área de
atuação. O apoio ao REUNI apareceu oficialmente na Resolução nº 033, de 22 de
outubro de 2007, aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU). Assim, a
universidade passou a ampliar sua atuação nas regiões do interior de Minas Gerais, mais
especificamente nas cidades de Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, onde foram
instalados os campi fora de sede, respectivamente Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona
Lindu e o de Sete Lagoas, esse último ainda em construção e sem nome definido.
Cada um dos campi avançados abrange um conjunto de cursos específicos que
têm como núcleo organizador áreas de interesse. O campus Alto Paraopeba abrange os
cursos de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Mecatrônica, Engenharia
Química, Engenharia de Bioprocessos e Engenharia Civil. Segundo a Resolução do
CONSU nº 003, de 18/02/2008, suas atividades buscam tornar o campus um ambiente
voltado

ao

desenvolvimento

tecnológico,

à

universalização

de

ferramentas

informatizadas e que dialoguem com a globalização cultural, econômica e social. O
campus está situado em Ouro Branco, região conhecida por suas atividades industriais
como o aço, onde se localiza a siderúrgica Gerdau Açominas S.A., colaboradora da
UFSJ na execução dos estágios de cursos.
O campus Centro-Oeste Dona Lindu abrange os cursos voltados para a saúde,
como: Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina. Segundo as diretrizes gerais do
campus Dona Lindu aprovadas pela Resolução nº 002, de 18/12/2008, do CONSU, os
1

O REUNI foi lançado pelo governo federal e instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24/04/2007. O

objetivo do programa é criar condições para a ampliação do acesso e permanência de estudantes no
Ensino Superior.
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quatro cursos têm como objetivo formar um modelo integrador de ensino, no qual os
estudantes egressos terão um perfil básico comum, estando aptos a atuar dentro das
perspectivas da saúde coletiva em suas múltiplas dimensões.
Ainda de acordo com as Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONEP), nº 14 e nº 15, de 17/06/2009, que aprovam os projetos de cursos da
Medicina e Enfermagem, a cidade de Divinópolis possui um número de 41
estabelecimentos públicos de saúde e a instalação do campus foi resultado de estudos do
perfil social da região e seus indicadores de saúde, visando a contribuir para a melhoria
dos serviços hospitalares2.
Em Sete Lagoas, o campus da UFSJ abriga os cursos de Engenharia Agronômica
e Engenharia de Alimentos, constituídos em um contexto regional voltado para o
desenvolvimento das ciências agrárias e de alimentos, e que também tem como fonte de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico a Embrapa, colaboradora na implantação do
campus universitário na cidade.
Conforme dados emitidos pela Divisão de Acompanhamento e Controle
Acadêmico (DICON), em 2011, a UFSJ possuía um total de 9.149 alunos, distribuídos
em 38 cursos e em seis campi, sendo três localizados fora da cidade de São João delRei. E, de acordo com dados da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento3,
sobre o ensino, a pesquisa e a extensão no ano de 2010, a UFSJ possui o equivalente a
588 docentes, sendo assim distribuídos conforme titulação: 13 docentes com titulação
de graduação, um aperfeiçoamento, 170 docentes com titulação de mestrado e 389 com
doutorado. Esses números mostram que 66,1% dos professores da UFSJ possuem
doutorado. Quanto ao total de técnicos, a universidade possui 416 técnicos
desenvolvendo trabalhos administrativos nas diferentes Divisões, Núcleos, Secretarias e
nas Pró-Reitorias da universidade.
2

Essa é também a área de influência do Deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, que

mostra a sua participação e acompanhamento no desenvolvimento de cursos de graduação da UFSJ,
embora não nos ocupemos aqui com essa importante dimensão política. Disponível em:
<http://www.reginaldolopes.com.br/?pagina=integra&secao=educacao&cd_noticia=1061>.
3

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, conhecida como PPLAN, é a responsável pela

emissão do Relatório “UFSJ EM NÚMEROS”, que apresenta indicadores de desenvolvimento anual da
instituição. Os dados apresentados no Relatório são provenientes de cada uma das Pró-Reitorias. Esse
Relatório pode ser acessado também pelo site da UFSJ. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pplan/UFSJ_em_numeros_producao.pdf>.

24
A UFSJ abrange uma área total de 1.295.694 m², sendo 153.960 m² de área
construída, que é assim ocupada: área destinada a atividades acadêmicas: 49.019 m²;
área administrativa: 5.213 m²; área destinada a atividades esportivas: 36.295 m²; e
outras: 63.431 m².
Com o Quadro I, é possível conferir o número recente de alunos matriculados na
graduação e a localização de cada curso em cada um dos seis campi universitários.
Quadro I: Número de alunos da graduação nos cursos da UFSJ.
CURSOS

CAMPI/NÚMERO DE ALUNOS PRESENCIAIS
Dom
Bosco

Administração
Integral
Administração
Noturno
Arquitetura e
Urbanismo Integral
Artes Aplicadas
Ênfase em Cerâmica
Noturno
Bioquímica Integral
Ciências Biológicas
Noturno
Ciências Contábeis
Noturno
Ciências da
Computação Integral
Ciências Econômicas
Noturno
Comunicação Social
Noturno
Educação Física
Integral
Enfermagem Integral
Engenharia
Agronômica Integral
Engenharia Civil
Integral
Engenharia Civil
Noturno
Engenharia de
Alimentos Integral
Engenharia de
Bioprocessos Integral
Engenharia de

Santo
Antônio

Tancredo
Neves

CentroOeste

Alto
Paraopeba

Sete
Lagoas

201
220
151
79

259
181
183
133
334
150
165
243
212
99
199
212
91
177

TOTAL
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Bioprocessos
Noturno
Engenharia de
Produção Noturno
Engenharia de
Telecomunicações
Integral
Engenharia de
Telecomunicações
Noturno
Engenharia Elétrica
Integral
Engenharia Elétrica
Noturno
Engenharia Mecânica
Integral
Engenharia Mecânica
Noturno
Engenharia
Mecatrônica Integral
Engenharia
Mecatrônica Noturno
Engenharia Química
Integral
Engenharia Química
Noturno
Farmácia Integral
Filosofia Noturno
Física Integral
Física Noturno
Geografia Noturno
História Noturno
Letras Noturno
Matemática Noturno
Medicina Integral
Música Integral
Pedagogia Noturno
Psicologia Integral
Psicologia Noturno
Química Integral
Química Noturno
Teatro Noturno
Zootecnia Integral
Administração
Pública a distância
Total
Fonte: DICON, 2011.

178
89

182

352
270
355
392
97
199
97
198
287
250
47
90
149
183
255
163
215
177
211
182
175
72
101
131
197
566
1.747

2.044

1.936

1.004

1.428

424

9.149
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O Quadro II nos revela os números de alunos presenciais nos cursos da pósgraduação4 stricto sensu e o respectivo campus de lotação de cada curso.

Quadro II: Número de alunos da pós-graduação stricto sensu da UFSJ.

PÓSGRADUAÇÃO

Mestrado em
Bioengenharia
Mestrado em
Ciências da Saúde
Mestrado em
Educação
Mestrado em
Engenharia da
Energia
Mestrado em
Engenharia Elétrica
Mestrado em
Engenharia Mecânica
Mestrado em Física e
Química de Materiais
Mestrado em História
Mestrado em Letras
Mestrado em
Psicologia
Doutorado em
Bioengenharia
Total

CAMPI/NÚMERO DE ALUNOS PRESENCIAIS
Dom
Bosco
12

Santo
Antônio

Tancredo
Neves

CentroOeste

TOTAL

Alto
Paraopeba

Sete
Lagoas

-

-

25
54
14

24
31
34
45
61
48
05
225

103

-

25

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2011.

Como se pode ver no Quadro III, a pós-graduação lato sensu perde espaço a
cada dia na UFSJ, principalmente para a modalidade a distância, e se mantém
principalmente naqueles cursos com mais dificuldades de criação de uma pós-graduação
stricto sensu.

4

Os números da pós-graduação lato sensu e stricto sensu representam as matrículas realizadas no ano de

2010.

353
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Quadro III: Número de alunos da pós-graduação lato sensu da UFSJ.
PÓSGRADUAÇÃO

MBA em
Gestão de
Negócios em
Contexto
Empreendedor
MBA em
Gestão
Ambiental
MBA em
Gestão de
Pessoas
MBA em
Auditoria e
Perícia Contábil
MBA em
Controladoria e
Finanças
Total

CAMPI/NÚMERO DE ALUNOS PRESENCIAIS

TOTAL

Dom
Santo Tancredo CentroAlto
Sete
Bosco Antônio
Neves
Oeste Paraopeba Lagoas
25

22

53

20

39

-

-

159

-

-

-

159

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2011.

Por outro lado, não se pode dizer o mesmo dos cursos de especialização
oferecidos pela modalidade a distância. Como se observa no Quadro IV, o crescimento
do número de alunos nesses cursos é bastante relevante. Eles já são quase 1/3 dos
alunos presenciais.

Quadro IV: Número de alunos da pós-graduação lato sensu a distância da UFSJ.
ESPECIALIZAÇÃO EM

SUBTOTAL

Educação Empreendedora
Educação em Práticas de Letramento e

1.066
970

Alfabetização
Matemática

523

Mídias na Educação

322

Total
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), 2011.

2.881

28
Como vemos, cresce o número de alunos dos cursos da UFSJ, principalmente
em relação aos cursos da graduação, o que nos parece ser o reflexo das duas entradas de
ingressantes promovidas pelo vestibular e também pelos processos de transferências. É
importante considerar também que a formulação de novos cursos criados a partir de
2008 tem uma previsão de alunos concluintes somente ao final do ano de 2011, isso em
cursos cujo prazo médio de integralização é de quatro anos, o que reforça o aumento do
número de ingressantes. Devemos, contudo, ter em vista que o vestibular em meados de
julho acontece apenas para alguns cursos da universidade, em sua maioria alocados nos
campi avançados, o que possibilita um “inchaço” de alunos nesses campi, que, por sinal,
ainda estão em desenvolvimento e expansão.
Para a administração de cada campus, essa expansão se configura como um
problema constante por obrigar setores, como Prefeitura de Campus e coordenadorias a
reservar salas para aulas, criar novos espaços para novas salas, mudar laboratórios e
setores diversos para novos prédios, disponibilizar mais e novos gabinetes para
docentes.
A ascensão dos números que norteiam a UFSJ, como a graduação, a pósgraduação, o espaço físico e os números de docentes e estudantes, a evidenciam cada
vez mais em diferentes partes do estado de Minas Gerais e também do território
nacional, visto as diferentes localizações dos ingressantes que a UFSJ recebe. Nesses
casos, a UFSJ acaba por se constituir como mais uma possibilidade para aqueles que
buscam uma formação via Ensino Superior através da gama de cursos oferecidos e da
diversidade de áreas atendidas.
Acreditamos que esse movimento de crescimento da UFSJ se deve em grande
parte ao REUNI, a criação de novos campi e cursos, o que possibilita mais
investimentos em infraestrutura, em material didático, em equipamentos tecnológicos e,
consequentemente, em um crescimento acadêmico e administrativo, como novos
concursos para técnicos e professores, aumento no número de licitações, acordos e
convênios internacionais e a aquisição de um número maior de bolsas de incentivo à
pesquisa, financiadas por órgãos de fomento, como Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
O REUNI favorece o acesso das novas classes médias que buscam uma forma de
produção e de reprodução de sua condição social por meio de suas estratégias de classe,
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buscando a emersão em novos setores da sociedade. O REUNI não somente favorece
como consolida essas classes médias em seus novos postos, localizadas em um novo
escalão social, e contribui para a entrada dos jovens provenientes desses meios em um
novo campo de possibilidade de estudos e também de futuras oportunidades de trabalho.
A abertura de novos cursos em jovens universidades, localizadas no interior dos
Estados, auxilia a entrada de grupos sociais que até então não conseguiam ultrapassar a
concorrência do vestibular das renomadas universidades, situadas em grandes cidades e
capitais brasileiras, como mostrarão os nossos dados. Vale ressaltar que, além da
abertura de novos cursos, é importante levar em consideração também a criação de
novos campi universitários, como no caso da UFSJ, localizados em regiões estratégicas.
O acesso a um novo campus universitário, assim como a novos cursos, ou a
cursos seletivos como a Medicina, em cidades do interior, favorece toda uma população
de jovens que, até então, buscavam as universidades de grande porte e, para tanto,
necessitavam de anos de dedicação em cursos preparatórios para o enfrentamento de
uma concorrência nacional mais acirrada. É possível ver nesses dados a abertura de
novas possibilidades de escolarização no interior do país, que expandem as condições
de formação técnica e humana das novas classes médias.
Mesmo que possamos admitir que essa abertura venha a propiciar também a
setores das camadas populares, os dados por nós divulgados mostram que o discurso da
democratização propagado em larga escala nos meios oficiais e na grande imprensa têm
de ser vistos com moderação e cuidado.

Metodologia

Para melhor compreensão do roteiro metodológico traçado nesta pesquisa, em
um primeiro momento foi realizado o agrupamento de todos os dados do questionário
socioeconômico e cultural respondido pelos estudantes no preenchimento do manual de
inscrição para o vestibular. O questionário contava com questões do tipo: ocupação e
nível de escolaridade dos pais, renda mensal da família, número de pessoas que vivem
da renda mensal familiar e tentativas de ingresso dos estudantes no ensino superior
público, dentre outras questões. No ano de 2008, ano de entrada do grupo pesquisado, o
questionário, assim como o manual do candidato, ainda eram fornecidos em formato
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impresso. Atualmente, a inscrição para o vestibular é realizada através do site da
universidade e o questionário faz parte de uma das etapas do processo de inscrição.
Como funcionária da UFSJ, tenho acesso a um conjunto de informações
acadêmicas dos alunos como parte do trabalho desenvolvido na universidade. Contudo,
a posse dessas informações não se constitui um privilégio por ser funcionária, sendo
possível a obtenção das mesmas por qualquer pesquisador que as solicite. Os dados
gerais da graduação são geridos pela DICON, Divisão que compõe a Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação (PROEN). É importante ressaltar que, para a pesquisa, não foram
obtidos os questionários individuais, mas somente os relatórios emitidos pela Comissão
Permanente de Vestibular (COPEVE), com os dados já previamente agrupados segundo
as questões do questionário.
Conforme os dados coletados e relacionados às famílias pesquisadas e partindo
do pressuposto de que essas famílias desenvolvem práticas de escolarização específicas,
utilizamos como uma das estratégias investigativas a coleta de informações referentes à
dinâmica do estudante em sua casa por meio de entrevistas. Entendemos que essas
práticas de escolarização se caracterizam por ações desenvolvidas pelas famílias em
prol do prolongamento escolar dos filhos. Ações que poderão conduzi-los até a
universidade e até mesmo para além da graduação.
A dinâmica familiar à qual nos referimos está intimamente associada à forma
como os estudantes delimitam e/ou ultrapassam as “fronteiras” de suas relações sociais,
conforme mencionam Labache e Martin (2008). Dinâmicas que envolvem diretamente
os jovens e suas relações no trabalho, quando estes a realizam, na escola e nas relações
culturais e de lazer.
Priorizamos trabalhar com entrevistas semidiretivas estabelecendo a priori uma
relação de perguntas abertas como uma forma de obter maior aprofundamento das
relações sociais, familiares e conhecer as práticas educativas presentes em diferentes
configurações familiares. O objetivo foi centrar nossas análises em práticas familiares
que favoreceram a chegada do estudante ao curso de Medicina em uma universidade
pública.
Acreditamos que as entrevistas podem nos propiciar uma exploração em
profundidade da perspectiva dos atores. Essa busca pela densidade dos dados é
necessária para apreensão e compreensão das condutas sociais, assim como a
possibilidade de explorar o contexto de vida e do meio de pertencimento do
entrevistado, resultando, dessa maneira, na obtenção de um material que permite
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circunscrever a experiência e o ponto de vista do entrevistado, bem como evidenciá-los
(POUPART, 2008). E mais, compreender de forma mais detalhada as crenças, atitudes e
motivações dos sujeitos em contextos sociais específicos (GASKELL; BAUER, 2002).
A entrevista foi considerada a técnica mais indicada por permitir reconstituir os
pontos de vista subjetivos dos familiares e captar o peso das práticas consideradas como
relevantes para cada família e transformadas em ações de fato. Acreditamos que a
utilização desse recurso metodológico nos possibilitou verificar o grau de
heterogeneidade ou homogeneidade existente entre as práticas escolares, de lazer e
socialização, presentes nas histórias aqui evidenciadas.
Não sendo nosso propósito evidenciar as práticas isoladas, mas dispor de
construções que consigam mostrar uma situação de interdependência entre os sujeitos e
presente nas diferentes redes estabelecidas. Optamos também por esse recurso
justamente por sua flexibilidade, pela densidade das informações que pode nos oferecer
e que estão além de simples conversas, por mais que o ambiente estabelecido entre
pesquisador e pesquisado seja favorável ao desenvolvimento de um clima de intimidade
(BRANDÃO, 2003b).
Contudo, atentamos para o que Lahire (2008) chama de “efeitos de
legitimidade”, a possibilidade que os entrevistados têm de sub ou superestimar práticas
e objetos que eles consideram serem relevantes ou não para o entrevistador e sua
pesquisa, práticas que consideram mais ou menos legítimas conforme o universo
cultural do qual elas fazem parte. E mais, consideramos como precauções os alertas que
o autor faz para os iniciantes desse tipo de recurso, como a confiabilidade que o
pesquisador deve apresentar ao pesquisado e, sobretudo, a necessidade de desconfiar
das informações obtidas, não necessariamente discordando dos entrevistados, mas
atentando para a legitimidade que dão a algumas das muitas informações fornecidas
(LAHIRE, 2004).
Conforme análises de Flick (2005), a entrevista possibilita ao entrevistador
reconstituir o objeto de pesquisa, na situação de entrevista, em vez de propor uma
abordagem mais ou menos incondicional do objeto. Ela pode revelar as particularidades
fundamentais que caracterizam o “investimento” e dar suporte ao “projeto” de
escolarização desse grupo. A entrevista ainda pode nos mostrar as manifestações
simbólicas (desejos, medos, frustrações...) produzidas pelos sucessivos fracassos dos
jovens na tentativa de entrar para o curso de Medicina, mas também possibilita conhecer
os traços mais peculiares de cada família.

32
As informações obtidas foram fundamentais na identificação de um conjunto de
parâmetros, o que imaginamos se constituírem em práticas de dissonâncias e
consonâncias existentes em configurações familiares relativamente homogêneas do
ponto de vista de sua posição no espaço social.
Esses parâmetros podem ser vistos em trabalhos de Lahire (2008) sob o prisma
da presença da ordem moral, da atenção dedicada ao trabalho escolar dos filhos, do
esforço para apoiar e entender o filho, da integração da experiência escolar no seio
familiar e da organização dos papéis domésticos.
Os parâmetros são representativos das características do investimento dessas
famílias na escolarização dos filhos ou pelo menos indicativos de suas práticas
cotidianas e que condicionam a relação dos mesmos com o estudo. As configurações
familiares das quais associamos esses parâmetros estão intimamente ligadas a um
conjunto de elos de interdependência existentes entre os sujeitos pertencentes a uma
mesma rede ou a redes distintas de socialização.
Depois de concluídas as entrevistas, partimos para a construção das trajetórias
dos estudantes e suas famílias, que nos permitiram estabelecer a relação entre as
características das famílias e as práticas definidas e utilizadas pelas mesmas. Assim, foi
possível utilizar os trabalhos de Ghorghiu, Gruson e Vari (2008), que nos indicam que
as diferenças entre classes surgem especialmente na relação entre educação familiar e
educação escolar.

Parâmetros de análise
Ainda com relação à direção metodológica deste trabalho, tomamos como
exemplo o trabalho de Nogueira (2003), que traça um roteiro de investigação que
privilegia a trajetória de seus entrevistados no sentido de permitir a reconstrução de uma
genealogia e o trajeto escolar vivido pelos alunos, que vai da frequência à pré-escola ao
Ensino Superior, atentando-se, ainda, para as práticas culturais paralelas à frequência do
curso superior.
Com base nessas orientações de investigação sociológica e buscando evidenciar
o percurso escolar dos entrevistados é que propusemos os nossos parâmetros,
organizados segundo os questionamentos que permeiam a pesquisa. Utilizamos esses
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parâmetros como forma de delinear nosso objeto de pesquisa e centrar nossos esforços
durante as entrevistas, para torná-los cada vez mais claros e atingíveis. São eles:
 o tipo de escolas frequentadas na Educação Básica;
 o tipo de jovens pesquisados;
 a socialização dos estudantes até o ingresso na universidade;
 as práticas de estudo utilizadas pelos estudantes como forma de acesso ao
Ensino Superior;
 os investimentos materiais e simbólicos realizados pelos pais na escolarização
dos filhos.

Os sujeitos da pesquisa
Selecionamos seis jovens de idade entre 21 e 26 anos no início do curso, para
serem realizadas as visitas in loco e desenvolver um trabalho mais próximo de
entrevistas junto aos familiares em ambiente doméstico. Entendemos ser o número de
seis pesquisados como suficiente por não termos como critério desta pesquisa a busca
pela representatividade da turma de Medicina, mas a visibilidade de singularidades
pertinentes ao percurso escolar desses estudantes até o Ensino Superior. Contudo, não
descartamos o fato de se constituírem um grupo com poucas contradições culturais e
sociais, como observado na análise preliminar desses estudantes.
A partir do conjunto total de 50 estudantes, voltamos o nosso olhar para 29
jovens (58%), que apresentaram idade de ingresso na universidade entre 21 e 26 anos.
Ainda de acordo com os nossos critérios para a constituição da população investigada,
foram selecionados três homens e três mulheres, tendo em vista a diferença percentual
entre o número de homens (58%) e mulheres (42%) presentes na turma, correspondente
a 29 homens e 21 mulheres. Mesmo que não nos interessemos aqui pela
representatividade, dentro das nossas definições, interessa-nos a diversidade de um
grupo aparentemente homogêneo.
Dos 29 estudantes selecionados, voltamos nosso olhar para aqueles seis
estudantes, cujas famílias possuem residência próxima ao campus universitário. Dessa
forma, acreditávamos que a relativa proximidade física das famílias facilitaria a segunda
etapa da pesquisa, que se caracteriza por entrevistas com os pais. As viagens realizadas
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para tal finalidade tiveram que se conciliar com os horários de trabalho da pesquisadora
aqui envolvida. Por esse motivo, a proximidade das famílias contribuía com os nossos
propósitos.
Considerando que essas famílias são razoavelmente semelhantes, principalmente
no que se refere às condições objetivas de existência e à posse de um capital escolar,
propomos a análise daqueles jovens que apresentam maiores investimentos despendidos
pelos pais e pelos próprios estudantes para a entrada no curso de Medicina. Tratamos
como investimento, principalmente de ordem simbólica, os anos dedicados aos estudos,
às inscrições em diversos vestibulares, o apoio moral, a segurança e o conforto do lar,
além do suporte material e financeiro ofertado pelos pais para a entrada no curso de
Medicina.
No Quadro V é possível verificar as características gerais dos nossos
entrevistados, como a idade e a escolaridade dos pais, o que somente nos foi revelado
no transcorrer das entrevistas.
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Quadro V: Características gerais dos entrevistados selecionados para a pesquisa.

Nome5/Idade

Pai/Idade

Escolaridade/

Mãe/Idade

Escolaridade/

Profissão
Anna, 24 anos

Miguel,

Profissão

58 Ensino Médio,

Márcia, 58 anos

anos

Ensino Médio, Dona de
Casa

Comerciante
Maurício, 25 anos

Tadeu, 56 anos

Ensino Superior,

Nora, 52 anos

Ensino

Superior,

Dentista
Médico
Flávia, 24 anos

Edson, 63 anos

Ensino Superior,

Sara, 59 anos

Ensino

Médio,

Recepcionista
Contador
Letícia, 28 anos

Leonardo,

53 Ensino

anos
Luís, 26 anos

Superior, Helena, 49 anos

Funcionário Público

Mauro, 44 anos Ensino
Incompleto,
Especializado

Ensino

Superior,

Funcionária Pública

Superior Laura, 47 anos

Ensino

Fundamental,

Técnico

Dona de Casa

em

Manutenção
Leonardo, 26 anos

Paulo, 53 anos

Ensino

Superior Laura, 48 anos

Incompleto, Gerente de
uma unidade do SESC
Fonte: SANTOS, 2012.

Guia de investigação para as entrevistas

5

Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos pesquisados.

Pós-graduação,
Professora
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Atentamos aqui para a construção de uma guia que nos serviu de apoio para a
condução das entrevistas. Seguindo o que sugere Gaskell (2002), os tópicos descritos
devem ser flexíveis, passíveis de sofrerem a inclusão de novas questões que podem
surgir durante as entrevistas e que também podem deixar o roteiro proposto por mostrar
pouca relevância para a pesquisa. Os tópicos a seguir serão norteadores das entrevistas
dos estudantes:
 Sujeitos integrantes do núcleo familiar.
 A infância dos estudantes.
 Escola frequentada nos Ensinos Fundamental e Médio.
 Dificuldades apresentadas nos diferentes níveis de ensino.
 O papel da escola no itinerário dos estudantes.
 Rotina de atividades escolares no âmbito familiar.
 Presença de atividades extracurriculares.
 Presença familiar nas tarefas escolares.
 Presença dos amigos.
 Relações estabelecidas entre as atividades de lazer e a escola.
 Atividades culturais.
 Determinação pessoal.
 O ascetismo vivido pelos estudantes.
 Rotina de preparação para o vestibular.
 Presença familiar no período que antecede o vestibular.
 Tentativas para o ingresso em uma universidade pública.
Para as entrevistas com os pais propusemos um segundo tópico no qual foram
investigadas as formas de investimentos utilizados para o prolongamento escolar dos
filhos, a relação de cumplicidade e anseio na passagem pelo vestibular, a determinação
em se fazer valer o desejo do filho, o surgimento de possíveis mudanças em seu trajeto
escolar, o olhar sobre o curso de Medicina e o papel que ele exerce para a família.
Consideramos os pais como sujeitos a serem entrevistados por se constituírem os
provedores da família. Seguem os tópicos que foram utilizados como guia para as
entrevistas com os pais.
 Escolaridade dos pais.
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 A presença dos filhos nas atividades domésticas.
 Atuação dos pais na escolha das escolas nos diferentes níveis de ensino dos
filhos.
 O apoio da família na decisão dos filhos.
 Presença dos pais na rotina escolar dos filhos.
 Práticas familiares de lazer.
 Investimentos na escolarização dos filhos.
 A importância da Medicina como primeira opção de curso.
 Importância do ingresso na universidade para os pais.
 Expectativas que perpassam o momento do vestibular.
 Presença familiar no período de preparação para o vestibular.
 O resultado final do vestibular.

O contato com os sujeitos da pesquisa
Estabelecemos como etapa seguinte do roteiro metodológico a efetivação das
entrevistas, a participação dos estudantes e suas famílias na pesquisa. Organizamos
nossas idas às casas dos entrevistados mediante consentimento prévio dos estudantes,
estabelecendo com eles um contato na própria universidade, ainda durante o semestre
letivo.
Quanto ao grau de proximidade e confiabilidade estabelecidas entre a
pesquisadora e os entrevistados, asseguramos maior facilidade na abordagem desses
sujeitos por dividir um ambiente comum em se tratando do campus universitário, local
onde as relações entre os sujeitos são estabelecidas, como a relação de funcionária e
estudantes. Privilegiamos esse contato no meio acadêmico por ser o local onde passam
parte do tempo em atividades de ensino e nas aulas teóricas e de laboratórios.
Com o contato inicial estabelecido, buscamos esclarecer a necessidade da
pesquisa e a importância da participação familiar e, por conseguinte, o agendamento das
entrevistas de acordo com a disposição dos mesmos.

As entrevistas realizadas
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Para a realização das entrevistas, como dissemos anteriormente, escolhemos um
grupo de seis estudantes. Contudo, ao fazermos um primeiro contato com esses
estudantes e, apesar de obtermos respostas favoráveis quanto à participação dos
mesmos, encontramos algumas dificuldades. Os dois primeiros estudantes abordados,
apesar de concordarem em participar da pesquisa, não retornaram as nossas mensagens.
Um terceiro estudante, por nós previamente selecionado, não foi possível ser localizado,
embora tivéssemos a posse dos telefones de contato e os endereços de e-mail, o que nos
levou a fazer uma segunda seleção de estudantes dentro do perfil pelo qual nos
orientávamos.
Utilizamos o nosso acesso às informações pessoais dos estudantes da graduação
para a sua localização. Ao longo dessa busca, constatamos que alguns endereços de email não eram utilizados por eles, o que nos “obrigou” a utilizar os telefones
disponibilizados por eles no ato da matrícula. Entretanto, encontramos um segundo
problema nessa forma de contato. Os estudantes, em sua maioria, disponibilizaram os
telefones residenciais, o que nos levou a fazer um contato preliminar com os pais para o
acesso aos filhos. Entretanto, a pesquisadora se viu na “obrigação” de utilizar a sua
posição de funcionária da universidade para facilitar a conversa com os pais e conseguir
os telefones celulares dos jovens.
Na tentativa de aproximação, compreendemos que algumas estratégias por nós
utilizadas se mostraram ineficientes, como a utilização de e-mails para um contato
inicial com os estudantes.
Em um primeiro momento, solicitamos a presença de um estudante em
particular, para uma conversa informal, no setor em que a pesquisadora trabalha no
campus. Apesar de explicitar no e-mail que a conversa que teríamos não se tratava de
nenhuma temática relacionada à sua situação acadêmica, ainda assim, percebemos uma
preocupação despertada no estudante. Nesse sentido, consideramos esta não ter sido
uma estratégia bem-sucedida; por isso, abortada ao longo das demais aproximações.
Feitas as aproximações com os estudantes e obtendo sua aprovação para
participar da pesquisa, partimos para a realização das entrevistas. Para essa fase,
percebemos o interesse dos estudantes de que elas fossem realizadas na própria
universidade. Entendemos essa postura inicialmente como um receio de apresentar a
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uma “desconhecida” o seu universo familiar, principalmente tendo em vista a relativa
distância em que estavam de seus pais e a segurança que eles lhes proporcionam.
De certa forma, acreditamos que a falta de conhecimento dos estudantes sobre a
pesquisadora e de uma pesquisa que envolve itinerários escolares em um campo
acadêmico tão específico como a Medicina justificou as desconfianças dos primeiros
investigados. Lahire (2004, p. 33) esclarece essa preocupação com o grau de
proximidade entre o pesquisador e o sujeito pesquisado, de certa forma sinalizando
como um alerta para o direcionamento metodológico com o qual queremos orientar o
nosso trabalho. Essa situação foi detectada pelo autor durante o norteamento
metodológico de sua pesquisa que envolvia uma abordagem metodológica de difícil
aplicação, pois se tratava de seis entrevistas com um mesmo pesquisado, com a
abordagem de diferentes grandes temas, o que ele denomina de grades da entrevista
(2004).
Entretanto, acreditamos que, ao longo das entrevistas, houve uma movimentação
a nosso favor, na qual os estudantes, pelo grau de proximidade acadêmica que possuem,
efetivaram a troca de informações sobre o material pesquisado e puderam falar sem
muitas restrições sobre o seu universo escolar até o ingresso na universidade. Na última
entrevista que fizemos com os pais da estudante Anna, constatamos que o
desconhecimento inicial sobre as intenções da pesquisadora e a falta de entendimento do
significado da pesquisa constituíam preocupação entre os entrevistados. Também nos
foi revelado que a estudante procurou entre os seus colegas maiores informações sobre a
pesquisa. As entrevistas dos estudantes foram gravadas com a utilização de um
minigravador de voz digital e realizadas na universidade. Elas variaram entre uma e
duas horas e 33 minutos.
No tocante à participação dos pais, o contato mais “íntimo” foi estabelecido por
meio dos filhos. E, a partir daí, os encontros foram dispostos segundo os dias e horários
propostos por eles mediante as folgas do trabalho. Em sua maioria, os encontros foram
realizados no final de semana e, em dois casos, durante a semana, mas em horários
estratégicos para as mães. Nesses dois casos, as entrevistas foram realizadas somente
pelas mães. As entrevistas com os pais foram realizadas em casa, com duração
aproximada de duas horas e também com a utilização de um gravador de voz digital.
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Em apenas um caso, os pais decidiram por conceder a entrevista no estabelecimento
comercial da família.
Nesse sentido, acreditamos ter conseguido mostrar a mobilização familiar frente
ao desejo inicial do filho de cursar Medicina, bem como identificar o tipo de pai que
financia investimento para tal finalidade.
Na construção das trajetórias, verificamos que os sujeitos aqui pesquisados
passaram por duas leis nacionais de educação, como a Lei nº 5.692/71 e a Lei nº
9.394/96. Entretanto, nós trabalhamos apenas com a nomenclatura da Lei nº 9.394/96,
respeitando nas citações e nas falas dos entrevistados as nomenclaturas utilizadas por
eles. Para maiores esclarecimentos, remetemos os leitores para o Anexo III.
Na trajetória de cada estudante, incluímos gráficos que apresentam a média
escolar de todas as disciplinas cursadas por cada estudante ao longo da Educação
Básica. A adição desses gráficos nos ajudam a revelar o que chamamos ao longo das
reconstruções de “bom” aluno. As informações contidas nos gráficos foram resgatadas
da cópia do histórico escolar de cada estudante, depositada na universidade no processo
de matrícula dos calouros.
Na transcrição das informações coletadas das entrevistas, decidimos por utilizar
nomes fictícios como maneira de preservar as identidades e histórias pessoais de cada
sujeito por nós investigados.
Por fim, organizamos o trabalho sob a ótica de se delimitar na introdução o
objeto de pesquisa, o histórico da UFSJ e as concepções metodológicas que nos
orientaram para o refinamento do objeto inicialmente proposto e na condução da
pesquisa.
No capítulo I, iniciamos análises preliminares sobre as informações abstraídas
dos questionários socioeconômicos e culturais que nos permitiram tecer considerações
iniciais acerca dos estudantes do campus Centro-Oeste Dona Lindu. Dessa forma,
queremos mostrar ao leitor as nuanças presentes entre o grupo de estudantes separados
conforme os cursos nos quais se matricularam.
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No capítulo II, buscamos tecer algumas considerações sobre as classes médias.
São análises que buscam a caracterização dessas classes, relativamente heterogêneas em
sua composição e que empreendem ações desenvolvidas no sentido de favorecer a
escolaridade dos filhos, como nos mostram as pesquisas realizadas por Lelis (2005) e
Nogueira (2004).
Os capítulos de III a VIII se ocupam da reconstrução dos relatos dos estudantes e
de seus pais na tentativa de desvelar as características de um itinerário escolar marcado
por seu caráter regular até a finalização do Ensino Médio e por uma carga significativa
de sofrimento naquilo que antecede a entrada na universidade. Essas construções têm
como objetivo revelar traços das seis configurações familiares e a relação que
estabelecem com a escolarização de seus filhos. E, dessa forma, compreender qual a
importância do ingresso na universidade para essas famílias.
No capítulo VIII, agrupamos as nossas reflexões acerca dos parâmetros
previamente estabelecidos, que orientam a pesquisa. Nosso objetivo aqui é poder
dialogar com o referencial teórico disposto no campo das relações socializadoras entre
família e escola.
Isso posto, finalizamos com algumas considerações acerca de nossas reflexões e
entendimento sobre essas famílias e como se traduz a sua presença na conquista do filho
por uma vaga na Medicina.

CAPÍTULO I
DADOS PRELIMINARES DO CAMPO DE ESTUDO: OS CURSOS
DA UFSJ ALOCADOS NO CAMPUS CENTRO-OESTE “DONA
LINDU”
Para se compreender o estudo realizado com estudantes do curso de Medicina da
UFSJ, tomamos, a partir dos dados divulgados pela COPEVE, algumas variáveis que
permitem comparar e analisar características que envolvem os quatro cursos presentes
no Campus Centro-Oeste “Dona Lindu”, tais como: ocupação profissional de pais e
mães, grau de escolaridade dos pais, número de inscritos, vagas disponibilizadas, idade
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dos estudantes quando da entrada no curso, distribuição dos estudantes por sexo, tipo de
escola e turno frequentados, frequência a cursinho, ingresso no curso desejado, número
de estudantes que exerciam algum tipo de atividade remunerada antes da entrada na
universidade e atividades simbólicas desenvolvidas pelos estudantes.
Os dados a serem apresentados permitem ainda saber o motivo das escolhas dos
cursos e possibilitam conhecer fatores que distinguem o curso de Medicina dos demais
cursos do campus (Bioquímica, Enfermagem e Farmácia).
Essas informações contidas nos dados divulgadas pela COPEVE são relevantes
para se compreender um pouco mais das famílias pesquisadas. Dessa forma,
entenderemos como nascem suas ações e como elas são direcionadas para o
prolongamento da vida escolar dos filhos. E o consequente investimento de recursos
simbólicos e materiais que marcam a entrada do filho em um mundo universitário
restrito, marcado pela concorrência e pela seleção. Recursos que serão necessários não
só para o acesso ao curso de Medicina, mas, consequentemente, para a manutenção do
estudante no interior do mesmo.
Vejamos, inicialmente, mesmo de forma breve, que pais (e mães) são esses que
colocam seus filhos na universidade pública em cursos aqui priorizados, tomando
basicamente duas variáveis oferecidas pelos dados da COPEVE: o enquadramento da
ocupação profissional e o grau de escolaridade.
O questionário socioeconômico utilizado pela COPEVE enquadra os pais em
grupos de profissões. Nesses termos, temos seis grupos ocupacionais que revelam uma
hierarquização social fundada nas posses econômicas e na posse de capital escolar.
Entretanto, lamentavelmente, não é possível saber pelo questionário a ocupação
individual dos pais dos estudantes aqui perfilados.

Tabela I: Ocupação profissional dos pais.

PROFISSISÃÕES/AGRUPAMENTOS

Agrupamento 1: banqueiro, deputado
senador, diplomata, alto posto militar,
alto posto administrativo no serviço
público etc.

BIOQUÍMICA
PAI
MÃE
(%)
(%)
2,04
0

ENFERMAGEM
PAI
MÃE
(%)
(%)
2
0

FARMÁCIA
PAI MÃE
(%)
(%)
6,12
4,08

MEDICINA
PAI
MÃE
(%)
(%)
4
0
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Agrupamento 2: profissional liberal
(médico, engenheiro, arquiteto), cargo
técnico-científico (pesquisador, professor
universitário, jornalista), posto militar de
tenente,
capitão,
major,
grande
comerciante etc.
Agrupamento 3: bancário, oficial de
justiça, professor primário e secundário,
despachante, representante comercial,
auxiliar
administrativo,
comerciante
médio etc.
Agrupamento
4:
datilógrafo,
recepcionista, motorista (empregado),
cozinheiro,
costureiro,
operário qualificado, porteiro, mestre-deprodução fabril, serralheiro, marceneiro,
peq. comerciante etc.
Agrupamento 5: operário não qualificado,
empregada
doméstica,
biscateiro,
faxineiro, lavador, pedreiro, garçom de
botequim, lavrador, agricultor assalariado
etc.
Agrupamento 6: dona de casa
Total
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

20,41

12,24

10

10

16,33

24,49

46

30

32,65

30,61

40

38

34,69

32,65

34

40

32,65

20,41

28

18

32,65

10,2

12

8

12,24

6,12

16

6

10,2

4,08

2

0

0
100

30,61
100

4
100

28
100

0
100

24,49
100

2
100

22
100

Vemos, na Tabela I, que em todos os cursos há uma concentração de pais que
ocupam profissões presentes no agrupamento 3, composto por um rol de profissões mais
atinentes a uma baixa classe média, fortemente marcado pela presença de professores do
Ensino Básico e por profissionais do ensino. Contudo, no caso da Medicina, temos a
presença de 46% de pais no agrupamento 2, marcado prioritariamente por profissões
liberais e pela exigência de títulos superiores. A presença em determinado agrupamento
por si só não diz muito sobre a posse e posição social da família, uma vez que não
sabemos se esses pais são atuantes no mercado profissional, tampouco conhecemos a
rede de relacionamentos dessas famílias.
Com relação à análise dos dados condizentes às mães, para o caso da Medicina,
40% pertencem ao agrupamento 3. Para todos os cursos, há uma porcentagem maior de
mães ocupando profissões pertencentes ao grupo constituído por professores primários,
secundários e comerciantes de médio porte. Vale ressaltar a exceção feita ao curso de
Bioquímica, que apresenta uma equivalência entre o número de mães ocupando o
agrupamento 3 e também o agrupamento 6, constituído somente por donas de casa.
Podemos ver, na Tabela I, para os quatro cursos, um número reduzido de pais
que pertencem ao agrupamento 1, constituído por profissões que ocupam posições de
direção seja no serviço público, em atividades militares ou na iniciativa privada. O
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curso de Farmácia ainda nos mostra que, além dos pais, há também mães que ocupam
essas mesmas posições de direção em postos elevados, como sugere o enquadramento
proposto pelo agrupamento 1.
Ao contrário do que o senso comum nos coloca de que o curso de Medicina é
destinado aos que possuem um vasto capital econômico, ou seja, “é para os ricos”,
mostramos com os nossos dados que se trata de famílias constituintes das classes
médias. Alexandre Guerra et al. (2006, p. 23-24) nos colocam que as classes médias do
século XX se caracterizam por englobar a alta classe média constituída por pequenos e
médios empresários, pela alta direção da administração pública e privada e por
profissionais liberais de nível superior, dentre outros. Além de um segundo segmento
constituído pelos postos intermediários das grandes empresas e da administração
pública, como professores de Ensino Médio, inspetores e ocupações qualificadas, entre
outros. E um terceiro segmento, constituído pela classe média baixa, em que se
destacam os postos de trabalho como caixas, auxiliares de escritório e técnicos em
Contabilidade, dentre outros.
Na Tabela II, constatamos que a escolaridade dos pais também é uma variável
que merece análise, o que, associado à ocupação profissional apresentada na Tabela I,
nos auxilia na caracterização dessas famílias no interior das classes médias.

Tabela II: Grau de escolaridade dos pais.

Escolaridade
Nenhum
Ens. fund. incompleto (até a 4ª
série)
Ens. fund. incompleto (após a
4ª série)
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Total
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

BIOQUÍMICA
Nº
%
0
0
4
8,16

ENFERMAGEM
Nº
%
2
4
12
24

FARMÁCIA
Nº
%
1
2,04
5
10,2

MEDICINA
Nº
%
0
0
0
0

7

14,29

3

6

5

10,2

2

4

2
9
14
3
10
49

4,08
18,37
28,57
6,12
20,41
100

3
5
16
3
6
50

6
10
32
6
12
100

6
4
18
0
10
49

12,24
8,16
36,73
0
20,41
100

1
5
19
2
21
50

2
10
38
4
42
100
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Para a análise da escolaridade dos pais, percebemos, mais uma vez, que o curso
de Medicina mostra-se discrepante naquilo que se refere ao nível de escolaridade, pois
42% de pais de estudantes de Medicina possuem curso superior completo. Os demais
cursos apresentam uma porcentagem maior de pais que possuem o Ensino Médio
completo, uma amostragem média correspondente a 32%.
Vemos, pela leitura dos dados, a relação que os pais, com filhos presentes no
curso de Medicina, possuem com o diploma de curso superior. Nota-se que o percentual
relativo ao número de pais detentores de um diploma no curso de Medicina é quase o
dobro do percentual de pais dos estudantes dos cursos de Bioquímica e Farmácia e uma
porcentagem quase quatro vezes maior que a posse de pais diplomados do curso de
Enfermagem. Nota-se também que os cursos de Enfermagem e Farmácia apresentam
pais que não passaram pelo sistema formal de ensino.
Ao considerarmos os anos de escolaridade dos pais com filhos na Medicina
como indicador, esse dado seria bastante ilustrativo, pois verificamos que 94,0% dos
pais possuem mais de 10 anos de escolaridade, 30,0% a mais do que o segundo melhor
curso colocado, que é a Bioquímica (63,0%), a propósito de como fazem os
economistas, que utilizam a educação como um dos critérios de análise das diferentes
classes sociais. Assim também como utilizam a renda familiar, o padrão de consumo, a
ocupação e a identificação de classe como fatores definidores das classes médias
(SOUZA; LAMOUNIER, 2010). Os dados podem ser melhor visualizados a partir da
Tabela II.
Com relação ao nível de escolaridade das mães, 56% e 47% delas,
respectivamente, Medicina e Farmácia, correspondem a mães com curso superior
completo, enquanto que Bioquímica e Enfermagem possuem um número equivalente a
30% e 34% de mães que possuem o Ensino Médio completo. Enfermagem se destaca
também por equiparar a mesma porcentagem de mães com o Ensino Médio e Superior
completos.

Tabela III: Grau de escolaridade das mães.

Escolaridade
Nenhum
Ens. fund. incompleto (até a 4ª

BIOQUÍMICA
Nº
%
0
0
4
8,16

ENFERMAGEM
Nº
%
0
0
3
6

FARMÁCIA
Nº
%
1
2,04
6
12,24

MEDICINA
Nº
%
0
0
0
0
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série)
Ens. fund. incompleto (após a
4ª série)
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Total
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

1

2,04

6

12

1

2,04

1

2

2
3
21
3
15
49

4,08
6,12
42,86
6,12
30,61
100

1
5
17
1
17
50

2
10
34
2
34
100

3
1
12
2
23
49

6,12
2,04
24,49
4,08
46,94
100

1
1
17
2
28
50

2
2
34
4
56
100

Percebemos, observando a Tabela III, que o nível de escolaridade das mães
apresenta uma porcentagem mais ou menos semelhante entre os cursos, com exceção à
Medicina, no que se refere ao número de mães que concluíram o Ensino Superior. O
que não se pôde avaliar é se a detenção do título acadêmico favorece a colocação no
mercado de trabalho, questão que somente poderá ser analisada nas entrevistas in loco.
Fator condicional também na análise desta Tabela, que não consegue mostrar a relação
curso superior e trabalho.
É digno de mostrar aqui o alto índice de escolaridade das mães, bastante superior
ao dos pais, principalmente entre aqueles portadores de diploma de curso superior. A
participação efetiva das mulheres em profissões cuja exigência preconiza uma
escolaridade prolongada pôde ser constatada nos trabalhos de Bruschini (2004, p. 106),
que nos mostra o aumento da participação feminina no mercado brasileiro desde os anos
1970 e a partir dos anos 1980 na conquista por bons empregos e ocupações de nível
superior, entre estas as de executivas de empresas.
O IBGE6 (2010, p. 49) sugere que a presença de níveis maiores de escolaridade
garantem melhores oportunidades de inserção qualificada no mercado de trabalho.
Ainda segundo o Instituto, no período de 1999 a 2009, a participação feminina nesse
mesmo mercado atingiu o total de 48,8%, índice em parte determinado pela abertura de
mais postos de trabalho.
Dados nos mostram que a escolaridade das mulheres que desempenham trabalho
formal7 é de 10,6 anos de estudo em contrapartida a 9,2 anos de estudo dos homens
(IBGE, 2010, p. 254). Essa afirmação também se revela verdadeira se tomarmos

6

IBGE: Dados retirados da síntese de indicadores sociais de 2010. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsoc
iais2010/SIS_2010.pdf>.
7
O IBGE (2010, p. 250) considera como trabalho formal aquele realizado por trabalhadores com carteira
assinada, incluindo os domésticos, militares, funcionários públicos estatutários, empregadores e
trabalhadores autônomos que contribuem para a previdência social.
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principalmente os anos de escolaridade como indicador: para todos os cursos, os anos
de escolaridade das mães é bastante superior ao dos pais, com exceção da Medicina, no
qual os números são ligeiramente diferentes (mães, 96,0%; e pais, 94,0%).
Compreendemos que a escolaridade prolongada dos pais, ou seja, a posse de
elevadas credenciais escolares no ambiente familiar pode favorecer uma relação de
proximidade interessada junto à escola e favorecer as disposições dos jovens frente às
atividades culturais que serão expostas na Tabela VII. Acreditamos que, dessa forma, os
pais poderão dispor de maior atenção a determinadas práticas condizentes à posse do
título superior, como a leitura de clássicos da literatura ou o uso de fontes diferenciadas
de conhecimento, por exemplo. E, aliada a essa perspectiva, poderão ser capazes de
contribuir para a importância que os jovens dão a essas atividades como um bem
privilegiado não somente pelos pais, mas por toda a família.
Apesar de não conhecermos a posição dos pais dos estudantes no mercado de
trabalho, consideramos, como Lahire (2002, p. 82), que a posse de um título acadêmico
ou mais precisamente a posse de um capital escolar extenso, pode favorecer a
transmissão aos filhos de certas disposições à leitura ou a modos de organização de
material, número e forma de anotações. Criando o que o autor sugere como “um
universo familiar pedagogicamente incitante”.
Na Tabela IV, apresentamos o número total de vagas disponibilizadas pelos
cursos de graduação da UFSJ. Dados que nos mostram a relação entre o número de
vagas criadas a partir do primeiro ano de funcionamento dos cursos do Campus CentroOeste Dona Lindu, em 2008, pelo total de inscritos no vestibular.
Tabela IV: Número de vagas por total de inscritos.

Cursos

Nº Vagas
em 2008

Nº
Inscritos

Nº Vagas em 2009
1º Sem.

2º Sem.

Nº
Inscritos

Nº Vagas em
2010
1º Sem. 2º Sem.

Nº Inscritos em
2010
1º Sem.
2º Sem.

Bioquímica

50

424

50

50

309

50

50

263

172

Enfermagem

50

532

50

50

280

50

40

313

145

Farmácia

50

687

50

50

450

50

50

416

215

Medicina

50

4778

50

50

3483

50

30

3740

2834

Total

200

6421

200

200

4522

200

170

4732

3366

Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.
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Para a abertura dos cursos, foi estipulado um número de 50 vagas, de ampla
concorrência, disputadas por meio do vestibular. Todos os cursos exigem dos estudantes
dedicação integral, pois possuem atividades acadêmicas que se iniciam pela manhã e
avançam até a noite. Também apresentam tempos de integralização distintos, como:
Bioquímica, quatro anos; Enfermagem, quatro anos e meio; Farmácia, cinco anos; e
Medicina, seis anos.
Para iniciarmos a discussão sobre o número de vagas pelo total de inscritos
disponibilizados no início dos cursos, no ano de 2008, no primeiro vestibular para os
quatro cursos do campus8, houve um total de 200 vagas abertas, sendo 50 vagas
destinadas a cada um dos quatro cursos. No ano de 2009, o número de vagas
disponibilizadas aos cursos continuou o mesmo, 50 vagas para cada curso, porém com
duas entradas ao ano, uma no início do ano e a segunda em meados de julho a agosto,
totalizando 100 vagas para cada curso nas duas entradas.
Para o ano de 2008, houve um total de 6.421 inscritos, sendo 4.778 somente no
curso de Medicina, e o restante de inscrições distribuídos nos demais cursos. É
significativo mencionar o número de inscritos em 2008, pois esse valor se mostra
superior ao número de 2009 e também significativo para um curso criado recentemente
e com propostas e definições acadêmicas ainda em construção.
Já no ano de 2010, os cursos de Bioquímica e Farmácia mantiveram o total de
100 vagas, havendo uma queda no número de vagas para os cursos de Enfermagem, que
passou de 50 para 40 vagas e o curso de Medicina que alterou de 50 para 30 vagas,
mantendo ainda as duas entradas no ano. Essa variação foi justificada em função das
condições pedagógicas dos cursos, como, por exemplo, o número de estudantes
assistidos por cada professor nos Programa de Saúde da Família (PSFs), o número de
estudantes nos laboratórios, em atividades práticas e, também, pelo limitado número de
professores dedicados a áreas específicas dos cursos de Enfermagem e de Medicina.
A seguir, na Tabela V, analisamos a idade dos estudantes ao ingressarem nos
cursos do Campus CCO, em 2008. Dados que nos permitem considerar que a entrada na
universidade para aqueles que buscam o curso de Medicina demanda mais tempo de
espera e preparação em relação aos demais cursos do campus. O que nos leva a indagar

8

Cabe mencionar que os dados da Tabela IV são encontrados direto no link da COPEVE. Disponível em
<http://www.ufsj.edu.br/vestibular/>. No link, são disponibilizadas informações sobre os vestibulares,
exemplares de provas, número de candidato por vaga e cursos oferecidos, entre outras informações
consideradas necessárias para quem deseja participar do vestibular.
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também que, para além do tempo, também devemos considerar a importância do capital
cultural e social construídos pelos jovens ao longo de suas trajetórias até a universidade.

