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RESUMO

Como revela a literatura sociológica, a internacionalização dos estudos no Brasil sempre se
mostrou como uma possibilidade de escolarização restrita aos grupos sociais mais abastados,
sobretudo em capital cultural. Surgindo em 2011 como uma nova possibilidade de realização
dessa prática, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), apesar de ter beneficiado, em sua maior
parte, jovens com certo perfil de elite acadêmica, promoveu o intercâmbio acadêmico
internacional também de alguns sujeitos das camadas populares, caso dos três estudantes
egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
(IF Sudeste MG) – Campus Barbacena analisados neste estudo. Assim, este trabalho teve como
objetivo geral conhecer os estudantes de camadas populares do Campus Barbacena
participantes do CsF, procurando compreender o que os levou a constituir disposições e
aspirações educacionais internacionais, as estratégias empreendidas antes e durante o
intercâmbio internacional, os efeitos de sua participação no programa, e o que isso produziu em
suas trajetórias. Para isso, o referencial teórico utilizado se baseou na teoria de Pierre Bourdieu
sobre estratégias e trajetórias escolares, para a compreensão do fenômeno da
internacionalização dos estudos no Brasil, e sua relação com as desigualdades escolares. A
metodologia se dividiu, essencialmente, em pesquisa e análise documental para a identificação
do perfil geral dos 21 estudantes do Campus Barbacena no CsF, e, principalmente, na realização
de entrevistas, e respectiva análise de conteúdo, para a reconstrução das trajetórias e da
experiência de três estudantes das camadas populares da mesma instituição participantes do
programa. De modo geral, os resultados demonstraram que, apesar do restrito acesso ao CsF a
nível nacional, o público alcançado pelo programa no Campus Barbacena pareceu mais
diversificado do que aquele apresentado pela literatura. Já em relação à trajetória dos três
estudantes de origem popular do Campus Barbacena participantes do CsF entrevistados, as
análises revelaram, ao contrário das camadas médias e elites, contextos familiares de poucos
recursos sobretudo culturais, em que as principais estratégias de escolarização apresentadas se
relacionavam à valorização da escola pelos pais dos estudantes, assim como o desenvolvimento
pelos próprios de disposições para os estudos desde o início de sua escolarização até o Ensino
Superior, com a construção de um notável rendimento em suas carreiras escolares e acadêmicas,
o que permitiu a criação, também, de disposições educacionais internacionais, possibilitando
sua seleção pelo CsF, com a chegada do programa no Campus Barbacena. Passadas as
dificuldades iniciais no exterior, como a língua estrangeira, e as condições climáticas, os
estudantes viveram experiências positivas no ambiente estrangeiro, em que uma das principais
estratégias mobilizadas foi o estabelecimento de relações sociais. Por fim, esta pesquisa
evidenciou, assim, a oportunidade que a realização da mobilidade acadêmica internacional por
meio do CsF proporcionou para a produção de boas repercussões na trajetória dos três sujeitos
analisados, em nível pessoal, acadêmico e profissional.
Palavras-chave: Camadas populares. Estratégias. Internacionalização dos estudos. Programa
Ciência sem Fronteiras (CsF). Trajetórias.

ABSTRACT

As sociological literature reveals, the internationalization of studies in Brazil has always proved
to be a possibility of schooling restricted to the wealthier social groups, especially in cultural
capital. Emerging in 2011 as a new possibility for this practice, the Science Without Borders
Program (CsF), despite benefiting mostly young people with a certain profile of academic elite,
also promoted the international academic exchange of some subjects from the strata popular,
case of the three students graduated from the Federal Institute of Education, Science and
Technology of the Southeast of Minas Gerais (IF Sudeste MG) – Campus Barbacena analyzed
in this study. Thus, this work had as its general objective knowing the students of popular
classes of Campus Barbacena participating in the CsF, trying to understand what led them to
constitute international educational dispositions and aspirations, the strategies undertaken
before and during the international exchange, the effects of their participation in the program,
and what it produced in their trajectories. For this, the theoretical framework used was based
on Pierre Bourdieu's theory about school strategies and trajectories, for understanding the
phenomenon of internationalization of studies in Brazil, and its relationship with school
inequalities. The methodology was, essentially, divided into research and document analysis to
identify the general profile of the 21 students of Campus Barbacena in CsF, and, mainly, in
conducting interviews, and their content analysis, for the reconstruction of trajectories and
experience of three students from the lower classes of the same institution participating in the
program. Overall, the results showed that, despite the limited access to CsF at the national level,
the audience reached by the program at Campus Barbacena seemed more diverse than the
showed by literature. Regarding the trajectory of the three students of popular origin of Campus
Barbacena participants of the CsF interviewed, the analyzes revealed, unlike the middle and
elites, familiar contexts of few resources, especially cultural ones, in which the main schooling
strategies presented were related to appreciation of the school by the parents of the students, as
well as the development of their own dispositions for studies from the beginning of their
schooling until the Higher Education, with the construction of a remarkable performance in
their academic careers, what allowed the creation, also, of international educational
dispositions, making possible their selection by CsF, with the arrival of the program in Campus
Barbacena. After the initial difficulties abroad, such as foreign language, and climatic
conditions, the students lived positive experiences in the foreign environment, in which one of
the main strategies mobilized was the establishment of social relations. Finally, this research
evidenced, thus, the opportunity that the accomplishment of the international academic mobility
through the CsF provided for the production of good repercussions in the trajectory of the three
analyzed students, in personal, academic and professional level.
Keywords: Internationalization of studies. Popular layers. Science without Borders Program
(CsF). Strategies. Trajectories.
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INTRODUÇÃO

“O que será, que será?
Que andam suspirando pelas alcovas
Que andam sussurrando em versos e trovas
Que andam combinando no breu das tocas
Que anda nas cabeças anda nas bocas
Que andam acendendo velas nos becos
Que estão falando alto pelos botecos
E gritam nos mercados que com certeza
Está na natureza
Será, que será?
O que não tem certeza nem nunca terá
O que não tem conserto nem nunca terá
O que não tem tamanho...”
Chico Buarque, em “O Que Será? (A Flor da
Terra)”, 1976.
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Este trabalho se situa na área de Sociologia da Educação, e tem como tema central o
estudo das trajetórias de três estudantes das camadas populares, egressos do curso de
Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais (IF Sudeste MG) – Campus Barbacena, que participaram do Programa Ciência
sem Fronteiras (CsF). Como mostram pesquisas sobre a internacionalização dos estudos no
Brasil tratadas pela Sociologia da Educação, o acesso a tal prática sempre esteve restrito a
grupos socialmente favorecidos. Não muito diferente disso, o CsF, embora constituído como
política pública, também se revelou um espaço de favorecimento a certo perfil de elite
acadêmica. Trata-se, assim, de trajetórias que merecem atenção, dada a excepcionalidade dos
casos analisados, isto é, da prática de intercâmbio acadêmico internacional realizado por
sujeitos de origem popular.
Meu envolvimento com o tema surgiu no mesmo campus daquele Instituto Federal (IF),
onde fiz minha primeira graduação, em Ciências Biológicas, que, apesar de se concentrar mais
nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, sendo um curso de licenciatura, despertou meu
interesse na Educação. Havendo maior curiosidade e, por consequência, proximidade com as
disciplinas do campo educativo (lembro-me muito bem do primeiro texto lido durante a
disciplina Sociologia da Educação, Tendências Atuais da Sociologia da Educação, escrito por
Maria Alice Nogueira), desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso (TCC), analisando os
impactos do CsF no processo de internacionalização do IF Sudeste MG. Naquela ocasião,
constatei que o programa havia instaurado uma nova realidade na instituição, promovendo, por
meio da criação da Assessoria de Relações Internacionais (ARI), a entrada efetiva do IF no
processo de internacionalização acadêmica. Possuindo uma boa repercussão, o CsF havia
promovido, somente em 2015, a mobilidade acadêmica internacional de 49 estudantes daquela
instituição. Retomando minhas palavras finais naquele trabalho, eu dizia:

Um próximo passo interessante para a pesquisa sobre a internacionalização no cenário
do IF Sudeste MG seria o de traçar o perfil dos estudantes que participaram do
programa, na tentativa de compreender se continuamos na linha da reprodução ou se
produzimos um novo perfil de sujeito nessa experiência. Fica, assim, um convite à
continuidade dos estudos nesse âmbito (RAMOS, 2016, p. 73).

Assim, movido pelo impulso de novas interrogações, cheguei ao Mestrado em
Educação, promovendo desdobramentos daquelas ideias inicias, e me aprofundando no
conhecimento das camadas populares do IF Sudeste MG – Campus Barbacena enviadas ao
exterior a estudos internacionais pelo Ciência sem Fronteiras. Antes, porém, de situar esta
pesquisa na temática sociológica da internacionalização dos estudos, acredito que seja
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importante apresentar a instituição de onde partem os estudantes pesquisados e a compreensão
de camadas populares que mobilizo ao classificá-los dessa maneira.