Tabela V: Idade dos estudantes ao ingresso nos cursos.

IDADE
Menor de 18 anos
18 a 20 anos
21 anos ou mais
Total
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

BIOQUÍMICA
Nº
%
0
0
40
91
4
9
44
100

ENFERMAGEM
Nº
%
0
0
27
59
19
41
46
100

FARMÁCIA
Nº
%
0
0
37
80
9
20
46
100

MEDICINA
Nº
%
0
0
18
37
30
63
48
100

No que se refere à idade de entrada no curso superior, utilizamos Nogueira
(2002b, p. 52), para explicar a diferenciação desses estudantes de Medicina quanto à
idade de ingresso e justificar a busca de informações sobre esses estudantes. Segundo a
autora, nos estudos de trajetórias escolares, a idade é a variável que melhor indica a
fluência de uma trajetória, no sentido de evidenciar seu percurso, se marcado por
acidentes ou fluência, sem interrupções. Segundo os dados da autora, a idade de entrada
na universidade varia de 17 a 18 anos (ibidem).
Fiamengue (2002, p. 81) nos mostra que quanto mais prestigioso o curso, maior
será a proporção de ingressantes que lançam mão dos cursinhos como recurso
preparatório, inclusive fazendo um ano ou mais. O que produz um atraso na entrada do
jovem na universidade.
Os históricos escolares desses jovens atestam que eles tiveram uma trajetória
escolar fluida até o Ensino Médio. As interrupções acontecem após a conclusão do
Ensino Médio, nas tentativas frustradas de entrar para a universidade, somadas aos anos
dedicados aos cursos preparatórios, conforme pode ser visto na Tabela IX, relacionada à
frequência em cursinhos, o que discutiremos posteriormente de modo mais detido.
O curso de Medicina apresentou 37% de ingressantes com idade entre 18 e 20
anos, a menor porcentagem entre os cursos nesse intervalo. Percebemos ainda que os
três primeiros cursos da Tabela apresentaram um número entre 9% e 41% de estudantes
com idade igual ou superior a 21 anos. Fato que diverge da Medicina que apresenta um
número equivalente a 63% dos estudantes. Um valor expressivo em comparação à soma
das porcentagens dos demais cursos no enquadramento de 21 anos de idade ou mais, o
equivalente a 70%.
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Na Tabela VI, discutiremos sobre a expressiva presença de jovens do sexo
feminino em cursos da área da saúde.

Tabela VI: Distribuição dos estudantes por sexo.
CURSOS
FEMININO
67,35%
Bioquímica
82%
Enfermagem
77,55%
Farmácia
42%
Medicina
67%
Média
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

MASCULINO
32,65%
18%
22,45%
58%
33%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%

No que se refere ao número de estudantes do curso de Medicina, verificamos
que 58% dos ingressantes pertencem ao sexo masculino e 42% ao feminino. Na
Enfermagem, é possível presenciar um número mais expressivo no que se refere à
presença de mulheres no curso, o equivalente a 82%, em oposição aos 18% de homens.
Para a Bioquímica, encontramos 67% de ingressantes do sexo feminino, e 77% de
mulheres no curso de Farmácia. De forma geral, entendemos que a área da saúde é
dominada pelo universo feminino, com exceção do curso de Medicina.
A Tabela VI mostra números expressivos da participação feminina no interior da
universidade, dando continuidade a uma escolaridade prolongada, assim como as
próprias mães dessas estudantes, que apresentam nível de escolaridade superior ao dos
pais. Podemos concluir também que a busca pelo Ensino Superior sugere uma mudança
na identidade feminina, em sua participação no mercado de trabalho, buscando posições
de destaque, assumindo cargos de direção e buscando ainda isonomia salarial em
comparação aos mesmos cargos exercidos por homens.
Bruschini (2004, p. 107) nos revela que mudanças nos padrões culturais e nos
valores relativos ao papel social da mulher contribuíram para a alteração da identidade
feminina voltada para o trabalho produtivo. E que a inserção feminina nas universidades
viabilizou novas oportunidades de trabalho, sendo a expansão da escolaridade um dos
fatores de maior impacto sobre o ingresso feminino no mercado de trabalho (ibidem, p.
108). A pesquisadora ainda nos mostra que as mulheres ampliaram sua presença no
Ensino Superior durante a década de 1990, atingindo um percentual de 61% de
participação, o que, de certa forma, reitera as nossas análises sobre o maior nível escolar
das mulheres nos cursos aqui estudados.
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A partir da Tabela VII, buscamos compreender a relação estabelecida entre as
atividades culturais desenvolvidas pelos estudantes e a importância que elas
representam no universo familiar desses jovens.

Tabela VII: Atividades culturais dos estudantes pesquisados.

Atividades que vc ocupa mais tempo

Bioquímica

Enfermagem

Farmácia

Medicina

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Televisão

4

8,16

5

10

8

16

6

12

Teatro

1

2,04

0

0

0

0

0

0

Cinema

2

4,08

0

0

0

0

3

6

Música

6

12,24

8

16

10

20,41

2

4

Dança

1

2,04

1

2

1

2,04

0

0

Leitura

18

36,73

24

48

20

40,82

32

64

Esportes

4

8,16

1

2

1

2,04

1

2

Artesanato

0

0

0

0

0

0

0

0

Outras

13

26,53

11

22

9

18,37

6

12

Total

49

100

50

100

49

100

50

100

Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

Para entendermos sobre as atividades culturais às quais os estudantes se dedicam
nos tempos em que não estão na universidade, como, por exemplo, na inclinação à
leitura, ou o uso efetivo de telejornal dentre outras dispostas na Tabela VII,
compreendemos, assim como Bourdieu (2009, p. 316), que famílias pertencentes a
diferentes frações de classe podem demonstrar interesses diferenciados por certo tipo de
leitura ou de outra prática cultural conforme a riqueza em capital cultural.
O que significa em termos gerais, que as disposições dessas famílias a atividades
menos aceitas culturalmente, como a TV ou o cinema (preferências por filmes, como os
blockbusters, por exemplo) em oposição a atividades e à frequência em circuitos sociais
mais bem aceitos culturalmente, como as idas a teatro ou a concertos, mostram e
definem o posicionamento das famílias em frações de classes onde essas atividades não
são efetivas.
Entretanto, para Setton (2002, p. 107), a modernidade nos oferece um ambiente
social onde os diferentes sujeitos conseguem encontrar condições para mesclar as
diferentes influências a que estão condicionados, como a influência familiar, a religiosa
e a midiática, configurando uma relação de interdependência entre as instâncias de
educação tradicionais e também da mídia. O que nos mostra que o tempo que os jovens
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dedicam indo ao cinema, assistindo a programas de TV ou acessando a internet pode
estar diretamente associado a uma forma mais frouxa de lazer e de alívio às exigências
que as vidas escolar e social lhes impõem.
É importante salientar também a fragilidade das informações da Tabela VII, uma
vez que elas não conseguem nos mostrar quais são especificamente os programas de TV
mais assistidos, os sites acessados ou o tipo de cinema frequentado por esses estudantes.
Diferenças que podem indicar também a inclinação desses jovens às atividades culturais
de maior prestígio social, como por exemplo, assistir a programas educacionais em
canais a cabo, ou a frequência a determinados circuitos culturais, como mostras de
cinema especializado.
Ainda assim, a leitura ocupa posição central como atividade mais frequente entre
os jovens, seguida do intervalo “Outras”. Fato que se pode compreender, tendo em vista
que os filhos incorporam hábitos corporais, cognitivos, maneiras de fazer, pensar e
sentir, próprias de contextos sociais específicos (LAHIRE, 2002). A fragilidade da
Tabela VII ainda é notável por não nos revelar quais são essas atividades incluídas nesse
intervalo denominado de “Outras” e que são realizadas por esses estudantes, além da
leitura e da TV e em que nível cultural elas se encontram. Constatamos apenas no curso
de Farmácia a música como segunda atividade mais visitada pelos jovens depois da
leitura.
Isso tudo nos leva a crer que, mesmo em ambiente desfavorável ao
desenvolvimento de disposições ligadas à cultura erudita, como o que pensamos ser, e,
dadas as informações da Tabela, ainda assim, o ambiente desses jovens se revela
favorável ao desenvolvimento de disposições associadas à leitura, seja ela de natureza
científica ou literária, em uma relação tributária ao nível de escolaridade dos pais, e a
importância que pode denotar a leitura de jornais, periódicos e artigos científicos, dentre
outros. O que nos mostra uma relação entre o nível de instrução e as práticas culturais
desenvolvidas por essas famílias (BOURDIEU, 2009, p. 304).
Na Tabela VIII, apresentamos dados que mostram a escolha dessas famílias em
relação ao tipo de escolas e turno frequentados pelos jovens ao longo de suas
experiências escolares na Educação Básica.

Tabela VIII: Tipo de escolas e turno frequentado.
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CURSOS DO
CAMPUS
CCO
-

CURSOU O ENS. MÉDIO

ESCOLA
PARTICULAR

ESCOLA
PÚBLICA

47%
BIOQUÍMICA
32%
ENFERMGEM
53%
FARMÁCIA
80%
MEDICINA
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

43%
50%
33%
14%

PARTE
NA
PÚBL./PART.
10%
18%
14%
6%

TURNO
FREQUENTADO

DIURNO

NOTURNO

NENHUMA
REPROVAÇÃO
NO ENS.
MÉDIO
-

94%
96%
94%
94%

6%
4%
6%
6%

94%
100%
100%
100%

Os dados relativos à frequência dos estabelecimentos escolares e o turno
frequentado nos mostram que 80% dos estudantes de Medicina realizaram todo o
Ensino Médio em escolas da rede privada, sendo que 94% deles frequentaram o turno
matutino, variável que melhor evidencia a origem social dos estudantes, conforme
considerações de Whitaker e Fiamengue (1999). Já afirmamos que a totalidade dos
estudantes aqui analisados não sofreu nenhuma reprovação durante o Ensino Médio, o
que demonstra uma regularidade na trajetória escolar dos estudantes até a conclusão
desse nível de ensino.
Na relação existente entre o curso de Medicina e os demais cursos, percebemos
algumas diferenciações quanto ao número percentual de estudantes que cursaram o
Ensino Médio na rede pública e na privada e com relação ao turno frequentado.
Contudo, nota-se uma diferença acentuada com relação à Enfermagem. Do total de
alunos desse curso, 50% cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e 32% em
escolas privadas. Os demais cursos apresentam um número mais significativo de alunos
que frequentaram escolas da rede privada.
Percebemos que há pouca variação nos cursos entre os estudantes que
frequentaram o Ensino Médio no turno matutino. Esse dado, associado aos dados
relativos ao trabalho remunerado, sugere que a dedicação desses estudantes aos estudos
acontecia em tempo integral.
O curso de Medicina mostrou, mais uma vez, uma dinâmica diferente dos
demais cursos. Uma porcentagem da ordem de 80% dos estudantes frequentou o Ensino
Médio em escolas privadas, efetivando, mas não de forma direta, o que a literatura vem
denominando de “circuito virtuoso”, que é o percurso realizado pelos estudantes em
escolas privadas durante os Ensinos Fundamental e Médio e a entrada em uma
universidade pública (SOUZA, 1990). Entretanto, para 1/4 dos jovens da Medicina, essa
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estratégia não foi suficientemente forte para garantir a eles uma entrada imediata na
carreira desejada.
A seguir, a Tabela IX nos revela o uso do “efeito cursinho” (WHITAKER;
FIAMENGUE, 1999) como recurso utilizado principalmente pelos jovens que
escolheram a Medicina.
Tabela IX: Frequência a cursinho.

TEMPO DE CURSINHO

BIOQUÍMICA

ENFERMAGEM

FARMÁCIA

MEDICINA

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

28

57,14

7

14

18

36,73

1

2

3

6,12

3

6

0

0

1

2

Sim, por um semestre

9

18,37

11

22

8

16,33

3

6

Sim, por um ano

8

16,33

12

24

14

28,57

12

24

Sim, por mais de um ano

1

2,04

15

30

9

18,37

33

66

Sim, integrado
médio

0

0

2

4

0

0

0

0

49

100

50

100

49

100

50

100

Não
Sim, por
semestre

menos

ao

de

um

ensino

Total
Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

Para continuar as nossas análises sobre os estudantes de Medicina e suas
famílias, verificamos que um número significativo desses estudantes permaneceu em
cursos preparatórios por mais de um ano. Esse dado mostra que a entrada em cursinhos
se caracteriza como uma variável importante para o conhecimento desse grupo.
Entendendo que a manutenção em cursinhos requer um investimento econômico
dispendioso realizado pela família, para que o filho possa ter acesso à graduação
desejada na universidade pública.
Podemos ver na Tabela IX uma porcentagem marcante no curso de Medicina,
66% dos ingressantes frequentaram por mais de um ano os cursos preparatórios para o
vestibular. Enfermagem apresenta 30% dos ingressantes como tendo frequentado esses
cursos por mais de um ano. Contudo, Bioquímica e Farmácia mostram uma dissonância
dessa relação com os dois cursos já analisados. Eles apresentam uma porcentagem
maior de ingressantes, 57% e 37%, respectivamente, no grupo dos estudantes que não
fizeram o investimento em cursinhos para o vestibular.

55
A frequência em cursinhos pode ser considerada um investimento, já que
demanda recursos da família para manter os estudantes nesses espaços, por vezes caros,
na busca pela Medicina, curso que apresenta alto grau de competitividade e seletividade.
Nogueira (2003) mostra que, para esses meios sociais e esses cursos muito valorizados
socialmente, mesmo que o ingresso não se dê na primeira tentativa, o jovem (e a
família) tem no horizonte a universidade pública.
Nesse caso, não se pode desconsiderar a alta competitividade que estabelece
limites temporários aos sonhos e aos projetos individuais e familiares. Entretanto, notase a limitação dessa Tabela, que não nos permite verificar o tempo exato dos anos que
esses estudantes passaram matriculados em cursinhos, tampouco uma estimativa mais
próxima da realidade.
A seguir, a Tabela X nos mostra o número de tentativas de ingresso dos
estudantes nos quatro cursos do campus CCO.

Tabela X: Ingresso no curso desejado.

ANOS DE INGRESSO

BIOQUÍMICA
Nº

ENFERMAGEM

FARMÁCIA

MEDICINA

19

%
38,78

Nº

14

%
28

Nº

32

%
65,31

Nº

Este é o primeiro ano

4

%
8

Há um ano

11

22,45

13

26

12

24,49

12

24

Há dois anos

5

10,2

13

26

13

26,53

9

18

Há três anos ou mais

1

2,04

10

20

5

10,2

25

50

TOTAL

49

100

50

100

49

100

50

100

Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

Quanto à tentativa de ingresso no Ensino Superior, mais uma vez, o curso de
Medicina mostra uma característica marcante, 50% dos que o escolheram tentaram por
mais de três anos a entrada no curso, conforme dados da Tabela X. Os demais cursos
mostraram uma margem inferior às tentativas de ingresso. Com exceção de Bioquímica,
os demais cursos mostraram índices inferiores a 50% dos estudantes que conseguiram
passar na primeira tentativa de vestibular.
Mas o dado que mais nos impressiona é que apenas 2% dos estudantes da
Medicina puderam dispensar o cursinho, números que se associam aos dados da Tabela
IX e que nos mostra uma competição das mais acirradas para se conseguir esse objetivo.
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Somente 8% dos estudantes de Medicina conseguiram ultrapassar a barreira do
vestibular na primeira tentativa. O uso do cursinho é um recurso necessário acionado
pelas famílias para o acesso ao Ensino Superior público.
Essa competitividade nos leva a considerar se, além da competição, deve ser
posto em foco também se cursos seletivos como a Medicina exigem ou não dos
estudantes a construção de um roteiro específico de estudos organizados e utilizados
como mais uma maneira de superar as exigências do vestibular.
Na Tabela XI, encontramos os motivos expostos pelos jovens para a escolha dos
cursos.

Tabela XI: Motivos para a escolha dos cursos.

MOTIVOS PARA ESCOLHA DO

BIOQUÍMICA

ENFERMAGEM

FARMÁCIA

MEDICINA

2,04

20

30,61

4

0

0

10,2

2

Adequação às aptidões pessoais

53,06

44

34,69

34

Possibilidade de poder contr. p/ socied.

6,12

20

4,08

18

Baixa concorrência pelas vagas

0

0

0

0

Amplas possibilidades salariais

0

0

2,04

2

Possibilidade de realização pessoal

32,65

12

16,33

40

P/ n haver na UFSJ o curso q. gost. faz

6,12

4

2,04

0

Total

100

100

100

100

CURSO
%
Mercado de trabalho
Prestígio social da profissão

Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

Outro ponto distinto entre os ingressantes no curso de Medicina e os outros
cursos diz respeito à relação que estabelecem com o diploma. Para 40% dos calouros, a
escolha desse curso se dá em função da “realização pessoal”. Para os demais cursos, os
ingressantes admitiram a escolha pela “adequação do curso às aptidões pessoais”.
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Mesmo que essa opção apareça de forma acentuada para o curso de Medicina (34,0%),
ela não predomina. Ainda, para esse curso, a dispersão de motivos para a sua escolha é
muito fraca. Esses dados podem nos revelar uma certa relação de utilitarismo com o
diploma a ser conseguido. Consideramos que o ato de cursar Medicina possa ir
adequando o desejo inicial do jovem a outro tipo de realidade ou mesmo confirmar esse
desejo de realização pessoal.
A Tabela XII mostra aos leitores a relação desses jovens universitários com o
mercado de trabalho. O que também nos revela que a busca por uma colocação encontra
lugar, para a grande maioria deles, apenas em seus planos futuros. E, mesmo nos casos
em que alguns deles se dedicaram parcialmente às atividades remuneradas,
compreendemos que essa escolha ocorreu em meio às suas experiências escolares ainda
durante a Educação Básica.

Tabela XII: Número de estudantes que executam alguma atividade remunerada.

NÚMERO DE JOVENS
QUE EXERCEM
ATIVIDADE
REMUNERADA

BIOQUÍMICA

Nº

ENFERMAGEM

FARMÁCIA

MEDICINA

47

%
95,92

Nº

44

%
88

Nº

Não

%
85,71

Nº

42

48

%
96

Não, sou aposentado

0

0

0

0

0

0

0

0

Sim, mas é trabalho eventual

2

4,08

2

4

1

2,04

0

0

Sim, até 20 horas semanais

1

2,04

0

0

1

2,04

1

2

Sim, em tempo parcial (21 a
30 horas)
Sim, em tempo integral (31 a
40 horas)
Sim, mas de 40 horas
semanais
Total

1

2,04

2

4

0

0

1

2

1

2,04

2

4

0

0

0

0

2

4,08

0

0

0

0

0

0

49

100

50

100

49

100

50

100

Fonte: COPEVE/UFSJ, 2008.

Nos quatro cursos, foi possível verificar um número significativo de estudantes
que não desempenham qualquer atividade remunerada, da ordem de 91%. Aqui, parece
não haver espaços para outras atividades senão aquelas relacionadas à vida acadêmica
necessária a esses cursos. Fato que nos orienta a pensar no “peso” que a concorrência
nos vestibulares, especialmente em Medicina, possui para essas famílias. A ponto de
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modificarem as suas formas de socialização no interior do lar, autorizando os filhos a se
dedicarem exclusivamente aos estudos e postergando o seu ingresso no mercado de
trabalho.
Os dados mostram que não se trata aqui de “estudantes-trabalhadores”
(ROMANELLI, 2003), que necessitam exercer uma atividade extraclasse para o custeio
dos estudos e do material utilizado. No caso da Medicina, material como jaleco,
estetoscópio, aparelho de pressão e termômetro, aparelhos que devem ser de uso pessoal
de todo estudante. Além de livros que não fazem parte do acervo da biblioteca do
campus, contudo, pertencem à bibliografia complementar de estudos.
A Tabela XII, por si só, não pode ser reveladora da elitização de um curso,
contudo, merece destaque por mostrar a possibilidade de a maioria dos estudantes não
se valerem do fator trabalho, nem da renda mensal como um auxiliar à renda familiar,
enquanto estudantes da graduação. Essa Tabela também nos mostra que esses estudantes
não necessitam desenvolver uma dupla jornada entre emprego e universidade, ainda que
esse primeiro seja de meio turno. O que oferece ao jovem a possibilidade de poder se
ocupar integralmente das atividades acadêmicas.
De modo geral, os dados expostos nas diferentes Tabelas revelam características
importantes do processo pelo qual o país vem passando com a criação e
desenvolvimento de políticas públicas na área da educação. Mas é dos dados
discrepantes da Medicina, destacadamente a idade mais avançada com que entraram na
UFSJ, que extraímos o nosso problema de estudo acerca dos esforços materiais e
simbólicos que as famílias desses estudantes empreenderam no intervalo de tempo
situado entre o término do Ensino Médio e a entrada no Ensino Superior.
É nesse sentido que empreendemos as leituras que seguem na tentativa de
produzir uma compreensão teórica das práticas das classes médias com relação à
escolarização de seus filhos. Esse esforço, em nossa opinião, produz dois sentidos: 1)
esclarece teoricamente os dados apresentados; e 2) orienta a investigação que
apresentaremos a partir do capítulo III, a propósito das famílias investigadas. A seguir,
buscamos evidenciar o que a literatura pertinente chama de classes médias e como as
famílias que constituem essa categoria social se mobilizam a favor da trajetória escolar
de seus filhos, conduzindo-os até o ingresso na universidade.
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1.1 Caracterização das classes médias

Neste tópico, apresentamos algumas considerações sobre as classes médias e as
ações desenvolvidas pelas famílias pertencentes a essa categoria social na escolarização
dos filhos e a relação que estabelecem com a escola. Apoiamos nossas análises em
autores que dedicam os seus estudos às formas familiares de transmissão da herança
cultural, como Romanelli (1995), Lahire (2007), Gheorghiu et al. (2008), e que
sinalizam para a inclusão das famílias na categoria social aqui investigada e a sua
mobilização escolar. Segundo Viana (2005, p. 108), a noção de “mobilização escolar
familiar” é entendida como atitudes e intervenções práticas que asseguram o rendimento
escolar dos filhos e que parecem ser característicos das classes médias.
Segundo considerações de Romanelli (1995, p. 448), as classes médias são
constituídas por trabalhadores não-manuais, assalariados ou não e que integram uma
categoria social de extrema heterogeneidade. Ainda segundo o autor, é possível
delimitar os segmentos pertencentes a uma mesma classe a partir de dois determinantes.
O primeiro concernente à determinação econômica, a distribuição da renda; enquanto o
segundo ligado ao universo simbólico, às representações que se constituem em estilos
de vida diferenciados (ibidem, p. 449).
Amaury Souza e Bolívar Lamounier (2010) verificam que, para uma sociedade
como a brasileira, que vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, o aumento do
emprego e da renda e a aquisição da casa própria colocaram milhares de brasileiros em
um novo estrato social, constituindo-se, dessa forma, como a nova classe média
brasileira. As famílias pertencentes a esse estrato possuem renda mensal entre R$
1.115,00 e R$ 4.807,00, tendo como principal fator de análise o econômico.
Para o estudo das classes médias brasileiras, também é tomada como indicador a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), fornecida pelo IBGE, que
investiga características gerais da população como educação, trabalho, rendimento e
habitação, dentre outros, e se constitui um instrumento de avaliação socioeconômico do
Brasil. É importante destacar que a PNAD apresenta dados referentes ao
desenvolvimento econômico e social da população brasileira, podendo ela ser incluída
em novos segmentos sociais.
Considerando a análise de uma categoria social, como as classes médias,
percebemos a impossibilidade de universalizá-la, como única e homogênea. Esteja ela
localizada no Brasil ou em outro país, por apresentar fatores de análises diversos e
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específicos que variam conforme cada sociedade, ainda que o eixo político e econômico
entre nações sejam equivalentes.
Souza e Lamounier (2010) são cautelosos ao mencionar que, para a
caracterização das classes médias, é necessário mais que puramente a análise da renda
familiar, levando-se em consideração alguns critérios como ocupação profissional,
educação, o próprio fator renda e critérios subjetivos de classe, como, por exemplo, a
identidade de classe. Entendemos esse cuidado tomado pelos autores ao trabalhar com
as diferentes variáveis, pois, de fato, se analisado unicamente o fator renda mensal,
podemos ter falsas interpretações no que se refere à composição das famílias presentes
em uma mesma classe, assim como nas frações de classes.
Consideramos que as classes médias se constituem por suas formas de
transmissão da herança cultural, a manutenção do círculo homogêneo de sujeitos
pertencentes a um mesmo meio, a escolha dos estabelecimentos de ensino, as formas de
apropriação e legitimação da cultura e o indicador renda mensal por família.
Para essa caracterização, é imprescindível observar fatores de análise como o
capital simbólico, as formas de transmissão desse tipo de capital aos herdeiros, as
formas de atuação no interior da estratificação social a qual pertencem, além das
condições objetivas de existência das famílias. Entendemos por condições objetivas de
existência a renda familiar, a ocupação dos pais, o tamanho da casa, sua localização em
determinada região, na cidade, o que e o quanto consomem ao ano e os bens duráveis
que as famílias possuem. Fatores associados à situação socioeconômica das famílias e
que nos revelam, ainda que parcialmente, a sua posição na sociedade. Consideramos
também a análise de variáveis como as condições de socialização dos filhos, o controle
e as formas de transmissão da educação aos jovens e a escolha dos estabelecimentos de
ensino.
Dessa forma, acreditamos que as famílias constituintes dessas classes
conseguem prever uma possível superação de sua posição social, através da diversidade
de ações desenvolvidas para tal finalidade e utilizando a seu favor o capital econômico,
o capital social e seus mecanismos de reconhecimento e práticas de prolongamento
escolar. Os trabalhos de Romanelli (1995, 2003), Nogueira (2003,2010), Lelis (2005),
Gheorghiu et al. (2008) apontam que a configuração familiar dessa categoria social tem
especificidades que devem ser contempladas e que interferem diretamente em uma
possível arrancada social dos herdeiros, ou, pelo menos, na manutenção de classe.
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Essas famílias conseguem utilizar suas redes de parentescos e de convívio
externos aos familiares e que podem contribuir positivamente na construção do percurso
escolar dos filhos. E, sobretudo nas disposições que os jovens irão carregar ao longo da
vida e que serão úteis na propensão à sua vida escolar e profissional.
Essas diferentes configurações são solidárias entre si, criando espaços
devidamente preenchidos por teias de convívio entre elas. Quando mencionamos que as
classes médias possuem relações sociais que as favorecem, não isentamos as demais
classes de possuírem esses mesmos contatos e se utilizarem deles. O que consideramos
é que elas dispõem de um capital social mais amplo e ativo, que possibilitará às famílias
a imersão em diferentes universos que possivelmente as favorecerão e, principalmente,
contribuirão para a emersão social dos filhos.

1.2 Configurações internas de classe

Para se compreenderem as ações desenvolvidas por essas famílias, baseamos as
nossas discussões em autores que dedicaram seus estudos ao entendimento macro das
categorias sociais, como Bourdieu (2009, 2010), por exemplo, e os seus estudos sobre a
herança cultural e o capital cultural. Entretanto, apoiamo-nos também nos estudos de
Almeida (2002, 2008), Brandão (2003a), Lelis (2005), Setton (2002, 2005a, 2005b,
2008) que examinam o funcionamento interno das famílias e as relações que mantêm
com o sistema educacional.
Ao longo do que a literatura nos apresenta, verificamos que essas famílias
apresentam configurações internas definidas, o que acreditamos contribuir na tomada de
decisões e escolhas dos filhos e na transmissão dos capitais acumulados. Entendemos
que, ao mencionar sobre configurações internas definidas, não buscamos elevar essa
categoria social a uma posição privilegiada em relação às demais classes. Consideramos
também que, para o entendimento do que sejam as teias de convívio familiar estável, é
necessário se conhecer o funcionamento interno de cada família, o que vai além das
análises gerais sobre as diferentes classes sociais.
É importante ressaltar que, em trabalhos como os de Portes et al. (2006), por
exemplo, foi encontrada em famílias rurais das camadas populares uma organização
familiar ordenada, com horários definidos para a realização de atividades como o
trabalho com o gado e a horta. Além das tarefas rotineiras como limpeza da casa,
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acompanhamento às tarefas escolares, horário definido para as refeições, estreitamento
do círculo de amizades do filho e um percurso escolar definido pelos pais.
Lahire (2008, p. 19) nos orienta que, através da constituição da rede de
interdependência familiar, é possível conhecer os esquemas de percepção, julgamento,
avaliação e a maneira pela qual esses esquemas podem agir. O patrimônio cultural, o
trabalho de acumulação, a herança transmitida aos filhos, os mecanismos de
transmissão, a rede de interdependência, o nicho de socialização e as formas e manejos
sociais presentes se constituem também como um capital importante, passado de
geração a geração, para essas famílias. O que nos confirma Gheorghin, Gruson e Vari
(2008), que, através de uma educação familiar, a transmissão do patrimônio simbólico é
assegurada ao mesmo tempo em que regula as relações entre os membros familiares,
garantindo, dessa forma, o conhecimento em diferentes campos da vida social.
Para Brandão, Mandelert e Paula (2005, p. 750), o convívio social, de
proximidade física, torna mais consistentes as trocas simbólicas e materiais entre as
gerações, proporciona o gosto por atividades comuns e a frequência a determinados
campos no espaço social, constituindo no habitus9 de classe entre os jovens.
Para as famílias das classes médias, as trocas simbólicas existentes no nicho
familiar e estendidas aos meios externos frequentemente visitados pelas diferentes
gerações da família são importantes para o desenvolvimento de valores morais e
culturais, assim como para a incorporação de um conjunto de capitais valorizados pela
família. É importante ter em mente que as classes médias não são uma categoria social
homogênea, dadas suas diferenças econômicas entre as frações de classes, o convívio
social e as condições de socialização estabelecidas pelas famílias, o que requer, como
mencionado anteriormente, um entendimento interno de cada família.
Para Lahire (2007, p. 797), é necessário observar as diferenças internas, a série
de comportamentos e gostos de cada sujeito, dentro de uma mesma classe social, para
então retornar às variações interclasses. Dessa forma, não estaremos deixando de
considerar as singularidades específicas de cada sujeito, evitando cair no que o autor
chama de “caricatura cultural dos grupos sociais”.
No entendimento das relações familiares, Nogueira (2003, p. 139) nos revela que
os filhos se mostram sensíveis aos anseios dos pais, assim como reagem de forma a
9

Habitus: “Sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que funciona
como um sistema de esquemas geradores; é gerador de estratégias que podem ser objetivamente afins aos
interesses objetivos de seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim”
(BOURDIEU, 1983 p. 94).
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fortalecer sua inserção nas relações afetivas familiares. Vale também lembrar que essas
famílias buscam possibilitar aos filhos um ambiente livre de influências externas, de
agentes capazes de desviar o comportamento e o compromisso com sua rotina diária,
estruturada e definida no seio familiar. E que as inclinações, preferências e disposições
não podem ser concebidas independentes das condições de existência (NOGUEIRA,
2004, p. 140).
Não podemos dizer que as famílias das classes médias são marcadas por
situações de instabilidade, à mercê de trocas simbólicas que possam acontecer ao acaso.
São famílias cujas práticas e ações não estão condicionadas à aleatoriedade das
circunstâncias. Nesse sentido, vale lembrarmos, mais uma vez, de Lahire (2008, p. 26),
ao mencionar que a família pode se constituir como uma espécie de santuário, de
ordenação, relativamente fechada em si, de forma a evitar as influências externas e
possíveis desvios. Apesar de, nesse caso, Lahire estar contemplando famílias
pertencentes às camadas populares, acreditamos que esta visão da família “fechada” em
si nos cai muito bem, para o que acreditamos fazer parte da estruturação familiar das
classes médias.
Entretanto, devemos pontuar novamente que a forma de comportamento de cada
indivíduo depende também da estrutura de suas relações sociais e as que mantém com o
meio (LAHIRE, 2008). O que não significa ser uma constante para todas as famílias
pertencentes a uma mesma categoria social, como já nos mostraram autores como
Romanelli (1995, 2003), Nogueira (2003, 2004) e Setton (2005b).
Ao nos referirmos às classes médias e, principalmente, às características
relevantes dessa categoria social, não podemos deixar de mencionar estratégias vistas
como primordiais de manutenção de classe, como o ascetismo, o malthusianismo e a
boa vontade cultural (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). Para além do que já é
conhecido pela literatura pertinente, cabe ressaltar que esses três pontos são derivativos
de práticas e ações específicas dessa categoria social, uma vez que são práticas dotadas
de consciência do pertencimento social de origem, de conhecimento do sistema
educacional e de uma determinação para superar a atual classe para uma possível e
esperada imersão nas elites.
A visão dos herdeiros como frutos de um prolongado trabalho de interiorização
de práticas e valores simbólicos associa-se também à adesão à estrutura escolar como
meio para tal movimentação ascendente. Assim, é necessário vislumbrar que é de
extrema importância o papel desenvolvido pelos pais e por outros atores que integram a
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estrutura familiar, ou que, apesar de não se constituírem como membro efetivo dessa
estrutura, participam cotidianamente do mesmo meio. Acreditamos que eles possam
interferir positivamente na formação cultural, social e econômica do jovem; e, por
último, na finalidade que este dará ao cobiçado diploma de curso superior.

1.3 A relação com a escola

Bourdieu (2010b) aponta que os diferentes grupos sociais são marcadamente
classificados no interior da escola, pelo domínio ou não de um capital simbólico
percebido e bem aceito pela hierarquia escolar, a uma primeira vista, sob a égide da
hexis corporal10. Essa forma de avaliação do aluno pelo vestuário usado no cotidiano, o
seu comportamento, o estilo da linguagem e a aparência física constituem fatores que
facilitam o trabalho escolar de definição implícita de excelência entre as classes. Em
uma correspondência direta entre as posições dos sujeitos em seu meio social e seu
lugar na escola.
O autor não desconsidera o peso do capital econômico presente em alguns
grupos familiares, mas, certamente, determina uma dimensão maior ao capital cultural
constituído pelas famílias e às trocas simbólicas existentes. Assim como atribui maior
importância à relação que estabelecem com a herança cultural, parte relevante de todo o
capital presente na configuração familiar. Para Bourdieu (2011), o capital simbólico

não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja a sua espécie,
quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção
resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição, quer
dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio (p. 145).

As famílias pertencentes às classes médias são marcadas por sua posição
privilegiada na hierarquia social e possuidoras de um conhecimento do sistema escolar
formal que as distinguem das demais categorias. Para Romanelli (1995, 2003), entre as
famílias há uma enorme disposição para que os filhos tenham acesso ao Ensino Superior
e que a entrada na universidade se constitua como um projeto familiar, no qual o que se

10

Hexis corporal, segundo Bourdieu (2010b, p. 192), é o “conjunto de propriedades associadas ao uso do
corpo em que se exterioriza a posição de classe de uma pessoa”.
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pretende é assegurar a ascensão social da família mediante a formação profissional dos
filhos.
Nesse caso, o trabalho realizado dentro do âmbito familiar necessário à
escolarização dos filhos se inicia desde a mais tenra idade como uma forma de iniciação
ao fértil e auspicioso terreno escolar. Tudo isso nos leva a crer que, mesmo sem os pais
deixarem claras as expectativas que possuem com relação ao futuro dos filhos,
principalmente no que se refere às perspectivas escolares, esses últimos são capazes de
capturá-las e incorporá-las como suas próprias perspectivas de um futuro esperado tanto
quanto desejado.
Para alguns estratos das classes médias, como as elites intelectualizadas, os
filhos são até mesmos poupados das tarefas domésticas. Condição criada para a
possibilidade de dedicação diária e exclusiva dos filhos aos estudos e, também, para a
prática de atividades acadêmicas extracurriculares (NOGUEIRA, 2003). O que não
podemos considerar ser uma constante para as diferentes frações dentro dessa categoria
social. Mas, nesse caso, essa prática de isenção dos filhos a atividades domésticas e de
auxílio aos pais está intimamente associada a famílias cujos pais são portadores de
elevadas credenciais escolares. Para Gheorghin, Gruson e Vari (2008, p. 379), os
interesses dos pais sobre os investimentos dispensados aos filhos são de ordem
simbólica, caracterizando-se mais como um reconhecimento simbólico de seus filhos do
que um “reembolso” de seus investimentos.
Para dar continuidade às discussões sobre as relações estabelecidas entre família
e escola, estabelecer-se-á uma relação direta com os capitais acumulados diversos
transmitidos aos filhos e também ao que Portes (2008) chama de efeitos de irradiação,
os efeitos de uma educação prolongada dos pais e que conseguem beneficiar a trajetória
escolar dos filhos mediante sua própria trajetória sob o domínio de um capital escolar
acumulado. Setton (2005b, p. 84) afirma que é preciso estar atento para as formas
familiares de investimento pedagógico que se referem à dedicação da família em um
projeto de ascensão social através do sistema escolar. Ainda nessa linha de raciocínio,
para Gheorghin et al. (2008), é por meio de uma educação familiar que a transmissão do
patrimônio simbólico é assegurada ao mesmo tempo em que regula as relações entre os
membros familiares, garantindo o conhecimento em diferentes campos da vida social.
Nogueira (2002b, p. 50) aponta que os meios favorecidos dispõem de meios
contra o insucesso escolar, através de práticas variadas capazes de remediar ou até
mesmo atenuar as consequências negativas do fracasso. No caso das classes médias,
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diríamos um fracasso provisório. Por isso, acreditamos que, ao longo dos anos, essas
famílias desenvolvem práticas que beneficiarão as trajetórias escolares dos filhos.
Consideramos que as classes médias, melhor do que qualquer outra categoria
social, sabem utilizar o sistema educacional a seu favor em prol dos futuros herdeiros.
Podemos dizer que elas, ou pelo menos parte delas, disponibilizam o conhecimento
necessário para se fazer a escolha mais adequada para a composição da trajetória escolar
dos filhos. O que podemos constatar na escolha de uma escolarização diferenciada,
acrescida de viagens ao exterior, intercâmbios acadêmicos, obtenção de mais de um
idioma, parte dos estudos desenvolvidos em instituições com um elevado índice de
aprovação no vestibular, ou instituições tradicionalistas, que ocupam importante posição
no mercado. Movimentos realizados pelas famílias que ocupam uma posição social
valorizada (NOGUEIRA, 2003, 2004, 2008).
Na verdade, é preciso se perguntar a que fração de classe está se referindo
quando se mencionam práticas realizadas em benefício da escolarização dos filhos. Para
cada classe, ou melhor, para cada fração, são vistas práticas desenvolvidas em prol do
favorecimento dos filhos e do prolongamento escolar dos mesmos.
Para distintas frações de classes, a literatura (ALMEIDA, 2004; NOGUEIRA,
2008; PINÇON, 2002) nos mostra que existem ações diferenciadas quanto a uma
escolarização mais prolongada e determinadas práticas referentes aos padrões de
estruturação familiar. Como nas pequenas intervenções das mães nas tarefas escolares
dos filhos ou na inclusão dos filhos em escolas da rede privada ou na escolha de escolas
públicas conceituadas pelas redes sociais das quais a família faz parte. Todas essas e
demais ações estão diretamente associadas ao emprego dos recursos econômicos que as
famílias possuem e que disponibilizam para a escolarização dos filhos, porém mediante
o significado que a escola assume para essas famílias.
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CAPÍTULO II
ANNA:
ESCOLHAS PRECOCES, DEDICAÇÃO E SENSO DO JOGO
Neste capítulo, tratamos da trajetória da estudante Anna e sua família. A
entrevista com a estudante ocorreu na universidade, ao término de suas atividades
acadêmicas, ao final da tarde. Trocamos e-mails para agendar a entrevista que ocorreu
no dia 16 de agosto de 2011. Anna se mostrou um pouco desconfiada e apreensiva
apesar de fazermos uma breve introdução sobre a pesquisa e a importância dos relatos.
Essa desconfiança foi mais tarde confessada pela estudante durante o encontro marcado
com os pais. Ela nos contou que procurava informações com seus colegas de sala, mas
não percebia nenhuma movimentação a respeito, o que motivou o seu retraimento e
desconfiança, nitidamente visíveis durante a entrevista. Anna foi a primeira estudante
por nós entrevistada.
A entrevista com os pais foi marcada para o dia 3 de janeiro de 2012. Ela
ocorreu no estabelecimento comercial da família. Parece-nos que a desconfiança da
filha também se constituía em um sentimento dos pais, que optaram por nos receber em
um ambiente público, desta forma, preferindo não expor a uma “desconhecida” a
intimidade do lar. Entretanto, esse sentimento ao longo das conversas foi se diluindo até
o ponto de nos ser proposta uma visita à residência da família, localizada próxima dali.
Ao longo do capítulo, construímos o perfil escolar da família e, em seguida, o
percurso escolar da estudante, traçado da Educação Básica ao ingresso na universidade.

2.1 Breve perfil escolar da família

Anna, 24 anos de idade, nasceu em Sete Lagoas. Ela possui mais dois irmãos:
Luisa, de 30 anos, formada em Fisioterapia, e João, o irmão mais velho, de 32 anos de
idade. Anna ingressou na UFSJ em 2008, no curso de Medicina. Luisa se formou na
Faculdade de Saúde e Ecologia Humana (FASEH) e fez especialização na Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais. João é sócio do pai na casa de carnes. Ele finalizou
o Ensino Médio e não se interessou em prosseguir os estudos, ainda que sua mãe assim
o quisesse. A mãe chegou a fazer a inscrição do filho para o vestibular no Centro
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Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), para o curso de Direito, mas o filho nem
mesmo fez as provas de ingresso. Os pais possuem o Ensino Médio completo.

2.2 Perfil da mãe

Márcia possui 58 anos de idade, sua família é originária de Capim Branco e de
Sete Lagoas. Sua mãe era do lar e não possuía um emprego formal. Seu pai era torneiro
ferroviário e faleceu aos 37 anos de idade. Ela é a filha mais velha de uma família de
sete filhos. Ambos os pais possuíam o Ensino Fundamental incompleto, o que Márcia
caracteriza como o “Ensino Primário”.
Márcia nasceu em Sete Lagoas e possui o Ensino Médio completo. Ela não
conseguiu prosseguir os estudos após a conclusão do Ensino Médio, pois a mãe não
pôde manter os filhos em Belo Horizonte, cidade mais próxima e que possuía o Ensino
Superior, na época. Mesmo com a pensão do pai e o seguro recebido após sua morte,
ainda assim era inviável a ida de Márcia e seus irmãos para a capital mineira para
prosseguir os estudos. Márcia finalizou o Ensino Médio no ano de 1976. Ela pôde se
dedicar integralmente aos estudos durante toda a Educação Básica. Logo após concluir
o Ensino Médio, casou-se com Miguel em 1977.
Apenas um dos irmãos mais novos recentemente concluiu o Ensino Superior,
curso de Direito, na UNIFEMM. O ingresso em um curso superior visava à ascensão
profissional no interior da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), empresa
na qual ele trabalha. Há também mais dois irmãos. Um está aposentado e era maquinista
ferroviário, e o outro é dono de uma pequena empresa de manutenção de computadores.
Quanto às irmãs, com exceção de Márcia, as demais concluíram o curso Normal Médio.
Duas trabalharam como professoras até se casarem, quando passaram a se dedicar
exclusivamente ao lar. Uma terceira irmã ainda exerce a profissão.

2.3 Perfil do pai

Miguel possui 58 anos de idade, seu pai nasceu em Prudente de Morais e era
fazendeiro. Ele retirava o sustento da família da produção rural. Sua mãe nasceu em
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Mascarenhas e não possuía atividade profissional remunerada. Ambos possuíam apenas
o Ensino Fundamental incompleto, o que Miguel define como o “Ensino Primário”.
Ele possui mais cinco irmãos. Apenas um é formado em Engenharia
Agronômica e um segundo atua como técnico agrícola. Dos demais irmãos, um é
funcionário público aposentado e os outros trabalham no comércio, como Miguel,
proprietário de uma casa de carnes. A única irmã cursou Letras em Belo Horizonte e
concluiu o curso após o nascimento de seu filho.
Miguel estudou em uma instituição privada, o internato Dom Bosco, na cidade
de Cachoeira do Campo, próxima a Ouro Preto. Sua ida para o internato foi motivada
pelo interesse da mãe em ver os filhos ingressarem no Ensino Superior. A escola era
referência para a família e sua transferência para esse internato foi realizada logo após
ele concluir a “Admissão no Ginásio” em Sete Lagoas. Miguel permaneceu no internato
de 1965 a aproximadamente 1970, quando retornou para Sete Lagoas e ingressou em
uma escola privada para cursar o Ensino Médio no colégio Cristo Rei.
Logo após o término do Ensino Médio, Miguel fez um único vestibular para
Medicina Veterinária na UFMG. Ele fez o vestibular por insistência de sua mãe e de sua
atual esposa, na época, sua namorada. A escolha pela UFMG foi motivada por ser uma
instituição federal de ensino. Miguel não conseguiu aprovação.
Ao se casar, Miguel e sua esposa iniciaram a construção da atual residência em
meados de 1980. Eles pagaram o financiamento da residência até 1990 pelo Banco
Nacional da Habitação (BNH). Logo após conseguir quitar o pagamento da casa, o casal
passou a planejar férias conjuntas com os três filhos, o que geralmente ocorria em uma
praia localizada mais próxima de Sete Lagoas, como Guarapari, no Espírito Santo, ou
Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A família tinha preferência por Cabo Frio. A localização
era importante para o casal, pois, assim, conseguiam organizar uma viagem a um custo
acessível, de acordo com as reais condições materiais da família. Todavia, esses eram os
roteiros prediletos dos mineiros que se dirigiam ao mar.

70
2.4 Gráfico I: O percurso escolar de Anna

Média escolar de Anna ao longo da Educação Básica
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Fonte: Histórico escolar da estudante, 1995 a 2005. DICON/UFSJ, construção própria, 2012.

Anna teve um percurso misto nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Até o 2º
ano, ela cursou a mesma escola que os irmãos, o instituto Pássaro Azul. No 3º e 4º anos,
estudou na escola estadual Ulisses Vasconcelos. Em 1999, foi para uma escola
considerada por ela como “mais forte”, o colégio Impulso. Para Anna, a mudança para o
colégio Impulso ocorreu pela busca de uma instituição que preparasse seus alunos para
o vestibular. Anna já tinha em vista o curso de Medicina desde a adolescência.
A jovem era uma aluna dedicada desde o Ensino Fundamental. Ela preferia
estudar sozinha a ter o auxílio de familiares ou amigos. Dispensou a ajuda da mãe por
volta do 5º ano, quando já demonstrava um desejo particular de estudar “por conta”. Ela
revela certa autonomia na organização de seus estudos. Entendia que estudar sozinha
facilitava sua concentração e compreensão sobre o material que era abordado durante
suas sessões de estudo em casa. Anna, desde muito cedo, conferia a si um senso de
decisão do que era melhor para ela, inclusive a forma como trabalhar com suas tarefas
escolares.
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Sua rotina de estudos tinha início por volta das 13 horas e se estendia até o final
da tarde, quando parava para assistir a um pouco de televisão, em torno das 17 horas.
Anna organizava suas tarefas de acordo com a disposição da grade curricular da escola,
o que a auxiliava na organização de sua rotina de estudos em casa. Tinha como prática
recapitular as disciplinas que foram passadas na escola durante o dia.
Anna reforçava sua dedicação em disciplinas que não integravam o rol daquelas
apreciadas pela estudante, como Geografia e História. Dedicava-se um pouco mais a
elas, justamente por seu “pouco gosto” por essas disciplinas. Ela não determinava
tempo para o término dos estudos. Tudo dependia de como era seu entendimento das
matérias passadas durante o dia e, posteriormente, repassadas em casa, mas terminava
“à noite”. Para que o término dos estudos ocorresse, eram necessários dois eventos: que
Anna compreendesse todo o material estudado ou que fosse “obrigada” pelos pais a
finalizar seus estudos: “Até acabar, eu não sossegava enquanto não acabasse a matéria,
[...] ou quando alguém tomava o livro”.
Entretanto, a estudante compreende seu percurso escolar como algo “natural”,
inclusive, com as atividades escolares realizadas em casa, iniciadas pela manhã e com
término à noite. Anna era uma aluna dedicada aos estudos e à escola, e se considerava
até “fanática”. Verificamos que o que ela considera “normal”, para ela, era uma rotina
diária “densa” e solitária de estudos, que incluía os finais de semana como complemento
para a sua preparação. Em seu relato Anna revela uma “queda” pela Medicina e ainda
conhecer as dificuldades para se chegar lá. A saída era estudar muito todos os dias: “Eu
sempre fui estudiosa, muito estudiosa, fanática até. Sempre tirava nota boa. Normal [...]
eu mesmo puxava de mim mesma”.
Anna apresentava certa regularidade em suas notas, sempre altas, em todas as
disciplinas, apesar de constatar sua preferência pelas áreas das Ciências Biológicas em
detrimento das Ciências Humanas. Tanto esforço conferiu a ela um certificado de
“Honra ao Mérito”, no 8º ano do Ensino Fundamental. Para ela, isso foi muito
significativo. A escola estimulava esse tipo de movimento entre os estudantes por meio
das premiações e divulgação dos nomes dos estudantes. A certificação aos alunos teve
início no 8º ano, em 2002, com a exigência unicamente do bom desempenho escolar dos
mesmos: “Eles estimulavam. Até o 3º lugar de cada ano, ganhava um prêmio”.
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2.5 A entrada no cursinho

Na entrada para o Ensino Médio, Anna introduziu uma rotina mais intensa de
estudos, não impondo limites de horários, pelo menos durante a semana. Anna mantinha
a sua postura, de estudar sozinha, como um recurso pedagógico que lhe oferecia maior
entendimento e clareza. Eventualmente, a jovem se dava o “direito” de faltar à escola
para dar continuidade aos estudos durante a manhã. Nesses casos, sua rotina em casa se
estendia nos três períodos do dia, com intervalos para o lanche e refeições completas.
Para “ganhar” tempo, a estudante fazia as refeições no quarto enquanto estudava.
Ela não impunha limites para conseguir atingir seu principal objetivo: cursar Medicina
em uma universidade pública. A jovem sabia que ingressar para esse curso em uma
universidade privada era financeiramente inviável para seus pais. A ela, restava estudar
como podia, para então, conseguir uma vaga. Entendia que estudar em casa, seguindo
sua metodologia particular de estudos, era mais eficaz que as aulas na escola. Essas
ausências ocorreram com mais frequência no cursinho: “No 3º ano, eu exagerei mais
[...] sem ter horário para acabar, parar de estudar [...], se deixasse eu virava a madrugada
[...] às vezes, eu faltava na aula para estudar”.
Anna se define como uma aluna estudiosa, principalmente a partir do Ensino
Médio, no qual iniciou uma preparação mais rigorosa para o vestibular. Ela estava cada
vez mais envolvida com a possibilidade de poder cursar Medicina e não vislumbrava
outra opção de curso. A estudante, a partir do 3º ano do Ensino Médio, incluiu aulas de
Redação em suas atividades escolares. Ela era realizada como uma atividade
extraescolar e como um reforço para sua escolarização. Anna utilizava esse recurso
pedagógico como mais uma ferramenta necessária em seu “reforço” para o vestibular.
Ela mantinha uma rotina de estudos similar à do Ensino Fundamental e
privilegiava o estudo daquelas disciplinas da grade curricular diária da escola com o
objetivo de evitar o acúmulo de conteúdos. Na proximidade das avaliações, a jovem
fazia uma recapitulação de todas as disciplinas estudadas nesse período, mas
privilegiava os conteúdos mais antigos. Esse trabalho realizado diariamente era imposto
pela própria estudante, que também estabelecia nos finais de semana uma rotina de
estudos que ganhava traços mais “frouxos”, mas continuava habitual. Aos sábados em
que não havia aulas no cursinho, iniciava os estudos a partir das 7 horas da manhã
aproximadamente.

73
Nos finais de semana, conseguia estabelecer horários para o término de suas
atividades, o que acontecia em torno das 16 horas, a fim de manter suas relações sociais
com sua família e namorado. E, no domingo, seguia com os estudos até o horário do
almoço.