A instituição

Os Institutos Federais surgiram a partir do estímulo do Ministério da Educação de
integrar as instituições federais de educação tecnológica, manifesto pelo Decreto n.º 6.095, de
24 de abril de 2007, cuja intenção era instituir a chamada Rede Federal de Educação
Tecnológica. Tal legislação, originada durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, previa a integração de Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets),
Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs), Escolas Técnicas Federais (ETFs) e escolas técnicas
vinculadas às universidades federais de uma mesma região, a fim de compor as novas
instituições. Segundo o mesmo decreto (BRASIL, 2007), os Institutos Federais (que, à época,
eram referidos pela sigla Ifets) deveriam ser formados por estruturas multicampi, em que cada
campus formaria uma unidade descentralizada.
Em 2008, com a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro daquele ano, foi instituída a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que criou, então, os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Além dos Institutos Federais, passaram a
constituir essa rede a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o Centros
Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) e de Minas Gerais
(Cefet-MG), as escolas técnicas vinculadas às universidade federais e o Colégio Pedro II, uma
vez que essas instituições, por motivos próprios, não se agregaram aos IFs que estavam se
formando em suas respectivas regiões (BRASIL, 2008).
De acordo com o artigo 2º da mesma lei:

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL,
2008, p. 1).

Na ocasião, foram criados 38 IFs em todo o território nacional. Dentre suas finalidades,
destacavam-se a oferta de Educação Profissional e Tecnológica, capaz de promover o
fortalecimento de aspectos produtivos, sociais e culturais das localidades em que se inseriam.
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A institucionalização dos Institutos Federais, no que diz respeito a seus objetivos, é marcada
também pela ênfase que se procurou dar aos cursos de licenciatura, a fim de formar profissionais
qualificados para atuação na Educação Básica (BRASIL, 2008).
Um dos 38 IFs criados foi o IF Sudeste MG, que, segundo seu site oficial, é uma
instituição de Educação Básica, Profissional e Superior instituída em 2009, com os objetivos
de desenvolvimento e oferta de Educação Técnica e Profissional em diferentes modalidades de
ensino, pensando em formar e qualificar sujeitos para atuar no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional. A instituição está situada nas mesorregiões Campo
das Vertentes e Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, e, como mostra a Figura 1, é formada
pelos campi das seguintes cidades: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora,
Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. Sua reitoria também
está localizada na cidade de Juiz de Fora (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – IF SUDESTE MG, 2010).
Figura 1 – Campi do IF Sudeste MG

Fonte: IF SUDESTE MG (2010).

O Campus Barbacena surgiu em 1910, como Aprendizado Agrícola de Barbacena, tendo
suas atividades iniciadas em 14 de junho de 1913. Seu nome e subordinação foram alterados
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diversas vezes durante o século passado, encontrando-se, atualmente, vinculado à Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação. A instituição oferece
cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados, engenharias, o Programa Nacional
de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos (Proeja) e ensino a distância, buscando, conforme seu site oficial na
internet, atender às demandas da comunidade local e regional (IF SUDESTE MG, 2009). Nesse
sentido, o que antes era a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena (EAFB), uma das antigas
escolas agrotécnicas herdadas de políticas passadas em nosso país, tornou-se o Campus
Barbacena do IF Sudeste MG. É importante destacar, assim, que somente a partir de 2009
aquela instituição de ensino, a única federal no município de Barbacena1, passou a oferecer
cursos de nível superior à população daquela região, resultado da política de interiorização do
Ensino Superior promovida a partir da criação da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.

As camadas populares no Campus Barbacena

De acordo com informações cedidas diretamente pela Assessoria de Relações
Internacionais do IF Sudeste MG em julho de 2018, 21 estudantes do Campus Barbacena
haviam participado do Programa Ciência sem Fronteiras. Em comunicação, também direta, com
as assistentes sociais da Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) daquele campus, pude
verificar que, dentre esses 21 discentes, cinco haviam sido beneficiados por, pelo menos, uma
das modalidades de assistência estudantil oferecidas pela instituição durante, ao menos, um dos
anos em que mantiveram vínculo com o IF. Minha busca pela CAE se deu pela razão de que,
se o Campus Barbacena considera os estudantes atendidos pela assistência como sujeitos em
baixa condição socioeconômica, então, estes podem ser classificados como provenientes dos
meios populares. Nesse sentido, faço uso, nesta pesquisa, dos critérios do próprio Campus
Barbacena para definir as camadas populares. E que critérios seriam esses?
Ao acessar os editais de seleção para auxílio de assistência estudantil oferecida pela
CAE nos anos em que houve estudantes do CsF atendidos (IF SUDESTE MG, 2013, 2014),

1

Barbacena, com uma área territorial de 759,186 km 2, possui uma população estimada de 136.689 habitantes
(IBGE, 2017). A cidade se localiza na microrregião de mesmo nome, e mesorregião Campo das Vertentes,
estando a 169 km da capital mineira, Belo Horizonte.
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pude verificar que o Campus Barbacena, seguindo o que o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes) afirma, caracterizava como estudantes pobres aqueles cuja renda per capita
familiar mensal fosse de, no máximo, um salário mínimo e meio. A assistência estudantil da
instituição fazia uso desse principal critério para a seleção anual dos estudantes que desejavam
e precisavam dos auxílios que o campus concedia, como maneira de conferir a possibilidade de
permanência e conclusão desses discentes nos cursos em que estivessem matriculados.
Por meio de um estudo social analisado pelas assistentes sociais do campus, a CAE fazia
uma avaliação socioeconômica da realidade dos estudantes que solicitavam assistência à
instituição. Conforme os editais de seleção dos assistidos (IF SUDESTE MG, 2013, 2014),
incluíam-se as seguintes variáveis para a análise do estudo social realizado: composição
familiar (número e faixa etária dos integrantes, e papel de cada membro na estrutura
socioeconômica familiar); atividade profissional ou ocupação dos membros da família; posse
de bens patrimoniais (tipo, valor, circunstâncias de aquisição ou transferência dos bens);
qualidade da habitação (propriedade ou locação ou ocupação por empréstimo, localização,
tamanho, serviços sanitários existentes, estágio de construção do imóvel, maneira de aquisição);
condições de saúde dos integrantes do grupo familiar; nível de instrução dos membros
familiares (origem escolar do solicitante, despesas com instrução); e tipo de transporte utilizado
pela família (despesas e tempo utilizado pelo estudante em seu deslocamento até o campus).
Os candidatos deveriam preencher um formulário socioeconômico, abrangendo as
variáveis de avaliação da CAE, e entregar cópias de documentos comprobatórios das condições
apresentadas no formulário, além de declarações assinadas por eles e testemunhas da realidade
descrita.2 Seus nomes eram divulgados em listas com os resultados da análise feita pelas
assistentes sociais do campus, dentro do limite de vagas oferecidas por ano para cada
modalidade de assistência: auxílio alimentação, auxílio manutenção, auxílio moradia e auxílio
transporte (IF SUDESTE MG, 2013, 2014).
Conforme os editais consultados (IF SUDESTE MG, 2013, 2014), o auxílio alimentação
se referia à oportunidade de o estudante selecionado almoçar e jantar no restaurante da
instituição diariamente. O auxílio manutenção dizia respeito a uma assistência mensal em
dinheiro para o estudante necessitado, como maneira de ampará-lo em suas despesas com o
curso. O auxílio moradia também se tratava de um amparo mensal em dinheiro, mas para o
aluguel daqueles estudantes que precisassem se mudar de suas respetivas cidades para morar,
geralmente em repúblicas, em Barbacena, cidade de localização do campus. Quanto ao auxílio
2

A CAE disse que, por questão de preservação da privacidade dos estudantes, não poderia disponibilizar os
documentos preenchidos.
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transporte, tratava-se de uma ajuda de custo no transporte dos estudantes entre sua residência e
a instituição.
Dos cinco estudantes atendidos pela CAE participantes do CsF, as assistentes sociais
informaram que, em 2013, dois deles haviam sido beneficiados pelo auxílio transporte, outro
havia sido assistido pelo auxílio alimentação, e outro estudante havia recebido o auxílio
manutenção. Já em 2014, uma estudante que já havia sido beneficiada pela modalidade de
auxílio transporte no ano anterior recebeu os auxílios manutenção e transporte, e uma outra
discente foi assistida pelos auxílios moradia e transporte. Assim, assumo que esses cinco
discentes responderam aos critérios de seleção da CAE para receber os auxílios solicitados, isto
é, podem ser definidos, pelo menos até aquele momento, como sujeitos das camadas populares.
Uma vez que as duas estudantes do campus atendidas pela CAE e participantes do CsF não
responderam aos contatos feitos, obtidos por meio de documentação na Secretaria de Ensino
Superior (SES) do Campus Barbacena, os demais são os três sujeitos desta pesquisa, os quais
receberam seus respectivos auxílios no ano anterior à mobilidade acadêmica internacional.
É interessante observar que, apesar de utilizar a renda per capita familiar de até um
salário mínimo e meio como critério principal para classificar os estudantes do Campus
Barbacena como de baixa condição socioeconômica, a CAE levava em consideração uma série
de fatores sobre as reais condições dos discentes e de seu grupo familiar para avaliar com maior
cuidado a necessidade ou não dos auxílios por eles solicitados. Ou seja, trata-se de uma
realidade que deve ser compreendida para além do fator econômico, o que lembra a análise de
Souza (2013) sobre as camadas populares no Brasil até meados da última década.
Segundo o autor, frequentemente a realidade da luta de classes brasileira é tomada por
análises empobrecidas e amesquinhadas do economicismo, que a reduzem a uma realidade
simplesmente econômica, como se esta fosse a única variável a definir a produção e reprodução
das estruturas sociais no país. A expansão dos ganhos de salário real, e o aumento real do salário
mínimo, juntamente com a entrada do Bolsa Família e do microcrédito na realidade social do
Brasil na primeira década do século XXI, foram alguns dos fatores que possibilitaram a inclusão
de muitos brasileiros no mercado de bens e consumo, promovendo, em muitos casos, sua
mobilidade econômica ascendente. Souza (2013), então, alerta que classe econômica é diferente
de classe social.
Propondo uma análise minimamente mais cuidadosa do que a feita pelas limitações do
campo econômico, o autor lembra do desenvolvimento potencialmente crítico do conceito de
capital na teoria de Pierre Bourdieu (a qual, no Capítulo I, mostrarei com maiores especificações
voltadas para o campo educacional), que esclarece a realidade das estruturas sociais com muito