Anna

justifica

esse

tempo

excepcional

aos

domingos

por

uma

“obrigatoriedade” de estar com o namorado. Ela ri, mencionando que era preciso estar
com ele. O “investimento” de Anna pela Medicina se materializava em uma rotina de
estudos que via a sua interrupção apenas na necessidade de manter os vínculos com o
seu núcleo familiar, pais, irmãos e namorado. Nesse sentido, para a estudante, as
relações sociais de estreitamento de vínculos, conversas e a construção da própria
identidade social se viam prejudicadas em prol unicamente de seu objetivo primordial, o
ingresso na Medicina. Esse nos parece ser um “prejuízo consciente” da estudante.
Esse período da vida de Anna, que antecede ao vestibular, é um período marcado
por imposições atribuídas por ela a si mesma, como necessárias para a sua preparação
para o vestibular. Anna demonstrava conhecer os caminhos que deviam ser trilhados até
o ingresso no curso de Medicina ou, pelo menos, àqueles que estavam disponíveis para
ela percorrer, como era o caso de estar em uma escola privada, de poder matricular-se
em um curso preparatório, das aulas de Inglês e Redação e, sobretudo, pelo ritmo de
estudos que mantinha em casa, definido pela própria estudante.
A partir do 1º ano, Anna iniciou o vestibular seriado nas cidades de Juiz de Fora
e Montes Claros, escolhidas por haver universidades que ofereciam o curso de Medicina
e o sistema seriado de entrada para a universidade. Ela iniciou essa modalidade de
vestibular a partir dos 16 anos em 2003. As provas foram realizadas concomitantemente
em Juiz de Fora e Montes Claros nos dois primeiros anos do Ensino Médio.
No último ano do Ensino Médio, em 2005, a estudante foi “obrigada” a escolher,
para a última fase do vestibular, uma das universidades, pois ambas definiram a mesma
data para a realização dos exames. Anna definiu-se pela UFJF, para a realização da
última fase do vestibular seriado. Entretanto, não participou do concurso por um erro na
emissão do boleto de pagamento da inscrição, mais especificamente no código de
barras, que não foi impresso devidamente. Processo que resultou na recusa do
pagamento

do

comprovante

pelas

agências

bancárias

e,

consequentemente,

impossibilitou a inscrição da estudante no processo seletivo. Uma história que nos
parece bisonha em se tratando de uma aluna tão bem informada como ela.
Diante do evento, os pais procuraram intervenção judicial na tentativa de que a
filha conseguisse participar da seleção. O processo foi indeferido e Anna perdeu o
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último ano do vestibular seriado. Uma situação frustrante para os pais que
acompanharam o “investimento” pessoal da filha durante os três anos do Ensino Médio.
Nesse caso, estamos nos referindo a três anos de preparação para o vestibular, além de
todo o Ensino Fundamental também dedicado a essa preparação.
A impossibilidade de a estudante realizar a última etapa do vestibular seriado
não caracteriza apenas o tempo “perdido” da jovem nos estudos. Houve recursos
econômicos dispensados a tal finalidade, como transporte, alimentação, taxas de
pagamento das inscrições, mensalidades de cursinhos e o “investimento” emocional da
mãe, que permanecia atenta às necessidades escolares da filha, como, por exemplo, no
transporte entre as escolas.
Anna retornou para o cursinho no ano seguinte, em 2006, depois de inviabilizada
a sua participação na última etapa do processo seletivo. Ela se matriculou em cursinhos
de Sete Lagoas, ainda que sua preferência fosse ir para Belo Horizonte matricular-se no
cursinho do grupo Bernoulli ou Elite, como é popularmente conhecido.
O desejo da estudante era se matricular em um cursinho que apresentava um
número maior de candidatos aprovados nos vestibulares para Medicina. Ela queria mais
que estar apenas matriculada em um “bom” cursinho, como era o caso dos prévestibulares de Sete Lagoas. Ela queria a “certeza” de sua aprovação no vestibular.
Uma certeza que só teria na matrícula em um cursinho que, em sua visão, apresentasse
os maiores índices de aprovação no vestibular. Nesse sentido, os pais tiveram que
intervir na tentativa de persuadi-la a permanecer em Sete Lagoas nos cursinhos locais. A
mudança para Belo Horizonte mais as mensalidades do cursinho demandariam dos pais
um “investimento” inviável para eles.
A estudante escolheu as instituições de acordo com a “qualidade” dos conteúdos
ministrados em cada uma. Fazia algumas aulas no cursinho NDA e outras no CEDAE,
ambos de Sete Lagoas. A escolha era feita conforme o conhecimento que a estudante e
os pais dispunham das instituições que mais aprovavam nos vestibulares. Eles também
conheciam os professores que ministravam cada disciplina e, por isso, matricularam a
filha nos dois cursinhos, mas apenas em determinadas disciplinas.
Os pais já haviam passado por um percurso similar de matrículas e busca de
“melhores” opções de pré-vestibulares com a filha Luisa. Então, conseguiram, ainda que
precariamente, orientar a filha caçula em suas escolhas. Em 2006, a estudante tentou o
vestibular para a UFMG, UFJF, UFOP, UNIFEMM e FASEH. Ela conseguiu aprovação
na FASEH para Medicina e na UNIFEMM para cursar Administração. Nas demais
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universidades federais em que tentou o vestibular para Medicina, não conseguiu
aprovação. No ano de 2007, Anna participou do processo seletivo da UFOP, UFMG e
UFSJ, quando soube da abertura do curso de Medicina nesta universidade. Anna não
conseguira passar na primeira etapa da UFMG e também no vestibular da UFOP, mas
conseguiu aprovação no vestibular da UFSJ.

2.6 É chegada a hora do vestibular pra “valer”

Para Anna, o período que antecedia os dias dos vestibulares era conturbado. Ela
se refere a si como uma pessoa ansiosa, fator que a atrapalhava durante as avaliações.
Anna estudava até os últimos instantes que antecediam as provas. Ela discordava desse
comportamento, mas não conseguia deixar de fazê-lo. A estudante fazia recapitulações
de alguns conteúdos nas últimas horas antes das avaliações dos vestibulares. Mesmo nos
momentos de diversão com sua família, Anna não conseguia relaxar totalmente,
principalmente nos períodos próximos ao vestibular. Períodos em que se sentia culpada
quando parava de estudar mais cedo, como, por exemplo, aos domingos.
No tão esperado dia do exame, Anna chegava acompanhada de seus pais. Ela
chegava com uma hora de antecedência ao local de realização das provas. Esse tempo
era para a estudante o suficiente para aumentar significativamente sua ansiedade. Anna
relata que saía da sala, depois de concluir as provas, geralmente nervosa e muito
cansada, por já imaginar não ter se saído tão bem quanto havia se preparado. Após as
provas, Anna ficava à espera dos resultados. A própria estudante verificava via internet
o resultado final e o repassava à sua família.
Anna notificava à família os resultados negativos dos vestibulares. Ela conseguia
ver a tristeza dos pais ao saberem dos resultados, mas ao mesmo tempo também os via
tentando esconder esse sentimento, o que nos leva a acreditar que a espera do vestibular
era vivida com ansiedade por toda sua família. Não era apenas Anna que desejava a
Medicina, mas toda a família, especialmente a mãe, que acompanhava cotidianamente
sua rotina e dedicação diárias.
Os pais não se preocupavam com a escolha da filha, mas com o resultado, já que
ele se materializaria na realização profissional de Anna, que desejava com ansiedade o
ingresso no curso de Medicina. É necessário dizer que Anna tentou o vestibular por dois
anos consecutivos após o término do Ensino Médio. Entretanto, não se pode
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desconsiderar que ela iniciou suas tentativas logo no primeiro ano do Ensino Médio
com o vestibular seriado. A partir do primeiro ano, ela já se via em um “mundo” de
competições entre candidatos ao curso de Medicina, a expectativa de conseguir uma
pontuação significativa e em uma rotina diária de estudos, com a preocupação de se
preparar para o vestibular do ano seguinte: “Ficavam tentando me consolar. Nada de
mais. Ninguém me culpava por nada, não. Todo mundo sofria. A família inteira. Ficava
todo mundo triste, mas despistava. [...] Ninguém gostava de ver o resultado. Todo
mundo ficava nervoso, ansioso”.

2.7 O investimento dos pais no percurso escolar de Anna: a única saída viável para
seu “sonho”

Márcia era a responsável pelo acompanhamento escolar dos filhos tanto na
escola como em casa. Ela os orientava nas tarefas escolares. Ela também conduzia os
filhos no carro da família no trajeto entre a escola e a residência desde o Ensino Infantil
até o término do Ensino Médio. A mãe considerava mais seguro deixá-los na porta da
escola ainda que a escola se localizasse próxima de casa.
Os três filhos passaram pela mesma escola nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, o Instituto Pássaro Azul. A mudança significativa ocorreu para a filha
caçula, Anna, a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. A jovem desejava estudar em
uma escola que apresentasse maior número de aprovações no vestibular, já com
pretensões de cursar Medicina em uma universidade federal. Para tanto, os pais
buscaram uma instituição de ensino com maior destaque social, verificado por eles no
número de aprovações de ex-alunos nos vestibulares. Nesse caso, optaram pelo colégio
Impulso.
Os pais definiam as escolas conforme a “qualidade”, vista nos critérios de rigor
pedagógico, disciplina escolar e formação docente. A definição pela escola de Anna foi
realizada mediante a observação dos pais, para um evento incomum, que foi se
firmando na própria escola dos filhos. Os docentes dessa escola se uniram e fundaram
uma espécie de cooperativa com o objetivo de fundação de uma “nova” instituição
educacional. Esse evento foi acompanhado pelos pais e, de acordo com a aceitação
social da escola, as famílias se sentiam motivadas a transferirem os filhos para a “nova”
instituição.
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Os pais priorizavam três pilares para a escolha das instituições escolares para os
filhos: o de excelência no ensino, o menor custo financeiro que a matrícula iria
demandar e as possibilidades de ingresso dos filhos no Ensino Superior. A escola
“ideal” para os pais deveria “garantir” aos filhos maiores chances de ingresso,
preferencialmente na universidade pública, pois, assim, não teriam maiores gastos
futuros. Os pais pensavam que, “investindo” durante o Ensino Médio, futuramente esse
investimento renderia frutos, no caso de Anna, sua aprovação no vestibular para
Medicina em uma universidade pública.
Na transferência para o colégio Impulso, a mãe continuou a conduzir a filha no
percurso entre a casa e a escola, principalmente porque a mudança ocorreu para um
bairro distante. A escola oferecia aulas em período integral, o que levava a mãe a ficar
“por conta” da filha. Márcia ocupava seu tempo no leva e traz de Anna, à disposição de
suas diferentes tarefas escolares: ida e volta do colégio, aulas de Redação e aulas de
reforço. Dessa forma, Anna ganhava “tempo” no percurso e conseguia se dedicar mais
intensamente em seus estudos. A dedicação da mãe à escolarização de Anna dificultou a
abertura do estabelecimento comercial do pai, que necessitava do auxilio de Márcia na
condução dos negócios.
Os pais esperaram pacientemente a entrada de Anna no Ensino Superior para
abrirem o estabelecimento comercial do pai. O casal via a escolarização de Anna e a
abertura de um “negócio próprio” como dois “investimentos” distintos e, portanto,
passíveis de planejamento. Estabelecer-se como comerciante dependia também de um
capital econômico que o casal ainda não dispunha. Eles aplicaram parte da renda
familiar na escolarização das filhas, Anna e Luisa, do Ensino Fundamental ao ingresso
na universidade.
Eles também auxiliavam na escolha das universidades, com base na localização
do campus universitário e a proximidade com Sete Lagoas. A menor distância entre a
universidade e a casa da família demandaria menos gastos com o vestibular, o transporte
e a alimentação. O que também exigiria menos custos dos pais, caso a jovem fosse
aprovada. Alertavam Anna para definir as universidades conforme suas “reais” chances
de ingresso, pois cada universidade exigia um montante de livros que deveriam constar
em sua preparação para cada vestibular, ou seja, a jovem deveria tentar os vestibulares
para os quais estava preparada, inclusive com a literatura exigida. Assim, eles não
perderiam tempo nem dinheiro. Os pais também levavam em consideração o número e o
valor de cada inscrição para o vestibular, o que, de certa forma, “pesava” no orçamento
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familiar. Exercitaram, mesmo que inconscientemente, um perfeito jogo da “causalidade
do provável” (BOURDIEU, 2010a), ou seja, nunca arriscar para além das posses
econômicas e culturais que lhes estavam disponíveis.
O casal presenciou Anna desde o 1º ano do Ensino Médio a “investir pesado” em
uma rotina diária de estudos, visando seu ingresso na Medicina. A cada ano de
tentativas, aumentavam suas expectativas, principalmente as da mãe, que acompanhava
essa rotina tão de perto. Era Márcia que levava as refeições ao quarto da filha para que
ela não “perdesse tempo” indo à cozinha e parando os estudos. Ela também presenciava
a filha acordar às 5 horas da manhã para “aproveitar mais seu tempo de estudos”. À mãe
cabia também o papel de intermediação com o esposo, que, em algumas circunstâncias,
chegava a se irritar com as restrições impostas a ele próprio no interior de sua casa.
Restrições ao uso da TV em um volume que não perturbasse o silêncio necessário para a
filha estudar, embora o pai sofresse de um problema auditivo. Situação que contribuía
para certa tensão entre os pais e a filha, ainda que momentânea.
As esporádicas crises entre pais e filha se estenderam pelos anos de tentativas
iniciadas ainda no Ensino Médio. Anna era enfática em sua rotina e não abria mão de
seus estudos, nem mesmo em favor de seu descanso. Nesse sentido, a mãe chegou a
pensar na possibilidade de Anna seguir os passos da irmã mais velha. E por que não
buscar cursos equivalentes como Fisioterapia, pois a concorrência entre os candidatos
de Medicina era acirrada e “desleal”? A mãe acreditava haver candidatos “da alta” que
possuíam em seu próprio percurso temporadas em cursinhos de Belo Horizonte e cursos
de inglês “caríssimos”. A filha também não se encaixava nas ações afirmativas de
alguns vestibulares, o que de certa forma a distanciava das possibilidades de cursar
Medicina em uma universidade pública.
Entretanto, são notáveis os sentimentos de orgulho demonstrados pelos pais ao
longo da entrevista. Era na importância dos resultados iniciais de Anna em seus
rendimentos escolares e na conquista da segunda colocação geral do vestibular da UFSJ
que os pais depositavam suas expectativas para o futuro profissional da filha e, portanto,
a continuação dos investimentos a ela.

2.8 A entrega absoluta aos estudos

Os momentos de lazer e recreação da estudante estavam intimamente ligados ao
“tempo ocioso” em que permanecia longe dos livros. Seus relatos são marcados pela
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constante presença das atividades escolares. Ela mantinha em seu cotidiano alguns
poucos amigos, que também frequentavam sua casa. Anna estabelecia como momentos
de lazer somente os períodos em que conseguia interromper seus estudos, como nos
horários para lanchar. Nesses momentos, ela se permitia conversar com os pais com
mais tranquilidade e assistir TV. Mas as suas tarefas escolares preponderavam.
Os momentos a só que a estudante passava com a mãe, quando saíam de casa
para a escola, eram também vistos como situações de lazer, como mais um momento
relaxante, estritamente criado pela necessidade de ir à escola. Como extensão a esses
instantes, havia também as viagens familiares, realizadas uma vez ao ano.
A estudante não realizava qualquer atividade esportiva ou outra atividade
específica voltadas para seu divertimento ou formas diferenciadas de lazer. A única
atividade extraescolar em que Anna se envolvia era o Inglês, mas com o objetivo de
preparação para o vestibular. A estudante via a aquisição de um idioma como uma
possibilidade de expansão de suas atividades escolares e profissionais. Já na
universidade, Anna vislumbra a possibilidade de viajar para o exterior logo após a
conclusão da graduação.
Matriculada na universidade, a estudante consegue se permitir viver mais
tranquilamente a rotina acadêmica de estudos, a despeito do período de tensão vivido
por ela durante os anos de preparação para o vestibular. Ela passa quase todo o final de
semana com sua família e toma essa atitude como uma forma de alívio das tensões
acadêmicas. Ela passa a semana em Divinópolis e vai aos finais de semana para sua casa
em Sete Lagoas. Anna reconhece que agora tem uma rotina mais fluida, mas que
continua estudando diariamente, como parte de sua conduta escolar e das exigências
acadêmicas impostas pelo curso: “Continuei estudando, mas eu diminuí, não fiquei
fanática, [...] agora, eu acho que tenho vida social [...], paro para assistir novela, pra
comer, porque antes eu nem comia, eu era muito magra”.
Como Anna deixa transparecer, para além do ascetismo e da boa vontade
cultural da família e da jovem, a construção de disposições favoráveis para se enfrentar
a luta pela entrada na Medicina deixa marcas, inclusive no corpo.

2.9 A visão dos pais sobre a Medicina
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A mãe vê o curso de Medicina, com base nas exigências pedagógicas impostas
aos estudantes, como a “obrigatoriedade” de ter uma dedicação diária de estudos não
apenas durante a graduação, mas também em uma futura especialização que a filha
venha a fazer. A Medicina está atrelada a um círculo de competitividade e exigências
feitas aos futuros médicos, iniciadas desde o ingresso na universidade ainda na condição
de alunos. Ressalta a competição acirrada existente dentro do próprio curso, entre os
colegas que buscam entre si um destaque pessoal através do rendimento acadêmico. O
que pode garantir aos jovens a obtenção de bolsas de pesquisa em projetos, além de
facilitar a entrada na Residência, principal foco de interesse e que será realizada assim
que finalizarem a graduação.
Márcia também vislumbra o retorno financeiro garantido que a profissão oferece
aos formandos, tendo em vista todo o “investimento” realizado pelos pais não apenas no
ingresso, como também na manutenção da filha no interior da universidade. Na visão
dos pais, as despesas são “elevadas”, ainda que em uma universidade federal. Há que se
levar em conta o transporte de Sete Lagoas até Divinópolis e também dentro da cidade
nos plantões realizados pela filha. Incluem-se a essas despesas mensais alimentação,
produtos pessoais, xérox, além dos gastos com a compra de alguns livros.
Miguel acredita que a formação profissional bem-sucedida na Medicina depende
unicamente da própria estudante, que dispõe de todo o auxílio financeiro dos pais. Em
sua opinião, um auxílio financeiro que não está à disposição de outros estudantes. O
que, de certa forma, é entendido como um “privilégio” da filha. A escolarização na
Educação Básica por meio de instituições privadas e o ingresso dos filhos na
universidade, seja ela federal ou privada, são vistos pelos pais como “uma coisa que
depois ninguém vai tomar deles”, como uma “garantia” para o futuro profissional de
cada um deles. O acesso ao ensino privado é entendido pelos pais como um bem de
“elevado” valor que estava à disposição da filha. Um valor que só foi revelado durante o
vestibular, na conquista de Anna por uma das vagas disponíveis.
O pai considera qualidades como pontualidade, disciplina, individualismo,
trabalho e dedicação indispensáveis para a formação e conduta profissional. Ele espera
da filha essas mesmas condutas após sua formação acadêmica. Miguel entende que a
persistência da filha foi um determinante para o seu ingresso na universidade federal.
Contudo, pontua todo o “investimento” que ele e sua esposa fizeram ao longo dos anos,
o que, de certa forma, se revela como um fator de boa vontade e determinação dos pais
em manter o desejo de Anna em cursar Medicina.
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Miguel, entretanto, acredita que o sucesso e o destaque profissional também
podem ser extensivos àqueles que não possuem uma formação acadêmica, olhando para
seu próprio trajeto pessoal. Ele se estabeleceu como um comerciante bem-sucedido por
meio do trabalho, e não pelos estudos, já que se recusou a prossegui-los logo após o
término do Ensino Médio. Sua família dispunha de capital econômico para tal
finalidade. Entretanto, sua esposa, acredita que a posse de um diploma universitário
possibilita promissoras oportunidades profissionais aos filhos, por isso vislumbra a
formação acadêmica para todos os três filhos. Mesmo que ele cultive a crença na
capacidade prometida do trabalho, na construção do “self-made-man”, é na escola que
toda a família deposita as esperanças de um encaminhamento social para além daquele
que o trabalho pode proporcionar.
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CAPÍTULO III
MAURÍCIO:
A MEDICINA COMO UMA HERANÇA PATERNA
Neste capítulo, abordamos a trajetória do estudante Maurício e de sua família. O
estudante foi o segundo jovem a ser entrevistado. Neste caso, aproveitamos o fato de a
família residir em São João del-Rei, cidade localizada próximo ao campus universitário
em Divinópolis.
A entrevista com Maurício foi marcada para o dia 31 de agosto de 2011, no final
da tarde. Trocamos alguns e-mails, verificando a possibilidade de encontro com os pais.
O estudante preferiu que a entrevista fosse marcada diretamente com a mãe e por isso
nos deu o número do telefone residencial e do celular da mãe. Maurício mencionou a
possível indisponibilidade de encontro com seu pai por causa de sua agenda de
compromissos. Nora, a mãe do estudante, cedeu a entrevista, que foi realizada em seu
consultório, em São João del-Rei, no dia 28 de novembro de 2011.
Inicialmente traçamos um breve perfil dos pais e, logo em seguida, o itinerário
escolar de Maurício que teve um percurso mesclado entre escolas das redes pública e
privada.

3.1 Breve perfil escolar da família

Maurício, 25 anos, nasceu na cidade de Belo Horizonte, mas se mudou com a
família para São João del-Rei, em 1986, no ano de seu nascimento. Ele possui mais dois
irmãos: Vitor, de 27 anos, e Carla, de 22 anos de idade. Vitor é estudante de Medicina,
na Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) e Carla cursa Farmácia na UFSJ.
Maurício e sua irmã passaram no vestibular da UFSJ em 2008 e se mudaram para
Divinópolis nesse mesmo ano. O pai, Tadeu, é médico urologista, formado pela UFMG.
A mãe, Nora, é dentista e se formou também pela UFMG.
Maurício concluiu o Ensino Médio no ano de 2004. Ele cursou regularmente
toda a Educação Básica. Iniciou os cursinhos no ano de 2004 e, como já dissemos, o
ingresso na UFSJ se deu em 2008. Maurício passou por quatro anos de tentativas de
ingresso no curso de Medicina, entre universidades federais e privadas.
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3.2 Perfil da mãe

A mãe, Nora, é dentista, possui 52 anos de idade e nasceu em Leopoldina, região
da Zona da Mata. Seu pai era dentista e sua mãe, professora. Ela fez o Normal Médio,
mas parou de trabalhar após o seu casamento.
Nora possui mais dois irmãos, uma formada em Medicina e um engenheiro civil.
Ela se mudou aos 16 anos de idade para Belo Horizonte, a fim de concluir o Ensino
Médio. Ela visava ao ingresso na universidade. Para Nora, a capital oferecia mais
oportunidades de escolarização, como o colégio Santo Antônio, em que se matriculou.
Esse colégio se localizava próximo ao imóvel de sua família, por isso a sua escolha.
Mas devemos considerar também a posição que esse colégio ocupa no imaginário
daqueles que querem entrar para a UFMG.
Para ela, Belo Horizonte apresentava escolas que lhe dariam mais “base” em sua
preparação para o vestibular. Essas escolas se diferenciavam pela metodologia
empregada e qualificação docente. Nora fez o vestibular para Odontologia, na UFMG,
logo após finalizar o Ensino Médio. Ela conseguiu aprovação logo em sua primeira
tentativa, sem a ajuda de cursinhos.
O prolongamento escolar até o Ensino Superior nos parece ser algo esperado por
Nora, diríamos ser essa a sua única opção, assim como menciona: “Minha mãe sempre
falou que tinha que estudar e não tinha muita escolha, não. Era estudar ou estudar”. O
ingresso na universidade se constituía em uma quase “certeza” para Nora e seus irmãos,
assim como parece ocorrer nas famílias intelectualizadas, nas quais os sujeitos possuem
a certeza de que o ingresso na universidade está inscrito no próprio destino escolar
(NOGUEIRA, 2003, p. 132). O que para Bourdieu (2010a, p. 84), significa que as
práticas engendradas pelo habitus encontram as condições ideais se compatíveis às
condições objetivas de existência da família.

3.3 Perfil do pai

Tadeu é médico urologista e possui 56 anos de idade. Sua família é originária da
região mineira de Entre Rios de Minas, localizada próxima a São João del-Rei. O pai
era funcionário de um cartório e sua esposa, dona de casa. Ela não exercia qualquer
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trabalho remunerado. Nora não soube nos informar o grau de escolaridade dos sogros,
mas sabia que eles não possuíam curso superior.
Tadeu possui mais três irmãos, sendo dois homens e uma mulher. Um dos
irmãos trabalha como chefe de segurança. O outro exercia a função de mestre de obras,
mas, há tempos, trabalha como pecuarista. A única irmã trabalhou em um banco, mas se
aposentou por invalidez. Nora não soube nos informar com certeza se a cunhada se
formou em Administração, o que ela considera ser a sua formação acadêmica. Segundo
relatos de Nora, os dois irmãos de Tadeu não quiseram se enveredar pela carreira
universitária.
Tadeu conheceu Nora na universidade. Eles oficializaram a união meses após ela
concluir o seu curso. Nora ingressou no mercado de trabalho logo após a conclusão do
curso. Tadeu ainda cursava Medicina e faltavam dois anos para finalizar o curso. Logo
após concluí-lo, Tadeu participou do processo seletivo para a residência em Urologia e
conseguiu aprovação. Eles permaneceram em Belo Horizonte até ele terminar a
residência, o equivalente a três anos.
No tempo em que permaneceram em Belo Horizonte, o casal teve os dois
primeiros filhos e se mudaram para São João del-Rei em 1986. A mudança ocorreu pela
possibilidade de Nora ficar mais próxima de sua família e também pelas possibilidades
ascendentes que o mercado de trabalho em São João del-Rei oferecia a Tadeu em seu
campo de especialização. Quando decidiu retornar para São João del-Rei, Nora já
possuía estabilidade social e financeira em Belo Horizonte. Ela trabalhava em uma
clínica odontológica e possuía um consultório.

3.4 A mobilização materna no campo escolar
Da 5ª a 8ª, eu entrei para uma escola particular [...]. Porque na época
minha mãe já não estava muito gostando do ensino já público, assim...
já estava achando que o ensino público já não estava muito bom, no
caso da minha cidade, e aí ela optou já por passar pra particular.

Nora era rigorosa quanto ao percurso escolar a ser traçado para os filhos. Ela
mantinha certo controle sobre as atividades dos filhos, especialmente sobre Maurício,
por atribuir a ele uma personalidade “agitada”, de um jovem bagunceiro. Essa condição
foi reafirmada pelo próprio jovem em sua entrevista.
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O caráter intransigente da mãe quanto ao cumprimento das atividades escolares e
a postura disciplinar dos filhos é visto por Maurício como fruto de seu trajeto escolar
percorrido regularmente, inclusive do Ensino Médio à universidade. Ela era a medida
para a escolarização dos filhos. Esse mesmo percurso escolar de Nora contribuía, a seu
ver, para que também exigisse dos filhos um trajeto regular, sem problemas com a
escola, inclusive de comportamento.
A mãe foi uma figura primordial para a escolarização dos filhos. Ela era a
responsável pelo acompanhamento em casa das atividades escolares e pela cobrança de
bons resultados, o que se caracterizava com notas acima da média. Durante a infância
dos filhos, a mãe diminuiu sua carga horária dedicada às atividades profissionais.
Nora conseguiu retomar a rotina profissional após os filhos crescerem um pouco
mais, o que acarretou uma diminuição de seu acompanhamento às tarefas escolares. Ela
deixava a verificação dos cadernos para o final da tarde, período após a chegada do
trabalho. Entretanto, ainda impunha a eles, mais precisamente a Maurício, o dever de
estudar também os conteúdos trabalhados na escola durante o dia.
Mesmo com as cobranças reduzidas, a mãe conseguia acompanhar o rendimento
escolar de seus três filhos. Ela providenciava as aulas de reforço escolar quando
necessárias e também atividades extraescolares, como a inserção deles em cursos de
idiomas. Os três filhos frequentaram aproximadamente por oito anos a Cultura Inglesa,
escola de idiomas. As saídas dos jovens foram motivadas em parte pelo ingresso deles
no Ensino Superior e pela mudança de cidade. Maurício deu início à suas aulas de
Inglês por volta do ano de 1996, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental. No caso de
Maurício, houve uma mudança entre os cursos de idiomas, permutando o Inglês pelo
Alemão, hoje cursado em Divinópolis.
À mãe, recaía a responsabilidade pela administração da casa e do
acompanhamento da rotina dos filhos. Atividades que envolviam as práticas esportivas
no clube, como natação e karatê e a socialização com os amigos de escola. A mãe
preferia que eles levassem os amigos para sua casa, ao invés de irem para outras casas,
porque, assim, conseguia manter certo “controle” do que faziam, mantendo-os
próximos, onde pudesse vê-los. A mãe assumia essas demandas por conseguir conciliar
as suas funções no consultório com as atividades domésticas, possibilidades que não
ocorriam com seu marido.
Na divisão das tarefas entre o casal, o pai conduzia as crianças até a escola e no
retorno para casa, ainda que as escolas se localizassem próximas de casa. Os horários de
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entrada e saída dos filhos na escola coincidiam com o seu horário de trabalho no
consultório. Essa divisão foi estabelecida entre o casal pela disponibilidade de horários
em suas agendas de compromissos.
Para as tarefas domésticas, a família dispunha dos serviços de uma empregada
contratada para esses fins. A presença de uma empregada não isentava a mãe de sua
dupla jornada, no trabalho e em casa, na delegação de tarefas. Ela era a responsável pela
administração da casa. Nora também considerou relevante na infância dos filhos dispor
da ajuda de um garoto, um pouco mais velho, para acompanhá-los em casa, durante as
brincadeiras. Alguém que pudesse sentar-se ao chão e brincar com eles. Nora
considerava importante que eles dispusessem do acompanhamento de outra criança,
que, a seu ver, era peça fundamental para a socialização dos filhos. O que nos parece ser
uma de suas preocupações.
O acompanhamento rotineiro do percurso escolar dos filhos diminuiu com a
mudança de Maurício e seu irmão para Belo Horizonte. Eles se mudaram com o
objetivo de se prepararem para o vestibular. Nesse caso, o apoio da mãe, antes
materializado sob a forma de um persistente acompanhamento escolar e do
comportamento de cada filho, assumiu “novos” contornos. Com a mudança deles para
outra cidade, a participação da mãe se destaca sob a égide de um apoio mais financeiro
que propriamente moral, realizado durante os anos de preparação de Maurício e de seu
irmão em cursinhos.
Apesar de manter certo rigor na condução escolar dos filhos, a mãe ainda assim
era permissiva em assuntos que considerava não interferir negativamente no percurso
dos mesmos. Nesse sentido, não interferiu na escolha dos cursinhos e universidades,
fossem elas públicas ou privadas. Assim como também não se importou com a decisão
da filha de se mudar, ainda durante o Ensino Fundamental, para outra escola. Essa
segunda escola era salesiana, os pais também a consideravam de “qualidade”, por isso a
possibilidade da troca. A mudança ocorreu pela possibilidade de a jovem se manter
próxima às suas colegas que haviam se transferido de instituição.
Nora não se revela apenas atenta à escolarização dos filhos, mas, sobretudo,
busca conduzir o percurso escolar dos mesmos ao definir as “melhores” opções de
escolas, ao determinar a Maurício o uso do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
como possibilidade de “facilitar” seu ingresso na universidade e ao colocar os filhos,
ainda crianças, em cursos de idiomas. A mãe assume uma identidade feminina de
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administradora da casa, das relações socioafetivas familiares e de acompanhamento da
vida social e escolar dos filhos, da infância à juventude.
Os pais proporcionaram aos filhos a permanência em outra cidade e o
financiamento de cursinhos, condomínio, alimentação e transporte público. Eles
moravam em um apartamento de Nora, o que a dispensava do pagamento de aluguel,
mas não do condomínio. Quanto à alimentação, Maurício preferia comer na rua, pois
não possuía habilidades na cozinha. O que de certa forma também contribuía para
aumentar os gastos mensais. A essas despesas, somou-se também a aprovação de Vitor,
o filho mais velho, em uma universidade privada, para o curso de Medicina, em
Barbacena.
O casal possibilitou aos jovens recursos como aulas de Inglês, na Cultura
Inglesa, práticas esportivas e escolas privadas como meios de diferenciação social e na
propensão a habilitá-los ao ingresso no Ensino Superior, no campo profissional definido
por cada um. Nesse sentido, essas possibilidades oferecidas aos filhos são tidas como
uma forma de “investimento” social dirigida para um projeto familiar de manutenção
deles no segmento social do qual a família já pertence. Ressaltamos que cabia à mãe o
papel de busca e orientação dessas atividades sociais distintivas, mas que incluía a
participação paterna, que disponibilizava o capital econômico necessário para garantir a
efetivação desses bens. Nesse sentido, há uma mobilização favorecedora da
escolarização dos filhos, materializada sob a forma de “investimentos” diversos para
garantir o acesso ao Ensino Superior.
O pai, como um dos provedores da família, não conseguia ter um
acompanhamento mais rotineiro das atividades escolares dos filhos, assim como do
acompanhamento em reuniões ou outras demandas da escola. A ele, cabia o papel de
prover a família com todas as despesas necessárias com a escolarização, as
mensalidades do clube, as mensalidades dos cursos de idiomas e também ao lazer da
família, como as viagens para a fazenda. Nora planejava as férias semanas antes das
viagens acontecerem. Dessa forma, tentava conciliar todos os seus horários
profissionais, os dias de folga e as agendas escolares dos filhos e do marido.
A identidade profissional da mãe e sua estabilidade social foram construídas
durante a infância dos filhos, o que lhe impôs também uma sobrecarga de trabalho em
que se dividia em suas atividades laborais remuneradas e a administração da casa. Fato
que também nos é revelado por Bruschini (2007, p. 542), segundo a qual para as
mulheres a vivência do trabalho implica a combinação dessas duas esferas, o espaço
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produtivo e a família. Não desconsiderando aqui que Nora tinha à sua disposição o
trabalho de uma empregada doméstica.

3.5 Gráfico II: O percurso escolar de Maurício

Média escolar de Maurício ao longo da Educação
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Fonte: Histórico escolar do estudante, 1994 a 2004. DICON/UFSJ, construção própria, 2012.

Maurício cursou a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em duas escolas
distintas, ambas de ensino tradicional em São João del-Rei. A primeira escola era
conhecida como Bárbara Heliodora e a segunda, a escola estadual Maria Teresa. Nessa
segunda escola, ele cursou os primeiros anos do Ensino Fundamental. Os pais não
limitavam a matrícula dos filhos a uma instituição privada somente. Para eles, a
“qualidade” do ensino não estava atrelada apenas ao ensino privado. Os filhos
permaneceram no ensino público até a escola adotar o construtivismo como um “novo”
método de ensino. Esse método era desconhecido pelos pais, que o consideravam
confuso e muito distinto do convencional. Maurício foi para o colégio Centro
Educacional Frei Seráfico, onde concluiu o Ensino Médio em 2004.
A mudança para o colégio Frei Seráfico fez Maurício sentir algumas diferenças
quanto ao aumento da quantidade de material cobrado e ao número de avaliações
exigidas por essa escola. Ele também notara que havia um número significativo de
trabalhos coletivos e semanais que a escola demandava. Entretanto, para o garoto, essas
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diferenças pedagógicas não interferiram na condução de seu percurso escolar. Ele
tratava com certa “frouxidão” as demandas escolares, como por exemplo, a sua
preparação para as avaliações. Ele se preparava dois dias antes das avaliações
ocorrerem.
O comportamento na escola também o levou a obter algumas suspensões e
advertências escritas e orais, principalmente com uma professora com a qual não
concordava com sua dinâmica de sala e a predileção por alguns alunos. Não obstante,
essa professora lecionava aulas de Redação, disciplina que ele não apreciava.
Entretanto, ele conseguia resultados satisfatórios, prioritariamente pela postura da mãe,
que o ajudava com frequência em suas tarefas escolares.
Ele também precisou recorrer ao auxílio de aulas particulares. Nessas aulas, a
professora ajudava os alunos em todos os conteúdos ligados às Ciências Exatas e
Humanas. Era uma única professora que auxiliava os alunos em diferentes conteúdos
disciplinares. Nesse sentido, as aulas particulares foram utilizadas como um “reforço”,
uma maneira de evitar que as notas de Maurício ficassem abaixo da média escolar,
como mostra o gráfico anteriormente exposto.

3.6 A passagem pelo Ensino Médio e a chegada dos cursinhos: uma nova fase

Na entrada para o Ensino Médio, em 2002, Maurício continuou a utilizar as
aulas particulares como ferramentas de ensino, como uma maneira de minimizar as
dificuldades que possuía nas disciplinas de Português, Literatura e Redação. As aulas
também foram utilizadas como preparação para o vestibular. Eram aulas específicas
para as três disciplinas.
No 1º ano, a escola oferecia aulas adicionais além daquelas apreciadas pela
grade horária curricular obrigatória. Essas aulas se caracterizavam por plantões
oferecidos aos alunos e ocorriam em dias alternados da semana. Já no 2º ano, Maurício
passou a se dedicar com mais frequência às disciplinas de Português e Redação, por
ainda apresentar pouco domínio nesses conteúdos e por iniciar sua preparação para o
vestibular, ainda que de forma mais “frouxa”. A partir do 3º ano, Maurício passou a
frequentar a escola nos períodos da manhã e da tarde, pelas exigências da grade
curricular, enquanto à noite frequentava o cursinho. A própria escola fornecia aos
alunos matriculados um curso preparatório para o vestibular, sem taxas adicionais aos
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estudantes nela matriculados. Segundo Maurício, o único pré-vestibular da cidade à
época.
Maurício fez um ano de cursinho aliado ao 3º ano, em São João del-Rei, em
2004, onde cursou o pré-vestibular Pitágoras. Ele fazia as aulas à noite, pois se ocupava
nos períodos da manhã e da tarde das aulas do Ensino Médio. Após se mudar para Belo
Horizonte, em 2005, cursou o pré-vestibular Unimaster, por um ano, e o Elite, nos dois
anos seguintes.
Na capital, passou a dividir o apartamento com um primo e seu irmão, que
também se preparava para o vestibular. A mudança para a capital acarretou um período
de dificuldades para o jovem, como em sua inabilidade com as tarefas domésticas, a
distância entre sua cidade e a capital, a ausência da família e de sua namorada e,
principalmente, sua pouca familiaridade com a dinâmica do cursinho. O jovem, que até
então desfrutava de todos os “benefícios” de morar no interior junto à família, no ano
seguinte à conclusão do Ensino Médio foi “obrigado” a assumir os afazeres domésticos
e a conciliar os estudos do cursinho com a rotina de estudos criada por ele em casa.
A distância de sua casa, em São João del-Rei, sua rede de amigos, seu dia a dia
na cidade do interior, a proximidade física entre a escola e sua casa, as idas frequentes
ao clube e as “fugas” da escola já não existiam no cotidiano desse garoto. Ele se mudou
para Belo Horizonte e sua rotina se limitou às aulas do cursinho que frequentava e à sua
rotina particular de estudos. Uma mudança significativa na rotina de Maurício, que até
então conduzia seu trajeto escolar com uma relativa autonomia, por dispor de liberdade
para definir o que, quando e o quanto estudar, apesar das cobranças da mãe. Ela cobrava
o cumprimento das tarefas escolares, mas não permanecia em casa para vê-las
cumpridas.
O garoto, durante sua juventude, em São João del-Rei, possuía um grupo de
amigos da escola e vizinhos de rua, inclusive era ajudado em algumas “escapadas” da
escola para ir ao clube durante o Ensino Médio. Essa situação se modificou com sua
mudança para Belo Horizonte. Ele permanecia sozinho em casa e também no cursinho
por considerar que aquele ambiente de competição acirrada não era o local adequado
para encontrar amigos verdadeiros. A sua autocobrança e a sua urgência em passar no
vestibular, aliadas à sua rotina de estudos, que não lhe permitia espaços para qualquer
outra atividade que não fosse a escolar, também se constituíram como fatores que
limitaram sua socialização.
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Essas dificuldades de moradia e convívio aumentaram, segundo o estudante,
após a saída de seu irmão e de seu primo do apartamento que dividiam. Nesse período,
ele intensificou sua rotina de estudos como uma maneira de amenizar a solidão
despertada nos momentos em que estava em casa. Na situação em que se encontrava, o
principal objetivo de Maurício era tentar vencer as barreiras do vestibular. Ele buscava
seu ingresso na universidade, mas, naquele momento, também ampliar suas redes de
relacionamento. Elas estavam prejudicadas por sua pouca disposição pessoal de se
relacionar com os contatos que possuía na cidade. O ingresso na universidade daria ao
jovem sua “antiga” vida de volta. Suas dificuldades de adaptação se ampliaram logo
após sua mudança do cursinho Unimaster para o segundo, conhecido como Elite. Este
era mais distante de seu apartamento em Belo Horizonte, o que lhe obrigava a
permanecer por mais tempo na escola.
Inicialmente, o estudante utilizava o transporte público para chegar ao cursinho,
o que depois foi abolido em prol das caminhadas. Elas eram utilizadas pelo jovem como
uma prática relaxante. As caminhadas eram tidas como uma forma de conseguir
diminuir as tensões e a solidão que as temporadas nos cursinhos lhe traziam. Nesse
período, Maurício dispunha de pouco tempo para atividades de lazer, o que acontecia
quando ia para sua casa, em São João del-Rei. Essas viagens para sua casa só ocorriam
em datas comemorativas para sua família ou em algum evento maior na cidade.
Maurício escolhia as universidades para as quais prestava o vestibular de acordo
com a possibilidade de haver algo que o ligasse à sua cidade, de alguma forma, à sua
vida no interior. Escolhas feitas nas sucessivas tentativas para o vestibular da UFMG,
Faculdade de Ciências Médicas e Faculdade de Medicina de Barbacena. Ele possuía
alguns amigos na UFMG e na Faculdade de Ciências Médicas, e seu irmão já estudava
na Faculdade de Medicina de Barbacena. Esse tipo de escolha impediu Maurício de se
matricular na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na qual conseguiu aprovação. Foi a
sua única tentativa para uma faculdade fora do estado de Minas Gerais.
Maurício tentou o vestibular em 2004, em seu primeiro ano de tentativas, para
duas universidades federais e uma faculdade privada, UFMG, UFJF e Faculdade de
Ciências Médicas. Não foi aprovado em nenhum desses vestibulares. Para o segundo
ano de vestibular, em 2005, Maurício foi para Belo Horizonte. Ele se inscreveu
novamente para os vestibulares dessas três universidades de sua primeira tentativa. Com
mais um resultado negativo, decidiu se mudar para o cursinho Elite, o mesmo que seu
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irmão frequentara. Esse pré-vestibular apresentava um índice significativo de
aprovações de seus alunos nos vestibulares, principalmente para o curso de Medicina.
O jovem dispunha de certo rigor na definição de sua rotina de estudos. Iniciava
suas atividades diárias pela manhã, às 06 horas com término por volta das 12 horas. À
tarde, ele ia para o cursinho e retornava para casa por volta das 21 horas, quando “já não
conseguia mais estudar”. Em 2006, Maurício tentou novamente o vestibular nas mesmas
universidades do ano anterior, mas incluiu duas faculdades privadas, a Faculdade de
Medicina de Petrópolis e a Faculdade de Medicina de Barbacena, em que seu irmão já
estudava.
Em 2006, Maurício conseguiu aprovação na faculdade de Petrópolis, mas não se
matriculou. Matricular-se no curso imporia ao estudante, necessariamente, sua mudança
para o estado do Rio de Janeiro, o que não era bem visto por ele. Ele queria manter-se
próximo à família e sua casa em São João del-Rei. Maurício já não estava feliz de estar
em Belo Horizonte, longe de casa e dos amigos, e não estava disposto a aumentar essa
distância, ainda que isso significasse mais um ano de cursinho e sua permanência na
cidade. Ele teve que lidar com a insistência da mãe, que apreciava a ideia de sua
mudança de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, a fim de cursar Medicina.
Apesar da urgência da mãe em vê-lo na universidade, o jovem teve a
possibilidade de recusar a se ingressar no Ensino Superior naquele momento. Os pais o
mantiveram por mais um ano no cursinho Elite. O que nos parece claro é que o
estudante possuía os recursos econômicos de que necessitava para o seu objetivo
aparente: ingressar no curso de Medicina em uma universidade de localização favorável
à sua residência em São João del-Rei.
No terceiro ano de vestibulares, em 2007, Maurício tomou a decisão de não
frequentar mais as aulas com a mesma frequência que nos anos anteriores, mas sem o
conhecimento dos pais. Ele sabia que seus pais não aprovariam tal medida pelo valor
das mensalidades que pagavam e também por aquela não ser uma estratégia de retorno
garantido. Ele então passou a frequentar somente as aulas, cujos conteúdos não possuía
o domínio necessário para o vestibular.
Frequentava no máximo duas aulas por semana, somente em alguns horários.
Aqui, percebem-se dois fatos: o jovem mudara de estratégia e passara a frequentar
apenas às aulas, cujos conteúdos acreditava possuir alguma deficiência, como pode ser
verificado: “Assistia aula do que eu queria, mas fora isso não, porque eu já sabia já o
livro de cor e salteado [...]”; um segundo fato é que o jovem lançou mão desse recurso
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como uma maneira de aumentar sua carga horária de estudos em casa. Ele prezava pela
intensidade dos estudos. Maurício se esforçava por fazer todos os exercícios necessários
para sua aprendizagem. Ele verificava a eficácia desse método com base no ingresso de
seu primo na universidade e que utilizou esse procedimento. Levando em consideração
que o jovem assumiu essa atitude como um reflexo de seu “desespero”, ainda que
soubesse das despesas que esse cursinho impunha aos pais.
No final do ano, Maurício tentou novamente o vestibular para a UFMG,
Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Medicina de Barbacena e UFSJ.
Maurício “descobriu” o curso de Medicina da UFSJ através de seus contatos no
cursinho. Nesse ano, Maurício obteve aprovações na Universidade de Medicina de
Barbacena e na primeira etapa da UFMG. Na UFSJ, ele passou como excedente e foi
chamado aproximadamente depois de três meses em que estava matriculado na
universidade de Medicina de Barbacena.
Maurício tinha como única opção cursar Medicina. Nesse sentido, nem sequer
pensava na possibilidade de prestar o vestibular para outros cursos. Ele atribuía a
escolha pela Medicina necessariamente pela presença paterna e pela familiaridade com
os discursos proferidos pelo pai em casa sobre a profissão. Prazer que só aumentava à
medida que Maurício o presenciava junto a seu irmão, discutindo algum caso clínico.
Nesse caso, o pai se torna o sujeito e o instrumento de um “projeto” que é
transmitido de forma inconsciente por ações educativas orientadas para a percepção da
linhagem (BOURDIEU, 2010c, p. 232). O que Bourdieu (idem, p. 233) nos mostra é
que, se a identificação com o projeto paterno se constitui uma das condições para a
“boa” transmissão da herança, ela não é suficiente para o êxito da operação de sucessão
que se encontra ainda sob os vereditos da escola, o que significa que passa pelo sucesso
escolar.
Maurício cresceu nesse ambiente e não considerava qualquer possibilidade para
outra profissão. Ele, inclusive, já prevê fazer a Residência para Urologia, a
especialidade do pai. Mas o jovem também vislumbra essa possível escolha pelo seu
gosto particular pela clínica e pela cirurgia, possibilidades que a Urologia lhe permite.
Escolha também ancorada pelas futuras possibilidades de moradia e trabalho, o que,
segundo ele, descarta algumas especialidades. Ele não se vê retornando a Belo
Horizonte. A Urologia lhe permite permanecer no interior, seja em Divinópolis ou São
João del-Rei. Os três anos passados na capital e a lembrança dos “difíceis” anos de
cursinhos acarretaram no jovem uma insatisfação quanto a um possível retorno à
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capital. Essa condição, a seu ver, limita suas escolhas profissionais, principalmente as
ligadas à definição de uma especialidade médica.
Apesar da mãe ser a responsável direta pela vida escolar dos filhos, ainda assim
a figura paterna é assumida por Maurício como espelho para suas realizações
profissionais. A figura paterna é representada por um pai complacente, como
conselheiro respeitoso e de aceitação dos insucessos, ainda que temporários, como no
caso dos vestibulares.

3.7 O vestibular, um período tenso para a mãe
[...] eu não aceitava que filho meu não passasse no vestibular da
primeira vez, [...] porque eu te dei condição pra tudo, porque vocês
não podem passar? [...] [mãe de Maurício].

Os anos de vestibulares do filho mais velho e, em seguida, os de Maurício foram
conturbados para a mãe, que não conseguia compreender as sucessivas reprovações de
seus filhos. Na verdade, para a mãe, era inadmissível aceitar os seus insucessos, uma
vez que ela via a passagem pelo vestibular já na primeira tentativa como algo certo e até
mesmo “fácil” de se fazer, assim como ocorreu em seu próprio percurso até a
universidade. Afinal de contas, ela também passou pela seleção rigorosa do vestibular,
visto ter feito Odontologia. A mãe acompanhava de forma contínua os percursos
escolares dos filhos e esperava que eles correspondessem ao seu “projeto” de inserção
na universidade.
Ela esperava o ingresso no Ensino Superior, já que seus filhos não sofreram
qualquer reprovação durante os Ensinos Fundamental e Médio. Afinal de contas, os pais
ofereceram a eles durante a infância e a juventude todas as disposições culturais
distintivas, como acompanhamento das tarefas escolares no lar, escolas privadas, cursos
de língua, acesso ao clube recreativo e viagens de lazer. Contudo, ela não compreendia
o que havia de errado, já que todas as possibilidades de escolarização foram ofertadas a
eles. Era uma “decepção” a conferência dos resultados do vestibular.
Nora realizou um trabalho interno de aceitação, apoiando-se, sobretudo, em um
grupo de orações que foi fundado em sua casa e cujo objetivo era unir mães que oravam
pelos seus filhos. O relevante na constituição desse grupo era que, além dela, havia
outras mães que viveram ou viviam o que ela passava, oferecendo a Nora uma “nova”
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maneira de enxergar o percurso dos filhos. Elas não enxergavam os filhos como capazes
de executar de forma direta um projeto ambicioso e mostravam a ela que “todo mundo
passa por essas mesmas coisas”, como menciona. Contudo, ainda assim, esse período
era tenso para a mãe, que esperava a aprovação como o único e desejado resultado para
seus filhos.
Nora sofria só em imaginar os períodos que antecediam os vestibulares ou a
perspectiva de um “novo” vestibular. Em sua visão, o número de vagas determinadas
nos editais se limitava cada vez mais e piorava com os candidatos “privilegiados” pelas
ações afirmativas. As vagas delimitadas a essas ações eram estabelecidas no processo
seletivo de cada universidade. Entretanto, Nora sabia que essas vagas não estavam
disponíveis aos seus filhos, pois não se enquadravam no perfil socioeconômico definido
pelas ações afirmativas.
A mãe credita a aprovação de Maurício, mesmo depois de quatro anos de
tentativas, como “o possível” realizado pelo filho, ou ao que ela considera como “dentro
do limite”. Para Nora, o filho cumpriu as exigências do vestibular, passou pelos
cursinhos, criou uma rotina diária de estudos, o necessário, em sua visão, para obter a
aprovação no vestibular. Ela credita a Maurício e ao que considera sua persistência e
luta pessoal a permanência nas tentativas para a Medicina como única opção de curso e
suas consecutivas inscrições nos vestibulares. Para ela, seu marido tinha um
posicionamento menos exigente com os resultados e as sucessivas tentativas nos
vestibulares, justamente por também ter vivenciado esse período, ter escolhido a
Medicina e saber da concorrência que o curso impõe aos estudantes.
Os pais, durante todo o percurso escolar dos filhos, até o ingresso no Ensino
Superior, ofereceram a eles o aconselhamento em suas escolhas de cursos e instituições,
o apoio financeiro e o acompanhamento nos dias das avaliações até as universidades em
que prestavam o vestibular. Eles também fizeram todo um “investimento” financeiro na
manutenção dos dois filhos mais velhos nos cursinhos e, posteriormente, no ingresso da
filha também em um pré-vestibular de Belo Horizonte.
Consideramos pequena a diferença de idade entre os irmãos, o equivalente a dois
anos entre o mais velho e Maurício, e de três anos entre ele e a caçula. Os três irmãos
tiveram um trajeto escolar regular em toda a Educação Básica. Condição que exigiu dos
pais um considerável investimento financeiro, realizado quase que ao mesmo tempo
junto aos três filhos, dadas as suas necessidades com cursinhos e inscrições nos
vestibulares. Notamos que a família dispunha de um capital econômico considerável e
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que permitiu gastos escolares concomitantes com os três filhos. Entretanto, essa
situação nos é reveladora de que o ingresso na universidade só foi efetivado graças à
associação do capital econômico familiar com um vasto capital escolar construído pelo
jovem ao longo dos anos.