25

mais sofisticação, deixando de ser uma categoria simplesmente econômica, e passando “a
incluir tudo aquilo que passa a ser decisivo para assegurar o acesso privilegiado a todos os bens
e recursos escassos em disputa na competição social” (SOUZA, 2013, p. 58). Nesse sentido,
Souza (2013) aponta que, embora possa ter havido um crescimento econômico na realidade de
muitos brasileiros das camadas populares nos referidos anos, o acesso a determinados espaços
disputados na luta de classes se manteve restrito às camadas médias, que dispõem de recursos
materiais e simbólicos mais raros e sofisticados, e às elites, obviamente, que, por dominar as
hierarquias sociais, exploram aqueles sujeitos dispostos a fazer de quase tudo para sobreviver.

Desde o motoboy que entrega pizza ao lavador de carros, ao trabalhador que carrega
a mudança nas costas; à prostituta pobre que vende seu corpo para sobreviver; ou ao
exército de serviçais domésticos que fazem a comida e cuidam dos filhos das classes
média e alta, que assim podem se dedicar a estudos ou trabalhos mais rentáveis. É este
tempo roubado de outra classe que permite reproduzir e eternizar uma relação de
exploração que condena uma classe inteira ao abandono e à humilhação, enquanto
garante a reprodução no tempo das classes do privilégio (SOUZA, 2013, p. 61).

Assim, Souza (2013) afirma que, apesar da ascensão econômica que possam conseguir,
principalmente a exemplo do ocorrido nos anos a que o autor se refere, as camadas populares
no Brasil contemporâneo, que, nesses casos, ele nomeia “batalhadores”, enfrentam uma série
de sofrimentos, esforços, constrangimentos e medos futuros de desclassificação social. São
indivíduos que, diferentemente das camadas médias e elites, não desfrutam de nenhum dos
privilégios como aqueles que as acompanham desde o nascimento. Segundo apontam Nogueira,
M. e Nogueira, C. (2016, p. 60), também com base em Bourdieu: “Suas condições de existência
condicionam, assim, um estilo de vida marcado pelas pressões materiais e pelas urgências
temporais, o que inibe a constituição de disposições de distanciamento ou de desenvoltura em
relação ao mundo e aos outros.”