3.8 A visão dos pais sobre a Medicina
Engraçado, porque meu marido sempre comentava que não queria
nenhum filho que fizesse a mesma profissão dele [...] [mãe de
Maurício]

Tadeu assumia uma postura mais “tranquila” com os filhos e não exercia sobre
os mesmos o rigor que sua esposa, principalmente quanto ao comportamento disciplinar
e rendimentos escolares desejáveis. O pai, ainda assim, desejava que os filhos não
seguissem sua profissão. A sua insegurança vinha das demandas de sua profissão, das
exigências feitas a ele diariamente, das poucas possibilidades de folga, dos plantões e
das madrugadas “perdidas”. Por esse motivo, sua esposa também visualiza a Medicina
como uma profissão que limita de certa forma a vida pessoal e familiar do profissional,
exigindo do mesmo um compromisso que vai além do estabelecido em suas horas
semanais de trabalho no hospital ou no consultório. Ela se justifica com a agenda
sobrecarregada de seu marido.
Nora define a Medicina como uma profissão “desgastante”, conforme a visão
particular que possui do tempo disponível de seu marido em casa. A imagem “negativa”
que ela formou sobre a profissão foi definida pela dinâmica de sua família, pelas
limitações que o marido possui por se dedicar quase que integralmente à profissão e
pelo seu limitado tempo em casa. A “aceitação” é uma necessidade imposta à família
daqueles que desejam ingressar nesse campo profissional. Para ela, é necessária quase
que uma abdicação da vida pessoal e familiar em prol da profissão, que exige, além dos
plantões e dias de sobreavisos, também feriados, finais de semana e madrugadas do
profissional. Uma realidade que, como esposa, vivencia em sua casa.
De qualquer forma, Nora acredita que os filhos sofreram a sua influência e a de
seu marido quanto às escolhas profissionais. Ela associa que a proximidade com a
profissão de Tadeu tenha interferido na decisão dos filhos mais velhos em cursar
Medicina, o que analisa conforme a sua própria escolha por Odontologia. Essa também
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era a profissão de seu pai. Ela não apenas acompanhava o pai em seu consultório, como
também dispunha de certo acesso à manipulação de todo o instrumental disponível,
mesmo com a contestação do pai. O que, em sua opinião e conforme suas próprias
palavras, “vai empolgando a pessoa” e dando a ela a possibilidade de “começar a
gostar” da profissão, conforme o que imagina ter vivenciado em sua juventude e que
também considera ter ocorrido com os filhos. Nesse sentido, não seria desmedido
falarmos que os herdeiros culturais encontraram as condições adequadas para herdarem
a herança paterna tanto em uma geração como na outra.
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CAPÍTULO IV
FLÁVIA:
A LUTA INSANA CONTRA O “CONCORRENTE DESLEAL” EM
BUSCA DA MEDICINA

Neste capítulo, tratamos da trajetória da estudante Flávia e de sua família. Eles
residem em Belo Horizonte, no bairro Gutierrez.
A entrevista com a estudante ocorreu no dia 1º de setembro de 2011, em uma
sala da universidade, durante a manhã, logo após sua última aula. Mantivemos contatos
por e-mails com a estudante, que disponibilizou os telefones celulares dos pais e o
residencial para o agendamento da entrevista.
Com os pais, marcamos o encontro para o dia 29 de outubro de 2011, também na
parte da manhã, conforme a possibilidade dos mesmos. A agenda foi realizada direto
com a mãe, que já conhecia um pouco da pesquisa e concordou em dela participar. A
mãe sugeriu dois horários: o primeiro durante a semana, ao final da tarde, assim que
eles retornassem do trabalho; e um segundo horário, no final de semana, quando estão
de folga.
Privilegiamos o final de semana para que assim não atrapalhássemos a rotina e
nem o descanso do casal. De início, esperávamos o comparecimento apenas da mãe,
com quem havíamos marcado o encontro e não havia confirmado a presença do esposo.
O pai compareceu ao encontro e, em companhia da esposa, relatou um pouco de seu
itinerário escolar.
Construímos, inicialmente, um breve perfil escolar da família, para uma
compreensão inicial dos sujeitos pesquisados. Em seguida, traçamos o perfil dos pais e
o percurso escolar de Flávia, que estudou durante toda a Educação Básica na rede
pública de ensino.
Infelizmente, nessa trajetória, não conseguimos disponibilizar o gráfico com o
rendimento escolar da estudante. Primeiro, pela ausência de notas ou conceitos
dispostos no histórico escolar do Ensino Médio que foi apresentado na universidade, no
ato da matrícula e, segundo, por não conseguirmos com a estudante o histórico de toda a
Educação Básica.
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4.1 Breve perfil escolar da família

Flávia, 24 anos de idade, é estudante de Medicina da UFSJ. Ela ingressou no ano
de 2008. O pai, Edson, possui curso superior em Contabilidade e sua esposa, Sara,
possui o Ensino Médio completo. Ela trabalha como recepcionista da CEMIG.
Flávia possui um irmão mais novo, Carlos, de 21 anos de idade. Ele fez o curso
técnico em Meio Ambiente e estuda Engenharia Ambiental na Uni BH. Carlos cursou o
técnico com duração de um ano e meio com o incentivo paterno. A ideia de fazer um
curso técnico estava vinculada à imediata profissionalização do estudante.
Para o pai, era necessário que o filho tivesse uma primeira experiência no
mercado profissional, nessa área, que até então era pouco conhecida por eles. A
profissionalização do filho em sua área de interesse daria a chance de ingressar em um
curso superior também na área ambiental. A escolha por uma universidade privada foi
realizada pelo filho, pensando na possibilidade de conciliar trabalho formal com as
atividades acadêmicas, o que, na visão do rapaz, não seria possível em uma
universidade pública.
Nesse sentido, levamos em consideração as análises de Romanelli (2003, p.
110), que nos revelam que o anseio de autonomia dos filhos implica a valorização de
suas aspirações individuais. E, ainda, não podemos desconsiderar a autorização dos pais
situada no campo subjetivo, para que os filhos mudem sua posição na família, de
consumidores para também provedores de parte de suas necessidades pessoais, mas
continuando a frequentar a escola (ibidem, p. 111).
Aliada a essa aparente necessidade do jovem de trabalhar e obter sua parcial
independência financeira, havia, também, o que os pais consideravam como o
conhecimento do filho de sua impossibilidade em ingressar em uma universidade
federal. O rapaz concluiu toda a Educação Básica em escolas públicas, o que, para os
pais, dificultava o seu ingresso de imediato em uma universidade federal. Para eles,
seriam necessárias algumas tentativas em vestibulares, como o ocorrido com a filha.

4.2 Perfil da mãe

Sara possui 59 anos de idade e nasceu em Belo Horizonte. Ela trabalha como
recepcionista da CEMIG, mas faltam aproximadamente dois anos para se aposentar.
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Seu pai nasceu em Lagoa Santa, exercia a profissão de militar e chegou à patente
de subtenente. A mãe de Sara nasceu em Abre Campo. Ela não exercia nenhuma
atividade formal e se dedicava ao cuidado da casa e da família, mas contribuía para o
aumento da renda familiar com a fabricação de produtos caseiros, como salgados.
Para a comercialização de seus produtos, a mãe dispunha da ajuda dos filhos,
que a auxiliavam na venda. Os pais possuíam o equivalente aos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A mãe de Sara conseguiu ler por ter frequentado as aulas do MOBRAL,11
por dois anos, no período noturno. Ela frequentou as aulas apenas o tempo suficiente
para aprender a ler a Bíblia, um desejo nascido depois de seu ingresso em uma igreja
evangélica.
Os pais tiveram dez filhos e moravam no bairro da Renascença em Belo
Horizonte. Sara morou nessa residência até os oito anos de idade, quando eles se
mudaram para o bairro da Concórdia, nas imediações. À medida que a família crescia,
os pais procuravam uma casa maior para acomodar todos, até a aquisição da casa
própria, o que ocorreu no ano de 1965, no bairro Dom Cabral. Eles conseguiram
financiar a casa pela Caixa Econômica Estadual.
Sara, desde sua infância, trabalhou no mercado informal e vendia salgados feitos
pela mãe. Seus irmãos engraxavam os sapatos dos vizinhos como uma maneira de
auxiliar na renda familiar. Na família de Sara, nenhum de seus irmãos possui curso
superior. Do total de filhos, três não conseguiram concluir o Ensino Médio e os demais
conseguiram finalizá-lo. Com exceção de uma irmã que reside em Uberlândia, todos os
outros residem em Belo Horizonte. Três irmãos são ferroviários e um eletricitário. As
irmãs são donas de casa.
Sara concluiu o Ensino Médio no colégio Tiradentes da Polícia Militar. Ela até
chegou a se matricular em um cursinho, mas logo o abandonou, tendo em vista o pouco
incentivo do pai, inclusive financeiro. O salário que ganhava não era suficiente para
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Mobral: O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi criado por meio da Lei nº 5.379, em

15 de dezembro de 1967, com o objetivo de reduzir as taxas de analfabetismo no país. Ele se constituía
em uma resposta do governo militar frente ao crescente número de analfabetos em todo o Brasil e ao
fracasso do programa educacional “Cruzada da Educação Básica Cristã”. Esse programa foi concebido no
Recife e se constituía por apoiar as propostas educacionais do golpe militar. A “Cruzada da Educação
Básica Cristã” tinha como objetivo a alfabetização em massa, mas atuou combatendo as iniciativas e
ações educacionais que ainda se inspiravam no método de alfabetização de jovens e adultos de Paulo
Freire (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 249).
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financiar uma universidade privada. A sua única opção era a UFMG. Mas, ainda assim,
seria preciso trabalhar, pois sem um emprego não teria a disponibilidade de pagar nem
mesmo as passagens de ônibus para a universidade. Em contrapartida, o seu pai sentia
“urgência” em ver seus filhos ingressarem no mercado de trabalho, como podemos ver
na fala de Sara: “Você foi até agora, [...] pode largar os livros, parar com essa
estudação, porque você já foi até onde dá. Daqui pra frente, não tem como estudar,
não”.
Aqui, ela se refere às dificuldades de ultrapassar as barreiras do vestibular, que,
segundo a mesma, era viável apenas àqueles possuidores de capital econômico e que,
consequentemente, conseguiam se preparar mais para o vestibular. O ingresso em
universidades privadas era inviável pelo valor a se pagar com as mensalidades.
No caso de Sara, podemos dizer que o limitado capital econômico familiar e o
número de filhos não só dificultaram sua entrada na universidade, mas, também, a
impulsionaram para o mercado de trabalho. Condição que a levou a abdicar de seu
desejo inicial de cursar Ciências Biológicas.
Ela sente frustração por não ter realizado o seu “sonho” profissional. Nesse
sentido, Sara preferiu não intervir na decisão da filha pela Medicina. Sara deixou que a
estudante perseguisse as suas ambições para que não corresse o risco de uma possível
frustração, como em seu caso. Percebemos que Sara não admite transmitir à filha toda a
sua experiência de frustrações e angústias em relação a seu tempo de escola, ou melhor,
as suas perspectivas não concretizadas quanto à sua inserção no Ensino Superior. Aqui,
confirma-se que o que se “transmite” entre gerações se constitui em mais que puramente
um capital cultural, mas um conjunto construído de todos os sentimentos em relação à
escola (LAHIRE, 2008, p. 345).

4.3 Perfil do pai

Edson possui 63 anos de idade e sua família é do interior de Minas, da cidade de
Carmópolis, mais propriamente da zona rural. Ele é aposentado, mas possui um
escritório de Contabilidade. Edson começou a trabalhar em 1967 no Banco Mercantil de
São Paulo. Ele também trabalhou em instituições como o Banco Nacional, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a construtora Caparaó. A partir de 1990,
Edson abriu seu escritório de Contabilidade, quando se estabeleceu como autônomo.
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Seu pai era fazendeiro, nasceu e cresceu na zona rural de Carmópolis, onde
também trabalhava. Sua mãe era do lar e cuidava dos dez filhos do casal. Ambos
possuíam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Ela era natural de Passa Tempo, mas
se mudou para Carmópolis por causa do empreendimento do pai. Ele era comerciante e
possuía uma indústria especializada na fabricação de manteiga. A região de Carmópolis
era favorável ao desenvolvimento de seu negócio.
Edson passou sua infância na zona rural de Carmópolis até os seus 13 anos,
quando se mudou para Belo Horizonte com os irmãos. A mudança ocorreu pela
necessidade de complementação dos estudos. A cidade do interior até então oferecia
apenas o que se chamava de “ginasial”. Eles foram para Belo Horizonte sob os cuidados
da irmã mais velha, que já possuía o magistério, realizado em um internato em Oliveira.
Além de cuidar dos irmãos, ela trabalhava como professora em duas escolas, uma
privada e uma estadual, como professora nomeada. Ainda assim, as despesas com
alimentação, produtos pessoais e aluguel eram mantidas pelos pais, através do trabalho
rural, na criação de animais e no cultivo da terra. A mudança para Belo Horizonte
ocorreu no ano de 1961.
Duas irmãs estudaram em uma escola privada, em regime de internato, também
na cidade de Oliveira. A escola era administrada por freiras, responsáveis pela
preparação das alunas para o Magistério. As irmãs prosseguiram até o Magistério e,
posteriormente, ingressaram na universidade nos cursos de Direito e Pedagogia,
respectivamente. Os irmãos finalizaram o Ensino Médio, com exceção de Edson, que
complementou seus estudos com o curso superior de Contabilidade. Ele também fez
uma especialização em Administração de Empresas na Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (PUC-MG).
Edson ingressou na universidade em 1973, três anos após a conclusão do Ensino
Médio, devido aos problemas de saúde do pai. Durante esse período, ele abandonou
suas atividades no Banco Mercantil de São Paulo para assumir as funções do pai, de
administrador da fazenda. Edson permaneceu por dois anos na propriedade, até que um
dos irmãos abdicasse de seu trabalho no Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
em benefício dos cuidados do pai e da administração da propriedade rural.
Edson e Sara compraram o primeiro apartamento em um bairro considerado por
eles mais afastado da cidade, na Nova Gameleira, através de um financiamento.
Contudo, logo após o falecimento de seu pai, eles se mudaram para o imóvel, que era
dos pais de Edson e deixado para ele e uma de suas irmãs na divisão dos bens. O imóvel
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que Edson adquiriu, através do financiamento, hoje é utilizado como complementação
da renda familiar por meio de seu aluguel.

4.4 A presença do “outro” na família

O contato mais próximo entre a família de Flávia e das irmãs de seu pai
favoreceu a escolha de estabelecimentos escolares mais conceituados socialmente. Elas
eram professoras e possuíam conhecimentos sobre a área educacional. Uma das irmãs
trabalhava diretamente com a inspeção escolar, o que favorecia o conhecimento das
escolas que mais se destacavam pela “qualidade” do ensino. Esse contato,
concomitantemente estendido aos primos, ampliava o número de pessoas que
participavam com Flávia de seu anseio pelo ingresso na universidade. Situação que
podia ser vista na presença dos primos durante as conferências dos resultados dos
vestibulares realizados pela estudante, no acompanhamento de suas tentativas nos
sucessivos vestibulares e, ainda, na indicação da UFSJ como uma possível opção de
universidade.
Devemos levar em consideração que, para o casal, as universidades federais são
similares, ainda que distribuídas por diversas regiões do país e diferentes em dimensão e
estrutura. Para eles, as universidades se distinguem pelos estudantes que as frequentam.
As diferenças são marcadas pela determinação pessoal de cada estudante, o que, na
visão dos pais, foi fundamental para Flávia conseguir uma vaga no vestibular e
ingressar na universidade.
A UFSJ não foi a primeira opção da estudante, tampouco se configurava como
uma opção. De acordo com os interesses dos pais e da própria estudante, a UFMG era
vista como a possibilidade mais viável, pela proximidade com a residência da família.
Ingressar na UFMG significava a continuidade do bem-estar da estudante, já que
permaneceria em casa, dispondo do conforto que os pais ofereciam, como alimentação,
transporte, moradia e a realização das atividades domésticas pela mãe. Os pais também
teriam um menor gasto com a manutenção da filha na UFMG. Além das questões
financeiras, havia os sentimentos de “perda” da filha. Em outra universidade, ela
passaria a ter “outra vida”, distante do acompanhamento dos pais, ainda que sob a
dependência financeira deles.
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O casal soube, por um sobrinho, que Flávia havia passado na UFSJ, ainda que,
inicialmente, não fosse a universidade desejada pela família. A notícia foi recebida com
certo alívio, já que Flávia tentou por quatro anos consecutivos o seu ingresso em uma
universidade federal, incluindo a tentativa para o final do 3º ano do Ensino Médio.
A conferência da classificação nos vestibulares era acompanhada pelos primos,
que também buscavam o ingresso em universidades públicas, não necessariamente para
Medicina. Os primos, cunhados e outros parentes também conferiam os resultados de
Flávia pela internet. Eles verificavam o dia que estava programado para sair o resultado
e telefonavam com antecedência para a estudante, comunicando-lhe a sua classificação.
A família também possui primos mais velhos que se formaram em Medicina em
universidades federais. A proximidade entre as famílias é realizada apenas por meio de
algum evento maior, como as celebrações que motivam a reunião de todos os familiares.
Ainda assim, havia a troca de informações e o acompanhamento do percurso escolar
entre os parentes. O que não nos impede de dizer que há entre as famílias uma
“invasão” autorizada, em que primos verificam entre si os resultados dos vestibulares e
dão conselhos sobre cursos e instituições.
Essa mesma participação de parentes, como tios e primos, pode ter interferido,
ainda que indiretamente, para a escolha do curso. Para os pais, cursar Medicina e
estudar em uma universidade federal eram dois “sonhos” de infância da estudante.
Contudo, há que se revelar a presença de outros estudantes de Medicina na família.
Nesse sentido, indagamos até que ponto cursar Medicina se constituía em um “sonho de
infância”, já que a configuração familiar extensa nos mostra relações de
interdependência com outros familiares, relações de “forte” proximidade entre as
famílias, ainda que a distância física se impusesse para alguns deles.

4.5 A participação dos pais no campo escolar

Sara deixou de lado as suas atividades profissionais entre os anos de 1991 e
1994 para cuidar de Flávia e de Carlos, o filho caçula. Ele tinha pouco mais de 6 meses
de idade. Para seu retorno ao mercado de trabalho, Sara contou com a ajuda de sua
cunhada, que trabalhava na Secretaria de Educação, para conseguir um emprego de
meio horário, como datilógrafa, nesse mesmo local de trabalho. Sara e o marido se
revezavam no cuidado com as crianças assim que ela voltou a trabalhar. Entretanto,
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ainda assim, eles utilizaram os serviços de uma babá, que permanecia em casa
aproximadamente por quatro horas, tempo suficiente para o retorno de Sara do trabalho.
Edson já possuía seu escritório de Contabilidade, o que permitia a ele ter certa
flexibilidade de horário. Ele ajudava a esposa no cuidado com as crianças, o almoço e a
condução até a escola.
A mãe colocou a filha com 4 anos de idade na escola estadual Delfim Moreira,
porque, dessa forma, ela conseguiria conciliar seu emprego e os cuidados com a criança.
A preocupação da mãe também era a socialização da filha. A partir do 2º período, Sara a
matriculou na escola estadual Pandiá Calógeras, onde cursou até o 4º ano do Ensino
Fundamental. Essa escola se situa em uma área muito valorizada economicamente da
capital mineira.
Para facilitar o cotidiano dos filhos, Sara deixava o almoço pronto um dia antes.
Nesse período, Flávia estava com 7 anos de idade. Os filhos permaneciam em casa
enquanto os pais trabalhavam. A garota realizava suas tarefas escolares e deixava
apenas as dúvidas existentes para seus pais a ajudarem a resolver.
Os pais se dividiam nos conteúdos a serem ensinados para as crianças. Os
exercícios ligados às áreas das Ciências Exatas, como Matemática, ficavam a cargo do
pai resolver. A mãe ensinava os conteúdos de Português. Flávia não tinha ajudas diárias
do pai, somente na presença de dúvidas. A ajuda da mãe foi mais frequente nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, inclusive mantinha os ditados e as tabuadas como
atividades rotineiras. Elas foram estabelecidas pela própria mãe. Ela também se
utilizava de algumas cartilhas de alfabetização, emprestadas pela cunhada, que também
era professora. Dessa forma, Sara complementava os conteúdos cobrados pela escola
com o material pedagógico que utilizava em casa. Era um acordo estabelecido entre mãe
e filha a realização das tarefas assim que retornasse da escola.
À medida que os filhos cresceram, a ajuda oferecida pelos pais passou a se
concentrar mais no campo financeiro do que no acompanhamento escolar. Eles
matricularam a filha no curso de Inglês, no Luziana Lanna, e também em cursinhos
preparatórios para o vestibular. Eles não pouparam os recursos materiais dispensados a
ela durante seu trajeto escolar até o Ensino Superior, mas dentro das condições
financeiras do casal.
Ao escolher Medicina, os pais sabiam que a única possibilidade de Flávia era
tentar o ingresso em uma universidade pública, pois não dispunham de capital para
financiar o curso em uma universidade privada. Entretanto, eles também acreditavam
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que a filha competia por uma vaga, mas com a desvantagem de ter cursado a Educação
Básica em escolas públicas.
O casal acompanhava a filha nas universidades durante os vestibulares. Era
importante para os pais, principalmente para a mãe, presenciar o retorno da filha da sala
e confirmar o resultado positivo através das considerações que a filha fazia sobre as
avaliações. De certa forma, era uma primeira certeza de sucesso no vestibular.
Os pais, apesar de também sofrerem com os resultados negativos de Flávia no
vestibular, buscavam não demonstrar essa frustração, pelo menos não tanto quanto a
sentiam. Contudo, Sara era mais enfática ao dizer que sofria com esses resultados e que,
muito além de não querer, não podia deixar transparecer à filha seu sofrimento com
mais uma tentativa frustrada. Eles esperavam que Flávia passasse no vestibular para
Medicina, assim como passara em outros cursos da área da saúde, como Odontologia e
Enfermagem. Entretanto, isso poderia levar mais um ano de preparação.
O pai considera que não houve sofrimentos pelas reprovações da filha.
Entretanto, sua esposa nos revela que ingressar na universidade era, sim, algo esperado
com ansiedade pelos pais, inclusive por Edson. Ela nos confirma essa espera através de
um relato particular. Sara relata a tristeza do esposo ao noticiar a filha que se esqueceu
de fazer o pagamento da inscrição no vestibular de Medicina da UFMG. Em uma
interpretação subjetiva, podemos verificar como esse pai põe em prática estratégias
inconscientes de proteção da filha, para não vê-la sofrer com as reprovações. Ela ainda
nos relata que a situação o levou às lágrimas por ser “obrigado” a falar com a jovem
sobre a impossibilidade de participar do vestibular naquele ano. O que, de certa forma,
nos confirma que havia, sim, um anseio comprovado para ver a filha na universidade e
um temor pelos resultados negativos.
Os pais não pensavam em outro curso além da Medicina por receio de uma
possível e futura insatisfação da filha. Eles tomavam como exemplo o caso de um
jovem conhecido que desistiu de suas tentativas para os vestibulares de Medicina e
buscou outro curso da saúde, a Odontologia. Entretanto, o jovem se arrependeu logo
após ingressar no curso. Os pais temiam que Flávia seguisse esse trajeto. Logo,
consideravam a possibilidade de mais um ano de tentativa ou mais, se necessários, ao
invés de seu ingresso em um curso indesejado.
Eles se recusavam a acreditar na impossibilidade do ingresso da filha na
Medicina. Consideravam que a determinação pessoal de Flávia e todo o “investimento”
escolar realizado para tal feito fossem determinantes para o ingresso no curso. Eles
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também vislumbravam que isso poderia levar mais tempo do que o imaginado pela
estudante, o que poderia motivar a sua insatisfação pessoal. Eles não estavam
preparados para lidar com tal sentimento.
Nesse sentido, é possível verificar nessa família o lugar ocupado pela filha no
universo afetivo dos pais, o que Nogueira (2003, p. 142) também constatou em famílias
de camadas médias intelectualizadas. Entretanto, levamos em consideração as ressalvas
da autora quanto a esse aspecto da afetividade não ser uma característica particular das
famílias pesquisadas por ela, como também acreditamos não ser unicamente dessa
família.

4.6 O percurso escolar de Flávia

Flávia estudou os anos iniciais do Ensino Fundamental na escola estadual Pandiá
Calógeras. Essa escola oferecia apenas os anos iniciais. Ela então foi transferida para a
escola municipal Marconi, onde concluiu o Ensino Médio. A escola estadual Pandiá
Calógeras ofereceu aos pais algumas opções de escolas que contemplavam os anos
finais do Ensino Fundamental, para que eles fizessem a transferência da filha. A escola
providenciou a transferência da aluna.
Os pais, entretanto, acreditam que se acomodaram, pois mantiveram a filha na
escola municipal Marconi, que não atendia aos interesses da estudante de preparação
para o vestibular, embora ela possa ser classificada popularmente como uma das
melhores escolas públicas de Belo Horizonte. Conforme dados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), para o ano de 2009, a escola municipal
Marconi obteve média de 4,5, sendo que a meta era o correspondente a 4,8.
Para os estudos domiciliares, Flávia definia o que estudar, o que não realizava
com frequência por não achar necessário. Ela justifica seu pouco envolvimento, em
parte, por ser adolescente e não considerar importante uma dedicação maior aos estudos.
Havia também o sistema de ensino “Plural” utilizado por sua escola. Esse sistema se
caracterizava pela passagem dos alunos de um ano para outro sem retenção, ainda que
não obtivessem a nota exigida no período. A falta de frequência às aulas era o único
fator de retenção:
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Nesse período, eu fazia as lições da escola e lia alguma coisa que eu
queria, mas não era tão [...] como minha mãe não me ajudava mais,
nem meu pai, era mais por minha conta. Eu não estudava tanto, não,
[...] e minha escola, o ensino era plural, e você passa mesmo se você
não atingir as notas. Era por frequência. Então, a turma era muito
fraca, qualquer coisa que eu já estudasse estava bem [...] eu tava
adolescente e não tinha muita noção da necessidade do estudo e o
pouco que eu estudava já tava muito bom pra me ajudar.

Conforme análises de Glaura Vasques de Miranda (2007, p. 61), a escola Plural
nasceu da necessidade de implantação de uma “nova” concepção de educação, que se
baseava em uma escola pluralista, democrática e não excludente. Essa “nova” visão
propunha outro tipo de ordenamento escolar com modificações nas propostas
pedagógicas das escolas, na reorganização escolar, com a mudança de séries para ciclos,
na reformulação do processo ensino-aprendizagem e nas formas de avaliação
normalmente utilizadas pela escola (BARRETO; SOUSA, 2004 p. 44). Ainda na
perspectiva de Barreto e Souza (2004, p. 33), os ciclos tinham a intenção de assegurar
que todos os alunos conseguissem cumprir com os anos escolares previstos para o
ensino obrigatório, sem retenções que inviabilizassem a aprendizagem efetiva e uma
educação de qualidade.
Para Miranda (2007, p. 69), a proposta de escola Plural buscava romper com a
lógica da avaliação somativa, na quantificação do número de acertos e erros, para uma
avaliação de caráter qualitativo, onde seriam considerados os objetivos definidos e os
diferentes sujeitos envolvidos na ação educativa.
Entretanto, essa visão não era a mesma compartilhada pelos pais de Flávia
acerca da concepção da escola Plural e os ciclos de formação. Para eles, a progressão
“continuada” dava fim à meritocracia presente nas avaliações de caráter somativo. O
que, na perspectiva dos pais, era uma forma de favorecimento daqueles alunos, cujo
rendimento era inferior ao da média estipulada, conforme pode ser visto na fala da mãe:

[...] o que eu acho que é terrível uma escola ‘Plural’ porque eles
empurram quem não sabe e os alunos esforçados não têm tanto valor.
[...] o aluno já vai sabendo que vai passar, aí ele atrapalha os que
querem aprender.

Flávia também critica a escola Plural pela pouca proximidade que havia entre
professores e alunos, e pelo pouco envolvimento dos professores que, a seu ver, não
sabiam das necessidades dos alunos em comparação à sua escola anterior. Ela
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considerava desnecessário estudar além do que era estabelecido pelas tarefas escolares e
para as avaliações. O que estudava era o suficiente para fazê-la tirar boas notas nas
provas.
A jovem se julgava uma aluna tímida, o que, a seu ver, também prejudicou o seu
desempenho, pois não procurava os professores quando tinha dúvidas. Ela utilizava os
livros como recursos para os seus questionamentos. Mesmo com algumas dificuldades,
Flávia não buscava a ajuda de professores particulares.
O número de licenças dos professores que se ausentavam das aulas era um
motivo de reclamações dos pais, pois “eles não conseguiam lecionar todo o conteúdo
planejado para o ano”. Para minimizar esses problemas, a mãe chegou a propor à filha a
sua matrícula em aulas particulares. As aulas foram refutadas pela filha, que avaliava a
situação financeira dos pais e não queria acrescentar mais um “gasto” para eles.
Contudo, a jovem tinha um rendimento escolar para além de satisfatório. Suas
notas estavam acima da média. Ela estudava, mas nada que ela considere como grande
intensidade, mesmo porque não havia exigência dos professores, “nem estímulo”, como
ela menciona em seus relatos. A mãe já não interferia nas atividades escolares, como
nos acompanhamentos que fazia durante a infância.
Flávia, além de estudar, também auxiliava o irmão caçula nas provas,
principalmente no período de recuperação. Ela propunha horários e dias determinados
para os estudos até ele realizar as provas. A estudante era a professora particular do
irmão e não foram poucos os períodos de férias que o acompanhou em sua preparação
para as avaliações. Por um tempo, Flávia conseguiu ajudar o irmão, mas depois que
ingressou no Inglês e no cursinho, seus pais passaram a pagar um professor particular
para ele.
Os irmãos começavam a preparação assim que o garoto mencionava a sua
recuperação. Flávia abria mão de suas férias em prol do irmão. Ela definia o conteúdo a
ser abordado de acordo com seus critérios de organização, para um maior
aproveitamento. Eles iniciavam os estudos com a Matemática, que, segundo a estudante,
exigia mais concentração, raciocínio e um pouco mais de tempo; em seguida, as
disciplinas das Ciências Humanas.
Flávia se comprometia com o sucesso escolar do irmão ainda que tal função não
lhe fosse determinada pelos pais. No campo escolar, a estudante fazia o que era
necessário apenas para a sua aprovação para o ano seguinte. Essa situação se modificou
quando seus interesses escolares se ampliaram, como o seu desejo de ir para o Centro
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Federal de Educação Tecnológica (CEFET) a partir do 8º ano. E é a partir daí que a
estudante começa a ter problemas, como poderemos ver no tópico seguinte.

4.7 Um novo olhar de Flávia sobre o Ensino Médio

A partir do 8º ano, a jovem deu início à sua preparação para as provas do
CEFET. Ela também já vislumbrava o vestibular. A estudante possuía a dimensão das
exigências dos vestibulares em virtude de seu contato com as vizinhas e amigas de
bairro, que estudavam em escolas privadas e que também deram início à preparação
para o vestibular. Elas estudaram juntas e chegaram a iniciar no 8º ano a preparação
para a prova do CEFET. Esse foi o único período em que Flávia estudou com um grupo
de amigas.
Flávia percebeu que, a partir desse momento, não conseguiria fazer a prova, pois
ainda não se julgava preparada. Havia conteúdos que elas estudavam e que Flávia não
possuía domínio. O seu objetivo era ingressar no CEFET, fazer um curso técnico e, ao
mesmo tempo, se preparar para o vestibular. Para ela, o CEFET lhe daria essa
preparação. Entretanto, a jovem não conseguiu passar nas provas, o que a fez mudar de
estratégia. Ela voltou sua atenção para a própria escola em que já estudava, a escola
municipal Marconi. A estudante passou a estudar com mais intensidade, ainda que o
sistema adotado pela escola possibilitasse certa “frouxidão” nos estudos. Ela não
precisava estudar “muito” para ser aprovada nas avaliações da escola. Contudo, esse já
não era mais o seu único e principal interesse.

Na oitava série, cheguei a prestar prova para o CEFET. Aí, a gente
começou a estudar para prestar prova para o CEFET e vi que tinham
matérias que elas tinham estudado e eu nem tinha noção. Foi até um
dos motivos de eu ter tomado tanto susto no segundo grau. No
primeiro ano do segundo grau já querer estudar pra essas coisas, que
eu via que a prova do CEFET eu não tinha condições nenhuma de
fazer.

Ao entrar para o Ensino Médio, Flávia sentiu um “choque” por perceber que se
aproximava a época do vestibular e precisava “começar a correr atrás do prejuízo”,
como menciona. O “choque” de Flávia no Ensino Médio foi além do aumento do
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número de disciplinas presentes nesse período, mas, sobretudo, pela proximidade do
vestibular. Ela sabia que não dispunha de todos os conteúdos que seriam “cobrados” nas
provas.
Flávia percebia que ainda faltava “muito conteúdo” a ser visto e que sua escola
não abordava. Conteúdos que considerava mais complexos e que a levaram a se
preparar sozinha em casa. Flávia adotou a estratégia de estudar sozinha todos os
conteúdos que não eram vistos na escola. No 3º ano do Ensino Médio, a estudante
solicitou ao pai que a matriculasse em um cursinho extensivo. Para a estudante, o
cursinho não se revelava uma complementação da escola, mas seria propriamente a
escola, porque era através do cursinho que ela passou a ver todo o conteúdo que não
conhecia. Tanto a matrícula no Inglês como a no cursinho foram solicitadas aos pais
como uma forma de iniciar sua preparação para o vestibular. Flávia iniciou no Inglês no
1º ano do Ensino Médio. Revezava seu tempo entre a escola, o cursinho e o Inglês, que
fazia na escola localizada em frente a sua casa. Ela continuou na escola de idiomas até
sua entrada na universidade.
A escola de Flávia oferecia simulados periódicos. Eles não significavam
problemas para a jovem, já que obtinha resultados satisfatórios. Entretanto, no simulado
oferecido pelo cursinho, Flávia percebia uma diferença angustiante, já que possuía
inúmeras dificuldades e não se saía tão bem. Sua timidez ainda se configurava como
uma barreira, pois não conseguia aproveitar os plantões do cursinho para tirar as
dúvidas que possuía. Essa situação a levou a aumentar a intensidade de seus estudos em
casa. Ela também não utilizava os plantões por compreender que não possuía uma
dúvida específica. Na verdade, a jovem “não possuía dúvida alguma”, pois desconhecia
o que estava sendo estudado, como menciona:

A dúvida pra mim era tudo. Eu tinha que entender tudo. Eu não tinha
um ponto que eu não entendia. Eu tinha que entender a matéria,
contextualizar, entender a matéria pra depois fazer os exercícios,
depois eu ter dúvidas. Foi a minha escola. [...] O cursinho que eu fiz
com o 3º ano foi mais um choque de realidade [...].

O que a levou primeiro a estudar todo o conteúdo oferecido pelo cursinho, para
então conseguir verificar quais eram suas reais dúvidas. Ela se sentia perdida em meio a
tanta informação, sem ter uma orientação certa, o que, para a jovem, era angustiante. A
garota já tinha em mente a Medicina para o vestibular e sabia das concorrências que o
curso impunha aos candidatos. E mais, sabia que a sua única chance de cursar Medicina
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era conseguir passar pelo vestibular em uma universidade pública. O ingresso em uma
universidade privada para Medicina era inviável para a situação econômica da família.

4.8 Tempos de cursinho

A partir do 3º ano do Ensino Médio, em 2004, Flávia passou a dividir o seu
tempo entre a escola e o cursinho. Ela passava o dia fora de casa e retornava apenas ao
anoitecer. Flávia estudava pela manhã, na escola, e à tarde no cursinho. Ela não passava
em casa, ia direto da escola para o pré-vestibular. Ao chegar a sua casa, realizava as
tarefas escolares. O seu tempo era limitado, pois ainda cursava o 3º ano e, por isso,
priorizava as tarefas da escola. A prioridade de Flávia era concluir o Ensino Médio para
conseguir se dedicar integralmente ao vestibular.
A jovem via o seu ingresso no cursinho, ainda que estivesse concluindo o Ensino
Médio, como uma forma de compensar todas as limitações pedagógicas de sua escola.
O cursinho se caracterizava como a sua escola de “fato”, onde aprenderia aqueles
conteúdos não vistos na escola. Ela não o via como a oportunidade de se preparar para
concorrer a uma vaga no vestibular. Afinal de contas, ela ainda não estava preparada
como imaginava que deveria estar para concorrer a uma vaga para Medicina.
Flávia não imaginava passar em um curso como a Medicina apenas com o
capital escolar que possuía, pois já previa a sua concorrência. Passava pelos simulados
propostos pelo cursinho e não obtinha resultados satisfatórios. Assim como pode ser
constatado:

O cursinho foi a minha escola. Eu tive condições de passar no
vestibular pelo tanto de tempo que eu fiz cursinho. Que eu lembro que
eu fazia simulado nessa época do 3º ano. Quando eu fazia simulado,
eu ficava aos prantos, porque me batia um desespero enorme. Como é
que eu vou passar em Medicina desse jeito?

Ela permaneceu nesse primeiro pré-vestibular por um ano e depois se mudou
para o Soma em 2005. Para a escolha do cursinho, a jovem priorizou dois fatores: a
“qualidade” pedagógica, a possibilidade que o cursinho lhe daria de concorrer a uma das
vagas no vestibular e o fator econômico. O Soma era um cursinho que a jovem
considerava “melhor” e que não “pesava” no orçamento familiar.
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Nesse período, a estudante já finalizara o Ensino Médio; logo, aproveitava o
tempo livre pela manhã para estudar enquanto permanecia sozinha. Ela dividia o quarto
com o irmão e, por isso, não conseguia estudar à noite quando todos se reuniam para ver
TV. O seu quarto era um ambiente de reunião familiar. À tarde, ela ia para o cursinho e
retornava para a casa apenas ao anoitecer. À noite, reservava um momento para se
dedicar à leitura dos clássicos da literatura exigidos no vestibular.
No Soma, Flávia conseguiu aprender algumas estratégias para obter maior
aproveitamento do tempo de estudo dedicado a cada conteúdo. Ela também utilizava os
plantões oferecidos pelos monitores, que ocorriam pela manhã. Uma de suas
dificuldades no cursinho era a Redação. Para superar suas dificuldades com a disciplina,
a estudante passou a fazer redação de temas variados todos os dias, como um exercício
diário. Nos vestibulares, a nota na Redação era a menor de todas dentre as disciplinas
exigidas nas avaliações.
Flávia permaneceu no Soma por dois anos e se mudou para um terceiro
cursinho, o Mais, para aprimorar seus conhecimentos. Para a estudante, o Soma
ocupava o espaço que uma escola deveria ter ocupado, de ensinar os conhecimentos
necessários para o vestibular. O cursinho Mais assumia a função de refinar os
conhecimentos que já possuía.
Flávia iniciou as suas tentativas no vestibular em 2004, para Medicina, na
UFMG. No segundo ano, em 2005, como dito anteriormente, o pai se esqueceu de fazer
a inscrição para o vestibular da UFMG. Então, como uma maneira de não perder o ano
de cursinho, ela fez o vestibular para Odontologia, na PUC-MG, e conseguiu aprovação.
O vestibular realizado na PUC-MG se caracterizava para ela como um treino,
um medidor de seu capital escolar. Em 2006, ela fez novamente o vestibular para
Enfermagem na PUC-MG. Esse vestibular foi realizado como mais uma estratégia de
treino. Ela conseguiu a aprovação em 4º lugar. Nesse ano, ela também tentou o
vestibular para a UFMG, mas não conseguiu passar na segunda etapa. Na UFMG, ela
prestou o vestibular para Medicina.
Flávia queria passar na UFMG e não abria possibilidades para outras
universidades, nem outros cursos. Os vestibulares em Odontologia e Enfermagem eram
realizados apenas como um teste para medição de seus conhecimentos. Ela utilizava a
estratégia dos “treineiros”, prática de se expor ao vestibular, utilizada por estudantes do
Ensino Médio, com o objetivo de treinar e de se capacitar para o exame vestibular
(NOGUEIRA, 2003) apesar de já ter concluído o Ensino Médio.
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Em 2007, Flávia tentou novamente o vestibular para Medicina na UFMG, na
Faculdade de Ciências Médicas, na UFSJ e na PUC-MG, para Enfermagem. Prestou o
vestibular para a UFSJ por indicação de seu primo, que cursou Educação Física nesta
universidade. Nesse ano, a estudante conseguiu aprovação na PUC-MG, na primeira
etapa da UFMG e na UFSJ. Ela ficou como excedente na Faculdade de Ciências
Médicas.
Desde a finalização do Ensino Médio, Flávia passou a se dedicar integralmente
às atividades do cursinho. Deixou de sair com as amigas para estudar durante todo o dia,
inclusive finais de semana. Aos sábados, ela ajudava a mãe nas tarefas domésticas e
estudava no tempo que restava. Aos domingos, era comum à família ir para a casa dos
avós maternos. Flávia também levava alguns livros da literatura exigidos no vestibular.
Ela considerava as demais matérias de estudo “pesadas” para estudar naquele ambiente
de barulho, de pessoas reunidas, priorizando, assim, a leitura das obras literárias
determinadas por cada vestibular.
A estudante nos revela que os pais propuseram possibilidades de ingresso em
cursinhos “mais caros”, ainda que fosse “pesar” no orçamento familiar. E eles sabiam
disso. Entretanto, a jovem refutou essas possibilidades por considerar que a escola
deveria se incumbir de preparar os estudantes, no que ela chama de ter um “ensino
bom” e fazer as “cobranças” cabíveis aos alunos. Ela também admite parte da “culpa”
por sua “frágil” preparação, como pode ser constatado:

Eu era boa aluna. Eu era tida como uma das melhores alunas da minha
sala, mas eu dava pouco. Eu sabia que era pouco. Eu tinha noção que
era pouco. Mas até por ser nova, imaturidade, eu não me cobrei mais,
nem fui atrás de mais.

Para a estudante, um resultado negativo no vestibular significava mais um ano
de cursinho, a continuidade de sua preparação e o seu distanciamento do mercado de
trabalho. Ela ressalta que possuir um acúmulo de conhecimentos, ainda que se sentisse
mais preparada para o vestibular, não significava nada, pois ainda assim possuía apenas
o diploma do Ensino Médio. Isso nos leva a considerar que o valor atribuído ao capital
escolar reporta-se ao fato de ele qualificar para o mercado de trabalho e, que por isso,
precisa ser constantemente renovado (ROMANELLI, 2003, p. 105).
No quarto ano de vestibulares, em 2007, ela confessou a seu pai o desejo de
buscar outras possibilidades de cursos além da Medicina. A mãe, esporadicamente,
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demonstrava também sua ansiedade pelo ingresso da filha na universidade, o que a
jovem denomina como os seus “surtos de cobranças”. Entretanto, não era apenas uma
ansiedade por ingressar na universidade. Havia a preocupação com a idade da jovem. À
medida em que tentava os vestibulares e recebia mais um resultado negativo, isso
simbolizava para eles mais um “ano perdido”, mais um ano longe de sua
profissionalização.
Nesse sentido, a necessidade de obtenção de um diploma de Ensino Superior
superava a necessidade de satisfação pessoal com a escolha do curso, pelo menos é o
que constatamos com os relatos da estudante. O que nos foi revelado nas “cobranças” da
mãe, ainda que temporárias, e na espera paciente do pai, para que a filha conseguisse
uma vaga em Medicina. Profissão que para o pai é sinal de respeitabilidade e
valorização social, o que compensa a espera e o capital econômico dispensado a tal
investimento.
Entretanto, a Medicina exigiu “investimentos” imediatos, como o financiamento
das tentativas de ingresso. O que impôs aos pais a “escolha” de estratégias que
permitiram o acesso ao curso. Eles lançaram mão do uso da rede de parentesco, que
favoreceu um conhecimento mais amplo das universidades e cursos, o uso de cursinhos
e cursos complementares, como idiomas. A mãe também propôs à filha a incursão em
aulas particulares de Redação, disciplina que a reprovava nos exames. Essas ações,
voltadas para maximizar as chances de ingresso da filha, estavam envoltas nas
condições objetivas de existência da família.
A jovem ansiava pela Medicina, mas o curso não era a sua única opção. Ela
ainda vislumbrava a possibilidade de cursar Educação Física e Fisioterapia, caso a
Medicina se tornasse uma impossibilidade. No segundo ano de vestibular prestado para
a UFMG, ela conseguiu 95,0 pontos na primeira etapa. Entretanto, a nota corte era 96,0
pontos, o que a deixou novamente fora da disputa. Isso nos confirma não apenas a
seletividade do curso, mas nos revela o tipo de candidato que presta o vestibular para
Medicina.
Flávia não exercia trabalho remunerado. Os pais a “liberaram” de ingressar no
mercado de trabalho por entenderem que o curso escolhido pela estudante exigia
dedicação exclusiva. Nesse sentido, eles também consideravam a passagem da jovem
pelo Ensino Médio, em uma escola que não a “preparou” para o vestibular, como uma
desvantagem da estudante em relação aos demais candidatos e, por isso, ela precisava
de dedicação exclusiva para alcançar o seu objetivo.
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Para a jovem, as exigências de passar no vestibular contribuíram para as poucas
folgas. Em seu tempo livre, ela conseguia assistir a um pouco de televisão, sair de casa
ou às vezes descansar, o que era conflituoso, já que não conseguia se distanciar de seu
compromisso de estudar. Para a estudante, o cursinho criava um “concorrente desleal”
que não descansava nunca, o que permeava os seus pensamentos mesmo nos momentos
de descanso.

Na época do cursinho, não tinha lazer nenhum, [...] mas vida social de
sair, nem ao cinema, nada, nada, [...] e no cursinho, eles fazem a
maior lavagem cerebral com a gente. Criam um concorrente que não
dorme. Se você vê um filme, você acha que está perdendo tempo, que
devia estar estudando. Eu não tinha direito de ter lazer, tinha isso na
minha cabeça, assim.

Nesse sentido, estudar era prioridade para a estudante, que se preparava para
estar em condições de igualdade com seus concorrentes. A visão do “concorrente
desleal” permeia os pensamentos da jovem ao longo dos vestibulares prestados.
O período posterior à sua entrada nos cursinhos se mostra revelador para a
mudança de atitudes da estudante. Foram quatro anos de cursinhos, incluindo o último
ano do Ensino Médio, o que, para ela, restringiu o seu círculo social, já que suas amigas,
nesse estágio, já se encontravam em sua maioria casadas, em empregos e em
universidades e Flávia ainda continuava no cursinho.
Percebemos que essa visão de simples “estudante do Ensino Médio” exercia
sobre a jovem um “peso” na construção de sua identidade social. Para ela, essa condição
a impedia de ter sua independência financeira e de dar continuidade e transformação à
sua vida social. Dessa forma, a estudante não se permitia ir além do que as suas
atividades escolares lhe permitiam. Na sua percepção, era preciso apenas estudar para
conseguir passar no vestibular de Medicina.
Nessa perspectiva, quatro anos de cursinhos para essa jovem eram por
demasiado extensos, já que esse tempo permitira às suas colegas darem andamento à sua
vida social, constituírem família e se qualificarem para o mercado de trabalho.
Whitaker (2010, p. 290) observa que os cursinhos apresentam uma relação
paradoxal na sociedade, na medida em que possuem uma presença marginal, alheios ao
sistema formal de ensino, mas ao mesmo tempo são legitimados pelos jovens das
camadas médias. Os cursinhos se constituem fatores de eficiência na aprovação nos
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vestibulares. Contudo, o campo educacional como um todo condena certos métodos de
ensino utilizados por eles (ibidem, p. 291).
Na visão da jovem, ao mesmo tempo em que os cursinhos a ajudaram a se
preparar para os vestibulares, eles também a impediam de viver os prazeres mais
mundanos, como assistir à televisão, por exemplo. A nosso ver, isso contribui para a
formulação de imagens como a do “concorrente desleal”, utilizadas pelos cursinhos na
tentativa de supervalorizar as práticas de estudo impostas por eles próprios aos
estudantes e, em alguns casos, como aquelas práticas domiciliares criadas pelos
estudantes, como no caso de Flavia. Dessa forma, a imposição psicológica criada por
eles faz por si só o trabalho de inculcação da “obrigação” de estudar.
Nesse caso, a passagem pelos cursinhos causa efeitos para além do
favorecimento da aprovação no vestibular e revela também a construção de um acúmulo
de angústias e privações ao longo dos “incessantes” e laboriosos quatro anos de
tentativas para se ultrapassar a barreira do vestibular.

118

CAPÍTULO V
LETÍCIA:
A PRESENÇA DO CAPITAL CULTURAL E DO CAPITAL
ECONÔMICO NA PRODUÇÃO DOS DESTINOS ESCOLARES,
MAS A LONGO PRAZO

Neste capítulo, tratamos da trajetória da estudante Letícia e de sua família.
Entrevistamos a jovem no dia 6 de setembro de 2011, durante a manhã, após finalizar
suas aulas. A entrevista ocorreu no campus universitário. Letícia se mostrou interessada
pelos pormenores da pesquisa e, logo que finalizamos, fez indagações sobre alguns
pontos metodológicos como a escolha dos jovens e os pontos de investigação
abordados.
Para a entrevista com os pais, fizemos um segundo contato com a estudante, que
verificou a possibilidade de encontro com a mãe. A jovem, desde o início, nos
comunicou da possível indisponibilidade de encontro com o pai. A entrevista com sua
mãe ocorreu no dia 10 de novembro de 2011, em seu apartamento, em Belo Horizonte.
Para facilitar a leitura, construímos inicialmente um conciso perfil dos pais e, em
seguida, introduzimos o percurso escolar da estudante, que se desenrolou durante toda a
Educação Básica por instituições da rede privada de ensino.

5.1 Breve perfil escolar da família

Letícia, 28 anos, estudante de Medicina, nasceu em Viçosa, mas ainda na
infância se mudou para Belo Horizonte, onde residem seus pais e irmãos. Os pais são
divorciados. A mãe, de 49 anos, possui curso superior em Letras, com habilitação em
Português e Inglês. Ela exerceu a docência até seu ingresso no Tribunal de Justiça,
aproximadamente há três anos. O pai, de 53 anos, é formado em Agrimensura, mas há
18 anos exerce o cargo público de auditor fiscal. Letícia possui mais dois irmãos:
Maurício, de 27 anos e Paula, de 25 anos de idade. Ele é formado em Jornalismo pela
PUC-MG e proprietário de uma empresa de comunicação. Paula se formou em
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Advocacia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Ela
é funcionária de um escritório em sua área de atuação.

5.2 Perfil da mãe

Helena nasceu em Belo Horizonte, morou nos bairros da Floresta, Santa Efigênia
e Santo Antônio. Ela possui mais cinco irmãos. Quatro concluíram o Ensino Superior e
uma das irmãs o Curso Normal, de nível médio. Helena e um dos irmãos são formados
em cursos de licenciaturas, Letras e Biologia, respectivamente, e os demais formados
em Advocacia, Administração e Economia.
Helena, assim como seus pais, professores, exerceu a docência em Letras,
principalmente em escolas de idioma, onde lecionava o Inglês. Seu pai nasceu em Bom
Despacho e se mudou para Belo Horizonte ainda criança, por volta dos 9 anos de idade,
aproximadamente no ano de 1934. Ele e seu irmão mais velho se mudaram com o
objetivo de estudar e trabalhar. A mãe de Helena nasceu em Pará de Minas e se mudou
para Belo Horizonte após seu casamento. Ela possuía o Normal Médio, assim como
suas irmãs, também professoras.