Internacionalização dos estudos e CsF: problematização e organização da pesquisa

A Sociologia da Educação mostra que o fenômeno da internacionalização dos estudos
no Brasil é uma ampliação mais recente da realização de estudos internacionais que, desde o
período colonial, está presente nas práticas educativas das elites brasileiras. Segundo estudos
dessa temática, a partir de meados do século XX, uma variedade de modalidades coloca em
ação aquilo que passamos a conhecer como internacionalização dos estudos, expandindo-se as
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rotas, os níveis de escolaridade e as razões que motivam famílias e sujeitos a buscar uma
educação que passe, de algum modo, pelo âmbito internacional, não necessariamente pela
mobilidade, apenas, como antes ocorria. Apesar dessa renovação das práticas e do conceito, a
internacionalização dos estudos, se se alarga como possibilidade de escolarização para novos
grupos sociais, atinge, no máximo, os estratos mais abastados das camadas médias, mantendose uma prática restrita aos meios sociais mais favorecidos.
O Ciência sem Fronteiras, programa de mobilidade acadêmica internacional criado pelo
Governo Federal em 2011, surgiu como uma nova possibilidade de internacionalização dos
estudos, sobretudo a estudantes de graduação em cenário nacional. Promovendo o acesso a
instituições de ensino e pesquisa estrangeiras a milhares de discentes das instituições de Ensino
Superior brasileiras, essa política pública, apesar de ter se mantido um espaço majoritariamente
ocupado por indivíduos cultural e economicamente já favorecidos, ao atingir o Campus
Barbacena, promoveu, por meio do apoio material oferecido, o intercâmbio acadêmico
internacional também de jovens provenientes das camadas populares. Assim, cheguei a um
objeto pouco comum na prática e pouco estudado no campo sociológico, o fenômeno da
internacionalização dos estudos nas camadas populares.
Nesse sentido, a partir do que venho expondo como contextualização e construção do
objeto investigativo desta pesquisa, estabeleci as seguintes indagações: Quem são os estudantes
pobres do Campus Barbacena participantes do Programa Ciência sem Fronteiras, no que se
refere à sua origem social, geográfica, econômica e cultural, isto é, de que contexto local, social
e cultural eles são provenientes? Quais as trajetórias sociais e escolares desses sujeitos? Qual o
desempenho acadêmico na graduação, e a experiência desses estudantes no Ensino Superior no
contexto brasileiro? Como foi sua experiência no Programa CsF? E qual a importância do
programa para esses discentes, considerando as repercussões geradas em suas vidas após a
participação no CsF?
Minha hipótese era a de que a interiorização do Ensino Superior de que o Campus
Barbacena é resultado permitiu aos estudantes pesquisados a mobilidade acadêmica
internacional. Quero dizer que, nesse caso, não se trata apenas da existência do Ciência sem
Fronteiras, mas da constituição de disposições à exposição, pois somente o apoio material não
os levaria ao exterior. Assim, a internacionalização dos estudos por meio da mobilidade poderia
ser vista como um efeito da interiorização da Educação Superior, com todas as suas
implicações, ou seja, permitiu que estudantes pobres assumissem disposições e aspirações
educacionais internacionais.
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Assim, para responder às questões anunciadas, este trabalho tem como objetivo geral
conhecer e analisar os estudantes de camadas populares do Campus Barbacena participantes do
Ciência sem Fronteiras, procurando compreender o que os levou a constituir disposições e
aspirações educacionais internacionais, as estratégias empreendidas antes e durante o
intercâmbio internacional, os efeitos de participação no programa, e o que isso produziu em
suas trajetórias. Como objetivos específicos, então, esta pesquisa cuida de: apresentar, de
acordo com a Sociologia da Educação, como a internacionalização dos estudos se constituiu no
Brasil, sobretudo por meio de uma análise de quem são os sujeitos envolvidos nesse processo,
e quais razões os levam a realizá-lo; discutir como o Ciência sem Fronteiras se manifestou nesse
cenário, destacando aspectos relevantes do programa e quais seus maiores beneficiários;
identificar o perfil geral dos acadêmicos do Campus Barbacena no CsF, compreendendo e
considerando aspectos de sua experiência no Ensino Superior; e reconstruir as trajetórias sociais
e escolares dos estudantes de camadas populares do Campus Barbacena no CsF, analisando o
que os conduziu até a Educação Superior e ao programa, assim como sua experiência e os
impactos oriundos da mobilidade acadêmica internacional.
O referencial teórico utilizado nesta pesquisa foi construído a partir da teoria de
Bourdieu sobre estratégias e trajetórias escolares, que justifica o fenômeno da
internacionalização dos estudos no Brasil, e sua relação com as desigualdades escolares.
Portanto, este trabalho se utiliza, sobretudo, das contribuições de pesquisas que tratam da
internacionalização dos estudos em cenário brasileiro, assim como da inserção do Programa
CsF nesse fenômeno, as quais mostram que as camadas populares sempre estiveram restritas
desse tipo de educação.
A importância deste estudo se fundamenta por mostrar que o Ciência sem Fronteiras foi
uma oportunidade única para estudantes provenientes dos meios populares, sem a qual a
realização de mobilidade acadêmica internacional dificilmente se daria. Trata-se de uma
pesquisa que avança para além dos estudos já feitos no campo da Sociologia da Educação
porque dá visibilidade aos sujeitos que sempre estiveram à margem do fenômeno da
internacionalização dos estudos no Brasil, ou seja, mostra a inserção das camadas populares a
essa prática, fato que, por sua vez, foi possível somente a partir do CsF. Nesse sentido, ao
apontar, também, que esses estudantes são provenientes de uma instituição pública de Ensino
Superior originada de uma política de interiorização desse nível de estudo, esta pesquisa ressalta
a importância da promoção de políticas públicas bem estruturadas voltadas para a educação, no
que diz respeito à constituição de oportunidades por meio das quais sujeitos desfavorecidos
sejam capazes de ampliar suas ações no campo social.
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Isso posto, organizei a dissertação em quatro capítulos, de maneira que cada capítulo
atendesse, respectivamente, a cada um dos objetivos específicos apresentados. Assim, o
Capítulo I, intitulado “Estratégias e trajetórias: a internacionalização dos estudos no Brasil à
luz da Sociologia da Educação”, apresenta, primeiramente, uma breve explicação dos conceitos
de estratégias e trajetórias escolares, segundo a Sociologia da Educação de Bourdieu, e, em
seguida, a prática cada vez mais frequente da internacionalização dos estudos como uma das
estratégias educativas distintivas utilizadas pelas camadas médias e elites brasileiras, as quais
objetivam, portanto, seu distanciamento das camadas populares. O Capítulo II, cujo título é “O
Programa Ciência sem Fronteiras”, coloca em ênfase tal política criada pelo Governo Federal,
trazendo, por meio de um histórico e números oficiais, aspectos importantes do programa, assim
como apontando, por meio de pesquisas que apresentam o perfil ou a trajetória de bolsistas da
graduação sanduíche do CsF, que, embora o programa consistisse em uma política pública, seus
maiores beneficiários continuavam a ser provenientes dos estratos mais abastados da sociedade,
mantendo, assim, a exceção representada pela prática da internacionalização dos estudos. O
Capítulo III, que tem como título “O perfil geral dos estudantes do Campus Barbacena no
Programa Ciência sem Fronteiras”, traz uma análise geral dos 21 bolsistas do CsF que partiram
da instituição brasileira, apresentando características que ajudaram a construir um perfil desses
estudantes que perpassasse sua condição sociodemográfica e socioeconômica, além de sua
situação como discentes do Ensino Superior, e bolsistas do programa, demonstrando, de modo
geral, que, apesar do restrito acesso ao CsF a nível nacional, o público alcançado pelo programa
no Campus Barbacena pareceu mais diversificado do que aquele apresentado pela literatura.
Por fim, o Capítulo IV, denominado “A trajetória dos três estudantes de origem popular do
Campus Barbacena participantes do Programa Ciência sem Fronteiras”, revela a trajetória
social, escolar e acadêmica de cada um dos três bolsistas do CsF do Campus Barbacena
considerados provenientes das camadas populares, e participantes desta pesquisa, assim como
o processo de ingresso, e a participação desses discentes no programa, além de evidenciar,
ainda, que a oportunidade de realização da mobilidade acadêmica internacional oferecida pelo
CsF produziu boas repercussões na vida dos três sujeitos analisados.
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Aspectos metodológicos