5.3 Perfil do pai

Leonardo nasceu em Belo Horizonte. Seu pai é originário de Londrina, no
Paraná, enquanto a mãe de Leonardo nasceu em Arcos. O casal concluiu os anos iniciais
do Ensino Fundamental. O pai possuía um estabelecimento comercial responsável pela
venda de água mineral, enquanto sua esposa se ocupava das funções domésticas.
Leonardo possui seis irmãos, mas apenas dois possuem curso superior: uma irmã
formada em Biologia e um segundo irmão formado em Engenharia Civil. Leonardo é
formado em Agrimensura pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ele concluiu o
curso em 1983. Segundo Letícia, que nos fala sobre a vida acadêmica de seu pai,
Leonardo se destacava por ser um estudante “engajado” nas lutas sociais, especialmente
durante o período militar. Ele assinava uma coluna em um jornal da universidade.
Infelizmente, Letícia não soube nos informar o nome do jornal para o qual Leonardo
escrevia.
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Leonardo concluiu o Ensino Médio no CEFET de Belo Horizonte, mas logo se
mudou para Viçosa, onde se graduou. Ele prestou um único vestibular, conseguindo
aprovação em sua primeira tentativa. Atualmente, a família mora em Belo Horizonte,
com exceção de um irmão de Leonardo, que reside em Goiânia.

5.4 Proximidade com o sistema escolar

Helena estudou até a entrada no Ensino Superior em escolas públicas,
conferindo a elas qualidade superior às escolas privadas. Segundo ela, havia a
obrigatoriedade da realização de um exame de seleção para seu ingresso. A seu ver, o
ensino privado, mensalmente pago e independente do ciclo escolar, seja da Educação
Básica ao Superior, se caracterizava como um “produto de mercado”, onde, segundo a
mesma, “se pagou, passou”.
Helena iniciou com as aulas de Inglês, por volta dos 16 anos de idade, antes de
seu ingresso na universidade. Os seus estudos se iniciaram de forma independente
através de pesquisas pessoais na biblioteca. Ela utilizava dicionários específicos da
língua, que a auxiliavam na tradução de algumas palavras escolhidas, conforme sua
organização pessoal de estudos. Como forma metodológica, ela buscava o significado
de objetos do interior de sua casa, o que facilitava seu conhecimento.
O pai, sensibilizado pela determinação da filha no aprendizado da língua, a
matriculou em uma escola de línguas, o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos
(ICBU). Helena equiparava o valor mensalmente pago pelo pai como o equivalente a
uma viagem propriamente ao exterior, o que considerava “elevado” para seus padrões.
Ao terminar o Ensino Médio, mudou-se com a família para Salvador, onde
permaneceu por um ano. Em seu retorno para Belo Horizonte, fez um ano de cursinho e
logo conseguiu ingressar na UFMG, no curso de Letras. A opção do curso nasceu de seu
interesse, desde a juventude, por estudar outros idiomas além do Português. Há que se
considerar que Helena, bem como seus irmãos, viviam em meio ao ambiente escolar
com correções de provas e planejamento de aulas, funções realizadas pelo pai, professor
de Geografia e História.
Helena ingressou na universidade aos 19 anos, em 1981, cursou um ano até o
nascimento do primeiro filho. Ela se casou logo após um ano de curso. Nos quatro anos
seguintes ao ingresso na universidade, Helena teve seus três filhos, o que a levou a
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trancar sua matrícula. Ela não conseguia conciliar a universidade e o cuidado com a
casa e a família. Nesse período, não possuía ajuda com o trabalho de empregadas, o que
a impedia de se dedicar a qualquer outra atividade além dos afazeres domésticos.
A história de Helena nos mostra aqui dois fatos já revelados por Bruschini
(2004, p. 108), sendo o primeiro relacionado à concentração de mulheres no Ensino
Superior em áreas como a Linguística, Letras e áreas como as Ciências Humanas,
Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, formando o que a autora considera como os
“guetos” femininos. E um segundo fato, as mulheres como as principais responsáveis
pelas atividades domésticas e familiares, o que representa uma sobrecarga para as que
também possuem alguma atividade econômica.
No caso de Helena, sua condição de mãe e dona de casa já representava uma
sobrecarga para sua vida universitária. Helena se constituiu como uma importante
“peça” para sua família, já que foi “obrigada” a trancar sua matrícula em benefício dos
cuidados dos filhos e da carreira do marido. Ela se mudou com o marido para Viçosa,
para que ele finalizasse o curso de Agrimensura e, em seguida, para Curvelo, que
apresentava melhores oportunidades de trabalho para o mesmo.
Helena só conseguiu retomar seus estudos universitários após o crescimento dos
filhos, ou melhor, ao que ela considerava como uma menor dependência deles à sua
presença. E na possibilidade de mantê-los em uma pré-escola durante parte do dia. Após
seis anos de seu casamento, Helena conseguiu voltar para a universidade, onde finalizou
seu curso. A conclusão do curso aconteceu em uma faculdade na cidade de Curvelo.

122
5.5 Gráfico III: O percurso escolar de Letícia

Média escolar de Letícia ao longo da Educação
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Fonte: Histórico escolar da estudante, 1990 a 2000. DICON/UFSJ, construção própria, 2012.

Letícia estudou toda a Educação Básica em instituições privadas de ensino. A
família se mudou para Curvelo pelas possibilidades profissionais que a cidade oferecia
ao pai. Nessa cidade, Letícia foi matriculada, junto com os irmãos, na mesma escola,
permanecendo até o 2º ano do Ensino Fundamental, no instituto Pequeno Príncipe,
quando foi transferida para uma segunda escola, o instituto Chapeuzinho Vermelho.
Nessa segunda instituição, chegou a cursar o primeiro semestre do 4º ano, quando se
mudou para Poços de Caldas.
Já em Poços de Caldas, Letícia finalizou o segundo semestre do 4º ano em uma
instituição privada, o colégio Objetivo São Domingos. Ela permaneceu nesta instituição
até a conclusão do Ensino Médio. A estudante precisou passar por alguns reforços
escolares, como plantões que eram oferecidos a todos os alunos. A obrigatoriedade era
destinada àqueles que apresentavam um rendimento menor que o esperado pela escola.
Nesse período de mudança de Curvelo para Poços de Caldas, a jovem sofreu uma queda
em seu rendimento escolar, principalmente em Matemática, pela diferença de conteúdos
entre as escolas, o que impôs a Letícia participar desses plantões. Eles se caracterizavam
como aulas extras cedidas pela escola e obrigatórias aos alunos com maus resultados
nas avaliações. Com exceção desse período inicial de adaptação, Letícia manteve um
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percurso escolar com certa padronização em suas notas, conseguindo o rendimento
escolar que desejava, conforme se pode ver no Gráfico III.
Para as avaliações, a jovem se preparava uma semana antes, o que, para ela, era
o suficiente para conseguir um rendimento escolar satisfatório. Nesses períodos,
estudava sozinha, dispensando a ajuda de colegas ou aulas extras. Letícia não tinha
problemas com seu rendimento ou comportamento que implicasse a presença de sua
mãe na escola. O ambiente escolar era também para a jovem, como seu “habitat
natural”. Ambiente no qual compreendia as “regras do jogo”, sabia que era possível
bagunçar, participar das brincadeiras dentro de sala, construir importantes amizades e
conseguir mantê-las no interior e também fora da escola. Contudo, ela compreendia as
exigências escolares, como disciplina quando determinada, rendimento acima da média
escolar, bom relacionamento interpessoal com os professores.
Seu trajeto na escola foi marcado pela familiaridade com o ambiente escolar e
com o que se esperava dela. Letícia possuía em casa representantes desse ambiente
escolar, como a mãe, os tios, os avós e uma madrinha. Todos professores, que
contribuíam para tornar esse ambiente tão “natural” quanto sua casa e,
concomitantemente, o mais agradável possível. Essas circunstâncias favoreceram que a
estudante visse a escola como um ambiente agradável, como não parecia ser o caso de
colegas de classe.

5.6 A preparação para o vestibular

Letícia cursava o 3º ano do Ensino Médio quando prestou vestibular para
Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Essa universidade
apresentava aos candidatos que estavam concluindo o Ensino Médio a possibilidade de
“guardar” sua vaga para ser ocupada no semestre seguinte à conclusão do Ensino
Médio, caso fossem aprovados no vestibular. Uma situação em que Letícia se
enquadrava, pois concluía tal modalidade de ensino. A escolha pela universidade
ocorreu em parte por fazer o vestibular no mesmo local que sua turma de colegas, que
tentariam o exame nessa instituição, associada à sua predileção pelo Jornalismo. Curso
que até então considerava como a sua mais provável escolha.
Letícia, inicialmente, associou suas habilidades com a leitura e a escrita com a
possibilidade de cursar Jornalismo. Ela não havia definido um curso específico para

124
tentar o vestibular, como fica demonstrado em suas subsequentes tentativas de entrada
no Ensino Superior. Seu segundo vestibular, ainda no mesmo ano de 2000, foi para
Fisioterapia. Dessa vez, sua escolha foi motivada em parte pelo “modismo da época”,
pela publicidade positiva sobre o curso e também por associar o gosto pessoal por
conteúdos das Ciências Biológicas. Entretanto, Letícia fez sua escolha com insegurança
e dúvida quanto à opção.
Para o curso de Fisioterapia a estudante prestou o exame em três instituições:
Faculdade de Ciências Médicas, PUC-MG e UFMG. As duas primeiras privadas,
localizadas em Belo Horizonte e Poços de Caldas, respectivamente. Letícia conseguiu
aprovação nessas duas instituições. Nesse período, sua preparação contava apenas com
o material escolar, não tendo efetivado qualquer outro tipo de auxílio extra.
A ida de Letícia e sua família para Belo Horizonte no ano de 2001 foi motivada
pela remoção de seu pai, que na época já trabalhava como auditor fiscal. Esse fato
contribuiu para que Letícia se voltasse mais para os assuntos familiares e retirasse sua
atenção de cursinhos, pelo menos nos primeiros seis meses. Ela havia passado no
vestibular para Fisioterapia apesar de sua incerteza quanto à escolha realizada. A
Medicina já rondava seus pensamentos, ainda que apenas como uma possibilidade. No
segundo semestre de 2001, a jovem ingressou no cursinho Chromos em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, Letícia fez contato com a mãe de um amigo de escola de
seu irmão. Ela era pedagoga e também coordenadora do colégio Sagrado Coração de
Maria, em que os irmãos de Letícia estudavam. A jovem participou aproximadamente
por duas semanas de algumas seções de orientação vocacional. Após frequentar essas
seções, a avaliação final apontava em direção a três áreas distintas: Pedagogia, Terapia
Ocupacional e Medicina como áreas de interesse da estudante.
Letícia conseguiu definir sua escolha final pelas possibilidades oferecidas pela
coordenadora de passar um dia em cada ambiente de trabalho diretamente relacionados
às três profissões. A coordenadora foi a responsável pelo agendamento dos dias e
horários em três locais distintos, como no colégio Sagrado Coração de Maria e em dois
hospitais, o João XXIII e o hospital das Clínicas, para a estudante ter um conhecimento
prévio de cada profissão.
Com base nessas orientações, Letícia definiu-se por Medicina. Essa decisão
trouxe um período consecutivo de frequência a cursinhos e “uma época difícil” para ela,
como menciona. A estudante apresentava um déficit na área das Ciências Exatas, como
Matemática e Física, mesmo com os cursinhos e estudos domiciliares. Disciplinas que

125
contribuíam para sua pontuação abaixo do necessário nos vestibulares. Letícia
conseguia atingir uma pontuação significativa nos demais conteúdos, não se
caracterizando como problema para a jovem. Ela acreditava que a sua pouca
proximidade com os conteúdos das Ciências Exatas era o principal fator para sua
reprovação no vestibular, já que em sua concepção o curso de Medicina exigia do
candidato um “bom” resultado em todos os conteúdos, sem margens para falhas, por
menor que fossem e em qualquer área.
Nesse sentido, a jovem nos mostra que o vestibular para Medicina não apenas
exige resultados significativos, mas, sobretudo, “bons” resultados que farão a diferença
entre ela e os demais candidatos. Ela ainda nos mostra que, além da concorrência, esse
curso não oferece ao candidato o “direito” de ser “ruim”, sequer ser “pouco eficiente”
em algum conteúdo. A competição se coloca entre os “melhores” ou àqueles “mais
preparados”:

[...] eu ia mal em Matemática, eu sempre era reprovada por causa de
Matemática, todos os que não passei era por causa de Matemática [...]
ou em Física, juntava os dois [...] aí eu ia muito bem no resto e na
Medicina você não pode ir mal, não é? Não existe isso. Você não pode
ir mal em uma matéria. Você tem que ir bem em todas!

A partir do segundo ano, em 2002, Letícia buscou outro cursinho que
apresentasse um número maior de aprovações nos vestibulares para Medicina, com base
na publicidade de mercado, o Unimaster. Nesse ano, inscreveu-se no vestibular da
UFMG e da Faculdade de Ciências Médicas, incluindo também em seu percurso os
vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP) e UNESP, mas também sem conseguir aprovação.
No terceiro ano, Letícia voltou para Poços de Caldas, em 2003, com sua mãe,
após o divórcio dos pais. Lá, estudou durante um ano para o próximo vestibular no
colégio Integral. Essa instituição oferecia a Educação Básica e o módulo cursinho. Para
ingressar no cursinho, era preciso passar por uma seleção e, de acordo com a proposta
do colégio, o primeiro colocado ganhava uma bolsa de estudos. Letícia conseguiu a
primeira colocação na seleção e a bolsa integral de estudos. Nesse ano, a jovem se
inscreveu nos vestibulares da Universidade de São Paulo (USP), UNICAMP, UNIFESP
e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ela conseguiu entrar para a
lista de espera da UFRGS. A escolha pelas universidades de São Paulo foi motivada
pela proximidade das cidades paulistas com Poços de Caldas. A escola em que concluiu
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o Ensino Médio também influenciou em sua decisão. Ela possuía uma unidade
localizada em São Paulo e oferecia aos estudantes um “olhar” diferenciado e favorecido
sobre as universidades de São Paulo.
No seu quarto ano de tentativas, Letícia decidiu, para o primeiro semestre,
continuar apenas com seus estudos domiciliares. No segundo semestre, a jovem decidiu
voltar para Belo Horizonte, seguindo os conselhos do pai. Ele considerava que a capital
oferecia “melhores” cursinhos e que ajudariam na preparação da filha.
Letícia estava exausta dos cursinhos e decidiu se afastar por um tempo desse
ambiente. Passou a investir mais em sua preparação individual, propondo a si uma
agenda de estudos, iniciada pela manhã e com término ao anoitecer. Ela mantinha uma
rotina diária, com folgas apenas para as refeições e para dormir. Letícia não se impunha
horários definidos. Ela trabalhava na perspectiva de turnos. A cada turno, dedicava um
tempo para cada disciplina. Ela organizara um calendário semanal, que utilizava para se
orientar. Seu objetivo era estudar o material programado para o dia. Letícia entendia
que, de posse dos livros em casa, poderia dispensar os cursinhos, pelo menos aqueles
cuja abordagem era vista como mais tradicional.
Para o segundo semestre, ela se matriculou em três cursinhos que abordavam
disciplinas específicas “a la carte”, nos dizeres de Nogueira (2003), como Português,
Matemática e Química. A característica desses cursinhos era aterem-se apenas a
determinadas disciplinas, o que dava a eles a fama de “bem-sucedidos” no que se
propunham. A mudança foi fundamental para a jovem, que estava cansada dos prévestibulares que frequentara e buscava algo “novo” ao que já conhecia. Ela já estava
“meio que de saco cheio”, como menciona. Esses cursinhos possuíam salas com um
menor número de estudantes, o que propiciava à jovem transitar por ambientes
diferentes, mas com a “qualidade” do ensino garantida. Além de aulas práticas, como o
cursinho de Química. Ela fazia as aulas de Matemática no cursinho Alex Fabiani, as de
Português no Nani e as de Química no cursinho Alkimiya.
O quarto ano para a jovem se mostrou decisivo, pois os resultados negativos nos
vestibulares, dessa vez, soaram forte demais para ela. Letícia desistiu da Medicina. Seu
sentimento de frustração, que crescia a cada ano de investimento pessoal e emocional
em sessões de estudos diárias, se tornava a cada reprovação mais desgastante. As
tentativas sem aprovação, a frequência a cursinhos variados, a frustração e o cansaço de
recomeçar mais um ano e se preparar novamente com os mesmos livros e apostilas
foram determinantes para que a jovem tomasse a decisão de mudar para outro curso.
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Para o segundo semestre de 2005, Letícia prestou o vestibular para a PUC-MG
para o curso de Arquitetura. Ela conseguiu a primeira colocação no vestibular. Escolheu
a Arquitetura por seu distanciamento do campo das Ciências Médicas. Essa foi uma
decisão fundada, sobretudo, no sentimento de raiva por suas tentativas anteriores sem
sucesso. Esse sentimento a fez permanecer nesse segundo curso durante todo o ano de
2006 até o trancamento de sua matrícula, motivado por sua insatisfação pessoal. Letícia
era uma “boa” aluna, com rendimentos satisfatórios, mas “detestava” o curso, não
apreciava as imposições da grade curricular, como os desenhos e as medições.
Após deixar a Arquitetura, Letícia se matriculou novamente no Unimaster, com
duração de três meses. Nesse ano, ela conseguiu se inscrever apenas para a UFMG, pois
decidiu tardiamente prestar o vestibular. Mais uma vez, sua nota ficou próxima da nota
de corte, mas não o suficiente para sua aprovação na primeira etapa. Por um ponto, ela
não conseguiu ir para a segunda etapa do vestibular.
No ano seguinte, em 2007, a estudante permaneceu no cursinho que já
frequentava e tentou novamente o vestibular no final do ano, nas universidades federais,
UFJF, UFMG e UFSJ e na Faculdade das Ciências Médicas. Esse ano se caracterizou
por sua dedicação às aulas tanto no cursinho, mas, principalmente, em casa. Disposição
aos estudos que superava a dos anos anteriores, como ela reconhece: “Foi um ano que
eu estudei muito, nossa! Eu estudava todo fim de semana. Esse, eu estudava muito! Essa
época eu não saía de casa, assim”. A estudante conseguiu aprovação nos vestibulares da
UFSJ e da Faculdade de Ciências Médicas. Conforme os relatos da estudante, nos dois
últimos anos, as suas notas nos vestibulares a habilitavam a passar em uma gama
variada de cursos, menos Medicina. A estudante também se utilizou do ENEM nos
vestibulares como uma maneira de se beneficiar de seus “bons” resultados nesse exame.
Nos anos de preparação para o vestibular, Letícia deixou de lado todos os cursos
extras, como as aulas de dança e idioma, para se dedicar integralmente em sua
preparação, incluindo os fins de semana. Letícia valorizava as atividades escolares de
sua rotina diária em casa, mas não em prejuízo dos cursinhos. Ela investia “pesado” em
sua preparação. Os intervalos para descanso só ocorriam quando não “suportava” mais
estudar. Ao passo que, em sua vida social, saídas nos fins de semana com amigos ou
irmãos, ocorriam esporadicamente, em ocasiões especiais, como o aniversário de algum
parente. Ressalta-se que, em 2007, último ano de preparação antes de conseguir passar
no vestibular, a estudante incluiu também os fins de semana em seus estudos. Letícia, a
despeito de sua preparação individual, construiu uma rotina “dura” de exercícios e
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conteúdos teóricos definidos a priori e cumpridos disciplinarmente. O término de seus
estudos diários era definido somente com a completa finalização das tarefas ou com sua
exaustão física.
A sua vida social se restringiu à participação em alguns eventos familiares e a
nenhuma prática esportiva, como o vôlei ou as aulas de dança presentes até a sua
decisão pela Medicina. Letícia se viu “acuada”, em um mundo de cursinhos, disposta a
“ganhar” uma das vagas para a Medicina, mesmo porque estudava anualmente para essa
vaga. Sabia de suas chances, mas sabia também de suas deficiências, principalmente na
área das Ciências Exatas, que diminuíam as suas pontuações nos exames e causavam
sua reprovação.
O que podemos ver no percurso de Letícia é que ele foi buscado na liberdade em
suas definições, principalmente por seus pais, que deixavam a própria estudante decidir
as opções de cursinhos, assim como as universidades e as formas de estudo. Eles não
questionavam a determinação da jovem pela Medicina, tampouco impunham a ela um
tempo definido para ingressar na universidade, ainda que os outros dois filhos mais
jovens já o tivessem realizado.

5.7 A competência materna no campo escolar

A mãe era a responsável por ajudar os filhos nas tarefas escolares. Essas tarefas
iam além dos deveres, como, por exemplo, as montagens de experimentos científicos.
Ela se responsabilizava pelo acompanhamento da vida escolar de cada filho,
participando das reuniões designadas pela instituição de ensino. A predileção pelas
escolas era feita pela proximidade entre a instituição e a residência, o conhecimento da
administração escolar, as metodologias utilizadas, o espaço físico destinado às práticas
esportivas e sociais dos filhos e os docentes responsáveis por cada disciplina.
Em casa, a mãe deixava os filhos realizarem as tarefas escolares sozinhos, para,
em seguida, corrigi-las, caso fosse necessário. A mãe considerava importante que eles,
desde a tenra idade, desenvolvessem uma relativa independência dos pais, a começar
pelas atividades escolares, única obrigação que possuíam. Mas era nos conteúdos de
Português que a mãe se fazia mais atuante. Como professora dessa área de
conhecimento, Helena propunha, além dos deveres escolares, exercícios retirados de
livros que possuía em casa, que iam além do material da própria escola. Para tanto, a
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mãe dispunha de um lugar específico para as crianças realizarem suas tarefas. Apesar de
serem realizadas no mesmo horário, cada um se mantinha atento às suas atividades,
dispondo apenas do auxílio da mãe, que se revezava entre os três. À medida que os
filhos cresceram e foram para os anos seguintes, a mãe cedeu mais autonomia a eles
para cumprirem com as obrigações escolares.
A cobrança da mãe das atividades escolares se mantinha no campo da realização
das tarefas, que podiam ser executadas logo após o retorno da escola ou também no dia
seguinte. O que iria depender da disposição física dos filhos ou de acordo com a
existência de aulas extras, marcadas principalmente após as aulas. Aliada a essa
obrigação, a mãe dispunha de uma lista de tarefas afixada em uma parede do
apartamento, que continha os horários para a realização dos deveres, banho,
brincadeiras e até mesmo o dia em que podiam comer doces. Ela exercia uma completa
vigilância do tempo.
A participação da mãe na vida escolar dos filhos, apesar de constante, era
suavizada pela “liberdade” que oferecia a eles, mesmo ainda na infância, de
experimentar, de participar de eventos externos aos dois universos comuns às crianças:
o familiar e o escolar. Por exemplo, como na prática de atividades esportivas, nas aulas
de Jazz, Inglês e Piano. O que também era realizado através da metodologia de estudos
empregada em casa, suavizada pela utilização de enciclopédias que dessem apoio ao
material escolar, jogos com perguntas e revistas em quadrinhos para a recontagem de
histórias. Ela fazia ressalvas às histórias do Chico Bento por apresentarem formas
ortográficas divergentes da norma culta da língua. A participação da mãe não
ultrapassava o campo da imposição, mas ao estímulo e as possibilidades oferecidas aos
filhos sob a forma do ingresso em cursos e práticas esportivas diferenciadas.
A aproximação da mãe com as atividades escolares e o acompanhamento dos
filhos também são vistos por Lahire (2008, p. 345) em famílias das camadas populares,
nas quais o marido provê as necessidades econômicas da família e se “distancia” das
relações escolares dos filhos. Portanto, não sendo uma particularidade dessa
configuração familiar. O que se destaca nessa família é a proximidade que a mãe possui
com o sistema escolar e se utiliza disso em benefício dos filhos.
Helena era professora e conhecia o funcionamento e organização do sistema
escolar. Portanto, sendo atribuída a ela a função de escolher as instituições escolares
onde os filhos seriam matriculados. Função que lhe foi “determinada” não apenas por
ser professora, mas também pela divisão sexual do trabalho estabelecida pelo casal, o
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marido como o provedor da família e a esposa responsável pelos cuidados com a casa e
os filhos. Uma divisão realizada informalmente entre o casal. Notamos que na família
de Helena há uma “herança” no sentido das mulheres e mães deixarem de lado as suas
atividades profissionais, como no caso de sua própria mãe, em benefício da organização
do lar e do gerenciamento das relações afetivas e familiares. E que parece ser mantida
por Helena, que potencializa todas as necessidades familiares, colocando-as à frente de
suas próprias necessidades.
Helena possuía a autoridade de mãe, como também o domínio de quem conhecia
o sistema educacional atuando como docente, mas ainda possuía a autoridade dada pelo
marido na condução da família. Essa autoridade se revelava nos cuidados dos filhos, na
escolha das escolas, no auxílio durante as tarefas escolares e na “liberdade” dada a eles
de realizarem as próprias escolhas. Cabendo ao pai oferecer a eles o apoio material de
que necessitassem para a realização pessoal de cada um.
O apoio era materializado nas oportunidades de cursarem variados tipos de
cursos, como aulas de dança, esportes, aulas de música e idiomas. Helena, por ser
professora, conseguia descontos que favoreciam a entrada dos filhos nas escolas, graças
ao sindicato dos professores, atuante em Poços de Caldas e que favorecia os pais
docentes e seus filhos na matrícula em diferentes escolas. Mas não se pode esquecer que
o marido era o principal provedor da família.
Essas atividades eram vistas pela mãe como necessárias à formação humana. A
prioridade da mãe era educação e saúde, dois pilares relevantes para a formação dos
filhos. Entretanto, Helena permanecia atenta à criação de uma agenda de atividades que
não fosse desgastante para eles. A prioridade era que os filhos tivessem uma agenda
“prazerosa” de atividades extras, como cursos extensivos à escola e práticas recreativas.
A mãe era a responsável pela condução da família, do que era necessário para o
lar, pela ordenação da casa, pelo acompanhamento dos filhos e pela estrutura moral da
família. A discreta participação paterna em casa era justificada pela natureza de sua
profissão, Agrimensura, e pelo número de viagens que realizava. O que não se
caracterizava em uma ausência, uma vez que o pai apoiava as decisões tomadas por
Helena na condução familiar. Apoio no percurso escolar dos filhos e na confiança à
esposa pelo seu conhecimento e atuação profissional na área pedagógica. O apoio
financeiro do pai também podia ser visto no custeamento da preparação para o
vestibular dos filhos, nas inscrições dos exames, nas viagens para a realização das
provas e cursos extras que os filhos realizavam.
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O pai exerceu um papel relevante no percurso escolar de Letícia quando
incentivou o retorno da filha para Belo Horizonte depois de seu terceiro ano de
tentativas nos vestibulares. Nesse período, a estudante estava em Poços de Caldas com a
mãe e acabara de retornar de uma tentativa no Rio Grande do Sul. Ela tentou o
vestibular na UFRGS, onde esteve com seu pai.
Para o pai, Belo Horizonte dispunha de mais recursos pedagógicos para a filha,
que poderiam auxiliar em sua aprovação no vestibular. Foi a partir daí que Letícia,
seguindo os seus conselhos, retornou para a capital. O pai não interferia nas decisões ou
escolhas da filha, mas oferecia os recursos financeiros que Letícia precisava para se
manter nos cursinhos e para os vestibulares. Ele também não delimitava para a filha um
tempo para o seu ingresso na universidade, nem o tipo de instituição escolhida, fosse ela
pública ou privada, como Letícia deixa claro em sua fala: “Eu lembro até que meu pai
falava: ‘Minha filha você vai prestar até o dia que você quiser, até você passar, não
precisa se preocupar com isso’”.

E na fala da mãe, que situa o posicionamento do pai na estrutura familiar, como
podemos ver:

Então, isso sempre foi muito definido, não é? A parte material é... o
pai sempre falou: ‘Escolhe aí, não é, escolhe a escola que eu me viro
para pagar’. E a parte emocional não é, essa proximidade aí de lidar às
vezes com o choro, com uma decepção, com uma tristeza, sempre foi
mais comigo.

Mais uma vez, constatamos a construção da identidade de gênero na constituição
da estrutura comportamental dos pais, a partir da qual fica delimitado o papel do casal
na estrutura familiar. O pai permanece com a responsabilidade do sustento e bem-estar
financeiro da família, inclusive ofertando aos filhos e à esposa as possibilidades de
usufruir de bens culturais diferenciados, como escolas privadas e cotas em clube e afeto
nas ocasiões necessárias; enquanto à mãe, a disposição das relações afetivas.

5.8 A mãe: sem ela, tudo seria mais difícil

Helena acompanhou todo o percurso escolar da filha durante os períodos de
tentativas para ingressar no curso de Medicina, inclusive sua mudança de curso para
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Arquitetura. Helena, apesar de não contrariá-la, tampouco tentava convencê-la do
contrário. Aceitou sua decisão. Entretanto, ainda esperava que a filha retornasse para a
sua primeira opção: a Medicina. A mudança para Arquitetura, na concepção da mãe,
caracterizava-se como uma negação da filha aos sucessivos resultados negativos dos
vestibulares.
A preocupação de Helena não se concentrava no número de tentativas ou nos
anos necessários para o ingresso da filha na universidade, mas que ela conseguisse
ingressar no curso desejado. Tampouco, sua preocupação recaía nos gastos financeiros
que esse percurso escolar demandaria. Essa era uma preocupação que deveria ser do pai
de Letícia, responsável pela manutenção financeira da família.
A prioridade da mãe era a realização pessoal da filha, não importando o tempo
que levasse para atingir seu desejo inicial. Isso pôde ser visto também na trajetória de
seus outros dois filhos, os quais também priorizaram a realização pessoal, seja na
escolha do curso, como na opção de universidade. No caso de Maurício, que optou
inicialmente por Advocacia. Ele ingressou na UFOP e, posteriormente, abandonou o
curso, depois de um período cursado. Ele tentou em sequência o vestibular para
Jornalismo, na PUC-MG, onde concluiu o curso. No caso de Paula, a filha caçula de
Helena, optou por cursar Advocacia na UNESP em São Paulo. Escolha realizada em
parte pela proximidade entre São Paulo e Poços de Caldas e por priorizar a universidade
que considerava de excelência no campo de atuação definido.
Helena confere a Letícia a determinação pessoal para a obtenção do resultado
esperado e, mais, todos os créditos para sua aprovação no vestibular. Ela só não atribuía
à filha a responsabilidade de insucesso em suas tentativas anteriores, constatado quando
ela menciona que se “frustrava com o fato, e não com a filha”. Para Helena, havia
variáveis que impossibilitavam a aprovação de Letícia, como seu estado emocional, a
situação de estresse e a expectativa de espera que interferiam diretamente no momento
de realização das provas. Era primordial que a filha continuasse em suas tentativas,
ainda que persistisse por “mais seis anos”, como mencionado.
O acompanhamento de Helena, mais precisamente no percurso de Letícia, a
motivou a abandonar suas atividades profissionais em Poços de Caldas, para se mudar
para Belo Horizonte, em 2006. Cidade na qual, a filha morou temporariamente com o
pai e se preparava novamente para o vestibular. Mais uma vez, Helena colocou a própria
vida pessoal e profissional de lado para atender às necessidades pessoais da filha.
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Helena não possuía uma perspectiva profissional à vista. Contudo, mudou-se
para a capital, onde deu início a uma preparação para o concurso público do Tribunal de
Justiça, o que inicialmente não estava em seus planos.
Ela considerava esse período de escolha profissional como “natural” para
qualquer jovem, inclusive Letícia, mas, ainda assim era “doído” ver a filha fracassar em
subsequentes tentativas. Considerando que esse período de escolhas, ao que nos
referimos, se caracteriza em um espaço de tempo de seis anos. À mãe, restava amparar a
filha da única forma que lhe era possível, em seu desprendimento pessoal, em uma
quase “doação” de sua própria vida em prol dos primeiros passos para a realização
profissional da filha.
Para Helena, o sofrimento de Letícia e seu desespero com as sucessivas
reprovações era resultado da escolha do curso, que demandava um caminho mais longo
a ser trilhado pela estudante. Escolha por um curso como a Medicina, revestido pela
expressiva competitividade e concorrência.
Helena acompanhou todos os anos de tentativas de ingresso realizadas por
Letícia, sempre lembrando as diferenças entre seu percurso escolar e o de seus irmãos e
primos, que demandaram tempo inferior de ingresso. A mãe sabia da constante cobrança
da própria filha para ingressar na universidade, de certa forma “pressionada” pela
comparação que a mesma fazia com os trajetos percorridos pelos irmãos. Entretanto,
Helena destacava para Letícia a escolha pela Medicina e a seletividade do curso como
diferenciações relevantes entre os trajetos.
Helena possui uma visão humanizada da Medicina, como profissão, inclusive
quando menciona que “a Medicina escolheu a filha”, ou que a mesma “tem a Medicina
no sangue”. Ela associa as características pessoais da filha com as necessidades ou, pelo
menos, ao que considera como necessidades para a profissão: uma sensibilidade
destacada do profissional e o respeito ao outro. Condições que, para ela, também são
características de Letícia, não a enxergando em outra profissão além da Medicina. Aqui,
mãe e filha se realizam. É o triunfo de um capital cultural completamente colocado à
disposição dos filhos, que, para a filha, considerando a escolha pela Medicina, só se
pode expressar com o tempo, um tempo bastante alongado, apoiado no capital
econômico, produzindo uma combinação desejada pela família.
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CAPÍTULO VI
LUÍS:
INGENUIDADE ESCOLAR, DESDOBRAMENTO SOCIAL E
DETERMINAÇÃO PELA MEDICINA

Neste capítulo, tratamos da trajetória do estudante Luís e de sua família.
Demoramos um pouco para conseguir a entrevista com o estudante, em parte pelo
reduzido tempo livre do jovem. Depois de alguns e-mails trocados e encontros
desmarcados, conseguimos agendar a entrevista para o dia 20 de setembro de 2011, no
período da tarde, conforme sua disponibilidade. Para a entrevista com os pais,
priorizamos o final de semana, pois, dessa forma, encontraríamos também o pai em
casa. O encontro foi marcado em um domingo, à tarde, no dia 18 de dezembro de 2011.
Para facilitar aos leitores, construímos, inicialmente, um breve perfil dos pais e,
em seguida, o percurso escolar de Luís ao longo de toda a Educação Básica até a sua
inserção na universidade.
Infelizmente, nessa trajetória, não conseguimos disponibilizar aos leitores todo o
histórico escolar da Educação Básica. Para a realização da matrícula na universidade, o
estudante fica condicionado a apresentar apenas o histórico escolar do Ensino Médio;
por esse motivo, a ausência dos anos escolares do Ensino Fundamental no Gráfico IV
que segue como ilustração.

6.1 Breve perfil escolar da família

Luís, 26 anos de idade, nasceu em Belo Horizonte. Ele possui um irmão caçula,
Júlio, de 22 anos de idade. Júlio concluiu a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio em Informática. Ele trabalha com Informática em uma empreiteira da CEMIG. O
pai, Mauro, é técnico especializado em manutenção e cursa o Ensino Superior na área
de Engenharia Civil. A mãe, Laura, possui o Ensino Fundamental.
Luís concluiu o Ensino Médio no ano de 2003. Ele cursou regularmente toda a
Educação Básica. Iniciou os cursinhos no ano de 2004 e o ingresso na UFSJ se deu em
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2008. Luís passou por cinco anos de tentativas de ingresso em universidades federais
para a Medicina.

6.2 Perfil da mãe

Laura possui 47 anos e sua família é originária de Rio Manso e Betim. Cresceu
em Contagem, onde também constituiu família. Sua mãe trabalhou em estamparia e
interrompeu suas atividades profissionais logo após se casar. Ela era analfabeta. O pai
de Laura era encarregado da pintura de painéis e possuía o Ensino Médio incompleto.
A mudança para Contagem ocorreu em função da compra de um terreno onde
seus pais construíram a residência da família. Laura morou durante sua infância e
juventude em Contagem, no bairro Amazonas, onde o pai ainda reside.
Laura concluiu o Ensino Fundamental. Em sequência, ingressou em uma
indústria de estamparia aos 15 anos de idade. Ela também trabalhou em uma indústria
voltada para a construção de peças de computador, na qual se aposentou por adquirir
Lesão por Esforço Repetitivo (LER) no ano de 1993.

6.3 Perfil do pai

Mauro possui 44 anos, nasceu em Belo Horizonte, mas sempre morou em
Contagem. Seus pais nasceram em Betim, onde também se conheceram e se casaram. A
família morava em um sítio. Eles trabalhavam para um fazendeiro, plantando laranjas e
mexericas. Sua mãe era analfabeta e trabalhava em casa, lavando roupas para outras
famílias. Seu pai estudou até o 3º ano do Ensino Fundamental, trabalhou na fazenda e
depois na Siderúrgica Mannesmmann, localizada no Barreiro. Ele fazia terraplanagem
para os galpões da indústria. Após alguns acidentes de trabalho, foi aposentado por
invalidez, mas continuou a trabalhar como pedreiro.
Mauro fez o ensino técnico em Mecânica e atualmente estuda Engenharia Civil
na Universidade Pitágoras. Ele iniciou o curso no ano de 2011. Também fez por quatro
períodos o curso de Engenharia de Produção pela Faculdade de Engenharia de Minas
Gerais (FEAMIG), tendo ingressado nessa instituição no ano de 2010. A mudança de
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curso ocorreu pela falta de afinidades com a Engenharia de Produção e também por que
a Engenharia Civil está diretamente ligada às suas atividades profissionais.
Mauro trabalha na multinacional Vale, onde exerce a função de técnico
especializado em manutenção. O retorno às salas de aula ocorreu pelas próprias
demandas de trabalho especializado da empresa. Ela valoriza a profissionalização dos
funcionários por meio de incentivos, como o pagamento parcial das mensalidades da
faculdade de Mauro.
A Engenharia Civil é o desejo pessoal de profissionalização de Mauro, que
vislumbra a possibilidade de ascensão profissional. Na Vale, o engenheiro civil é o
segundo profissional mais requisitado da empresa. A primeira demanda é por
Engenharia de Minas.

6.4 Gráfico IV: O percurso escolar de Luís
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Fonte: Histórico escolar do estudante, 2001 a 2003 (Anos de conclusão do Ensino Médio). DICON/UFSJ,
construção própria, 2012.
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Luís cursou os anos iniciais do Ensino Fundamental no Serviço Social da
Indústria (SESI) de Contagem. Essa escola era gratuita e destinada à escolarização de
filhos dos trabalhadores da indústria. Para saberem mais sobre a escola em que
matricular o filho, os pais buscaram informações com outros pais que também
trabalhavam nas indústrias da região e que possuíam filhos na idade de Luís.
A escolha pelo SESI foi definida por uma série de informações que
diferenciavam a escola e a qualificavam como de excelência no ensino. Os pais se
apoiavam na qualificação profissional dos docentes, na estrutura física e, especialmente,
por não haver greves, como nas escolas públicas da região. Eles constatavam as greves
escolares através do contato com outros pais e alunos dessas instituições. Também
percebiam os avanços pedagógicos do SESI nos contatos com famílias, cujos filhos
estavam em escolas públicas da região, e com outras famílias que possuíam filhos no
SESI. Eles faziam uma comparação entre os conteúdos estudados nas escolas. Os pais
buscavam o maior número de informações que pudessem utilizar como um “funil” para
selecionar a “melhor” opção para o filho. A localização do SESI, próxima à residência
da família, também contribuiu para a escolha.
Os pais buscavam uma instituição que apresentasse não apenas o diferencial na
qualidade do ensino. Eles visavam mais. Buscavam uma instituição que fosse o “auge”,
como menciona a mãe. Apesar de não dito, percebemos a busca dos pais por uma
educação diferenciada, que oferecesse ao filho condições pedagógicas e estruturais
distintas das demais escolas regionais e públicas “que viviam em greve”, na visão dos
pais. O pai é um trabalhador especializado da indústria e está em contato com o que de
“melhor” ela pode oferecer, como nas informações “privilegiadas”, do tipo: contatos
com outras famílias que mantinham os filhos no SESI, o conhecimento que possuíam
sobre o ingresso dos professores nessa escola, a grade curricular da escola seguida sem
alterações e na ausência de greves. Era uma chance que não poderia ser descartada pelos
pais de possibilitar ao filho uma escolarização diferenciada em uma escola gratuita.
A matrícula para essa escola era feita por meio de uma seleção entre os
candidatos previamente inscritos. Os pais não conseguem expressar com clareza como
era realizada a seleção dos alunos. Sabiam que havia um processo seletivo que se
caracterizava por uma espécie de sorteio de todos os inscritos. Contudo, o que nos
interessa saber é que o SESI foi a escola “alvo” das famílias de trabalhadores da
indústria, e uma escola vinculada à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
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(FIEMG). O vínculo do SESI com a FIEMG por si só revela a identidade distintiva da
escola em relação às demais instituições regionais.
A escola oferecia aulas adicionais de Informática e Inglês e atividades esportivas
associadas a um clube. Luís permaneceu nessa escola até o 4º ano, quando ela passou
por um processo de “privatização” e seus pais não puderam mais mantê-lo em função do
valor das mensalidades. Nessa escola, Luís também participou, por alguns anos, da
banda. Ele tocava na escola e em algumas cidades do interior do Estado. Tocava o tarol,
um instrumento de percussão. Luís tinha o consentimento dos pais, que o liberavam por
alguns dias, de acordo com as necessidades da escola. Essa atividade não onerava a
família, já que a própria escola financiava as viagens do grupo.
No 5º ano, Luís mudou para a escola municipal Vereador Jésu Milton dos
Santos. Ele sentiu dificuldades iniciais de adaptação, pois comparava a atual escola com
a do SESI. Na visão do jovem, a escola do SESI possuía uma estrutura física e
pedagógica superior à instituição pública. O seu desempenho, que já era bom, foi
melhorando, em parte, porque o jovem também começou a se preparar para o ingresso
no Ensino Médio. Para essa próxima etapa de sua escolarização, o jovem vislumbrava
escolas como o CEFET ou o Colégio Técnico da UFMG (COLTEC), que exigiam um
processo seletivo para o ingresso.
Mesmo com sua pouca idade, por volta de 13 anos, aproximadamente, Luís já
pensava nessas possibilidades escolares para o futuro. Ele “descobriu” essas escolas
através de seus amigos de bairro, alguns mais velhos e que já estavam matriculados em
algumas dessas instituições. Essas escolas se destacavam das demais por serem públicas
e oferecerem um ensino tido como de qualidade e por haver uma demanda de
candidatos maior que a oferta de vagas. Luís não compreendia exatamente o processo de
entrada para essas escolas do Ensino Médio, estudava não apenas para atender aos seus
imediatos objetivos escolares, mas, também, para os processos seletivos futuros.
O jovem tinha a preocupação de agradar os pais, principalmente através de suas
notas, sempre acima da média estipulada pela escola. Para ele, não havia a necessidade
de ser um aluno “excepcional”, mas, sim, de buscar o “destaque pessoal” e incorporar
os conteúdos estudados. Em suas palavras:

Excepcional que eu falo é assim, eu não era aquele aluno preocupado
em ter sempre as melhores notas, eu era preocupado em aprender e ter
um bom desempenho e agradar meus pais. Eles eram exigentes
também com relação a notas. [...] Essa era minha preocupação, ir bem,
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aprender e destacar, só que eu não era aquele aluno bitolado, que só
pensava em estudar e obrigatoriamente ter as melhores notas da sala.

Luís era um dos alunos que mais se destacava em sua sala de aula pelo
desempenho nas avaliações. Era convidado pela escola, juntamente com outros três
alunos, para auxiliar àqueles que apresentavam dificuldades em alguma disciplina. Eles
eram conhecidos como o “Quarteto”. Essa atividade não era um componente obrigatório
definido pela escola. Ela era vista como uma atividade de apoio, que era executada
segundo as disponibilidades de horário e dias desses alunos “monitores”. Alguns dos
colegas de sala também eram vizinhos de Luís, o que o levava a auxiliar os colegas
mesmo em sua casa.
Ele prestava monitorias em um período que antecedia as provas e se organizava
de acordo com suas atividades e as aulas do Vôlei, que frequentava nessa época. O
garoto estudava com certa frequência, não diariamente, mas tentando não acumular
conteúdos. Ele não possuía dificuldades de aprendizagem, o que lhe possibilitava
auxiliar os demais colegas.
Luís marcava com os colegas aquilo que ele chamava de “grupos de discussão”.
Esses grupos se caracterizavam por reuniões agendadas com outros alunos para o estudo
dos conteúdos marcados para a prova. Para sua própria compreensão dos conteúdos
disciplinares, Luís gostava de se preparar sozinho em casa, dias antes das avaliações, e
não utilizava da ajuda de colegas em seus estudos. Ele não abria mão da ajuda dos
professores, caso houvesse dúvidas.
Luís procurava se posicionar à frente dos outros alunos, buscando conteúdos que
ainda seriam apresentados, e por isso era visto pelos outros como o “chato”. Ele
estudava para ser o que ele considerava um “bom aluno”, com notas acima de 70, não
considerando a possibilidade de que elas diminuíssem. O jovem se revelava um
estudante de “boa vontade”, que lia os conteúdos, ainda que desnecessários para aquele
momento do período letivo, inclusive ficando à mercê de repreensões dos professores.
Eles solicitavam que o garoto se mantivesse atento apenas ao conteúdo estudado pela
turma e não aos estudos de conteúdos a serem vistos no futuro.

6.5 A passagem pelos cursos técnicos
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No 8º ano, Luís se matriculou no cursinho Objetivo, no período da tarde, como
preparação para ingressar em uma escola de Ensino Médio e que também oferecia a
educação profissional técnica de nível médio, o Centro Tecnológico de Contagem
(CENTEC). O jovem passou por um processo de seleção para sua entrada no cursinho,
visando a obter um desconto em suas mensalidades e conseguir financiá-lo.
Quando Luís finalizou o 8º ano, em 2000, passou novamente por outro processo
seletivo, que garantiu sua entrada no CENTEC, instituição gratuita e que oferecia o
curso técnico de Patologia Clínica. Luís conseguiu aprovação nesse processo e se
matriculou na escola. O jovem não sabia o motivo, mas, nesse ano, a escola não
disponibilizou o curso técnico em Patologia Clínica. Ele então cursou o Ensino Médio
no CENTEC. Seu objetivo era fazer um curso técnico, algo em evidência no momento.
Ele associava a obtenção de um diploma de curso técnico à conquista de um emprego. O
jovem ressalta a sua pouca disponibilidade para esperar os momentos que os pais
podiam lhe dar algum dinheiro. A opção por cursos técnicos foi motivada em parte por
seu desejo imediato de ter alguma renda e poder usufruir de sua vida social sem precisar
solicitar o amparo financeiro dos pais.
Em 2001, Luís conseguiu ingressar no Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) por meio de outro processo seletivo. Ele cursou Eletrônica em um
ano e meio. O SENAI oferecia aos jovens alunos a oportunidade de fazer um estágio
remunerado por intermédio das empresas a ele associadas. A escola possuía um
programa denominado “Menor Aprendiz”. Ela também oferecia aos “primeiros
classificados” na seleção o auxílio financeiro de meio salário. Luís conseguiu a terceira
colocação no processo seletivo.
Luís estava matriculado em duas escolas, pela manhã no CENTEC, onde cursava
o Ensino Médio, e, à tarde, no SENAI, fazendo Eletrônica. Ele quase não dispunha de
tempo para estudar em casa ou para atividades de lazer durante a semana, o que fazia
apenas nos fins de semana. Sua rotina entre as duas escolas não permitia ao jovem
outras atividades além das escolares, pois o CENTEC se localizava em Contagem,
enquanto o SENAI, em Betim. Essa distância o “obrigava” a utilizar duas conduções.
Para colocar em dia os conteúdos disciplinares dessas escolas, Luís contava com o
tempo disponível à noite ou nos intervalos das aulas. Ele buscava acordar mais cedo
para “ganhar” tempo e adiantar algum material pendente. De qualquer forma, dispunha
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de um período limitado durante a semana, mesmo diminuindo suas horas de descanso
em casa e aproveitando os períodos de intervalo nas escolas.
Luís concluiu a Educação Profissional Técnica em Eletrônica em 2003, contudo,
ainda finalizava o 3º ano do Ensino Médio, no CENTEC, pela manhã.
Ele possuía a tarde disponível com o término da Educação Profissional e
realizou mais um processo seletivo, dessa vez para o CEFET, para o curso de
Informática Industrial. Ele ainda cursava o último ano do Ensino Médio quando
ingressou no CEFET a partir do segundo semestre de 2003. Conseguiu aprovação e
cursou Informática Industrial por um ano. O jovem não finalizou o curso, pois o
trabalho com a informática oferecido pelo CEFET não correspondia ao seu desejo
inicial de trabalhar na manutenção de computadores.

6.6 O estudante e a proximidade do vestibular

A proximidade do vestibular e de se fazer uma escolha ficou mais evidente para
Luís a partir do Ensino Médio através da escola que fazia referência aos exames. A
professora de Biologia, durante suas aulas, orientava esses alunos na definição de
profissões e conduzia também alguns simulados nos finais de semana. A partir daí, Luís
começou a pesquisar por conta própria sua possível escolha. Atribuiu a essas escolhas
as profissões de professor, por sua familiaridade com o ensino, já que ministrava aulas
particulares aos colegas de escola. Também vislumbrou cursar Psicologia, em parte
motivado pelos discursos da mãe, carregados por seu apreço à profissão.
Ele não conseguia se decidir por nenhum outro curso além da Medicina, em
parte motivado por seu interesse nas áreas das Ciências Biológicas. Pensava na
Medicina como única opção de curso em função dos conhecimentos acumulados nessa
área. Entretanto, Luís até tentou escolher outro curso, também das Ciências Biológicas,
por seu medo em não conseguir ingressar na Medicina. Para ele, era uma “fuga” não
pensar nesse curso como opção.
A dificuldade em “aceitar” a Medicina como opção foi produzida
primordialmente pela seletividade que sabia existir no vestibular, pelo número de
candidatos por vagas e pela capacidade de desempenho deles. Ele revela seu medo em
não conseguir superar essas circunstâncias. Nesse sentido, buscava evitar todos os
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“esforços” que já imaginava ter com essa escolha, principalmente na passagem pelo
vestibular.
A partir do 3º ano, Luís se “desesperou” com a chegada do vestibular, mas
conseguia estudar para o concurso apenas nos finais de semana, lendo um material extra
ao das escolas que cursava. Ele usava as apostilas de cursinho que seus amigos mais
velhos utilizaram para o vestibular. As apostilas eram usadas como “reforço”, pois já
conferia ao vestibular de Medicina um acúmulo de conhecimentos necessários para
vencer a concorrência.
No ano de 2004, Luís continuou no período da tarde no CEFET e, pela manhã,
se matriculou em um cursinho, de baixo custo, de acordo com seus padrões, o PréUFMG, contando com a ajuda do pai. Luís trancou sua matrícula no curso técnico de
Informática Industrial, no CEFET, a partir do segundo semestre, para se dedicar em
tempo integral à preparação para o vestibular.
Segundo Luís, seu pai discordava de sua decisão em abandonar a Informática
Industrial, em parte por considerar que o garoto não possuía nenhuma garantia de
ingressar em um curso como Medicina. Luís imaginava que, na visão de seu pai, a posse
de um diploma de curso técnico era a garantia de emprego, por isso era tão importante
que permanecesse no CEFET e concluísse o curso. Nesse sentido, o pai deixava claro
seu medo quanto à decisão do filho de abandonar o técnico e investir na Medicina por
acreditar que Luís ainda demonstrava incerteza quanto à sua decisão. O pai temia que
ele abandonasse a Medicina futuramente, assim como fazia no CEFET, naquele
instante.

6.7 A chegada dos vestibulares: tempos difíceis

Luís realizou seu primeiro vestibular para Medicina, na UFMG, ao terminar o
Ensino Médio em 2003. Foi reprovado nesse primeiro concurso e já sofria a “pressão”
de parentes, ainda que diluída, sob a forma de conselhos e comentários para que
“buscasse outras opções de cursos”. Mais uma vez, o pai se preocupava com o fato de
que o filho não conseguisse ingressar no curso desejado e também não tivesse nenhuma
outra profissão. O fato de Luís ser o único da família a investir em um curso superior
dessa magnitude contribuía para o burburinho de opiniões entre parentes sobre sua
decisão em prestar o vestibular para Medicina. Comentários que não eram feitos
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diretamente ao jovem, que percebia o movimento ao seu redor e já sentia a cobrança que
havia de sua família, ainda que de forma indireta:

Como eu sou o único da família que optei por estudar [Medicina], aí
todo mundo ficava de olho. [...] Eles não falavam diretamente com
você, mas você percebia, sabe que o pessoal não tava com muita fé,
que uma hora você ia passar. [...] Os pais sempre falaram que tinham
medo de morrer e não me deixar encaminhado na vida. Parece que
eles tinham pressa em me ver na faculdade.

O pai, apesar de se mostrar um pouco mais distante dos anseios profissionais do
filho e por sua escolha, ainda assim ansiava por sua qualificação profissional. Ele se
apoiava no pragmatismo do curso técnico e a posição que ele daria ao filho no mercado
de trabalho. Ainda que não expressa diretamente, o pai estabeleceu uma relação entre os
primeiros passos do filho na área tecnológica, seja na Eletrônica como na Informática
Industrial, e seu posterior ingresso na universidade em um curso também na área da
Engenharia. O curso técnico ofereceria ao filho o emprego imediato, enquanto a
universidade disponibilizaria, a médio prazo, a qualificação necessária para a sua
manutenção no mercado de trabalho, com a futura estabilidade social esperada.
O segundo vestibular ocorreu em 2004, quando Luís permaneceu por um ano no
Pré-UFMG, com o auxílio financeiro de seu pai. Em 2005, Luís sofreu uma perda
significativa dessa ajuda do pai, que decidiu não continuar pagando o cursinho. Sendo
assim, decidiu arrumar um emprego e tentar por seus próprios meios financiar um prévestibular mais caro, mas que apresentasse um número maior de aprovações nos
vestibulares para Medicina. Em seu caso, decidiu-se pelo Unimaster. O garoto
trabalhava em uma empresa de Telemarketing durante seis horas e, à noite, ia para o
cursinho que se localizava na Savassi, em Belo Horizonte.
A distância entre o cursinho e sua casa, a “longa” caminhada que fazia e o
cansaço com a dupla jornada de trabalho e estudos contribuíram para que o jovem
“abandonasse” o pré-vestibular em apenas dois meses depois de matriculado. De
qualquer forma, sua escolha foi motivada pelo conhecimento que tinha do número de
aprovações no vestibular divulgadas pelo cursinho. O valor das mensalidades era
“elevado” para os padrões do garoto, o que exigia seu salário integral apenas para o
pagamento dessas mensalidades. Apesar da recusa inicial de seu pai em não “bancar”
mais o cursinho, ainda assim ajudou o filho no transporte e na alimentação, o que seria
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inviável para Luís fazer sozinho. No final do ano, novamente, prestou o vestibular para
a UFMG, em Medicina, e não conseguiu aprovação.
Em 2006, Luís se manteve no emprego, mas estudava em outro cursinho. Ele se
transferiu de cursinho, optando por outro, cuja mensalidade era inferior à do
antecedente. Na sua concepção, esse cursinho, apesar de mais “barato”, não possuía a
mesma qualidade que o primeiro. No final do ano, foi reprovado novamente em
Medicina na UFMG. Luís se “desesperou”, pois a sua nota nas avaliações foi menor do
que a obtida no ano anterior. Entretanto, a falta de tempo para estudar em casa ainda era
uma condição existente. Apesar da caminhada entre o percurso do cursinho até sua
residência ser inferior à do primeiro, ainda assim não conseguia dispor de tempo para se
dedicar com a intensidade que considerava necessária aos estudos em casa.
A cada “nova” reprovação, Luís entendia que a Medicina se configurava como
uma opção cada vez mais distante. Ele acreditava que aqueles que tinham sucesso eram
devedores de cursinhos “prestigiosos”. Esses cursinhos não eram uma realidade para o
garoto, e o pior: ele sabia disso. Luís pesquisava, inclusive em redes sociais, sobre a
aprovação de alguns candidatos e os cursinhos frequentados, as estratégias e os
depoimentos de candidatos aprovados, para se espelhar nesses trajetos de sucesso.
Em 2007, Luís buscou outra estratégia, primeiramente saindo de seu emprego no
Telemarketing para um segundo, mais próximo de sua casa. Contudo, continuava
mantendo a dupla jornada de trabalho e estudos. Esse ano se concretizava como a quinta
tentativa de Luís e, para ele, se tornava cada vez mais difícil suportar as exigências de
passar no vestibular. Os anos passavam e o jovem sentia a necessidade de buscar sua
profissionalização e estabilidade social por meio de seu ingresso na universidade. Ele
permaneceu nesse emprego apenas no primeiro semestre, como uma maneira de juntar o
dinheiro necessário para financiar o cursinho, na construção de um “pé-de-meia”
(PORTES, 1993), ou, pelo menos, parte dele. Sendo a outra parte financiada pelo pai,
mediante a promessa do filho de essa ser a sua última investida na Medicina. Para o
segundo semestre, Luís se matriculou no Elite, um cursinho de Belo Horizonte com
aulas em período integral.
Para o pai, Luís precisava ter um segundo plano, pois os anos se passavam e ele
não tinha uma profissão, nem conseguira passar no vestibular. Apesar da promessa de
Luís ao pai de ter um segundo plano, o jovem não desejava outro curso além da
Medicina. Ainda assim, o jovem vislumbrava o vestibular para Engenharia Elétrica, de
certa forma cedendo aos apelos dos pais que desejavam ver o filho “encaminhado”. A
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escolha por Engenharia Elétrica foi realizada pela proximidade com o curso técnico de
Eletrônica, que o garoto havia concluído no SENAI.
Como último ano de tentativas, Luís buscou ampliar o número de universidades
em que prestaria o vestibular. Ele se inscreveu para a Universidade Federal Fluminense
(UFF), UFJF e UFSJ, primeiro ano de abertura do curso de Medicina nessa
universidade. Ele também realizou o ENEM e, com um resultado satisfatório, conseguiu
uma bolsa no Programa Universidade para Todos (PROUNI) para cursar Medicina. Luis
conseguiu a bolsa para a faculdade privada, FASEH, em Vespasiano, região
metropolitana de Belo Horizonte.
Nesse ano, o jovem conseguiu se inscrever em outras universidades, graças à
ajuda da mãe, que utilizou parte de seu 13º salário para custear as inscrições. Luís
conseguiu aprovação na primeira etapa da UFJF e no processo seletivo da UFF e da
UFSJ. O jovem não realizou a segunda etapa do vestibular da UFJF por não dispor de
auxilio financeiro dos pais. Naquele momento, eles não dispunham de recursos para
manter o filho em Juiz de Fora nos dias das avaliações. Luís também decidiu não ir para
a UFF, tampouco comentar com os pais de sua aprovação no vestibular dessa
universidade. Ele acreditava que eles não disporiam de recursos para mantê-lo no Rio de
Janeiro. Ainda assim, fez o vestibular nessa universidade por acreditar, inicialmente,
que conseguiria alojamento, o que dispensaria em parte a ajuda dos pais.
Ao longo dos cinco anos de tentativas para os vestibulares de Medicina, Luís
teve a ajuda financeira dos pais para custear até o mais “caro” dos cursinhos. Contudo,
também foi “obrigado” a trabalhar para ajudar o financiamento desses cursinhos que
apresentavam maiores índices de aprovação. As tentativas para a UFMG eram
justificadas pela impossibilidade financeira de prestar o vestibular em outras
universidades, o que exigiria um custo com alimentação, transporte, inscrições nos
vestibulares e moradia, ainda que por um período limitado. Ainda assim, dispôs da
ajuda e dos “esforços” dos pais em ceder parte da renda mensal para ampliar suas
possibilidades em outras universidades, já que esse seria seu último ano de tentativas
para a Medicina.
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6.8 As disposições da vida social

Luís deu início aos treinos de vôlei por volta do 5º ano. Ele permaneceu nos
treinos por quatro anos. Para sua participação no time, foi necessário passar por uma
seleção, na qual permaneceu em observação por um mês até se estabilizar no clube. Ele
conciliava a escola com os treinos que ocorriam todos os dias da semana. O clube
cobrava dos atletas assiduidade e oferecia a eles a possibilidade de desvinculação do
time caso houvesse sucessivas faltas. Os treinos de vôlei, naquele momento, eram
igualmente importantes para o garoto, que também participava das competições. Ele
praticava o esporte no clube Meritus, uma instituição gratuita da cidade.
O vôlei era uma possibilidade dada ao jovem naquele momento como uma
oportunidade de ascensão social por meio do esporte, pois vislumbrava sua permanência
no time, firmando-se como um jogador profissional. Essa oportunidade no clube
reforçava sua identidade social de jogador em ascensão, já que seguia as exigências do
time de pontualidade e frequência. Era uma atividade distintiva que preenchia seu
tempo ocioso da escola. Como já dito, ele não objetivava a excelência como o aluno
“excepcional”, mas o necessário para o destaque pessoal, tanto na escola como em casa,
pois sentia que “devia isso aos pais”.
O vôlei era uma das atividades que o garoto fazia durante sua juventude e que se
distanciava das demais atividades vinculadas à escola. Noutro extremo, o jovem
mantinha suas relações sociais atreladas aos outros jovens vizinhos e a alguns colegas
de escola.
Desde os seus 11 anos de idade, Luís já conseguira certa autonomia dos pais
para ir com os colegas ao shopping e a passeios, desde que próximos de casa e com
horários definidos. A mãe não cedia tão facilmente quanto o pai, que autorizava os
passeios do filho mesmo sem o consentimento dela. Nesse sentido, a mãe não era tão
permissiva quanto o pai. Parece-nos claro haver uma estreita relação entre a mãe e o
filho, fortalecida por meio de conversas e conselhos, além de sua adesão às ambições de
Luís. Vínculo que pôde ser constatado durante sua entrevista em que se percebia a
preocupação com Luís não apenas em seu relato, mas, de fato, perceptível na forma
como ela segurava o telefone celular enquanto esperava o telefonema do mesmo.
Nesse sentido, o jovem foi conquistando mais autonomia frente aos pais para
ampliar sua vida social e conquistar passeios mais longos e demorados, desde que
respeitasse as regras estabelecidas por eles, como horários, por exemplo. A vida social
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do jovem se constituía no cumprimento de normas estabelecidas pelos pais e seguidas
“à risca” pelo filho.

6.9 A disposição dos pais em “investir” no percurso profissional definido pelo filho

Os pais acompanharam todas as tentativas de ingresso do filho no curso de
Medicina em uma universidade pública. Eles sabiam que uma universidade privada era
uma possibilidade inviável para a família, pelo custo de manutenção do filho nesse
espaço da universidade. Eles também sabiam que a única forma de entrada em uma
universidade pública era a realizada pelo filho, ainda que o levasse a limitar sua vida
social, como o que presenciaram ao longo dos anos, desde a finalização do Ensino
Médio. O casal também presenciou os insucessos do filho e seu “desespero” ao receber
cada resultado, o que deu início a sucessivas tentativas e mudanças de cursinho nos anos
seguintes. Foram cinco anos de tentativas desde o Ensino Médio, ano em que também
realizou o vestibular para a UFMG. Esses insucessos abalavam a pouca crença da
família, principalmente do pai, na possibilidade do filho vir a cursar Medicina em uma
universidade pública.
Eles entendiam que, mesmo se esforçando como o filho fazia, ainda assim os
cursinhos frequentados eram pouco eficazes para o enfrentamento que o curso de
Medicina impunha aos jovens candidatos. Além da própria concorrência estabelecida
entre eles e a qualidade escolar desses concorrentes. Entretanto, para o pai, ainda restava
o desejo que o filho se inscrevesse nos vestibulares para Engenharia Civil. Mauro
considerava que esse curso oferecia reais chances de ingresso ao filho, considerando a
sua pontuação no vestibular da UFMG. As notas das avaliações realizadas por Luís o
habilitariam a ingressar em qualquer curso da universidade, menos em Medicina.
Os pais vivenciavam com temor essa demora do filho em ingressar na
universidade, pois a família vivia limitações financeiras que impossibilitavam o
financiamento de cursinhos mais caros. O pai ganhava o salário de mecânico, até então;
salário inferior ao que recebe atualmente como técnico em manutenção. Na visão dos
pais, esses cursinhos possibilitariam a aprovação de Luís no vestibular. Além do que, a
mãe os considerava como cursinhos que dariam “mais base” ao filho. Essa situação se
tornava a cada reprovação mais desgastante para os pais, até mesmo para a mãe, que era
mais sensível aos anseios do filho pelo curso de Medicina. A preocupação dos pais só
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aumentava com as sucessivas reprovações nos vestibulares, que confirmavam o
distanciamento cada vez maior de Luis do mercado de trabalho:

Meu filho, a gente, até quando, a gente bancando você? Pagando,
pagando, pagando e você não entra, não é, na universidade! Até
quando? Mas não queria falar muito pra não também não chatear [mãe
de Luís].

A mãe recebia um salário com sua aposentadoria, mas os gastos eram
consideráveis com as demandas da família, principalmente com a quitação de um
imóvel, o que os impossibilitava inicialmente de financiar um cursinho que
consideravam poder ajudar “de fato” o filho em sua inserção na universidade pública,
no curso pretendido. Essa situação levou Luís a ingressar no mercado de trabalho como
forma de auxiliar o pagamento de cursinhos mais conceituados e mais “caros”.
A participação do pai no percurso escolar de Luís é aparente nos auxílios
financeiros para o financiamento de cursinhos como o Pré-UFMG e o Elite. Ele também
contribuiu com o dinheiro para os transportes e alimentação do jovem durante os anos
de tentativas de ingresso no Ensino Superior.
Para o curso de Medicina, a escolha pela UFMG era estratégica para a família,
que visava não apenas à qualidade do ensino, mas, também, a um menor gasto com
transporte, alimentação e moradia. O pai também vislumbrava a inserção do filho no
CEFET, de Belo Horizonte, uma instituição federal de ensino e de “qualidade
garantida”. O CEFET se configurava como uma instituição com um dos “melhores”
cursos de Engenharia Elétrica, na visão do pai.
O pai, apesar de seu gosto pessoal pela Engenharia Civil, imaginava a
Engenharia Elétrica como uma possível opção de curso pela proximidade que o filho
possuía com a área. Na visão do pai, Luís poderia “se dar bem no curso”, pois possuía
domínio nos conteúdos das Ciências Exatas e também por já ter realizado o curso
técnico em Eletrônica. O que, de certa forma, dava ao pai a “plena certeza” de sucesso
profissional do filho nessa carreira; além do que, essa escolha estava dentro do universo
de resultados apresentados pelo garoto.
A mãe encarava todo o gasto com cursinhos como um investimento que
“renderia resultados” futuros para o filho, ainda que naquelas circunstâncias esses
gastos “pesassem” no orçamento familiar. E, por mais que presenciasse todos os
esforços do filho, tanto nos cursinhos quanto na sua rotina de estudos em casa, temia
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que ele não conseguisse passar no vestibular. Ela sabia que a concorrência entre os
candidatos era expressiva, pois acompanhava, ano após ano, as investidas do filho na
Medicina. Ela acreditava que o vestibular exigia mais do que puramente acúmulos de
conhecimentos e dedicação, o que já presenciava no filho. Mas também uma boa dose
de sorte, o que permitiria a Luís pontuar em uma questão na qual seu concorrente
“tropeçou”. Contudo, ainda assim, temia que ele desistisse da Medicina e se tornasse
um “profissional frustrado” em outra área. A mãe compreendia que, para o vestibular de
Medicina, não era possível ao candidato errar ou até mesmo “chutar” uma questão, o
que o eliminaria da concorrência.
Laura também presenciava a dedicação do filho envolta nas suas tentativas de
ingresso na universidade como uma “anulação” da própria vida pessoal, não havendo
possibilidades para qualquer atividade que não fosse a escolar. O filho deixava de
acompanhar a família em momentos de lazer, como nos passeios ao sítio ou à praia, em
prol unicamente de sua vida escolar. Para a mãe, “era muito triste ver um não, ouvir um
não, depois de tanto esforço”. Era triste presenciar o filho estudar diariamente, sem
folgas, incluindo finais de semana e feriados, e não obter o resultado desejado. Ela via o
filho alternar seu tempo entre os estudos domiciliares, os períodos em cursinhos e o
tempo no trabalho formal. Uma tríplice jornada durante cinco anos de tentativas.
Entretanto, Luís permanecia apenas o tempo suficiente nesses empregos para “juntar” o
dinheiro necessário para pagar cursinhos “prestigiosos” e “caros” de Belo Horizonte
para os padrões de sua família.

6.9.1 A visão dos pais sobre a Medicina

Na visão do pai, a Medicina é uma profissão “cara”, que exige custos
significativos, tanto de quem almeja ingressar no curso quanto para aqueles que já estão
na universidade. O que foi acompanhado e “bancado” por ele, que financiou parte
desses custos, como a matrícula do filho em cursinhos. Mesmo com seu desejo expresso
pela Engenharia, o pai preferiu não interferir na decisão do filho, apoiando-o na escolha
final. O mesmo ocorrendo com a mãe, na qual se percebe a satisfação demonstrada em
ter um filho médico, justamente pela importância que denota a profissão e as
dificuldades de ingresso e manutenção no curso. A satisfação de Laura pela conquista
do filho nasce originalmente do medo que possuía dele não conseguir passar pelo
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“funil” do vestibular. Ela temia que o filho não conseguisse passar pela concorrência
acirrada, principalmente após suas primeiras tentativas sem sucesso.
Para a mãe, a Medicina é um curso no qual o estudante tem que se “doar”, como
menciona, para se formar um profissional de excelência. Ela faz uma associação direta
da formação profissional dos estudantes às suas más experiências pessoais com
profissionais já experientes dessa área. Ela menciona seu sofrimento com diagnósticos
errados e o uso desnecessário de remédios para crises convulsivas. O que a faz também
temer pela formação profissional do filho, visando a possibilidades de erros e condutas
profissionais equivocadas. Ainda que não propriamente dito pela mãe, preocupação
demonstrada em seu acompanhamento às atividades acadêmicas do filho, como também
nas dificuldades iniciais de criação e processo de reconhecimento do curso de Medicina
da UFSJ.
Ela ainda vê o acesso do filho ao curso de Medicina como a realização de “um
sonho”, que poderia não ter sido realizado, dadas as dificuldades de ingresso e o número
de tentativas mantido por ele. A mãe vivia um sentimento dúbio de medo, mas também
de esperança, que o filho passasse no vestibular. Para ela, a concorrência entre os
candidatos para esse curso, aliada ao fato de o filho não ter passado por “bons”
cursinhos logo após a conclusão do Ensino Médio, constituíam-se em fatores
preponderantes para os insucessos de Luís no vestibular.
Os pais ainda reconhecem que a posse de um escasso capital econômico refletiu
nas dificuldades enfrentadas pelo jovem para seu “demorado” ingresso na universidade.
O que poderia ter sido reduzido, caso eles o tivessem matriculado desde o início de sua
escolarização em uma instituição privada de ensino. Mas também se tivessem
possibilitado seu ingresso em cursinhos “mais caros” e que oferecessem a seus alunos
maiores “garantias” de sucesso nos vestibulares, principalmente os mais competitivos,
como o de Medicina. Reconhecem que o ingresso no curso foi dificultoso para Luís,
sobretudo por ter concluído o Ensino Médio em uma escola pública. Eles afirmam que o
ensino privado, que outros candidatos tiveram, ofereceram “uma base muito boa”, o que
reduziu as chances do filho na concorrência. O pai ressalta ainda a “genialidade”, que
possibilitaria um ingresso sem tantos esforços ou que demandasse tanto tempo e
tentativas, o que não era o caso de seu filho, na sua visão.
Na perspectiva dos pais, a universidade pública era destinada àqueles que
passaram pelo ensino privado na Educação Básica ou que frequentaram “bons”
cursinhos. Contudo, permaneciam entre eles a dúvida e o medo de futuras tentativas
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sem sucessos. Sentimentos de incerteza quanto às reais possibilidades da inserção do
filho no curso de Medicina. A mãe temia repassar ao filho tais sentimentos, que
poderiam funcionar como um “balde de água fria”, principalmente após suas sucessivas
tentativas de ingresso.
Havia, ainda, a descrença dos pais de acesso à universidade pública.
Acreditavam que era uma possibilidade apenas para os “filhos de papai”, como
mencionam. Um acesso restrito ao filho, ainda mais em um curso seletivo como a
Medicina. O que mais uma vez produzia um duplo sentimento de dúvida quanto às reais
chances de ingresso do filho e a esperança, sobretudo, vivenciada pela mãe. Mas se
viam na necessidade de acreditar que o filho poderia passar no vestibular. O medo era
ver o filho frustrado por não ingressar no curso pretendido e ser “obrigado” a buscar
“novas” possibilidades em outros cursos indesejados.
Para a mãe, era doloroso pensar em outras possibilidades diante de todos os
“esforços” do filho em contrariar as suas reduzidas chances de passar no vestibular para
Medicina. Além de contrariar as próprias dúvidas dos pais, se ele ingressaria ou não.
Era preciso acreditar na persistência do jovem.
Temor que persistiu mesmo após a aprovação de Luís no vestibular da UFSJ.
Dúvidas quanto à manutenção do filho em outra cidade e despesas com alimentação,
vestuário, moradia, materiais inerentes ao curso e transporte. Na perspectiva do pai, a
entrada do filho no curso de Medicina se tornava inviável de acordo com a realidade
econômica da família. O que levou mãe e filho a fazer um levantamento dos gastos
iniciais necessários para a sua manutenção em Divinópolis. Levantamento repassado ao
pai como uma maneira de convencê-lo de que a despesa cabia no orçamento da família.
A mãe também tinha o papel de intermediação, de convencimento do pai, já que passava
o dia em casa, presenciou a dedicação diária do filho e sabia, mais do que ninguém, que
aquela era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada.
Laura via os gastos com o ingresso do filho em uma universidade localizada fora
de Belo Horizonte como “bem-vindos”, uma vez que o ingresso na Medicina traria ao
filho as realizações pessoal e profissional desejadas, materializadas em seus cinco anos
de tentativas. Além do que a entrada de Luís na Medicina resgataria a importância de
sua família em seu meio, colocando-a em um patamar mais elevado do que aquelas
famílias de sua convivência, provenientes de um meio predominantemente operário.
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CAPÍTULO VII
LEONARDO:
A MEDICINA ENTRE SONHOS E INCERTEZAS

Neste capítulo, abordamos a trajetória do estudante Leonardo e de sua família. A
entrevista com o jovem foi agendada para o dia 18 de outubro de 2011, pela manhã,
logo após o término de suas aulas.
O encontro com os pais foi marcado conforme a disponibilidade do casal. Como
trabalham durante a semana e, no caso do pai, também nos finais de semana,
privilegiamos uma data em que pudéssemos encontrá-los em casa. Nesse sentido,
deixamos a critério do casal a sugestão de um período oportuno. O encontro foi
marcado para um domingo, durante a manhã, no dia 4 de dezembro de 2011.
Construímos, inicialmente, um breve perfil escolar da família para melhor situar
o leitor sobre os sujeitos investigados. Em seguida, traçamos o perfil dos pais, o que
consideramos relevante para a construção da identidade do próprio estudante e, mais
adiante, para o percurso escolar de Leonardo.

7.1 Breve perfil escolar da família

A família de Leonardo reside em Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Ele
possui dois irmãos mais novos: Rodrigo, de 22 anos, e Carlos, de 18 anos de idade.
Rodrigo cursa Engenharia de Minas nas Faculdades Kenedy, e Carlos concluiu, em
2011, o Ensino Médio. O pai cursa o Ensino Superior em Gerenciamento e Hotelaria.
Ele trabalha no Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (SESC), um clube da
cidade. A mãe possui pós-graduação em Língua Portuguesa, com inclusão de portadores
de necessidades e Educação Ambiental. Ela trabalha como professora efetiva em duas
escolas municipais de ensino.
Leonardo concluiu o Ensino Médio no ano de 2003. Cursou regularmente toda a
Educação Básica, iniciou os cursinhos no ano de 2004 e o ingresso na UFSJ se deu em
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2008. Leonardo empreendeu quatro anos de tentativas para o ingresso em uma
universidade federal para o curso de Medicina. Leonardo possui 26 anos de idade.

7.2 Perfil da mãe

Laura possui 48 anos, é professora dos anos inicias do Ensino Fundamental
desde o ano de 1984, quando iniciou suas atividades em uma escola do estado de Minas
Gerais como contratada. Posteriormente, ela prestou o concurso para a efetivação de
professores e conseguiu aprovação. A partir de 1987, realizou mais um concurso para a
região de Belo Horizonte, sendo este voltado para lecionar em escolas da prefeitura.
Laura assumiu os dois cargos, ambos efetivos. Nos anos 1990, realizou mais um
concurso, novamente para a prefeitura, destinado à docência para os anos finais do
Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
Laura conseguiu aprovação no terceiro concurso e decidiu pedir a exoneração de
sua função no Estado. Sua decisão foi tomada pela distante localização da escola
estadual, situada em Ribeirão das Neves, e pelo salário inferior ao que era pago pelas
escolas da rede municipal de ensino. Ela ministrava aulas de Português. Laura, então,
passou a lecionar em duas escolas municipais, trabalhando com a alfabetização de
crianças de 6 a 9 anos e com jovens de 14 a 19 anos.
Os pais de Laura são originários da região de Vargem Alegre e se mudaram para
Belo Horizonte em busca de melhores oportunidades de trabalho. Em Belo Horizonte, o
pai cuidou de infratores na penitenciária de Ribeirão das Neves, trabalhou como tecelão
e também como autônomo no comércio informal.
O pai era analfabeto e aprendeu apenas a assinar o próprio nome com a ajuda de
sua esposa, que conseguiu concluir o Ensino Fundamental. A mãe atuava na região de
Vargem Alegre, como professora de uma comunidade local, onde não havia a exigência
de alta qualificação profissional. Na mudança da família para a capital mineira, ela
deixou de lecionar justamente por não possuir formação pedagógica. Essa era uma
necessidade imposta para trabalhar em escolas da região metropolitana. A mãe passou a
contribuir para a renda familiar exercendo trabalhos domésticos como costurar, bordar e
lavar roupas para outras famílias.
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7.3 Perfil do pai

Paulo possui 53 anos, nasceu na cidade de Belo Horizonte e se mudou para o
Rio de Janeiro logo após a morte de sua mãe. Ele possuía 5 anos de idade,
aproximadamente. Permaneceu no Rio de Janeiro por 19 anos e depois retornou para
Belo Horizonte, para trabalhar com artesanato junto a seu irmão mais velho. Paulo
aprendeu a fazer bolsas, pufs e móveis, usando o couro como matéria-prima.
Atualmente, gerencia uma unidade do SESC em um dos bairros de Belo
Horizonte. Ele iniciou há um ano o curso de Processos Gerenciais na Universidade
Norte do Paraná (UNOPAR),12 objetivando se qualificar mais para o cargo que já ocupa
na empresa. Ele é funcionário do SESC há 30 anos, foi admitido no ano de 1981 e teve
como primeira função a de monitor de atividades recreativas.
Seu pai trabalhava no setor financeiro de uma empresa de Engenharia,
realizando o pagamento de funcionários. Ele possuía o Ensino Médio. Paulo possui
mais três irmãos além do filho do segundo casamento de seu pai. Seu irmão mais velho
ajudou na criação dos irmãos mais novos, visto a pouca participação do pai que se
voltara inteiramente para a sua função na empresa e para a sua vida pessoal em
“prejuízo” dos cuidados com os filhos. Eles não possuíam a “atenção e presença
paterna”.
O irmão mais velho é artesão bem-sucedido. Construiu um patrimônio de
imóveis de aluguel e galpão para o trabalho artesanal. Atualmente, é aposentado e reside
em Poços de Caldas. A irmã é esteticista e o irmão caçula atua no campo da Educação
Física, sem curso superior na área, mas com uma licença para ministrar aulas de
Natação e Hidroginástica.

12

UNOPAR: A instituição oferece o ensino de graduação e pós-graduação a distância.
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7.4 Gráfico V: O percurso escolar de Leonardo
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Fonte: Histórico escolar do estudante, 1993 a 2003. DICON/UFSJ, construção própria, 2012.

Leonardo foi matriculado, ainda no 4º ano, em uma escola privada. O pai, nessa
época, já pensava em uma formação diferenciada que possibilitasse a entrada dos filhos
em uma universidade. O que também foi determinante para a saída de Rodrigo da escola
municipal, para a mesma escola do irmão.
O pai não possuía curso superior e temia que os filhos não obtivessem uma
“boa” qualificação profissional. Nessa perspectiva, o casal procurou uma instituição que
propiciasse às crianças uma escolarização de tempo integral e que apresentasse recursos
pedagógicos ampliados, o que condicionou à matrícula dos filhos na escola “Sistema
Piaget de Ensino”.
A escola apresentava algumas características aprovadas pelos pais, como sua
proximidade física com a residência da família e um número maior de lições e tarefas
escolares em comparação com a primeira escola de Leonardo. Ela também era bem vista
por seu posicionamento frente aos pais, manifestado por meio dos bilhetes enviados a
eles. Essa era uma forma de manter a proximidade com a família e proporcionar ao
garoto um aumento em seu rendimento escolar. Esses fatores contribuíram para a
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diminuição do tempo livre de Leonardo em casa, antes “desperdiçado” no videogame e
na televisão, e motivaram os pais a matricular os outros dois filhos nessa mesma escola.
Com a mudança para essa instituição, Leonardo passou a se concentrar mais nas
atividades escolares. Mudança de atitude ocasionada pela demanda de material,
“cobrança” da escola e aulas em período integral. Além da cobrança do próprio garoto
que exigia de si “bons” rendimentos escolares, pois considerava as mensalidades
“caras” para seus padrões.
Leonardo buscava ajuda da mãe nas deficiências que possuía na escola. Ele
utilizava os conhecimentos pedagógicos de Laura e de sua rede de contatos com outros
professores que ministravam aulas nos conteúdos em que ele apresentava dificuldades.
Os contatos eram feitos com professoras estagiárias que iniciavam suas atividades na
docência e que, por esse motivo, ministravam aulas particulares a um custo inferior ao
dos profissionais já experientes. As aulas aconteciam algumas vezes na própria casa do
garoto ou nas residências dos professores, que, em sua maioria, moravam próximos à
família. A localização era um dos critérios de seleção para a escolha desses
profissionais.
Para Leonardo, as dificuldades que apresentava eram derivadas em parte por seu
comportamento inicial de “desleixo” com a escola e que propiciaram as falhas em
algumas disciplinas. O que o levou a recorrer à sua primeira professora particular em
decorrência de uma recuperação em Matemática. A professora era amiga de escola de
sua mãe e morava a dois quarteirões de sua casa. Leonardo também disponibilizou a
ajuda de um primo para a obtenção de aulas particulares com uma estudante
universitária de História. Por ser estudante, o valor das aulas era inferior ao de outros
professores com mais experiência.
A partir de então, Leonardo passou a acompanhar seu rendimento escolar de
acordo com suas notas bimestrais. Era uma estratégia do garoto deixar para o final do
semestre a soma geral de suas notas em todas as disciplinas. Dessa forma, ele verificava
quais eram as suas reais chances de passar de ano sem ajuda de professores particulares.
Seguindo essa estratégia, Leonardo conseguia visualizar toda a pontuação feita ao longo
do semestre em cada disciplina.
A necessidade do auxílio de professores particulares, na visão de Leonardo, não
fazia sentido para os pais, uma vez que o garoto dispunha de todos os recursos
pedagógicos disponíveis na escola. Recursos disponibilizados sob a forma de aulas na
parte da manhã e tarde, esportes, quadras, gincanas e excursões de caráter avaliativo
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para lugares como Ouro Preto, museus e também grutas, o que dispensaria um auxílio
externo.
Com a proximidade do Ensino Médio, Leonardo recebia mais conselhos dos
pais, principalmente do pai, quanto às dificuldades previstas na próxima etapa de
ensino. E já vislumbrava a passagem pelo vestibular.

7.5 O Ensino Médio e a preparação para o vestibular: um tempo difícil
Eu não pensava em uma faculdade particular. Então, eu sabia que
tinha que me preparar, só que eu não estudava e minhas notas eram
boas. Então, eu falava assim: ‘Ah, esse negócio de vestibular é
tranquilo demais’ [...]. Só que eu achava que era uma coisa assim,
mais fácil.

Leonardo, assim que finalizou o Ensino Fundamental no 8º ano, decidiu-se pela
Medicina, o que motivou os pais a realizarem sua matrícula no Promove,13 no ano de
2001. Para Leonardo, o posicionamento dos pais em colocá-lo nessa instituição era uma
forma de investimento “mais pesado” em função da sua decisão pela Medicina. Eles
sabiam que não poderiam matricular o filho em uma universidade privada e precisavam
garantir a sua entrada em uma universidade pública, o que fariam por meio de
“investimentos” em sua escolarização já no Ensino Médio.
Essa mudança de atitude significava para os pais o aumento das chances de
ingresso do filho no Ensino Superior público, já que não dispunham de recursos
econômicos para financiar uma universidade privada para o curso de Medicina. O
garoto, entretanto, não conseguiu se adaptar, principalmente pela distância entre a
escola e sua casa, já que precisava permanecer na escola até as próximas aulas no
período da tarde. Então, Leonardo foi matriculado no colégio Helena Bicalho, uma
franquia da rede Pitágoras e também referência de “qualidade” educacional na cidade.
Para o último ano do Ensino Médio, com a proximidade do vestibular, ele
começou a procurar materiais pedagógicos para além daqueles cedidos pela escola.
Leonardo recebeu algumas dicas para sua preparação nos exames através dos contatos
13

Promove: colégio localizado na região da Pampulha. O jovem utilizava um transporte “especial” para

estudantes, pois essa região não contemplava muitas opções de transporte coletivo. Situação que impedia
o jovem de retornar para sua casa, logo após a finalização de suas aulas, no período da manhã, o que o
obrigava a permanecer na escola até o início das próximas aulas.
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com colegas que frequentavam a Academia e o Futebol. Dicas como, por exemplo, não
se apoiar apenas nos conteúdos cedidos pela escola. Esses colegas também se
preparavam para o vestibular e, por isso, mantinham suas próprias estratégias de estudo;
por exemplo, estudar no colégio pela manhã e, à noite, no pré-vestibular. Na visão do
estudante, uma preparação mais aprofundada do que a sua e para cursos menos
concorridos que a Medicina.
Nesse período, Leonardo também procurou ter aulas particulares de Química.
Essa disciplina exigia maior preparação do estudante, pois envolvia uma quantidade
significativa de fórmulas que ele precisava aprender. Ela também não possuía um apoio
extra da escola, como ocorria nas aulas de Física, que disponibilizava um grupo de
estudos mantidos por alguns alunos. O grupo contava com a orientação do professor. O
jovem já finalizava o Ensino Médio quando começou a se preocupar com o vestibular;
contudo, não dava mais para recuperar o “tempo perdido”.
Leonardo não dispunha de muito conhecimento sobre o processo seletivo das
universidades. Ele tinha a certeza de que poderia passar no vestibular, mesmo não tendo
passado por nenhum cursinho. O jovem acreditava que todo o conhecimento escolar
acumulado lhe permitiria a aprovação, já que a posse desse conhecimento se revelava
eficaz para o seu desempenho escolar, com suas notas acima da média. Ele era um
“bom” aluno e não dependia de muito esforço para isso, mesmo que o Gráfico V mostre
o contrário: ser ele apenas mediano.
Leonardo depositou na escola a garantia de sucesso no vestibular, não
vislumbrando que o seu capital escolar poderia não ser o suficiente para garantir seu
ingresso no Ensino Superior em um curso como a Medicina. Ele atribuía a si uma certa
facilidade no processo seletivo, iludido por seu satisfatório rendimento escolar.
Acreditava também que a escola já o estava preparando para o vestibular. Logo, não
precisava ficar consultando editais ou se preocupar com materiais além daqueles
oferecidos pela instituição. Nesse sentido, Leonardo sofreu um “choque” de realidade
quando se viu durante as provas do seu primeiro vestibular na UFMG e despreparado
para alguns conteúdos específicos, como Botânica, por exemplo.
Ao término do Ensino Médio, Leonardo fez seu primeiro vestibular na UFMG, o
que foi definido como “um desastre total” pela sua pífia pontuação. Para ele, foi uma
decepção ao terminar as avaliações, ainda no local de provas, e perceber que não
conseguiria um resultado positivo. Ele conseguiu um rendimento aproximado de 60%, o
que para ele foi muito aquém do que precisava para pensar na Medicina como
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possibilidade. Ele revela seus sentimentos e descreve esse evento como “uma desilusão
muito grande. Passar por isso foi muito frustrante”, reforçando a sua confiança no
método da escola que estava matriculado e que não se mostrou o suficiente para o seu
objetivo. Isso revela ainda o seu desconhecimento dos esforços necessários para se
entrar na Medicina, a sua ingenuidade.
Logo após esse vestibular, ele fez sua matrícula em um cursinho, o Soma. Opção
feita por um pré-vestibular cujas mensalidades não comprometessem o orçamento dos
pais, mas que também fosse bem conceituado no mercado. O que para o garoto
significava ter seus alunos aprovados nos vestibulares.
Ele se preocupava com o gasto que seria a sua passagem pelo cursinho e,
sobretudo, acreditava que naquele momento ainda era possível “resgatar o
investimento” que o pai havia realizado com o pagamento das escolas privadas. Ainda
acreditava que poderia se sair melhor no próximo vestibular e ingressar em uma
universidade pública, passando em Medicina. Leonardo via todas as despesas feitas pelo
pai, em sua escolarização, desde o Ensino Fundamental, em escolas privadas, como um
investimento que deveria por ele próprio “render frutos”; em seu caso, o ingresso na
universidade. Ele chegou até mesmo a ganhar um desconto no pré-vestibular, tentando,
dessa forma, amenizar os custos que os pais teriam em sua matrícula e mensalidades.
Nesse primeiro cursinho, Leonardo não fez consideráveis avanços cognitivos por
estar ainda frustrado com o resultado do primeiro vestibular, por seu “tropeço” nas
provas e pela sua pontuação final distante da nota de corte para a Medicina. Entretanto,
continuou frequentando as aulas. O jovem permanecia no colégio durante todo o dia, o
que para ele era algo impensável na Educação Básica, mas que passou a ser frequente
durante o cursinho. Tinha o objetivo de mais uma vez prestar o vestibular para
Medicina.
Leonardo sentia que, para os pais, ter o filho cursando Medicina em uma
universidade federal era algo “impossível”, já que o universo da Medicina era distante
da realidade de sua família. Distância que se caracterizava pelo desconhecimento dos
pais, amigos ou parentes que pertencessem ao mesmo círculo social e que tivessem
ingressado na Medicina em uma universidade federal. No ano seguinte, em 2004, além
da UFMG, Leonardo também se inscreveu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), na Faculdade de Ciências Médicas e na Universidade José do Rosário Vellano
(Unifenas), situada em Alfenas. Nessa tentativa, o jovem conseguiu se aproximar da
nota de corte na UFMG. Ele obteve ainda a aprovação na primeira etapa da UERJ, o que
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o motivou a persistir na Medicina em futuros exames. O jovem, ainda assim, se sentia
no dever de demonstrar aos pais, por meio de um resultado final positivo, que estava se
dedicando e que “não estava desperdiçando o dinheiro deles”, mesmo que isso não fosse
cobrado por eles.
O vestibular nas Ciências Médicas era apenas um treino, um medidor de seus
esforços, uma vez que lá não se matricularia em função do valor cobrado pelas
mensalidades. Ainda assim, Leonardo não conseguiu aprovação nessa tentativa. Então,
como forma de suprir a sua autocobrança, inscreveu-se na Unifenas, também como
treino, mas com a expectativa de aprovação, somente pela necessidade de demonstração
de seus esforços aos pais. Leonardo sofria com sua frustração inicial e decepção com o
primeiro vestibular, além de sentir-se quase que obrigado a comprovar aos pais que não
foi um “investimento” em vão aquele realizado durante anos em escolas privadas por
quase toda a Educação Básica:

A Unifenas foi no final desses três processos seletivos. Aí, gente, eu
estudei tanto e não passei em nada [...]. Passei [na Unifenas], recebi a
cartinha em casa, estou estudando, era uma prova para mostrar para
meus pais que eu não passei onde eu queria, mas eu não estou
desperdiçando meu tempo e nem o dinheiro de vocês. Eu precisava
daquilo [...]. Eu queria mostrar a eles. [...]. Eles valorizam, assim,
mais o meu esforço do que meu resultado. Isso ficava sempre claro
para mim. Só que para mim, não. Eu queria mostrar pra eles que meu
esforço tinha um resultado.

A aproximação da nota de Leonardo a cada tentativa motivou o pai a tentar
aumentar as chances do filho, o que para ele só seria possível matriculando Leonardo
em um cursinho que apresentasse os maiores índices de aprovação no vestibular. Nas
consultas do jovem, isso seria possível através do pré-vestibular conhecido como Elite.
Em 2006, o jovem se matriculou a pedido do pai no Elite, que apresentava um
número significativo de aprovações; contudo, o de maior custo mensal. Nesse cursinho,
Leonardo se viu em um novo “universo”, de mais conteúdo e mais possibilidades de
auxílio pedagógico. Ele disponibilizava aos alunos uma biblioteca com o material que
era exigido nos vestibulares, monitores à disposição da necessidade individual dos
alunos e cabines individualizadas de estudo. E mais, caso fosse exigido em algum edital
um material extra e não disponível no cursinho, os professores também providenciavam
para o aluno. Para Leonardo, esses recursos se configuravam em um “novo mundo”,
ampliado pelas possibilidades pedagógicas que eram oferecidas, mas também distinto
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de todas as outras escolas em que havia estudado. Nesse ano, ele novamente se
inscreveu nos vestibulares da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes),
UERJ, UFOP e UFMG, todos para Medicina.
Com exceção da UFMG, Leonardo conseguiu ir para a segunda etapa das outras
três universidades, o que o levou novamente à frustração, pois foi o ano em que mais
investiu economicamente em sua preparação.
A família de Leonardo, que o apoiava e acreditava em sua possibilidade cada
vez mais próxima de cursar Medicina, mais uma vez o apoiou em sua decisão de tentar
o vestibular nesse curso.

Ainda que fosse por mais um ano somente, além de

permanecer no mesmo cursinho.
Em seu quarto ano de tentativas, em 2007, Leonardo via a ideia de passar para a
segunda etapa do vestibular como uma obrigação, já que “vivia” para o estudo. Ele
havia posto fim nas suas atividades esportivas, frequentes até antes de sua entrada nos
cursinhos. Essas práticas foram substituídas ao longo dos anos por horários
consecutivos de estudo, incluindo os finais de semana, com pausa apenas ao final da
tarde. Leonardo acreditava que interromper suas atividades de cursinho era o mesmo
que perder um tempo necessário para vencer a concorrência do vestibular:

Não sabia o que era sair no final de semana, shopping, por exemplo,
[...]. Tempo para mim que eu não estudava era tempo perdido. Porque
não vai voltar aquele tempo, eu tinha que ficar estudando, ficar
estudando. [...] Eu não conseguia, eu ia, por exemplo, fazer alguma
coisa, a cabeça tava no caderno.

O jovem, em seu último ano de cursinho, em 2007, decidiu criar intervalos em
sua rotina de estudos, como um final de semana livre, pelo menos um dos dias, pois
acreditava que já dispunha de todo material que deveria estudar. Sabia exatamente onde
localizar no livro o que procurava, como se estivesse em processo de memorização do
material. Então, buscou novos recursos, como priorizar conteúdos de Biologia e
Química, para a segunda etapa do vestibular e a realização de exercícios dos três
últimos vestibulares das universidades nas quais pretendia se inscrever. Na verdade, o
que Leonardo fazia era diminuir a leitura do material teórico em favor de um maior
número de exercícios cedidos pelo cursinho e também daqueles obtidos na internet
através dos sites das universidades desejadas.
Novamente, Leonardo se inscreveu para os vestibulares da UFMG, UFOP,
UERJ e, dessa vez, também para a UFSJ. Ele não conseguiu aprovação na primeira
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etapa da UFMG e ficou como excedente nas outras três universidades. Conforme o
acordo realizado com seu pai, caso não conseguisse aprovação nos vestibulares,
mudaria sua opção de curso, abandonando de vez a Medicina. O que fez logo após
tomar conhecimento de seus resultados. O estudante também utilizou o ENEM nos
vestibulares da UFOP e UFSJ na tentativa de se beneficiar no resultado final.
Então, no início de 2008, Leonardo se inscreveu para o vestibular do Centro
Universitário UNA, para Administração, passando em primeiro lugar. De acordo com
uma proposta do centro universitário, o primeiro colocado seria contemplado com uma
bolsa de estudos integral, o que foi ofertado ao jovem estudante por sua colocação.
Entretanto, ele encarava sua aprovação em primeiro lugar como uma “obrigação”, visto
os anos de estudo e os gastos econômicos e emocionais dispensados a tal finalidade.
Após sua matrícula na UNA, Leonardo também se inscreveu para o processo
seletivo da Receita Federal, para a contratação de estagiários na área administrativa,
conseguindo aprovação. No intervalo entre os últimos vestibulares e sua matrícula em
um novo curso, o jovem abandonou as esperanças que possuía para sua inserção no
curso de Medicina, concentrando-se em suas “novas” possibilidades. Ele já acreditava
ser algo impossível o preenchimento das vagas em uma universidade federal e,
sobretudo, para Medicina, ainda que tivesse ficado como excedente.
No segundo mês de estágio na Receita Federal, ele recebeu a notícia da UFSJ e,
em seguida, da UERJ, para a ocupação de uma vaga. A decisão pela UFSJ ocorreu por
dois motivos: o primeiro, pela proximidade entre a universidade e sua residência em
Belo Horizonte, e o segundo, por sua matrícula na UFSJ ter sido realizada antes da
convocação da UERJ.
Leonardo via seus quatro anos de tentativas no vestibular como o tempo
correspondente a uma graduação e, por isso, vislumbrava com ansiedade seu ingresso na
universidade pública. Mesmo matriculado no Soma, nos dois primeiros anos de
tentativas, ele conseguiu resultados nos vestibulares que o habilitavam a fazer outros
cursos, com exceção da Medicina. Entretanto, o jovem persistia em sua escolha por
considerar que era possível uma aprovação nesse curso em uma universidade pública.
Ele estava motivado por suas pontuações, na maioria das vezes próximas da nota de
corte do vestibular para Medicina, e, em muitos casos, notas que o levaram a fazer a
segunda etapa dos exames.
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7.6 A participação dos pais no percurso escolar dos filhos
[...] nunca tive paciência a ensinar [...], essa parte, ela cobria bastante.
Mas eu cobrava deles a dedicação pra poder estudar [pai]. Ele cobrava
resultado, eu tinha que montar estratégia [mãe de Leonardo].

Laura cuidava das atribuições escolares dos três filhos do casal, pois o pai
trabalhava em uma empresa de recreação que ocupava quase todo seu dia. Assim que
admitido na empresa, Paulo ainda continuou trabalhando por um tempo com o irmão, na
produção e venda de artesanatos, o que limitava sua presença em casa. O final de
semana era o período em que Paulo mais trabalhava, pois a empresa é especializada na
recreação das famílias associadas, o que o impedia de permanecer em casa com as
crianças.
Paulo considera que sua mulher “teve uma carga muito pesada” com as
demandas dos três filhos e dos dois empregos nas escolas municipais. Ele se considera
“ausente” por não ter participado mais da rotina dos filhos, principalmente nos finais de
semana e feriados. Períodos em que eles permaneciam em casa sem tarefas, como as
escolares, por exemplo. O pai tentava suprir essa “ausência” da qual pensava impor aos
filhos passando um tempo com eles, assim que retornavam da escola, ao final da tarde.
E, também, no domingo, que conseguia folga, uma vez no mês. Nesse limitado espaço
de tempo que passava com eles, Paulo cumpria o que sua esposa considera como
“aquela ordem de pai” em casa, como nas conversas que mantinha com os filhos, nos
castigos e até mesmo nas palmadas, quando era necessário.
Laura vê seu acompanhamento na rotina dos filhos como uma tentativa de
“cobrir” o que o pai considerava como sua ausência. Nesse sentido, ela realizava
programas com as crianças, como idas a teatro, cinema ou parque. Contudo, esses
eventos não eram realizados com frequência, uma vez que Laura dependia de carona
para levá-los, pois ainda não possuía carro nem carteira de habilitação. Laura menciona
que o marido “era um pai ausente, consciente”, pois, mesmo sabendo de suas limitações
com os filhos, buscava estar com eles durante seu tempo livre, fazendo programas
familiares, como passeios a parques ou ao zoológico.
Paulo sempre foi um incentivador dos filhos no cumprimento das “obrigações
escolares”, mesmo não acompanhando ou auxiliando nas tarefas. O que não fazia por
não ter paciência de ensinar os filhos nem tempo disponível por trabalhar durante todo o
dia. Entretanto, o pai esperava dedicação, comprometimento com a escola e bons
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resultados. O que, para ele, não significava obter as melhores notas, mas resultados
iguais ou superiores à média das avaliações. Paulo cobrava resultados escolares,
enquanto à sua esposa e também professora lhe era atribuída a função de ensinar os
filhos nas tarefas e cuidar dos cadernos e das necessidades escolares de cada um. Para
Paulo, as possibilidades de escolarização ofertadas aos filhos se caracterizavam como o
único “patrimônio” que poderia deixar a eles. Nessa perspectiva, esforçava-se para que
os filhos entendessem e tirassem proveito das possibilidades escolares que possuíam.
A escolha das escolas era realizada em parte pelo conhecimento que a mãe
possuía do sistema escolar, tendo em vista seu trabalho como professora tanto no
Ensino Fundamental como no Médio. A mãe dispunha desse contato irrestrito com
outros professores e diretores para definir a escola dos filhos. Ela, juntamente com a
participação do esposo, buscava conhecer o método e a “filosofia” pedagógica das
escolas que almejavam. No caso de Leonardo, uma escola como a baseada no modelo
de ensino do Pitágoras, na qual foi matriculado e que daria a ele “uma base para o
vestibular”.
A busca de informações com outros professores era estratégica para o casal. A
mãe seguia a perspectiva de que filhos de pais professores geralmente possuem uma
escolarização “melhor”, necessariamente, em escolas privadas. Aliando essa perspectiva
às condições materiais do casal, o filho mais velho foi matriculado em uma escola
privada que dispunha de um ensino de “qualidade”, constatado pelo casal e cujo
pagamento das mensalidades escolares não “pesaria” no orçamento familiar. Mas
também graças à possibilidade que o pai dispôs de obtenção de meia bolsa de estudos
para o filho mais velho, cedida pelo SESC. Bolsa conseguida a partir do 4º ano escolar
de Leonardo, cursado já em uma escola privada.
Nesse período, o casal já havia conseguido estabilizar a situação financeira da
família e lançar mão do ensino privado para o filho. Logo, eles não viam como “justo”
manter apenas um filho, nesse caso, o mais velho, em uma instituição privada de ensino,
enquanto os outros dois permaneciam em uma escola pública. Fato que motivou os pais
a se dividirem no financiamento dos estudos dos três filhos. Para o pai, ficou a
manutenção da mensalidade integral de um dos filhos e a metade da bolsa conseguida
para o filho mais velho, enquanto para a mãe sobrava o pagamento da escola para o
filho caçula. Para o casal, ainda assim, era necessário abdicar da compra de bens como
roupas, calçados e produtos diversos que fossem de “marca” para o financiamento de
“boas” escolas. A formação escolar dos filhos era prioridade para o casal. Eles
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exercitavam aquele ascetismo típico das classes médias, já mostrado pela literatura
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009).