Como maneira de buscar compreender, por intermédio de pesquisas da Sociologia da
Educação, como a internacionalização dos estudos se apresenta no Brasil, assim como para
discutir a chegada e a presença do Programa Ciência sem Fronteiras nesse cenário, utilizei como
procedimento metodológico a revisão de literatura. Em relação ao CsF, entretanto, considerei,
sobretudo, as informações oficiais do próprio programa, obtidas em documentos em seu site na
internet, e brevemente analisadas para contextualização com esta pesquisa. Além disso, levei
em consideração, ainda, algumas repercussões sociais do programa em materiais veiculados
pela imprensa nacional, auxiliares à discussão proposta.
Para identificação do perfil geral dos 21 estudantes do Campus Barbacena participantes
do CsF, analisei os dados secundários obtidos por meio de documentação acessada em outubro
de 2018 na Secretaria de Ensino Superior da instituição (o que se deu dentro das limitações
impostas pela ausência de informações que certamente seriam muito úteis a este trabalho), além
do Currículo Lattes desses discentes, observando aspectos de sua experiência na Educação
Superior relevantes para tal análise. A documentação dos estudantes verificada na SES era
composta pelos formulários de matrícula no IF, pelo histórico escolar do Ensino Médio, e,
também, por uma pasta denominada Mobilidade Acadêmica, a qual, organizada pela instituição,
apresentava dados importantes sobre o CsF no Campus Barbacena. No Quadro 1, é possível
observar o tipo de conteúdo acessado tanto a partir de cada um dos documentos na própria
instituição quanto por meio do Currículo Lattes dos estudantes.
Quadro 1 – Tipo de conteúdo acessado na documentação da SES e no Currículo Lattes dos participantes do CsF
no Campus Barbacena
DOCUMENTO