7.7 A situação socioeconômica da família e as possibilidades de lazer oferecidas aos
filhos

A renda familiar começou a melhorar à medida que o pai foi ascendendo
profissionalmente e, principalmente, após finalizar a construção de sua atual residência.
Cada traço peculiar da casa, móveis, pisos, quadros, quartos, em geral, foram
formulados pelo casal e estruturados conforme o desejo de ambos. Foi necessário
esperar um tempo para que a construção do imóvel fosse finalizada, o que consumiu a
renda do casal, “obrigando”, sobretudo ao marido, a vender suas férias para investir na
construção do imóvel.
A família passou por três diferentes casas, todas de aluguel. Eles também
moraram na Vila Operária do SESC, parte integrante do clube em que o pai trabalha. A
construção da casa exigiu do casal gastos com a liberação da obra pela prefeitura e a
vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Paulo utilizava o
dinheiro das diárias que recebia pelas viagens a outros clubes do SESC em Minas
Gerais para a construção da casa.
Após a compra do terreno e de parte da construção realizada, o casal foi
“obrigado” a morar com os dois filhos mais velhos na casa ainda inacabada, para não ter
a obra paralisada pelo CREA. Fato ocorrido pela retenção de todo o dinheiro no banco
pelo Plano Collor,14 o que deixou o casal sem capital suficiente para finalizar a
construção da casa. Tal circunstância impediu o pai de manter a regularidade da
construção junto ao órgão competente, responsável pela vistoria do imóvel.
Ao finalizar o projeto do casal, a família começou a planejar férias, as quais se
caracterizavam, sobretudo, pelo fortalecimento do elo familiar. O que teve início
aproximadamente no ano de 1989. Eles foram para o Espírito Santo, parte do Nordeste,
14

O Plano Collor se refere ao “programa econômico anunciado em 16/03/1990, dia seguinte à posse de
Fernando Collor de Mello na presidência da República, tinha o nome oficial de Plano Brasil Novo”. Esse
programa se baseava em um conjunto de medidas que seriam tomadas em relação às finanças públicas, à
política de rendas, à política cambial, ao comércio exterior e também à administração pública. Entretanto,
o “Plano Collor” foi o nome que prevaleceu, sobretudo, pelo bloqueio dos haveres financeiros da
população, com exceção do papel-moeda. Através desse plano, foi adotada uma “nova” moeda, o
Cruzeiro (CARVALHO, 2003). Para uma concepção mais ampla do “Plano Collor”, ver também Carlos
Eduardo Carvalho (2006).
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onde percorreram quase todo o litoral, parte do Centro-oeste, como Mato Grosso, e
regiões do sul do Brasil, como Paraná e Foz do Iguaçu, entre outros lugares. Tudo era
planejado, desde o roteiro das viagens até o transporte utilizado, a hospedagem e o lazer
propriamente dito. O que inicialmente era planejado pelo casal foi sendo aos poucos
assumido pelos filhos à medida que cresciam e se acostumavam com os períodos de
férias e toda a organização e planejamento necessários para as viagens ocorrerem.
As viagens eram oportunidades vistas pelos pais para fortalecer a relação
familiar com os filhos e também “corrigir várias coisas” condizentes ao comportamento
e conduta de cada filho. Mas elas também sinalizavam para a exposição dos filhos a
experiências socializadoras vivenciadas na passagem por diferentes regiões brasileiras e
caracterizadas por suas particularidades regionais. Elas ocorriam no período das férias
escolares e também aproveitando o período de férias do pai, mais precisamente em
julho. O casal limitava alguns gastos, visando à organização das próximas férias. Eles
priorizavam a compra de roupas e calçados de marcas similares às desejadas pelos
filhos, aproveitando os preços mais baixos. Contudo, ainda assim, buscavam realizar as
demandas pessoais de cada filho dentro das possibilidades financeiras da família.
Ao longo do relato dos pais, percebemos a presente participação do casal na vida
pessoal de cada filho, ainda que o pai, em diversos momentos, não pôde estar próximo a
eles, sobretudo pelas imposições de sua profissão. Entretanto, a participação parental se
faz mais atuante no campo escolar. A mãe, pela sua responsabilização com o
acompanhamento mais rotineiro das tarefas e reuniões escolares, e o pai no
financiamento de todas as despesas familiares. Gastos com a matrícula dos filhos em
escolas conceituadas no mercado, mensalidades escolares, cursinhos, universidades,
além das despesas com a manutenção da casa.
O casal priorizava a segurança e o conforto dos filhos, dois fatores
preponderantes para eles. Segurança sob a forma do zelo e comprometimento com a
escolarização de cada filho, no uso do transporte escolar e na relativa proximidade das
escolas. O conforto propiciado nas viagens “prazerosas” mantidas pelo núcleo familiar,
pais e filhos, por roteiros em muitos casos feitos pelos jovens, na busca pelo
fortalecimento da unidade familiar.
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7.8 A visão dos pais do percurso do filho até sua chegada ao Ensino Superior

Na visão da mãe, os filhos possuem uma “consciência financeira muito grande”,
principalmente o filho Leonardo. O que para o pai, constitui-se como a visão particular
do filho a todo “esforço” dos pais para a constituição da família, para a construção da
casa, das despesas com mensalidades escolares e cursinhos, com o orçamento familiar
em geral. Esse comportamento do filho o levava a se “envergonhar” de sua dependência
financeira. Dependência revelada principalmente nos momentos de solicitar aos pais
mais gastos que iriam “pesar” no orçamento familiar, como o ingresso em um cursinho
de “boa” reputação e até mesmo na universidade, quando precisa solicitar a eles a
compra de algum livro que, na visão do jovem, é “caro” para os seus padrões.
O pai ainda vê como positivo esse posicionamento do filho, principalmente por
ser essa uma característica que irá moldar seu caráter. Para ele, o filho irá atribuir
valores e significações a todas as suas conquistas, não se firmando em uma pessoa que
“irá ficar sugando seja lá quem for pelo resto da vida”, conforme o pai menciona.
O pai considerava necessário pensar em uma segunda opção de curso. Ele
pensava não apenas nas dificuldades de ingresso no vestibular para Medicina em uma
universidade federal, mas, sobretudo, pela profissionalização do filho e seu ingresso no
mercado de trabalho. Profissionalização que ficava cada vez mais distante à medida que
mais um vestibular era realizado sem sucesso, ou seja, sem um retorno positivo para o
filho.
Paulo, apesar de acreditar no filho e acompanhar toda sua dedicação diária com
os estudos, com suas investidas nos cursinhos, em sua abdicação das atividades
esportivas e limitação de sua vida social em prol da vida de estudos, ainda assim, temia
pelo prolongamento dos anos de cursinho. Assim como Leonardo, o pai acreditava que
era necessário pensar no futuro. E por mais que se aproximasse do resultado esperado, o
filho não conseguia ultrapassar a barreira do vestibular.
Nessa situação, a mãe ainda incentivava o filho a tentar mais uma vez, apoiada,
sobretudo, nos resultados anteriores do jovem. Resultados que se aproximavam de uma
quase aprovação, mas que ainda não tinha se realizado. A mãe insistiu com o jovem
para que não se matriculasse na UNA e persistisse em suas tentativas na Medicina.
Contudo, o pai acreditava, assim como o próprio filho, que deveria vislumbrar outras
possibilidades de cursos para seu futuro profissional. As reprovações abalavam a crença
e o desejo de ver “um filho médico” enfraqueciam as certezas.
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Para o casal, o custeamento da escolarização de Leonardo não se constituía
como “despesas”, conforme o jovem pensava, mas, sobretudo, um “investimento”. O
que, na perspectiva dos pais, daria a Leonardo e também a seus irmãos, um “retorno
garantido”, mas, obtido a longo prazo. Eles veem uma “boa” escolarização e a entrada
em uma universidade como uma “herança” a ser deixada a cada um dos filhos. A posse
de um diploma também se caracteriza como a “certeza da profissionalização” e a
conquista do próprio espaço no mercado de trabalho, o que, para os pais, se reflete na
satisfação pessoal e profissional de cada um dos três filhos.
Não se pode deixar de considerar o posicionamento dos pais frente à situação de
tentativas de ingresso do filho. A mãe sempre apoiando para que o filho persistisse em
suas tentativas, oferecendo apoios econômicos, mas, sobretudo, afetivos, para que o
jovem não desanimasse de seu principal intento. O pai adotava a perspectiva de apoio,
sobretudo financeiro, o que não significa um distanciamento afetivo do filho, muito pelo
contrario, constatado nos relatos. Ainda assim, para ele, havia a preocupação de que
Leonardo construísse uma identidade profissional, preferencialmente por meio da
Medicina, a primeira escolha feita pelo jovem. Entretanto, na impossibilidade de cursála, o filho deveria vislumbrar outro campo profissional, não persistindo em um “sonho”
que poderia não acontecer.

7.9 O curso de Medicina: “retorno garantido”

Paulo possui um primo “bem-sucedido” na profissão e que estabeleceu
residência nos Estados Unidos há alguns anos, sendo o único referencial de médico na
família, mas que não possui um elo afetivo com eles. Condição que em sua perspectiva
não se pode constituir como um fator de interferência na escolha do filho para a
profissão. Para o pai, o principal fator de motivação para a definição da carreira é a
manifestação do jovem de prestar algum tipo de assistência ao “outro”, demonstrada já
no Ensino Médio.
Paulo carrega consigo a certeza e a segurança de um futuro “brilhante” para o
filho, resultado de seu ingresso no curso de Medicina e, consequentemente, sua
realização pessoal, além desse ser o primeiro passo para a realização profissional de
Leonardo. Para o pai, a Medicina é uma profissão bastante auspiciosa e com
rentabilidade “garantida” pelas oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho.
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A Medicina, para os pais, é uma profissão segura, que oferece a certeza de
sucesso, qualquer que seja o campo de especialização definido por Leonardo, como seu
próximo projeto profissional. De qualquer forma, o casal prefere não interferir na
escolha final do filho. Entretanto, ainda assim, não abrem mão de auxiliá-lo, fazendo
considerações quanto à escolha definida.
É possível presenciar esse tipo de comportamento, por exemplo, já pensando na
especialização médica de Leonardo. Segundo os pais, o jovem vislumbra a
Neurocirurgia como uma possibilidade. Esse é um campo da Medicina que demandará
de Leonardo aproximadamente mais cinco anos de estudos. Os pais apoiam a escolha
feita pelo filho. Contudo, pontuam quanto ao tempo e ao investimento emocional que
ele vai dispensar para esse próximo projeto: a Residência na Neurocirurgia.
A preocupação do casal está em auxiliar o filho para que não invista um
prolongado tempo apenas se preparando e estudando para seu objetivo principal. Mas,
também, mostrando a ele que é possível, sim, ter uma perspectiva financeira e uma vida
menos estressante, a curto prazo, trabalhando em um posto de saúde ou hospitais, como
clínico geral, logo após a conclusão de seu curso. Os pais se preocupam também com os
exageros do filho com os estudos, assinalando, sobretudo, o tempo que ele se envolveu
em sua preparação para a universidade. Ressaltam a possibilidade do filho se
tranquilizar, se permitir viver o momento, já que acreditam que seu futuro já é algo
promissor, seja qual for a sua escolha.
O ascetismo foi realizado tanto pelo casal com a limitação de bens materiais que
trariam a satisfação pessoal momentânea durante os anos de Educação Básica de cada
filho, mas também, por Leonardo, por atrelar sua vida pessoal aos estudos por quatro
anos consecutivos. Entretanto, para os pais, já está na hora do filho aproveitar um pouco
as circunstâncias profissionais que o curso oferecerá a Leonardo, com a sua saída da
universidade, para depois pensar em uma especialização, que demandará tanto tempo e
investimentos pessoais.
Os pais acreditam que Leonardo deve “manter sempre o foco” em seus
interesses profissionais e buscar concretizá-los. Ainda assim, ele deve dispor sempre de
dois planos: um principal e um secundário, pois algo “sempre pode dar errado”. Nesse
sentido, os pais estarão à sua disposição, sobretudo, para a realização material de suas
aspirações. Como sempre o fizeram. Entretanto, eles permanecem atentos à viabilidade
financeira de concretização dos objetivos profissionais do filho, buscando, se
necessário, acionar o segundo plano.
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CAPÍTULO VIII
REFLEXÕES SOBRE OS PARÂMETROS

Neste capítulo, propomos uma discussão sobre os parâmetros que foram
estabelecidos no início da pesquisa. Eles nasceram da confluência de nossa indagação
inicial sobre os recursos materiais e simbólicos utilizados por essas famílias e os
estudantes que ingressaram no curso de Medicina em uma universidade federal a partir
dos dados previamente coletados da COPEVE. Os questionários investigados foram
retirados do primeiro vestibular realizado pela UFSJ para o curso de Medicina. Esses
dados nos revelaram se tratar de estudantes das classes médias, conforme as variáveis de
análises dispostas nos questionários. O que também nos ajudou a delimitar o nosso
objeto de pesquisa.
A exigência de se estabelecerem parâmetros nasceu da preocupação em se
definirem recortes bem delimitados dos pontos a serem investigados e não nos
perdermos em um amontoado de informações sobre as seis diferentes configurações
familiares investigadas. Dessa forma, apoiamo-nos nos direcionamentos da pesquisa
realizada por Viana (2003), que também se ateve ao uso de parâmetros como uma forma
de se evitar perder o foco do objeto, visto a complexidade dos dados pesquisados. A
seguir, retomamos os parâmetros perfilados nesta pesquisa:


o tipo de escolas frequentadas na Educação Básica;



o tipo de jovens pesquisados;



a socialização dos estudantes até o ingresso na universidade;



as práticas de estudo utilizadas pelos estudantes como forma de acesso ao
Ensino Superior;



os investimentos materiais e simbólicos realizados pelos pais na
escolarização dos filhos.

Com base nesses parâmetros, buscamos compreender como ocorreu a entrada
desses estudantes em uma universidade pública para Medicina e em quais contextos eles
se estabeleceram. Iniciaremos as nossas análises investigando o tipo de escolas
frequentadas por esses estudantes.
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8.1 O tipo de escolas frequentadas na Educação Básica

A transcrição dos relatos nos permitiu verificar que três estudantes frequentaram
a pré-escola em estabelecimentos privados e três em escolas de ensino público.
Nogueira (2002b, p. 52) nos mostra que, mesmo em famílias de empresários, há uma
passagem pelo ensino público, ainda que de forma efêmera, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Para essas famílias, não podemos utilizar a noção de “acaso”, pois a
escolarização dos filhos não foi deixada ao “léu”. Houve um movimento desde a
Educação Infantil para que os filhos ingressassem em uma pré-escola na tentativa de
ampliar as redes de socialização das crianças. Entretanto, a inserção em pré-escolas era
também motivada pela necessidade laboral das mães, que mantinham uma dupla jornada
de trabalho, em casa e no emprego formal, como nos casos de Letícia, cuja mãe
inicialmente foi “obrigada” a trancar sua matrícula no curso de Letras, da UFMG, ou
nos casos de Maurício e Leonardo, cujas mães possuíam um emprego formal e
estabilidade no mercado de trabalho, exercendo as profissões de dentista e professora,
respectivamente.
No caso de Nora, mãe de Maurício, apesar de dispor dos serviços de uma
empregada doméstica, ainda assim diminuiu suas funções em seu consultório, para
conciliar com os serviços de casa e os filhos. O fato de não executar as tarefas
domésticas também não a isentava das imposições ligadas ao cuidado dos filhos e da
organização e manutenção da ordem doméstica. No caso da estudante Flávia, sua mãe
abandonou por quatro anos suas atividades profissionais para cuidar do filho de um ano
de idade e da filha mais velha de quatro anos.
Nesse sentido, as pré-escolas assumiam uma dupla função: primeiro, de
socialização das crianças, pela inclusão em um universo escolar em busca das primeiras
noções de alfabetização e, segundo, por proporcionar às mães a possibilidade de
manutenção de suas atividades profissionais, mas não com diminuição de suas funções
domésticas. Bruschini (2000, p. 70) mostra que os afazeres domésticos são tidos pela
sociedade brasileira como de responsabilidade da mulher, independentemente de sua
situação social, posição que a mulher ocupa na família ou se possui ou não um emprego
formal.
Quanto ao Ensino Fundamental, do total de pesquisados, quatro concluíram o
seu percurso escolar em escolas privadas até a conclusão do Ensino Médio. Desses
estudantes, três adotaram um modelo misto de escolarização apenas para os anos
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iniciais do Ensino Fundamental. Foram os casos de Leonardo, Maurício e Anna. A
escolha por escolas públicas se deu, no primeiro caso, pelas limitações financeiras da
família, que impediam a matrícula do filho em uma instituição privada; nos dois outros
casos, pela tradição da escola, a posição de destaque regional que ela ocupava. Nesses
casos, vemos que a escolha por instituições privadas de ensino não pode ser vista como
uma generalidade, dadas às origens sociais do grupo pesquisado, e nem esperar que a
escolha dessas famílias esteja necessariamente voltada para a rede privada de ensino,
assim como constatado por Nogueira (2003, p. 129). Como a autora nos mostra, em
algum momento, as famílias mais favorecidas podem recorrer à escola pública, nos anos
iniciais, principalmente. Entretanto, temos que a escolha de estabelecimentos privados
por essas famílias é tida como uma forma de conduzir por um “caminho promissor” a
escolarização dos filhos. Essas famílias se dotavam da “certeza” de que a escola privada
poderia facilitar o ingresso dos filhos na universidade; no caso do curso de Medicina,
em uma universidade pública.
A escolha pela instituição escolar para o Ensino Fundamental até então era
realizada pelos pais, com algumas interferências permitidas aos filhos, mas priorizando
sempre o que eles denominavam de “qualidade” no ensino. Essas famílias também se
utilizavam da rede de contatos com parentes, vizinhos e colegas de trabalho na busca e
definição das “melhores” opções de escolas, como no caso de Anna, Flávia, Luís e
Leonardo.
Uma unanimidade encontrada em todas as entrevistas diz respeito à regularidade
do percurso escolar desses jovens. Eles não sofreram uma reprovação sequer, ainda que
em alguns casos possamos ter visto alguns deslizes em notas e “frouxidão” na conduta
escolar, como nos casos de Maurício e Leonardo. Ainda assim, eles se mostraram
estudantes portadores de uma boa vontade escolar que evitou que eles sofressem
reprovações durante seu trajeto. Nesses dois casos, também não podemos deixar de
mencionar a atuação materna frente às dificuldades pedagógicas dos filhos. Elas
procuraram evitar uma possível reprovação, buscando o auxílio extra através das aulas
de “reforço” escolar, demonstrando capacidade de antecipação aos resultados
desfavoráveis e indesejáveis.
O relativo êxito escolar dos dois jovens anteriormente mencionados também nos
revela a disposição dos pais para que esses “tropeços” iniciais não se efetivassem em
reprovações. Brandão (2003a) vê a utilização de aulas particulares, em famílias de alto
capital cultural, como as pesquisadas por ela, como a posse do “senso do jogo”, a
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capacidade que essas famílias possuem de acionar estratégias corretivas no primeiro
sinal de insucesso escolar, como também constatadas pelas famílias aqui pesquisadas.
A busca por opções de escolas definidas pelos pais como de “qualidade” enfatiza
a necessidade dessas famílias da construção de um “projeto” de escolarização que
permitisse aos filhos uma diferenciação em seus trajetos. Essa peculiaridade permitiria
aos jovens o acesso ao Ensino Superior. Nota-se aqui a necessidade da realização de um
“investimento” inicial para a efetivação desse “projeto” de escolarização. Nesse sentido,
vemos a noção de “intencionalidade” presente na conduta dessas famílias que, apesar de
não demonstrarem interesse em definir um curso para o filho, possuíam a intenção de
facilitar o seu acesso ao Ensino Superior público. Principalmente depois que os jovens
deixavam claro o desejo por cursar Medicina.
Buscamos considerar os padrões de “qualidade” definidos por essas famílias
como norteadores para a escolarização dos filhos. A escola de “qualidade”
primeiramente era vista como uma instituição privada de ensino. Para essas famílias, as
escolas da rede pública apresentavam limitações pedagógicas que poderiam impedir o
“plano” dos filhos em ingressar na universidade.
Essa escola de “qualidade” apresentava opções variadas de “bom” uso do tempo
pelas crianças, seja dentro da instituição como em casa, através dos deveres e trabalhos
coletivos que “incitavam” a dedicação e o empenho dos filhos em contrapartida ao
tempo “perdido” na rua, na televisão ou no videogame.
Essas escolas também ofereciam cursos extras, como uma iniciação a um
segundo idioma, em sua maioria o Inglês, e parquinhos internos para a recreação com
segurança das crianças. Entretanto, em segundo plano, a expansão da sociabilidade e
práticas esportivas também faziam parte do eixo norteador de escolhas dos
estabelecimentos de ensino.
Para o grupo pesquisado, a presença de uma quantidade significativa de saber
escolar genérico e específico, materializado sob a forma de tarefas escolares, se
mostrava relevante para os pais, pois evitava esse tempo livre dos filhos em casa. Os
pais viam essas demandas como uma forma da escola estreitar a relação com a família,
como uma maneira de se fazer mais presente no cotidiano dos filhos por meio dos
deveres ou de outras tarefas como os trabalhos escolares.
É importante ressaltar que essas escolas se mostravam presentes também na
rotina familiar, por meio de bilhetes diversos, sob o formato de convites aos pais para a
participação em alguma reunião ou para convocá-los para discutir questões atinentes ao
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comportamento disciplinar e ao aproveitamento dos filhos. A busca pelo “melhor” tipo
de escolarização, a mais distintiva e a que se revelara favorecedora de um expressivo
acúmulo de material teórico escolar e práticas culturais distintivas se mostrara o
denominador comum dessas famílias. Podemos constatar essa preocupação na escolha
dos estabelecimentos de ensino para os seis estudantes, mas, como exemplos, podemos
citar os estudantes Leonardo e Letícia.
Leonardo sentiu uma diferença na mudança de escolas, na passagem para o 5º
ano, no aumento do número de deveres escolares, nas práticas de lazer proporcionadas
pela escola e na proximidade com a residência da família. Para a família de Maurício,
vemos que a mudança de escolas foi motivada pela adoção de um “novo” método
apoiado no construtivismo e sobre o qual os pais não dispunham conhecimento que
pudesse dar a eles a certeza de uma manutenção na “qualidade” do ensino, o que
ocasionou a mudança de estabelecimento escolar.
No caso de Letícia, a mãe privilegiava a proximidade entre a residência da
família e a escola dos filhos, apoiada no conforto que a distância entre as duas instâncias
dariam aos filhos e pensando no trajeto que seria realizado por eles. Ela também
“abusava” de seu “olhar” esclarecido sobre o sistema educacional, utilizando o seu
conhecimento de professora a favor dos filhos durante a escolha das instituições
escolares.
Nesse sentido, percebemos que os pais efetivaram o quanto possível o que Souza
(1990) definiu como circuito virtuoso, ou seja, a manutenção dos filhos em escolas
privadas durante a Educação Básica para no futuro conseguirem ingressar no Ensino
Superior público. No caso dessas famílias, o circuito virtuoso se fez ainda mais
necessário por se tratar de um curso seletivo e prestigioso como a Medicina. Para a
maioria delas, era inviável a incursão dos filhos em universidades privadas para esse
curso pelos “elevados” valores mensais a se pagar.
O investimento inicial de escolarização em estabelecimentos privados demonstra
o caráter meticuloso e esclarecido dessas famílias sobre o sistema educacional. Elas
buscavam refinar os seus conhecimentos ao longo dos anos sobre as “melhores” opções
de escolas. Nesse sentido, aproveitavam para avaliar a possibilidade de inserção dos
filhos, tendo em vista a situação socioeconômica familiar. A construção do
conhecimento dessas famílias sobre as escolas-alvo de seus objetivos muitas vezes se
originava da familiaridade que já possuíam com a escolarização do filho mais velho. Os
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pais mediam os possíveis “erros” e “acertos” cometidos com os primogênitos para
ajustarem o trajeto “perfeito” para o filho mais novo.
Enfatizamos que o curso de Medicina assume a posição de curso prestigioso
através da concorrência estabelecida pelos jovens ainda no processo de entrada na
universidade (FIAMENGUE, 2002, p. 46). E, por essa concorrência estabelecida,
sobretudo em universidades públicas, constatamos que essas famílias, assim que
assumiam o plano dos filhos de cursar Medicina também como um “plano familiar”,
buscavam a inclusão dos filhos em estabelecimentos privados. Essa era a estratégia mais
viável e que possibilitaria aos filhos cursar Medicina em uma universidade pública,
como pode ser visto com os estudantes Leonardo e Anna, por exemplo. À medida que
viam a Medicina no horizonte dos filhos, essas famílias buscavam “novas” escolas cujo
status era favorecido pela tradição e o renome que possuíam na cidade.
Almeida (2004, p. 30) nos mostra que as propriedades que definem uma escola
como de qualidade estão associadas ao espaço escolar ocupado por elas, como a
distribuição hierárquica das escolas, a distribuição dos alunos entre as instituições e as
diferenças de orientação pedagógica. Contudo, a autora toma o vestibular como o
principal elemento estruturador para a definição da hierarquização das escolas
secundárias (ibidem, p. 31).
Nos casos em que as escolas não se constituíam referência de qualidade para as
famílias, identificamos o interesse na busca por instituições de nível técnico, como os
CEFETs. No imaginário dessas famílias, as escolas de nível técnico qualificariam os
filhos tanto para o mercado de trabalho como para o vestibular, já que gozam de certa
respeitabilidade social. A preferência por esse tipo de escola pode ser encontrada nos
relatos dos estudantes Luís e Flávia, que tiveram os seus percursos escolares traçados
por toda a Educação Básica em estabelecimentos públicos.
Para esses estudantes, a entrada nas escolas de nível técnico significava mais do
que a sua profissionalização. Elas seriam a “garantia” de se prepararem para a
concorrência dos vestibulares. Essa era uma ação consciente desses estudantes que
sabiam de suas reais chances de passarem em um vestibular como a Medicina e se
“agarravam” nessa possibilidade para conseguirem estar em igualdade de capital escolar
com os seus concorrentes.
A localização da escola também era favorecedora de um maior aproveitamento
do tempo às práticas escolares dos jovens. Logo, consideramos relevante mencionarmos
a utilização desse recurso pelas famílias, especialmente pelos pais. Para essas famílias,

176
ela se constituía na garantia de segurança e conforto dos estudantes no transporte até a
escola. Em condições especiais, os pais chegaram a utilizar o transporte coletivo
especializado na condução de estudantes, como para Leonardo que estudou por um
tempo no Promove. Essa escola se localizava na região da Pampulha e distante da
residência da família, situada em Venda Nova, grande Belo Horizonte. Entretanto, essa
escolha foi realizada durante o Ensino Médio, um período em que esses pais
outorgavam aos filhos o “direito” de escolha das instituições escolares que gostariam de
frequentar frente às suas necessidades pedagógicas. No caso de Leonardo, os pais
pagavam um ônibus especializado no transporte de estudantes. Entretanto, isso não
reduziu o “peso” dessa variável sobre o cotidiano do jovem, pois a distante localização
foi o principal motivo para a sua mudança de estabelecimento escolar.
A proximidade com a escola era privilegiada pelos pais, principalmente durante
a infância dos filhos, pois permeavam o imaginário desses pais os efeitos da realidade
social em que estavam inseridos: insegurança e violência urbana. Entretanto, mesmo em
situações como as que se enquadravam Maurício e Anna, em que a proximidade com a
escola era relativamente pequena, os pais conduziam os filhos em veículos próprios.
Dessa forma, eles conseguiam obter maior aproveitamento do tempo, como no caso de
Maurício, em que os horários de início e término das aulas coincidiam com os horários
de expediente do pai no consultório. E, para o caso de Anna, em que a mãe considerava
que o transporte da filha era uma forma de garantir o aproveitamento do tempo que
parecia assegurar a sua dedicação às atividades escolares e à preparação para o
vestibular.
Para o Ensino Médio, percebemos que, do conjunto das escolas frequentadas por
esses estudantes, quatro pertenciam à rede privada e duas à rede pública de ensino,
como as de Flávia e Luís. Relembrando o percurso escolar feito por esses estudantes, de
todo o conjunto aqui analisado, três concluíram o Ensino Médio nas mesmas escolas em
que concluíram pelo menos parte do Ensino Fundamental.
O Ensino Médio foi cursado por Anna, Letícia, Leonardo e Maurício em
estabelecimentos de ensino privado. As escolhas dos estabelecimentos de ensino se
dirigiam às instituições que apresentavam referência de “qualidade” no mercado
educacional, ainda que em um mercado regional, como em Sete Lagoas, Poços de
Caldas e São João del-Rei, por exemplo. A qualidade que buscavam era ressaltada pelo
“renome” da escola e pelas “aprovações dos alunos nos vestibulares”.
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Para os estudantes, esses estabelecimentos deveriam prepará-los para o
vestibular, dispondo de uma metodologia especializada para tal finalidade, assim como
nas aulas de Redação, nos plantões oferecidos e no aumento da carga horária exigida
nas aulas. Essas aulas se estendiam até a noite, como no exemplo de Maurício, que
possuía aulas durante a manhã e períodos da tarde e ainda frequentava o cursinho à
noite.
Nesse sentido, consideramos que o currículo adotado para o Ensino Médio pelas
escolas escolhidas caracterizava-se, para esses jovens, por um abrangente acúmulo de
conteúdos que pudessem fazer frente ao vestibular na contramão dos princípios
expressos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96.
Segundo as propostas educacionais apresentadas pelos Parâmetros Nacionais
para o Ensino Médio (2000, p. 17), essa etapa da escolarização básica se apoia na
formação do aluno baseada no desenvolvimento de competências e habilidades básicas
comuns, aliadas à integração e articulação dos conhecimentos, em atendimento a um
processo interdisciplinar para a inserção dos jovens na vida adulta. O que evitaria,
segundo essa visão de reforma curricular, a compartimentalização dos conteúdos e o
ensino baseado em uma formação específica do aluno.
Nessa perspectiva, os pais compartilhavam do desejo dos filhos de cursar
Medicina, proporcionando a eles a construção de um capital escolar que os capacitasse
para o vestibular, ou como os pais mencionam em seus relatos, ofertando aos filhos uma
“base boa” para estarem aptos a vencer a concorrência. Ainda que para nós o sucesso no
vestibular não esteja associado apenas ao capital escolar, mas também às diferenças
entre o capital cultural construído por cada jovem. Para Brandão (2003a), a distância
que separa as práticas sociais e culturais dos jovens das exigências das escolas parece
indicar que parte do trabalho pedagógico bem-sucedido dessas escolas encontra no
patrimônio cultural herdado e internalizado pelos jovens no meio familiar, a estrutura
necessária para garantir o bom desempenho de sua clientela.
A passagem para o Ensino Médio era tida pelas famílias como uma “passagem
de rito” (MAUSS, 1979), um período transitório, mas de vivências intensas, em que
imperava a necessidade de preparação para uma “nova” etapa: o vestibular. O Ensino
Médio assumia um caráter propedêutico, no qual se evidencia o desejo latente e,
diríamos, quase certo de ingresso na universidade. A partir de então, a escolha pela
instituição escolar passava a ser também delegada aos filhos diante de suas necessidades
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preparatórias. Nesse sentido, os filhos passavam a dispor de maior autonomia quanto
aos estudos, posições tomadas e escolhas futuras de espaço de formação superior.
A escolha das instituições de Ensino Médio ganhava traços mais específicos,
principalmente no que se referia à “qualidade”. Para esse momento, os jovens
precisavam de uma escola que estava além de uma instituição socialmente bem
conceituada. Eles precisavam de uma preparação específica para o vestibular de
Medicina em uma universidade federal. Nesse caso, não bastava apenas ser uma “boa”
escola, mas buscava-se por aquela que parecia “garantir” o futuro sucesso do filho no
vestibular. Para eles, tratava-se de um “investimento”.
Os pais de Anna se utilizaram do conhecimento dos professores que deram aulas
para a filha mais velha e entraram em contato com esses professores para a averiguação
da escola em que poderiam matricular Anna. O objetivo era atender à prioridade da filha
de passar no vestibular de Medicina. Ainda que eles reconhecessem a “boa” fama da
escola frequentada pelos filhos mais velhos, faltava ainda à tal escola possuir um índice
maior de aprovações de ex-alunos nos vestibulares, principalmente pelas aspirações de
Anna em cursar Medicina. Para a escolarização de Flávia, seus pais utilizaram o
conhecimento de familiares, como uma irmã do pai que trabalhava na Secretaria de
Educação, para a escolha da “melhor” opção de estabelecimento escolar para a
matrícula da filha.
Os pais de Leonardo também se apoiavam nas especificidades da profissão da
mãe, que é professora e possui uma rede de contatos ativa dentro do universo escolar.
Os pais de Luís buscaram a opção mais viável de escola através dos contatos com os
seus colegas de trabalho no universo da indústria e pela experiência que estes possuíam
com o ingresso dos filhos em estabelecimentos escolares. Os pais utilizavam a
experiência alheia para escolher a escola em que matriculariam Luís e, sobretudo,
fugiam das greves que pareciam fazer parte do cotidiano das escolas públicas regionais.
Contradição de um pai criado no meio operário, mas de aspiração social ascendente.
O vestibular era o momento em que os estudantes e os pais colocavam à prova
todo o “investimento” realizado durante a Educação Básica. Essas famílias demonstram
um trabalho consciente na escolarização dos filhos desde a Educação Básica até o seu
ingresso na universidade. Trabalho visto sob a forma de ações voltadas para o maior
aproveitamento escolar, como aulas particulares, a escolha por escolas da rede privada e
a participação dos pais nos assuntos escolares. Contudo, a chegada hora do vestibular
nos mostra quão relevantes e precisos foram os “investimentos” escolares realizados
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pela família. É no vestibular, sobretudo, de um curso como a Medicina, altamente
concorrido e seletivo, que esses estudantes colocaram em prática os conhecimentos
escolares construídos ao longo dos anos.
Nessas circunstâncias, a competição entre os candidatos para o vestibular de
Medicina coloca em evidência o valor do capital cultural transmitido a cada jovem
estudante. Como no início do trabalho já havíamos exposto os dados produzidos pela
COPEVE, da UFSJ, que nos revelam o grau de competição estabelecido neste curso. O
primeiro vestibular de Medicina15da UFSJ mostrou uma relação de candidatos por vaga
da ordem de 95 candidatos em contraposição aos demais cursos do campus, que nos
mostraram números bem mais modestos como Bioquímica, 8; Enfermagem, 11; e
Farmácia, 14 candidatos por cada vaga. Devemos levar em consideração que os quatro
cursos são de turno integral e tiveram nesse ano um número de 50 vagas abertas para
cada um dos cursos.
Desse modo, constatamos a preferência dos estudantes por cursinhos
“especializados” na aprovação para o curso de Medicina, ou seja, que possuem número
maior de aprovações nos vestibulares para esse curso, conforme considerações dos
estudantes. O que verificamos, em especial, na escolha por dois cursinhos16 localizados
em Belo Horizonte. Entretanto, o nosso ponto de análise se estabelece na escolha
consciente desses estudantes, e não nas especificidades que esses pré-vestibulares
podem apresentar aos olhos dos jovens.
Nesse sentido, consideramos que a escolha por estabelecimentos do Ensino
Médio e, em seguida, por cursinhos “especializados” se confere na distinção oferecida
por essas instituições. Diferenciações estabelecidas por meio de um conjunto de
conhecimentos escolares e práticas pedagógicas específicas e que as tornavam
instituições em potencial para os estudantes.
Tomamos distinção no sentido da “diferença inscrita na própria estrutura do
espaço social quando percebida segundo as categorias apropriadas a essa estrutura”
15

Esses dados que nos ajudam a reforçar o caráter seletivo do curso de Medicina, ainda que para uma

universidade relativamente jovem como a UFSJ e com um curso ainda pouco conhecido. Disponível em:
<http://www.ufsj.edu.br/copeve/candidato_vaga.php>. Acesso em: 2 abr. 2012.
16

Não constitui parte deste trabalho fazermos referência a algum cursinho, seja pela notoriedade social ou

pelas dimensões pedagógicas exaltadas pelos estudantes. Entretanto, consideramos importante mencionar
a eloquência dos jovens por dois cursinhos, em especial e que, segundo eles, apresentam maiores índices
de aprovação nos vestibulares para Medicina.
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(BOURDIEU, 2011, p. 144). Como Leonardo se referiu ao cursinho frequentado por
dois anos consecutivos. Para o estudante, o pré-vestibular se distinguia dos demais por
apresentar recursos pedagógicos diferenciados, como uma vasta biblioteca, professores
monitores, cabines individualizadas de estudo e a participação dos professores nas
demandas individuais dos estudantes.
Logo, compreendemos que essas instituições marcam esses jovens pela
interiorização das formas de pensamento e de ação e que constituem o produto mais
específico de um sistema de ensino (BOURDIEU, 2009, p. 206). E que, a nosso ver,
conferem maiores chances aos jovens de vencer a acirrada competição para o curso de
Medicina, em uma universidade federal, mesmo que isso se dê por longo tempo e em
uma jovem universidade, em um curso recém-criado, que não aparecia como prioridade,
mas que se oferece como solução para um investimento que parecia ter se revelado
equivocado diante de tantos insucessos iniciais.

8.2 O tipo de jovens pesquisados

Dentre os nossos questionamentos iniciais e que mobilizaram a construção do
objeto de pesquisa, buscávamos compreender o tipo de estudante que busca a Medicina
como opção de curso. E mais, que tipo de estudantes são esses que não apenas
escolheram a Medicina, mas conseguiram persistir determinadamente para vencer a
concorrência no vestibular para uma universidade pública e ingressar na Medicina?
Inicialmente, na metodologia, mostramos o tipo de jovens de que a pesquisa se
ocupa: estudantes cujas idades variam entre 21 e 26 anos e pertencentes a famílias das
classes médias. Algumas variáveis discutidas nos questionários socioeconômicos que
eles responderam contribuíram para que fossem identificadas as categorias sociais às
quais pertencem. Entretanto, é na contextualização das entrevistas que podemos explicar
o tipo de estudantes de que estamos tratando de forma específica.
As nossas análises nos revelam que se trata de estudantes que associaram uma
rotina diária e “densa” de estudos domiciliares com as propostas pedagógicas dos
cursinhos escolhidos para tal finalidade. Eles pertencem àquela categoria que Romanelli
(1995, p. 453) define como um estudante de tempo integral, que se caracteriza pela
possibilidade do estudante se dedicar somente aos estudos, sem a obrigatoriedade de se
manter financeiramente. No caso de Romanelli, o autor se referia a estudantes de
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graduação. Contudo, a definição nos parece cair muito bem para os estudantes aqui
perfilados.
Entretanto, o caso de Luís foge à regra de ser um estudante de tempo integral.
Ele utilizou a inserção temporária no mercado de trabalho para conseguir se matricular
em cursinhos com maiores índices de aprovação nos vestibulares para Medicina, cujas
mensalidades eram “elevadas” para o orçamento dos pais. Nesse caso, podemos
constatar que, ainda que o jovem tenha se utilizado desse recurso por um tempo, em
determinado período ele abriu mão de seu emprego para estudar em tempo integral e se
dedicar às aulas no cursinho e aos estudos domiciliares. Essa é uma típica família do
meio operário, moradora na cidade industrial, cuja ética do trabalho é muito forte.
Todavia, encontra-se em uma curva de ascensão social e cultural.
Esse estudante seguiu até a finalização do Ensino Médio sem necessitar buscar
um

emprego

formal.

O

recurso

dos

trabalhos

remunerados

era

utilizado

temporariamente para o estudante conseguir adquirir o capital suficiente e financiar
cursinhos “mais caros”. Dessa forma, o jovem dispunha da possibilidade de frequentar
os pré-vestibulares que julgava contribuir em sua classificação e que exigiam dedicação
exclusiva. Por outro lado, encurtava o tempo necessário aos estudos para a empreitada
pretendida.
Ao longo das entrevistas, uma característica peculiar foi se firmando em meio às
falas dos entrevistados. Percebemos que se trata de estudantes determinados em seu
empenho de cursar Medicina. Entretanto, eles conheciam as suas reais chances de
ingresso na universidade pública, preferencialmente a UFMG. Estamos tratando aqui de
estudantes portadores de um significativo conhecimento escolar, o que nos referimos à
identificação de práticas pedagógicas diferenciadas, ao conhecimento sobre a
metodologia utilizada pelos professores e ao interesse por instituições de maior prestígio
social. Ainda que se tratasse de estudantes de pouca idade, as entrevistas nos mostraram
que esses jovens conseguiam distinguir um “bom” ensino, seja da escola em que
estiveram um dia matriculados ou daquelas em que ansiavam por ingressar para
aumentar as suas chances no certame.
O conhecimento desses jovens sobre os mecanismos do sistema escolar se
origina de suas experiências em outras instituições, que lhes possibilitaram fazer uma
comparação entre as escolas. Em outros casos, a visão que construíram dessas escolas
estavam entrelaçadas às experiências vivenciadas por parentes, amigos ou vizinhos de
rua, como nos casos de Anna, Leonardo e Maurício.
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Anna e Leonardo se utilizaram, como já dito anteriormente, de uma relativa
proximidade com determinados estabelecimentos de ensino, graças também ao
conhecimento que irmãos e pais possuíam sobre a organização e funcionamento escolar.
No caso de Maurício, em especial, vemos que a passagem do irmão mais velho para um
segundo cursinho, com maior índice de aprovações nos vestibulares para Medicina,
motivou, também, a mudança de Maurício para o pré-vestibular escolhido pelo irmão
até a sua aprovação.
Nesse sentido, vemos que o capital social posto em prática por esses estudantes
se mostrou relevante na construção do perfil dessas escolas e o que os orientou na busca
pelas “melhores” opções. O que mais uma vez nos revela a importância do “capital
social como instrumento de acumulação do capital cultural” (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2009, p. 53). Entretanto, ressaltamos que, apesar de conhecerem as
“melhores” escolas, era necessário também ter um capital econômico que legitimasse
tais escolhas. Caso contrário, buscavam-se as opções mais viáveis, como no caso de
Flávia e de Luís. Ambos os perfis são marcados pela presença de “outros” que os
auxiliaram na identificação de “boas” escolas e contribuíram para as futuras escolhas,
como no desejo de ambos em ingressar no CEFET.
Compreendemos que esses jovens passaram pelas escolas sem grandes
problemas disciplinares ou de rendimentos. Os gráficos dispostos ao longo dos perfis
dos estudantes mostram o bem-sucedido percurso traçado por eles ao longo da
Educação Básica, com alguns decréscimos de rendimento durante o Ensino Médio, mas,
ainda assim, acima dos 60% da média escolar. Contudo, as sucessivas reprovações nos
vestibulares se associavam ao grau de distanciamento entre a cultura internalizada e
construída por esses jovens ao longo de sua trajetória pessoal e familiar e a cultura
legitimada e transmitida pela escola.
A identidade escolar dos seis jovens pesquisados mostra estudantes de boa
vontade escolar e ajustados aos princípios que regulamentam as condutas e normas
disciplinares e pedagógicas. Essas disposições contribuíram também para que os
estudantes atingissem o curso de Medicina. Aliado ao capital escolar construído ao
longo da Educação Básica, em estabelecimentos privados, mais as perspectivas
pedagógicas dos cursinhos. Entretanto, não desconsideramos a importância do capital
econômico dessas famílias para o financiamento desses recursos.
Temos de pensar que, na maioria dos relatos, o desejo inicial dos estudantes não
era apenas cursar Medicina, mas cursá-la em universidades como UFMG, USP,
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UNIFESP, UFJF e UFF, instituições públicas que ocupam o topo de uma hierarquia
universitária. Contudo, chamou a nossa atenção um desejo especial pela UFMG,
motivado também pela proximidade entre a universidade e os locais de moradia das
famílias, em sua maioria, situadas em Belo Horizonte. A UFSJ foi uma “opção” que se
foi construindo, lentamente, diante de sucessivos insucessos e dificuldades encontradas,
executando-se um “ajuste” do desejo à realidade, em uma perfeita “causalidade do
provável”. O que para Bourdieu (2010a), significa que:

As disposições constitutivas do habitus que estão duravelmente
inculcadas pelas condições objetivas tendem a engendrar expectativas
e práticas que são objetivamente compatíveis com essas condições e
previamente adaptadas às suas exigências objetivas (p. 85)

Para três dos seis estudantes, havia a preocupação em não sobrecarregar as
despesas da família com gastos escolares. Constatamos em seus percursos uma
mobilização dos jovens em não “decepcionar” seus pais. Portanto, eles assumiam para
si a responsabilidade de terem “bons” rendimentos mensais durante a Educação Básica e
também nos cursinhos, o que pode ser constatado nos relatos de Leonardo, Luís e
Flávia.
Essa responsabilidade se origina da visão que os jovens construíram de seus pais
e das dificuldades financeiras que as famílias passaram em determinado momento da
trajetória familiar. Isso nos leva a pensar que esses jovens, em algumas ocasiões,
abdicaram do desejo de incursão em algumas escolas “prestigiosas” para “preservar” os
recursos familiares disponíveis. Situação visualizada no caso de Flávia, que não quis se
matricular em um cursinho renomado de Belo Horizonte; e no caso de Leonardo, que
volta e meia se preocupava com o seu rendimento na escola por sentir-se obrigado a
mostrar bons resultados, já que seus pais pagavam mensalidades “elevadas”. Além de se
ver na “obrigação” de passar em uma universidade, ainda que da rede privada, como
prova definitiva de seus “esforços” e dedicação no cursinho.
O que vemos são jovens altamente mobilizados a vencer as barreiras impostas
pelos vestibulares para a conquista por uma vaga em Medicina, ainda que perdurassem
anos, como ocorreu principalmente com os estudantes Flávia, Leonardo, Letícia e Luís.
Os estudantes Flávia e Leonardo tentaram por quatro anos consecutivos passar pelo
vestibular; Luís, por cinco anos; enquanto Letícia, por seis anos. Ainda que o “peso” das
reprovações os abalasse em cada tentativa frustrada, eles continuavam na disputa, visto
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o aumento de suas pontuações nos vestibulares, cada vez mais próximos da aprovação,
em um movimento muito similar daquilo que Jean-Pierre Terrail (1990) denominou de
“autodeterminação selvagem”.
No caso desses estudantes, nos últimos vestibulares, suas notas os habilitavam a
cursar qualquer outro curso das universidades escolhidas, com exceção da Medicina.
Condição que ressalta o significado da concorrência para esses jovens, como se pode
ver no discurso externado pela estudante Letícia “[...] na Medicina, você não pode ir
mal, não é. Não existe isso. Você não pode ir mal em uma matéria. Você tem que ir bem
em todas”. Temor também demonstrado por Flávia em seu relato: “Quando eu fazia
simulado eu ficava aos prantos, porque me batia um desespero enorme! Como é que eu
vou passar em Medicina desse jeito?” E, até mesmo pelos pais que sentiam o “peso” da
concorrência sobre os esforços dos filhos, como podemos ver no discurso dos pais de
Anna: “Se você não estudar muito, se você não passar na frente do outro que está ali, só
estudando, você fica pra trás! Porque a concorrência é muita” [mãe]. “E, tem outra, você
já pensou você perder um ano?” [pai de Anna].
Os sucessivos vestibulares habilitavam esses jovens cada vez mais a se
aproximarem do “sonho” de cursar Medicina à medida que compreendiam “as regras do
jogo” (BRANDÃO, 2003a), a forma como se empreendia a disputa entre os candidatos,
ao passo que compreendiam as exigências dos vestibulares e as incorporavam em suas
práticas de estudo diárias.
Esses estudantes nos mostram, além de sua mobilização nos estudos, o quão era
importante demonstrar aos pais que eles faziam por merecer todo o capital econômico
investido no processo de entrada na universidade. São estudantes que se mostravam
atentos ao “investimento” dos pais em sua escolarização e, por esse motivo, se sentiam
na obrigação de repor esse investimento, ainda que nada fosse cobrado. É o que
podemos ver nos relatos de Leonardo:

Passei [na Unifenas], recebi a cartinha em casa, estou estudando, era
uma prova para mostrar para meus pais que eu não passei onde eu
queria, mas eu não estou desperdiçando meu tempo e nem o dinheiro
de vocês. Eu precisava daquilo [...]. Eu queria mostrar a eles. [...]. Eles
valorizam, assim, mais o meu esforço do que meu resultado, isso
ficava sempre claro para mim, só que para mim não, eu queria mostrar
para eles que meu esforço tinha um resultado.

Ou no caso do estudante Luís:
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[...] eles exigiam que a gente estudasse, eles davam essa condição pra
gente: ‘Olha você não precisa trabalhar, não. Muita gente começa a
trabalhar cedo’. Eles permitiram que só estudasse. ‘Você tem que
estudar e fazer a sua parte, que você estudando, você vai ter um futuro
melhor que o nosso’. Então, eu sempre ouvi isso.

Notamos, também, a importância dos discursos dos pais ao longo do percurso
dos jovens em alusão à importância de um prolongamento escolar, principalmente
associando a posse de um diploma a uma “boa” colocação no mercado de trabalho. Isso
nos mostra a necessidade de um diploma para esses jovens, o que se efetivava por meio
da inculcação do discurso parental como um discurso estruturador dos anseios dos
filhos.

8.3 A socialização dos estudantes até o ingresso na universidade

Um dos parâmetros estabelecidos no início do trabalho diz respeito às condições
de socialização em que esses estudantes estavam inseridos. Ao longo do período de
finalização da Educação Básica, os estudantes abriram mão de suas relações sociais
mais amplas, com amigos e conhecidos de bairro, em prol de uma maior valorização da
vida escolar e da rotina de estudos domiciliares que eles se impuseram. Essa imposição
nascia de um denominador comum, encontrado em todos os relatos, que era a visão de
um “concorrente que não descansa nunca” e requer do candidato ao curso de Medicina
extrair de si todas as suas possibilidades escolares. O que, na visão dos mesmos, estava
associado à qualidade do ensino e à intensidade que atribuíam aos seus estudos.
Entretanto, o que foi limitado na sua vida prática foram os momentos de lazer, como os
passeios ao shopping, aos bares nos finais de semana e limitações nas práticas de
esportes, como nos casos de Leonardo e Maurício. Atividades que até então eram
realizadas por esses jovens nos finais de semana.
Ao longo do trabalho, percebemos que são vistas como práticas de lazer desses
jovens os passeios com os colegas de escola, a frequência a clubes recreativos e as
reuniões familiares na casa dos avós nos finais de semana. Sobre o assunto, Brandão
(2003a) analisa a influência da mídia e da “cultura de massa” sobre os padrões de
consumo culturais das famílias pertencentes aos grupos sociais mais favorecidos
economicamente. A autora também sinaliza para a circulação desses jovens e a
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centralidade da escola como o meio convergente na constituição do círculo de amizades.
O fenômeno de sociabilidade entre os jovens, estabelecido no âmago escolar, era
também estendido para além do espaço escolar.
Nesse sentido, consideramos como sociabilidade o “fenômeno”, uma “forma de
interação destituída dos laços de conteúdo” (SETTON, 2004, p. 99). O que só ocorre
entre indivíduos socialmente semelhantes, sendo constituída por uma relação entre
iguais e estabelecida pelo prazer de fruir o convívio com os pares. Condição que
presenciamos nos relatos de Leonardo, Luís e Maurício.
O estudante Leonardo se utilizava da sua rede de contatos constituídas na escola
para se integrar aos eventos esportivos, como os jogos de futebol. Já Maurício estendeu
os círculos de amizades da escola para o seu cotidiano, como nos passeios pelo clube
com os colegas de escola e nos encontros realizados em sua casa. No caso de Maurício,
percebemos uma atenção da mãe a esses círculos de amizades do filho e seu interesse
em mantê-los próximos, sob o seu olhar, o que fazia privilegiando os encontros dos
jovens em sua casa.
Entretanto, o processo de socialização está além das práticas de lazer
vivenciadas por esses jovens, mas se caracteriza por ser o “campo estruturado pelas
relações dinâmicas entre instituições e agentes sociais distintamente posicionados em
função de sua visibilidade e recursos disponíveis” (SETTON, 2002, p. 109). Nesse
sentido, também se deve pensar as relações vivenciadas por esses jovens na escola, nas
aulas particulares e também nas escolas de línguas como uma relação dinâmica de
coexistência às suas relações familiares. O que acreditamos se constituir em uma
relação de continuidade, de interdependência entre as instâncias família e escola (idem,
p. 110).
A socialização para esses jovens se constituía em um principio prático e até
“natural”, inerente ao universo de referências sociais compartilhadas e construídas
desde a infância, por meio das relações de parentesco e dos contatos estabelecidos fora
de casa, mais precisamente nas escolas. Ao longo dos anos de vestibulares, eles não
extinguiram as suas práticas de socialização. Pelo contrário, acreditamos que eles
tornaram mais ativas essas teias de relações, principalmente, com os sujeitos portadores
de determinado conhecimento escolar, o que lhes possibilitou tirar algum “proveito” em
benefício de sua escolarização. Podemos constatar esse fato nos casos de Flávia, que
utilizou sua rede de parentescos para o acompanhamento de seus resultados nos
vestibulares; ou no caso de Leonardo, que utilizou seus contatos no futebol para mudar
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as suas práticas escolares e buscar “novos” conteúdos para a sua preparação no
vestibular. Não podemos nos esquecer de Maurício, que mudou sua estratégia de estudo
por conselhos de seu primo.
Fazendo uma breve recapitulação desse caso para melhor situar o leitor,
Maurício frequentava as aulas do cursinho cotidianamente e as deixou para intensificar
sua carga horária de estudo em casa em prejuízo das aulas no cursinho e sem o prévio
conhecimento e consentimento dos pais.
Nesse sentido, acreditamos que a tessitura das relações sociais mantidas por
esses estudantes, especialmente no período posterior ao Ensino Médio, se manteve em
muitos casos associada às suas necessidades escolares imediatas, como a passagem no
vestibular. Compreendemos que, vinculado à urgência em passar no vestibular, os
estudantes criaram um estado de “vigília” constante, em que se obrigavam a permanecer
estudando, ainda que se sentissem preparados e fisicamente exaustos para tal finalidade.
Para atingir o objetivo principal em passar no vestibular de Medicina, esses jovens
reduziam as suas práticas de lazer em beneficio de uma vida mais centrada na
continuidade dos estudos.
Em contrapartida, a manutenção das relações sociais era vivenciada por eles nos
contatos estabelecidos na extensão do convívio familiar, na relação entre primos, que
também possuíam interesses em comum, como a entrada na universidade, como no
contexto familiar da estudante Flávia. Nessa perspectiva, as relações entre parentes
eram vistas como uma aprendizagem, em sua forma mais ampla, na busca por
“melhores” opções de universidade, a abertura de “novos” cursos e a troca de
experiências escolares vivenciadas por esses jovens e que poderiam vir a se tornar um
trunfo para se vencer a concorrência no vestibular.
Não podemos deixar de considerar como estratégia de socialização dessas
famílias o uso do tempo dos filhos empreendido nas atividades extra ao tempo passado
na escola. Nessas famílias, a socialização dos filhos passava por vias cada vez mais
diversificadas fora do contexto familiar, como nas várias atividades esportivas: natação,
karatê e futebol, e de complementação da educação familiar, como nas aulas de piano,
dança e línguas.
Mesmo que em alguns casos os filhos não frequentassem um clube de recreação,
as práticas esportivas realizadas na escola ainda assim eram vistas como momentos de
prazer mantidos entre os “iguais”, como no caso de Flávia. Essas possibilidades de
expansão social dos filhos eram estabelecidas, via de regra, pela proximidade entre as
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residências das famílias e os clubes que frequentavam, como nos casos de Letícia, Luís,
Leonardo e Maurício. As práticas esportivas eram possibilidades vistas por essas
famílias para a expansão do que elas valorizavam como uma educação de “qualidade”.
Educação formal, lazer e segurança se constituíam na tríplice aliança, sustentada por
essas famílias para que os filhos pudessem apresentar em suas trajetórias pessoais
atividades distintivas, que assegurassem a diferença entre outros grupos sociais.
Ressaltamos, também, a aquisição de um segundo idioma como uma prática de
socialização amplamente utilizada por essas famílias. Em todos os casos, vemos que a
aquisição de uma segunda língua se fez necessária para o objetivo desses jovens de
chegada à universidade. O domínio do Inglês é tido por essas famílias como uma
imposição ao desejo de ingressar na universidade em um curso como a Medicina. Eles
tomam essa atividade como uma distinção entre classes. Na visão dos pais de Anna, o
domínio da língua inglesa era visto como um fator de concorrência entre os jovens no
vestibular. Pelas demandas do vestibular, os pais propiciaram aos filhos a entrada e
permanência por anos em escolas de idiomas, como no caso de Maurício, que se
manteve matriculado aproximadamente por oito anos na Cultura Inglesa.
E, por que não ressaltar, as viagens de cunho pedagógico oferecidas pela escola,
como no caso do estudante Leonardo? Essas viagens eram destinadas ao conhecimento
da cultura local, geralmente de importância histórica, como a cidade de Ouro Preto. Ou
no caso de Luís, que viajava para cidades do interior de Minas Gerais com o intuito de
se apresentar com a banda da escola. Essas formas de socialização de Leonardo e Luís
estavam atreladas às oportunidades escolares vivenciadas por eles durante a ação
pedagógica, à aprendizagem dos conteúdos disciplinares valorizados durante os
passeios.
Acreditamos que a educação familiar apoiada nessa expansão das redes de
contatos dos filhos, mas, sobretudo, apoiada sobre um convívio com os seus pares, em
ambientes selecionados pelos pais, revela nessas famílias uma atenção e cuidado para
que os filhos convivam entre iguais, garantindo, dessa forma, a continuidade do
percurso escolar do jovem até a universidade. E, sobretudo, longe de agentes externos
que pudessem os distanciar de sua realidade sutilmente “controlada”, a exemplo de
famílias étnicas, como as armênias, localizadas em São Paulo, que, apoiadas nas
associações das colônias, criavam um anteparo de proteção desses jovens às tendências
de personalidade não valorizadas no subespaço étnico (GRUN, 2002, p. 72).
Acreditamos que essas práticas se caracterizam como a expressão da confiança dos pais
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a esses ambientes responsáveis por manter os elos de convívio entre meios familiares
muito próximos socialmente.

8.4 As práticas de estudo utilizadas pelos estudantes como forma de acesso ao
Ensino Superior

Ao longo das entrevistas, foram identificadas algumas formas de estudo
utilizadas por esses jovens e que se mostraram eficazes para a aprovação no vestibular.
Elas foram identificadas com maior intensidade ao longo dos anos de cursinhos e
utilizadas por esses jovens como uma maneira de potencializar o tempo dedicado aos
estudos. A tentativa de separação dessas práticas para efeito de apresentação e análise
não deve anular o fato de compreendermos que elas atuam conjuntamente, interrelacionadas nas dinâmicas empreendidas pelos jovens.

8.4.1 Estudar sozinho(a)

Esta foi uma modalidade de estudo vista em todos os relatos como a forma mais
utilizada de preparação, seja para as avaliações ao longo da Educação Básica ou para os
objetivos maiores, como a passagem pelo vestibular. Estudar de forma solitária para
esses jovens não se constituía em um sofrimento, como se pode imaginar. O ato
solitário oferecia a eles possibilidades de reflexões sobre o conteúdo abordado, além das
atividades realizadas nas salas de aulas. O ambiente caseiro e limitado de seus quartos
ofereciam a tranquilidade e a organização material de que precisavam para estudar. A
busca de ajuda era feita apenas àqueles portadores de um conhecimento legitimado por
esses jovens, como era o caso dos próprios professores, ou de professores particulares,
no caso da necessidade de reforços escolares, vistos nos relatos de Letícia, Maurício e
Leonardo. Em outros casos, os próprios jovens se constituíam como os “professores”
para os colegas da turma que apresentavam dificuldades, ou mesmo para os irmãos,
assim como constatado nos relatos de Flávia e Luís.
O ato de estudar sozinho propiciava a esses jovens uma organização do tempo
dedicado à aprendizagem de cada conteúdo e do material que iria ser abordado em cada
sessão de estudos. Dessa forma, eles podiam se beneficiar do caráter instrutivo dado a
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cada disciplina, o que podia ser visto na preocupação que eles demonstravam na
quantidade de material estudado por dia. Essa estratégia também pode ser vista em
Portes (2001) na trajetória de estudantes provenientes dos meios populares que
atingiram cursos altamente seletivos na UFMG, como nos casos de Esdras e Márcio, por
ele estudados.

8.4.2 Rotina diária de estudos domiciliares

Durante o Ensino Fundamental, a definição do conteúdo a se estudar e o
momento adequado para cada conteúdo eram realizados pelos jovens de acordo com as
possibilidades de tempo da mãe, que os auxiliava nas lições e na preparação para as
avaliações (CARVALHO, 2000, p. 144). No avanço dos anos escolares, os jovens
passaram a tomar as rédeas de sua escolarização no que se refere às práticas de estudo
mantidas no lar, definindo quando e o que estudar.
Até a conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os jovens
apresentavam uma rotina de estudos acompanhada da participação das mães na
realização das tarefas e também na “imposição” de estudar para as avaliações.
Especialmente no caso de Maurício, que “exigia” uma maior presença da mãe no
acompanhamento de sua vida escolar por causa de seu comportamento e conduta
dissonantes às regras escolares. Nos demais casos, como dos estudantes Anna, Letícia e
Luís, podemos dizer que havia uma menor preocupação dos pais quanto ao rendimento
dos filhos, já que eles se mostravam estudantes empenhados e preocupados em
apresentar um “bom” comportamento disciplinar e resultados escolares satisfatórios,
conforme nos mostram os gráficos dispostos em cada perfil de aluno aqui analisado.
Na progressão dos anos escolares, os jovens passaram a criar espaços de estudo
e momentos para realizar as tarefas, assim como estudar para as avaliações. Esse tempo
dedicado às práticas de estudo era estabelecido pelos próprios estudantes, contando com
a disponibilidade que possuíam de se dedicar apenas à vida escolar sem a necessidade
de trabalhar (NOGUEIRA, 2003, p. 145).
As formas de estudo, como a preferência por estudar sozinho, a definição do
conteúdo trabalhado ao dia e o tempo dedicado a cada disciplina durante as sessões de
estudo domiciliares, foram construídas por esses estudantes ao longo da Educação
Básica. Contudo, constatamos uma maior utilização dessas formas próprias de estudo no
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período de preparação em cursinhos, mas motivados pelo desejo de vencer as barreiras
impostas pelo vestibular.
Elas nos parecem metódicas, com horários definidos para início e término e com
certo ordenamento das disciplinas estudadas, o que nos leva a associá-las às formas de
estudo definidas pelas escolas. Parece-nos claro que esses jovens se baseiam em
fórmulas preexistentes, em práticas escolares de estudo, encarregadas de comunicar os
princípios de organização da escola. Seguindo a lógica de atuação da escola, esses
estudantes buscavam a utilização exaustiva do tempo de estudo como “um princípio da
não-ociosidade”, adjacente à organização disciplinar e ao uso de cada fração do tempo
no rendimento das atividades múltiplas, mas ordenadas (FOUCAULT, 2006, p. 130).
Já Luciana de Oliveira Campolina e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira
(2009, p. 375) nos mostram que a escola se constitui em um espaço constituído por uma
série de marcadores como as atividades rotineiras, a separação dos espaços funcionais e
as regras que são norteadoras das relações pedagógicas. O que nos permite falar que as
práticas sociais mantidas por esses estudantes ao longo de suas vidas escolares
contribuíram para delinear as formas domiciliares e rotineiras de estudo mantidas ao
longo da Educação Básica, mas, sobretudo, firmadas durante os tempos de cursinho.
Durante os períodos de cursinho, os estudantes associavam a necessidade
complementar de estudos diários em casa, aproveitando o conforto e a tranquilidade do
lar. Isso significa que, para esses estudantes, somente as aulas dos cursinhos eram
insuficientes para a aprovação que buscavam. Era preciso mais. Era preciso estudar
diariamente, sem folgas para conseguir se manter na concorrência por uma vaga na
Medicina. Como mencionam os entrevistados, era necessário um “tempo livre para
estudar”, para compreender o que se via nos cursinhos.
Ir para as aulas dos cursinhos e não ter um tempo “livre” para se dedicar, para se
“treinar” o que se aprendeu nas aulas, fazia do cursinho um lugar vazio em si. Para esses
estudantes, era necessário ir além de aprender somente. Era preciso pôr esses
conhecimentos em prática, “incorporá-los” através da prática diária, rotineira e
cansativa de todo o conteúdo trabalhado nas aulas.
Era no ambiente doméstico, com os livros, no espaço reservado para os estudos e
na disciplina que construíram que esses jovens conseguiam dar significado ao que
aprendiam nas aulas. Como menciona a estudante Anna: “Se deixasse, eu virava a
madrugada [...] às vezes, eu faltava na aula para estudar”. Podemos ver esse tipo de
estratégia também utilizada pelo estudante Leonardo: “Tempo para mim que eu não
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estudava era tempo perdido. Porque não vai voltar aquele tempo. Eu tinha que ficar
estudando, ficar estudando”. Ou no caso da estudante Letícia: “Eu lembro que eu tinha
um calendário, de segunda a sexta. Era organizado cada hora, cada turno, era uma coisa
que eu tinha que estudar”. O que nos mostra que as formas de estudo desses jovens
estavam fundamentadas na relação que mantinham com a disciplina escolar, no uso do
tempo, nos intervalos dados a cada disciplina e no processo de aprendizagem apoiado na
repetição das atividades.
Chegada a hora do vestibular, percebemos que esses estudantes assumiam a
responsabilidade de se submeterem a uma rotina diária de estudos que complementasse
as práticas pedagógicas estabelecidas pelos pré-vestibulares.
Nessa perspectiva, vemos que todos os estudantes aqui pesquisados adotaram
uma rotina de estudos “pesada”, com início definido, geralmente na parte da manhã e
com término ao anoitecer, com variações do tempo para a finalização das atividades.
Para além desse aspecto, é preciso avaliar também que esses jovens dispunham de um
espaço particular para o estudo e de fontes de informações disponíveis sobre diferentes
formas, como o material pedagógico específico, as enciclopédias, a assinatura de
revistas e a internet, por exemplo.

8.4.3 Os plantões oferecidos pelos cursinhos

Os plantões eram aulas extras oferecidas aos alunos que possuíam dúvidas e que
precisavam de um tempo a mais com o professor da disciplina. No percurso desses
jovens, notamos a utilização desses plantões como forma de “converter” o tempo livre
em casa em aulas extras no cursinho. Os plantões eram recursos pedagógicos utilizados
em alguns casos, como os de Letícia e Maurício, durante a Educação Básica, mas em
maiores proporções nos cursinhos, pela necessidade de preparação para o vestibular. A
estudante Flávia também lançou mão desse recurso como forma de ampliar as suas
horas de estudo com uma orientação extra do professor. Ainda que o tempo “ocioso” em
casa fosse utilizado também para se dedicar às práticas escolares, não se podia e,
tampouco, se devia abrir mão desses plantões, pois eles se configuravam em um
acompanhamento mais próximo do professor às demandas individuais dos estudantes.
Essa prática parece favorecer principalmente aqueles estudantes que apresentavam uma
preparação mais deficitária para se atingir o curso de Medicina.

193
8.5 Os investimentos materiais e simbólicos realizados pelos pais na escolarização
dos filhos

Mais do que investigar os estudantes, era preciso compreender a participação
parental durante o trajeto dos jovens até a universidade. Norteava as nossas indagações
o tipo de pais que disponibilizavam expressivos recursos econômicos e simbólicos para
a realização de um “sonho” do filho e, até certo ponto, sonho seus, também. Reiterando
o que tomamos como investimentos simbólicos, as expectativas e otimismos dos pais ao
longo de toda a Educação Básica, os sentimentos de angústia e frustrações que eles
vivenciaram durante os anos de tentativas de vestibulares “perdidos”. Além das
motivações e esperanças repassadas aos filhos. Até onde esses pais acreditavam em seus
filhos? Que tipo de mobilização foi realizada para que os jovens objetivassem o
ingresso na universidade?
O percurso escolar traçado por esses jovens durante a Educação Básica nos
revela a preocupação dos pais em colocá-los em instituições reconhecidas socialmente
pela “qualidade” do ensino. O acompanhamento mais estreito dos pais também se
mostrou revelador da expressividade que a escolarização denota para essas famílias. Na
verdade, consideramos indissociável classificar o percurso escolar de cada jovem aqui
pesquisado sem mencionarmos a participação dos pais. Não conseguimos relatar o
trajeto escolar desses jovens sem fazermos menção aos pais, ainda que em algumas
famílias essa presença se revele de forma menos expressiva do que em outras.
Para a identificação dos genitores, é interessante examinarmos os dados
referentes à idade cronológica e à escolaridade. Dos seis pais aqui pesquisados, quatro
possuem idade entre 50 e 59 anos; um possui 44 anos e um, 63 anos de idade. Entre as
mães, três possuem idade entre 40 e 49 anos e três com idade entre 50 a 59 anos de
idade. Quanto à escolaridade, apenas um possui o Ensino Médio completo, os demais
possuem Ensino Superior, sendo que dois estão em fase de conclusão. Das mães, uma
apresenta o Ensino Fundamental, três o Ensino Médio e duas possuem o Ensino
Superior.
Ao longo das entrevistas, presenciamos uma participação dos pais que tomava
vertentes variadas à medida que os filhos cresciam. Essa presença se mostrou mais
expressiva durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, em que a mãe se ocupava
de um acompanhamento mais “íntimo”, voltado para as necessidades escolares dos
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filhos, responsabilizando-se pelas tarefas escolares e reuniões propostas pela escola,
assim como constatado por D’Ávila (1998).
Durante a infância dos estudantes, esse tipo de presença dos pais, mais
necessariamente das mães, tornou-se mais evidente que ao longo dos anos seguintes.
Entretanto, consideramos que essa presença parental não se omite ao longo dos anos. A
limitada participação na condução das tarefas escolares é compreendida pela
impossibilidade dos genitores de interferir nas práticas pedagógicas. Essas tarefas eram
delegadas aos filhos assim que ingressavam no 5º ano do Ensino Fundamental, período
em que os conteúdos programáticos tornavam-se mais específicos conforme os
diferentes campos do conhecimento.
O que verificamos nesses relatos é uma alternância dos investimentos realizados.
Eles passaram a exigir dos genitores uma participação mais financeira do que
propriamente escolar, o que de certa forma legitimava o acompanhamento dos pais ao
longo do percurso escolar dos filhos. Essas famílias utilizavam de uma lógica da criação
com base no que Lareau (2007, p. 17) chama de “cultivo orquestrado”, ou seja, a
matrícula dos filhos em atividades organizadas, específicas para a idade deles,
atividades que dominam a vida familiar e que exigem um esforço mais propriamente
das mães.
Consideramos que a escolha por instituições privadas, dentro dos padrões
econômicos dessas famílias, também fizeram parte dessa espécie de “cultivo” para as
atividades e práticas que permitiram a construção de importantes habilidades e que
puderam ser utilizadas em beneficio próprio ao longo da vida. Contudo, a aprovação era
o maior obstáculo para o futuro bem-sucedido em uma profissão socialmente
conceituada como a Medicina. Dessa forma, a manutenção ou a ascensão para outras
frações de classes se dariam para esses estudantes mediante a certificação escolar.
É relevante pensarmos que a participação dos pais não se restringe apenas ao
campo das tarefas escolares. Elas vão além, pois se mostram evidentes no apoio moral
às decisões dos filhos quanto à sua escolha profissional, nas estratégias pensadas, caso a
primeira opção de curso não se mostrasse viável para o jovem, e nos acompanhamentos
nos vestibulares.
O que em regra geral, significa que os pais acompanharam o trajeto escolar dos
filhos por meio de investimentos como a entrada em estabelecimentos privados, as aulas
particulares, a aquisição de um segundo idioma e os anos de cursinhos. A presença dos
pais na busca por professores particulares, vista nos relatos de Leonardo e Maurício, era
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recurso utilizado por eles na tentativa de impedir a reprovação dos filhos, em um
perfeito processo de antecipação dos resultados escolares desagradáveis. O que
significaria, nesses casos, um atraso no projeto familiar de inserção na universidade.
Consideramos que essa organização de atividades, como as já citadas e
desenvolvidas ao longo da Educação Básica, se caracterizavam pelo “cultivo” de
práticas tidas como uma forma de transmitir aos filhos habilidades importantes para a
vida (LAREAU, 2007, p. 17). Mas, no caso desses jovens, acreditamos serem essas
práticas também constitutivas de um capital necessário para vencerem a concorrência
nos vestibulares.
O apoio financeiro é notável na grande maioria das famílias aqui pesquisadas. A
partir da progressão escolar dos jovens, os pais efetuavam algumas interferências, como
a matrícula em cursos de Inglês, aulas particulares e cursinhos. Em algumas famílias,
tais atividades eram vistas sob o prisma de quase uma “obrigação”, como no caso de
Maurício. A mãe não abria mão de que ele realizasse um curso como o de Inglês e uma
atividade esportiva como uma complementação de seu tempo ocioso fora da escola.
A presença materna se evidencia em todas as configurações familiares
pesquisadas por se tratar da figura sobre o qual os jovens encontravam o apoio afetivo,
pedagógico e também financeiro. Apoio moral e afetivo que também podemos constatar
nos trabalhos de Lahire (2008, p. 172), Nogueira (2003, p. 142), Portes (2003, p. 68) e
Romanelli (2003, p. 106), em se tratando de diferentes configurações familiares e em
distintas classes sociais.
Nessas famílias, a autoridade feminina está vinculada ao papel da mulher,
sobretudo como mãe, vista sob o prisma de sua valorização, em um universo simbólico
em que a maternidade reforça o papel da mulher e a torna reconhecida como tal
(SARTI, 2011, p. 64). Essas famílias, ao contrário das investigadas por Romanelli
(2003, p. 109), são constituídas por mães que, em sua quase totalidade, possuem um
emprego formal. A única mãe que não exerce uma atividade remunerada possui renda
própria da aposentadoria que recebe. Ela parou de trabalhar há alguns anos por adquirir
LER. O que nos mostra uma divisão entre a tríplice jornada que essas mulheres
possuem, entre o emprego formal, suas atividades domésticas e o cuidado com os filhos
e o marido.
Rebeca Contrera Ávila (2010, p. 93-94) demonstra que a presença materna é
exigida não apenas pelos filhos caçulas, pela sua maior dependência, mas também pelos
filhos mais velhos, por suas demandas de lazer ou financeiras. Contudo, é importante
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considerar que as genitoras, além do apoio afetivo, também contribuem financeiramente
com as despesas da casa, e o principal; dividem com o esposo as despesas escolares dos
filhos.
Nesse sentido, torna-se interessante, mais uma vez, visitarmos as contribuições
de Bruschini (2007, p. 542) quanto à importância da mulher frente às necessidades
familiares decorrentes da escolarização dos filhos e do amparo afetivo e financeiro ao
marido. Nas famílias pesquisadas, identificamos uma divisão sexual do trabalho apesar
de não assumida por alguns pais e mantida inconscientemente pelo casal. Uma divisão
que atribui ao pai às atividades de caráter produtivo e ligadas à geração de renda,
enquanto às mães, os cuidados com o bem-estar físico e emocional de toda a família,
conforme nos lembra Bruschini (2009, p. 96).
Entre esses casais, as mulheres assumem uma posição de gerência na medida em
que conseguem manter as atribuições de suas vidas profissionais com os deveres de uma
vida doméstica. As mães nos mostram uma participação cada vez mais ativa no campo
financeiro, mas, ainda assim, situando-as como a segunda provedora da família. Como
autoridade, cabe à mulher e mãe manter a unidade do grupo, zelar por todos e pela
organização do lar, constituindo-se como a “patroa”, designação utilizada nas relações
hierárquicas compostas na família e também no trabalho (SARTI, 2011, p. 64).
A construção de um breve perfil dos pais fez-se necessária para
compreendermos a importância dessas histórias para a construção da identidade dos
jovens. Os casos de Leonardo, Maurício, Letícia e Luís nos revelam mais intensamente
a importância da história de vida, de constituição da família e das conquistas dos
genitores para esses jovens.
É na constituição da casa própria, depois de algum tempo vivendo de aluguel e
na conquista do pai de um cargo de gerência, que Leonardo foi moldando sua identidade
de estudante, principalmente após seu ingresso em uma instituição da rede privada de
ensino. O jovem passou a assumir a responsabilidade de ser um “bom” aluno, motivado
pelos “esforços” dos pais em mantê-lo em uma escola que demandava mensalidades
“elevadas” para os seus padrões. No caso de Maurício, a convivência com um pai
médico, que passa pouco tempo com a família, mas que assume um papel de
profissional “devotado” à Medicina, constitui para o jovem um marco importante para a
construção da sua própria identidade profissional.
Para Letícia, a presença quase irrestrita de professores na família, a começar pela
mãe, e a visão familiar que possuíam da escola contribuíram para tornar esse ambiente
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também familiar para a jovem. A gerência materna da casa e da família e o abandono
temporário de suas ambições profissionais em benefício dos filhos e esposo são
constatados ao longo do perfil da estudante.
Já no caso de Luís, o jovem assumia a necessidade escolar de ser um “bom”
aluno para satisfazer os pais, já que, em sua visão, eles não tiveram as mesmas
possibilidades escolares que ele. Para os seus pais, a formação profissional por meio de
boas escolas se constituía como uma “herança” que podiam deixar ao filho. Por esse
motivo, era preciso “aproveitar todas as oportunidades” que lhe eram oferecidas por
seus genitores. Mas devemos considerar também o esforço de formação em curso
superior de seu pai como um exemplo a ser seguido pelos filhos.
Na perspectiva de Elias (1995, p. 13), para se conhecer alguém é necessário
compreender seus anseios mais profundos, o que significa que, desde os primeiros anos,
esses desejos vão sendo construídos por meio do convívio com outras pessoas. O que,
para nós, nos revela que os desejos dos jovens de se fazerem “bons” estudantes, e até
mesmo de suas aspirações à Medicina, encontram as suas origens na base das
experiências vivenciadas no cerne familiar. Na visão de Celia Regina Henriques et al.
(2006, p. 328), as relações entre pais e filhos são marcadas por uma “forte” semelhança,
tanto nas formas de percepção do mundo como nos estilos de vida, o que reforça o
nosso pressuposto de que a identidade dos filhos está diretamente atrelada ao universo
das relações interpessoais estabelecidas no convívio familiar.
Compreendemos que a construção da identidade desses jovens está diretamente
atrelada às condições socioeconômicas e afetivas de seu núcleo familiar, constituído
pelos pais e irmãos. Almeida (2004, p. 86) nos mostra que a origem familiar do
estudante, o que está diretamente associado à profissão, o nível de escolaridade dos pais,
a renda familiar, o convívio com a família e o círculo de amizade, ou seja, o ambiente
familiar em si, é relevante para a formação do capital simbólico do estudante.
As relações de interdependência entre os familiares permitiram a eles obter o
apoio moral e financeiro para a escolha dos estabelecimentos escolares e na busca por
“novas” alternativas, como nos casos de Leonardo e Letícia. Na mudança de Leonardo
da Medicina para a Administração, na visão do que ele e o pai definiam como “ter um
segundo plano”, caso o primeiro falhasse. Ou no caso de Letícia, na “aceitação” da mãe
da alternância da Medicina para Arquitetura, em uma tentativa da jovem de não mais
sofrer com as consecutivas e fracassadas investidas nos vestibulares.
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O que nos mostra o quanto as relações sociais estabelecidas entre os membros de
uma mesma rede de coexistência, como a familiar, se revelaram significativas para as
decisões, futuras escolhas e o ingresso na universidade dos jovens aqui pesquisados.
Jovens que “teimaram e esperaram”, apoiados nas condições escolares, afetivas e
econômicas favoráveis para entrar para a Medicina.
Por fim, esses pais assumem o papel de “investidores” na escolarização de seus
filhos. Eles se mostraram dispostos a abrir mão dos prazeres imediatos de uma vida
mais confortável em prol do investimento na vida escolar dos estudantes. Eles se
caracterizam pelo planejamento em suas ações, no gerenciamento do percurso escolar
dos filhos, ainda que delegando a eles certa autonomia.
Notamos que a mobilização familiar por si só não explica o sucesso desses
estudantes e a entrada na universidade. Entretanto, mostra-nos o quão dispostos estavam
a esperar e a investir na entrada dos filhos no curso de Medicina.
Apoiados na perspectiva de que o curso de Medicina “vale a pena” todo o
“investimento”, essa mobilização familiar nos revela que a “certeza” de um futuro
promissor e que “reembolse” todo o investimento realizado a priori dava aos pais a
“garantia” para financiarem anos de cursinhos e a dedicação de estudos integral dos
filhos.
Um outro aspecto a ser ressaltado são os investimentos simbólicos realizados por
essas famílias durante o percurso escolar dos filhos até a universidade. Sinalizamos
como investimentos simbólicos as relações socioafetivas vivenciadas pelos pais quanto
às necessidades escolares imediatas dos filhos e a importância investida nos relativos
sucessos e fracassos durante o percurso escolar dos mesmos até o ingresso na
universidade.
Ao longo das entrevistas, constatamos não somente uma participação financeira
e de apoio escolar dos pais, mas também os sentimentos de orgulho pelo êxito escolar
dos filhos durante a Educação Básica e que mobilizaram a família a apoiar os filhos em
sua escolha pela Medicina. Além dos sentimentos de medo e frustração vividos por eles
durante os sucessivos vestibulares realizados pelos filhos.
O sentimento de medo vivenciado pelos pais ao longo das tentativas de ingresso
à universidade era originado da incerteza que possuíam quanto a essa entrada e à
possível frustração do filho. Permeavam os pensamentos dos pais a seletividade da
Medicina e o capital cultural reduzido do filho frente ao de seus concorrentes.
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Na visão dos pais, os concorrentes de seus filhos se beneficiaram no vestibular
por serem portadores de uma situação econômica favorável para a entrada e
permanência em escolas privadas por toda a Educação Básica, como também em
cursinhos por anos consecutivos. Nessa perspectiva, os pais tratavam esses concorrentes
como “herdeiros” de famílias “abastadas”, associando a ideia de “riqueza” às
possibilidades de investimentos econômicos realizados pelos pais ao longo da trajetória
desses jovens. Entretanto, a esse sentimento de medo, havia a necessidade de “se
acreditar” no filho, em ir contra o que os resultados nos vestibulares diziam a eles.
Apoiados nos esforços do filho e nos “investimentos”, ainda que limitados, de incursão
em pré-vestibulares mais seletivos, havia uma chance, principalmente nos “bons”
resultados nos vestibulares, geralmente próximos da nota de corte. E era nessa
perspectiva que os pais se apoiavam para manter todas as necessidades do filho durante
os longos anos de vestibulares.
Notamos que essa mescla de sentimentos dos pais foi vivenciada também ao
longo de toda a Educação Básica dos filhos, mas não com a mesma intensidade
demonstrada no decorrer das tentativas de vestibulares. A satisfação com um
comportamento disciplinar, com o rendimento bimestral e com as honrarias recebidas
pelo filho ao longo da escolarização traduziam as expectativas e as esperanças
depositadas pelos pais na escola e também no filho.
Os sentimentos dos pais ao longo de toda a escolarização dos filhos nos revelam
que a escolaridade, o ingresso na universidade e o futuro profissional se constituíam em
um projeto familiar de ascensão social para uns e de manutenção do status adquirido
para outros. Um projeto em que os pais autorizavam os filhos a fazerem suas escolhas
profissionais e davam subsídio para tal finalidade. Nesse sentido, compreendemos,
assim como Romanelli (2003, p. 107), que havia uma negociação entre pais e filhos,
nem sempre harmoniosa, para que os filhos pudessem fazer suas escolhas profissionais,
indo além das conquistas escolares dos pais e definindo um modo de vida próprio, mas
sem desqualificar os dos genitores.
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Ao longo do trabalho, propusemo-nos a construir as trajetórias de seis estudantes
da Medicina, com o objetivo de identificar os percursos escolares de cada um e seus
esforços para conseguir ultrapassar as barreiras do vestibular. Nas considerações finais,
evidenciamos o que foi estabelecido no início do trabalho como os nossos parâmetros
de análise. Esses parâmetros são vistos como os “princípios norteadores da análise”
(VIANA, 2003, p. 48), ou seja, os pontos sobre os quais o pesquisador se debruça sobre
o conjunto do material empírico. E, aliado a essa perspectiva, estabelecemos para os
leitores quais são as características desses estudantes e suas famílias e como
mobilizaram esforços para o ingresso na Medicina.
As famílias por nós investigadas são caracterizadas pelo movimento ascendente
de superação de sua atual posição para a imersão em outros segmentos sociais, com
exceção do caso de Maurício, o que as leva a assumir para si uma diferenciação entre os
sujeitos que até então compartilhavam uma vida em comum, como no caso da família
de Luís. Nesse sentido, não desconsideramos as pontuações de Souza e Lamounier
(2010, p. 158-159), que demonstram que a educação formal é um fator de valorização
dessas famílias dependentes cada vez mais do sistema educacional para o acesso a
posições mais qualificadas no mundo do trabalho. Essas famílias demonstram uma
preocupação com a escolha dos estabelecimentos escolares que melhor se adéquam às
necessidades familiares, como a proximidade com a residência, e aos níveis de
qualidade estipulados pelos pais.
A importância dada à educação reflete a valorização do ensino como perspectiva
de futuro para os filhos, seja em alguns casos motivados pela reduzida escolaridade dos
pais e em outros casos pela reprodução do status quo da família. Por esse motivo,
investem desde a Educação Infantil em escolas da rede privada de ensino com o
objetivo de “facilitar” o ingresso dos filhos na universidade. A limitação dessa
estratégia aparentemente consciente se revela quando o jovem escolhe o curso de
Medicina em uma universidade pública. Todas as vantagens acumuladas parecem se
perder, aqui, no momento da entrada. É preciso reorganizar tudo novamente, produzir
novas estratégias.
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O processo de socialização é demarcado pelos pais na atenção e cuidado com a
escolarização dos filhos, assim como no convívio social em ambientes favorecedores da
continuidade de seu “bom” percurso escolar. Além do “controle” nas escolhas das
diferentes escolas e no rigor estabelecido sobre a vida social dos filhos (lazer e vínculos
de amizades). E em uma educação familiar apoiada na manutenção e ampliação da rede
de contatos estabelecida entre os iguais.
Para a conquista do tão desejado curso de Medicina, acreditamos que a
conjunção de fatores como as práticas rotineiras de estudo empreendidas por anos,
aliadas ao uso de cursinhos e uma dinâmica familiar favorável à expansão da
socialização e de boa vontade com as demandas escolares, propiciaram a aprovação no
vestibular. Há uma “supervalorização” dos estudantes para o “efeito cursinho”. Eles o
utilizam de forma contínua e submissa, como se, naquele momento, somente dele
dependesse a aprovação no vestibular.
Contudo, não podemos deixar de enfatizar a participação dos pais que
viabilizaram a entrada dos filhos no curso de Medicina da UFSJ. Acreditamos que, sem
esse envolvimento no “projeto” escolar de seus filhos, o investimento pessoal desses
jovens de pouco adiantaria na realização de seu desejo de ingressar em um curso
seletivo em uma universidade pública. A seguir, as nossas pontuações sobre a
indiscutível presença das famílias na chegada dos jovens à universidade. Sintetizando,
em um esforço de compreensão, temos que:
 essas famílias são marcadas pela mobilização que realizam por intermédio da
mescla necessária de capital escolar e social construídos pelos jovens ao longo
do tempo, mais o capital cultural e econômico disponíveis pelos pais, em prol do
prolongamento escolar dos filhos, com forte ênfase no econômico. O capital
econômico é indispensável ao desejo do jovem de cursar Medicina, pois é esse
capital que viabiliza a entrada e permanência desses jovens durante anos em prévestibulares de “alto” custo mensal, além das escolas privadas e as inscrições
nos vestibulares em mais de uma universidade, o que ampliava as possibilidades
de sucesso desses jovens.
 Essas famílias disponibilizam de certo capital econômico, mas, ainda assim, ele
não é o suficiente para o ingresso e manutenção dos filhos em universidades
privadas. Por esse motivo, elas buscam opções para além dos cursinhos, como o
ENEM. Um recurso utilizado para minimizar os efeitos da concorrência nos
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vestibulares das universidades públicas. Consideramos aqui, ainda, a presença
de outros irmãos que estão no curso superior ou se preparam para tal.
 O apoio moral oferecido de forma quase que irrestrita ajuda a compreender a
mobilização dos pais frente às necessidades escolares dos filhos. Nessa
participação parental, as mães incorporam o ambicioso projeto escolar dos filhos
como um projeto que também é seu. São elas que se dotam de paciência e boa
vontade para “viverem” as experiências escolares fracassadas junto aos mesmos.
Em muitos casos sobrepondo as necessidades escolares dos filhos sobre as suas
próprias necessidades pessoais.
Naquilo que diz respeito aos estudantes de forma mais acentuada, pontuamos as
nossas considerações finais, produzidas a partir das reconstruções, que mostram toda a
investida determinada para se atingir o curso de Medicina:
 quanto à mobilização desses jovens e a determinação pessoal empreendida no
próprio percurso escolar, consideramos, com efeito, o desenvolvimento de
práticas que beneficiaram o destino escolar desses jovens, mas não o suficiente
para dar-lhes a aprovação em uma primeira tentativa. Práticas associadas ao
“isolamento” social, às horas ininterruptas de estudos domiciliares, à divisão dos
conteúdos mediante o grau de importância para as provas específicas do
vestibular, atividades de complementação escolar, como os cursos de idiomas,
além de “duros” anos de preparação para os vestibulares realizados.
 Enfatizamos o que Terrail (1990) considera como a “autodeterminação
selvagem” desenvolvida por esses estudantes em prol do desejo de se cursar
Medicina. E o que consideramos como uma “luta predatória” por uma vaga
nesse curso, sobretudo, em uma instituição pública. Esses estudantes foram
construindo, ao longo dos anos em cursinhos e com as suas sucessivas tentativas
fracassadas, a aprendizagem necessária para se compreender a “lógica” do
vestibular e conseguir superar as concorrências no campo da Medicina.
 Não podemos deixar de ressaltar a longa espera desses estudantes para a entrada
na universidade pública no curso desejado. E mais, o sofrimento que os anos de
estudo empreenderam a eles, principalmente na visão recorrente do “candidato
desleal”, que estuda mais e melhor. Além da perspectiva que alimentavam a
cada vestibular de se conquistar uma vaga no curso de Medicina em uma
universidade pública. Os vestibulares para Medicina, em sua maioria, ocorriam
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no final do ano, situação que abalava os ânimos de nossos estudantes, pois havia
apenas uma única chance ao ano para se conseguir a tão desejada vaga. Esses
estudantes lutavam também contra o tempo. À medida que se dedicavam aos
estudos e não conseguiam a aprovação, ficava claro para eles o seu
distanciamento do mundo do trabalho. Consequentemente, sofriam as exigências
sociais de entrada para a universidade e para o “mundo” profissional.
Por fim, o nosso trabalho revela uma faceta importante das ações de frações das
classes médias na aventura de se entrar em um curso superior como o de Medicina,
prestigiado e prestigioso, para além de um determinismo próximo do senso comum, que
afirma e reafirma serem fluídos e certos os percursos escolares das classes médias, pois
contam com as determinações econômicas e culturais na sua produção. As trajetórias
reconstruídas dos jovens pesquisados mostram que não é bem assim e que ainda temos
um longo caminho a ser percorrido sobre a produção de conhecimento nesses campos
de formação reservados aos portadores de um capital cultural mais elevado.
Os relatos sustentam que, para parcela das classes médias, a entrada em um
curso como a Medicina em uma universidade pública demanda tempo, capital cultural,
econômico, paciente espera e trabalho árduo, em situações de sofrimento e, também,
alegrias, sob o signo da determinação dos indivíduos.
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ANEXO I

Roteiro da Entrevista

Entrevista com os estudantes
 Quantas pessoas fazem parte de sua família?
 Quantas pessoas ainda moram com seus pais?
 Tem irmãos mais velhos e mais novos? Quantos anos tem cada um e o que
fazem (profissão, estudante)?
 Como é sua relação com eles? De quem é mais próximo? Fale sobre cada um
deles. O que fazem para se divertir?
 Faz algum tipo de atividade extra: música, canto, dança, idioma (outros),
esportes (que tipo), quantas vezes por semana?
 Frequentou o Maternal, a Educação Infantil, em que tipo de escola? Foi a mesma
escola do Ensino Fundamental?
 Como foi sua escolarização no Ensino Fundamental (1ª a 4ª)? Fale como era na
escola. Como foi sua escolarização no Ensino Fundamental (5ª a 8ª)? Fale como
era na escola.
 Você morava próximo à escola no Ensino Fundamental e Ensino Médio?
 A escola do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) foi a mesma do Ensino Médio?
Se não, por que a mudança?
 Como você se via como aluno(a)? Volte no tempo e se descreva em sala de aula.
Como se via durante o Ensino Fundamental?
 Frequentou a mesma escola que seus irmãos? Estudava com eles?
 Como ia para a escola: sozinho ou acompanhado por alguém?
 Fale de como era sua relação com seus professores, qual mais gostava, por quê?
E de quem não gostava, por quê?
 Tem boas recordações desse período? Quais são? Fale sobre elas.
 Fale dos momentos difíceis nesse período.
 Tinha muitos amigos na escola? Eles frequentavam sua casa? Fale sobre suas
amizades. Havia dificuldades em fazê-las?
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 Realizava suas tarefas escolares sozinho(a) ou tinha a ajuda de algum familiar,
mãe, pai, irmãos, primos? O que estudava primeiro?
 Seus irmãos mais velhos o ajudavam nos deveres?
 Estudava em casa? Quantas vezes na semana?
 Apresentava dificuldades em alguma disciplina? Qual?
 Como resolvia o problema com a disciplina?
 Teve aulas particulares?
 Como seus pais o(a) ajudavam em sua rotina escolar durante o Ensino
Fundamental?
 Como era sua rotina assim que retornava da escola?
 Havia alguma rotina escolar em casa? Seus pais exigiam que estudasse primeiro
para depois brincar? Fale sobre o papel da escola para sua família.
 Fazia aulas ou outros cursos além da escola? Continuou fazendo esse curso
assim que concluiu o Ensino Fundamental?
 Passou pelo Ensino Fundamental com alguma reprovação?
 Como foi a passagem do 8º ano para o Ensino Médio? Fale o que mais o(a)
marcou nesse período.
 Como você se via como aluno(a)? Volte no tempo e se descreva em sala de aula.
Como se via durante o Ensino Médio?
 Fale de como era sua relação com seus professores, de quem mais gostava, por
quê? E de quem não gostava, por quê?
 Tem boas recordações desse período? O que mais o(a) marcou nesse período?
 No Ensino Médio, como era sua rotina de estudos em casa? Privilegiava alguma
disciplina?
 Como e quando fez a escolha pelo curso? Após essa escolha, modificou sua
rotina de estudos? Teve algum reforço escolar, cursinho?
 Teve alguma reprovação no Ensino Médio?
 Qual a idade em que concluiu o Ensino Médio?
 No Ensino Médio, em que disciplina tinha dificuldades?
 Como resolveu o problema com essa(s) disciplina(s)?
 Como era a ajuda de seus pais no Ensino Médio?
 Tinha ajuda de algum familiar para resolver as atividades escolares?
 Como era sua rotina de estudos assim que chegava da escola?
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 Tinha horários definidos para estudar?
 Tinha alguma ordenação das matérias a serem estudadas? Privilegiava alguma
em prejuízo de outra?
 Como ordenava lazer e atividades escolares? Fale um pouco sobre sua rotina
assim que retornava da escola.
 Participava de alguma atividade, curso, aulas extras, além da escola? Desde
quando?
 Organizava a semana de acordo com suas tarefas? Fale como se organizava na
semana.
 Fale sobre suas formas de lazer com sua família e amigos, principalmente
durante esse período.
 Gosta de viajar? Fazia isso por muitas vezes?
 Houve alguma modificação em suas atividades de lazer após a escolha do curso?
 Fale sobre a escolha pela Medicina. Que influências possui para essa escolha?
Há parentes ou outras pessoas que o(a) incentivaram ou o (a)estimularam?
 Qual idade tinha quando prestou o primeiro vestibular?
 Prestou vestibular no último ano do Ensino Médio?
 Fez quantos vestibulares, sem incluir o da UFSJ? Todos para o curso de
Medicina? Em que tipo de universidade, pública, privada,...?
 Como foi sua preparação para o primeiro vestibular? Você se preparou da
mesma forma para os outros vestibulares?
 Qual era seu maior medo? Fale de suas experiências antes do vestibular, medos,
conflitos internos, expectativas.
 Fez algum cursinho para o primeiro vestibular? Quem escolheu o cursinho?
Como foi essa escolha? O que privilegiaram para essa escolha? Teve algum fator
determinante para a escolha do cursinho?
 Como ficou sua rotina com a chegada do vestibular? Sofreu alguma alteração?
Permaneceu fazendo as mesmas atividades? E o lazer? Como fazia para se
divertir ou diminuir a tensão?
 Como seus pais e irmãos o(a) ajudaram na preparação do vestibular?
 Qual foi a primeira universidade em que pensou fazer o vestibular e por quê?
 Fale como foram suas tentativas consecutivas. Fale sobre as universidades que
tentou o vestibular, o curso. Continuou vislumbrando a Medicina?
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 Modificou sua maneira de estudar? Como ficou sua rotina após o resultado do
vestibular? O que foi alterado?
 Mudou de cursinho?
 Como seus pais, irmãos e outros familiares reagiam quando você recebia o
resultado?
 Fale sobre o que pensava quando havia que se preparar novamente para outro
vestibular. O que mudava em sua preparação?
 Na universidade, o que mais gosta? E o que não gosta? Do que mais gosta no
curso? Descreva o ambiente universitário para você.
 O que é relevante na universidade para você?
 Faz algum tipo de atividade extracurricular? É voluntário em alguma atividade
acadêmica?
 Qual a área que mais gosta, no rol das disciplinas estudadas? Em que você acha
que se sai melhor e por quê?
 Atualmente, você trabalha e estuda ou somente trabalha? E antes de entrar para a
universidade, exerceu algum tipo de atividade remunerada, mesmo que de meio
período?
 Depois de formado, o que pretende fazer? Quais são seus futuros planos? E seus
planos atuais?
 Pretende fazer alguma especialização, em que área, por quê?
 Sobre leitura, você se considera um bom leitor, lê muito, pouco ou somente
literatura acadêmica? E na época de escola, como era?
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ANEXO II

Roteiro da Entrevista

Entrevista com os pais

 Qual sua idade?
 Fale sobre seus avós. Qual a profissão, grau de escolaridade, onde nasceu,
cresceu e morou, idade que faleceu? Teve contato com eles? Qual a lembrança
que possui deles?
 Fale sobre seus pais. A escolaridade de cada um. Em que trabalhavam? São
naturais de que cidade? Onde cresceram? Em que cidade moraram?
 Fale sobre sua infância. Onde morou, mudou de residência, onde cresceu?
 Quais foram os trabalhos que desenvolveu ao longo de sua vida?
 Fale sobre sua família, número de irmãos, a escolaridade de cada um. Qual o
grau de proximidade entre suas famílias? Vocês se reúnem para festas,
comemorações?
 Trabalhava e estudava ou somente estudava?
 Qual sua escolaridade?
 Que tipo de escola frequentou: pública, privada, confessional...?
 Fez cursos extras: idiomas, dança, música (outros) enquanto estudava?
 Qual a profissão dos senhores?
 O que gosta de fazer nos momentos de lazer, descanso?
 Como e onde os pais se conheceram?
 Como foi o começo da vida? Quais as dificuldades enfrentadas?
 Quantos filhos possuem?
 Para o Ensino Fundamental, qual foi o critério usado para escolher a escola para
seu filho?
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 A família morava próxima à escola?
 A família mudou de cidade ou sempre residiu na mesma cidade de nascimento
dos filhos?
 Por que a mudança? Ela foi motivada por necessidades profissionais? Como os
filhos se adaptaram às mudanças?
 Como foi a escolha dos estabelecimentos escolares para as crianças?
 Fale como era as idas do(a) estudante para a escola no Ensino Fundamental,
durante a infância. E depois, na juventude?17
 Nas tarefas escolares, como auxiliava seu(sua) filho(a)?
 Os filhos mais velhos auxiliavam os mais novos? Como faziam isso?
 Durante o Ensino Médio, como auxiliava seu(sua) filho(a) nas tarefas escolares?
 Quais foram as escolas que o(a) filho(a) estudou? Como se desenrolou o seu
percurso escolar?
 Qual o critério de escolha da escola? Quem fez a escolha?
 Fale sobre o período que antecedeu o vestibular.
 Fale sobre a espera do resultado. Como o(a) auxiliaram nesse período? Fale
sobre suas expectativas, as tensões, as motivações nesse período de espera do
vestibular. Fale sobre o incentivo que era dado ao filho no período que antecedia
o vestibular. Como vocês faziam isso?
 Ajudaram os filhos na escolha do curso? Por que o curso de Medicina?
 Há médicos na família? Há alguma relação direta da família com a Medicina?
 Em sua opinião, por que a escolha do(a) filho(a) por Medicina?
 Qual a visão dos senhores sobre o curso de Medicina? Como pai (mãe), tinha
alguma preferência de curso para o(a) filho(a)? Tinha alguma preferência de
especialização dentro da Medicina?
 Como era receber um resultado negativo no vestibular?
 Sobre os esforços da família de amparo ao(à) filho(a), fale sobre a escolha do
cursinho. Como eram os investimentos que fizeram? Como vocês veem esse
investimento?
 Fale sobre a rotina de estudos do(a) filho(a). Na visão de vocês, como ele(a) se
preparava, faltava alguma coisa em sua preparação ou se dedicavam a mais do
17

Nas perguntas direcionadas aos pais, propusemos algumas questões para o entendimento do percurso
escolar específico do jovem entrevistado. Por esse motivo, utilizamos o singular.
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que consideravam necessário? Havia o prejuízo de alguma atividade pela
dedicação aos estudos?
 Sobre os amigos, o lazer dos filhos. Fale um pouco sobre isso. Os filhos
possuíam muitos amigos na época de escola? Essa relação foi se modificando ao
longo dos anos? Como eles o(a) ajudavam na escola?
 No Ensino Fundamental como era a relação de seu(sua) filho(a) com os amigos?
Eles frequentavam a casa dos amigos ou estes frequentavam a sua casa? E no
Ensino Médio? Até onde os pais controlavam essa relação?
 Sobre as formas de lazer da família, fale sobre isso. Como vocês faziam para
desfazer um pouco a tensão escolar que o(a) filho(a) vivia? Havia formas de
lazer em conjunto, viagens em comum? Fale sobre esse tema durante a infância
e juventude dos filhos. E, agora, no Ensino Superior?
 Fale sobre o(a) filho(a) de vocês. O que o(a) levou a atingir o curso que
esperava?
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ANEXO III

QUADRO COMPARATIVO DAS TRÊS LDB

3ª série

2ª série
3ª série
4ª série (alguns
casos regime
profissional)

Creche
PréEsco
la

Anos Iniciais
Anos
Finais

EDUCAÇÃO BÁSICA

5ª série
6ª série
7ª série
8ª série
1ª série

ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Escola
Maternal
Jardim de
Infância
Séries
Iniciais

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

4a
5 anos

*
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano

6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
1º Ano

11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos

2º Ano

16 anos

3º Ano

17 anos

Exame de Admissão ao Ensino Superior

Admissão: Exame Vestibular

Admissão: Vários

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

Fonte: Alessandra Aparecida de Carvalho (2012). Perfil sociocultural e escolar de jovens rurbanos com
curso superior: o caso da escola estadual do distrito de Mercês de Água Limpa/MG. Dissertação.

Fontes
BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da
Educação Nacional.

18

Idade
prevista
0a
3 anos

*

18

ENSINO
MÉDIO

2ª série

Séries
Finais

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série
1ª série

LEI 9.394, DE 1996

0 a 6 anos

2º GRAU

1º Ciclo
Ginasial
2º Ciclo
Colegial

GRAU MÉDIO
ENSINO MÉDIO

Exame de Admissão ao Ginásio

ENSINO PRÉPRIMÁRIO

Jardim de
Infância

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

LEI 5.692, DE 1971

1º GRAU

Escola
Maternal

Educação pré-primária

0 a 6 anos

Ensino
primário

GRAU PRIMÁRIO
ENSINO PRIMÁRIO

LEI 4.024, DE 1961

Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005.

18 anos
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______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino
de 1º e 2º Graus.

______. Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692,
de 11 de agosto de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 2º Grau.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
Resolução nº 03, de 03 de agosto de 2005. Define normas nacionais para ampliação do
Ensino Fundamental de 9 anos.

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 4.024/61 e 5.692/71 não traziam orientações para a
organização de forma específica quanto na Lei 9.394/96. Mas havia uma divisão em
pré-escola e jardim de infância para crianças abastadas e creche para crianças pobres.
Nas creches, tinha-se apenas um caráter assistencialista, enquanto as pré-escolas e
jardins de infância tinham um caráter educativo. O sentido “creche”, como entendemos
hoje, veio somente com a Lei 9.394/96. As formas de organização e enturmação de
alunos são definidas a critério de cada instituição ou rede de ensino.