CONTEÚDO ACESSADO

Formulário de
matrícula

Curso (área de estudos e turno); data de nascimento (idade de ingresso no Ensino
Superior); sexo; raça; localização da residência; rede de ensino frequentada no
Ensino Médio; utilização de transporte escolar público durante o Ensino Superior

Histórico escolar do
Ensino Médio

Instituição frequentada

Pasta Mobilidade
Acadêmica

País de destino; instituição estrangeira; período do intercâmbio acadêmico
internacional

Currículo Lattes

Participação em projetos de iniciação científica ou à docência, projetos de extensão e
monitorias antes do CsF; premiações recebidas antes do CsF

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).
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Em relação a essa fase de pesquisa documental, conforme Cellard (2008, p. 295), “por
possibilitar realizar alguns tipos de reconstrução, o documento escrito constitui [...] uma fonte
extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais”, sendo, muitas vezes, a
única maneira de se acessar atividades particulares ocorridas recentemente. Assim, por meio
dos dados secundários a que tive acesso, procurei, segundo orienta o mesmo autor, reconhecer
as potenciais fontes de informação para identificação do perfil geral dos estudantes do Campus
Barbacena bolsistas do CsF. Já ao fazer a análise documental das fontes acessadas, empenheime por realizar um exame crítico do contexto de produção das informações obtidas, a fim de,
assim como Cellard (2008) e Le Goff (1990) afirmam, descontruir, desmontar os dados, para,
então, reconstruí-los de acordo com o objetivo proposto.
A fim de reconstruir as trajetórias sociais e escolares dos estudantes das camadas
populares do Campus Barbacena bolsistas do Ciência sem Fronteiras, buscando compreender
sua chegada ao Ensino Superior e ao programa, além de sua experiência internacional, e a
influência que essa participação gerou em sua vida, o procedimento metodológico escolhido foi
a realização de entrevistas com os três sujeitos participantes deste estudo. Assim, ao aceitar
colaborar diretamente com esta pesquisa, os discentes foram entrevistados em fevereiro de
2019, cada entrevista tendo o áudio gravado, e durando em torno de duas horas. É importante
considerar que os três participantes concordaram com a divulgação de seus nomes verdadeiros
neste trabalho, algo que, como expliquei a eles, torna-se um valioso instrumento para o possível
acompanhamento posterior de suas trajetórias, por meio de outros estudos (como, também, do
desempenho escolar de seus descendentes), além de indicar a própria existência real dos sujeitos
aqui analisados, evitando que, futuramente, tal pesquisa pudesse ser caracterizada como um
“romance sociológico”.
Seguindo Portes (2006, 2014), cujas pesquisas investigam as trajetórias escolares, e as
experiências de estudantes das camadas populares no Ensino Superior, as entrevistas foram
estruturadas a partir de questões organizadas por temas relevantes ao alcance do objetivo
indicado. Considerei, assim, a origem familiar, as condições socioeconômicas e culturais da
família dos estudantes, sua escolarização, o ingresso, o desempenho e as experiências na
Educação Superior, suas relações sociais dentro e fora do campus, a participação no Ciência
sem Fronteiras, desde as motivações para concorrer a uma bolsa até o retorno ao Brasil, e o que
adveio após sua volta da experiência internacional.
Kaufmann (2013, p. 74-75) afirma que essa estruturação deve funcionar como um guia
para o momento das entrevistas, “sendo que seu ideal é o de estabelecer uma dinâmica de
conversação mais rica do que a simples resposta às perguntas”. Segundo esse autor:
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A sequência das perguntas deve ser lógica (é útil ordená-las por temas) e o conjunto
coerente: o discurso sem nexo e o pot-pourri devem ser sistematicamente combatidos.
Por um motivo raramente considerado: o informante gera seu grau de implicação na
entrevista, e isso depende em grande parte da confiança que ele deposita no
entrevistador (KAUFMANN, 2013, p. 75, grifo do autor).

Nesse sentido, coloquei-me, durante as entrevistas, com uma escuta ativa, procurando
demonstrar aos entrevistados meu interesse no que estava sendo dito por eles, de forma a buscar
compreender o universo pessoal de cada um. Para Kaufmann (2013), é preciso que o
entrevistador se mantenha presente no momento das entrevistas, de forma forte e personalizada,
evitando a falsa existência de neutralidade, exatamente para que, a exemplo do pesquisador, o
informante se sinta confortável para se envolver na conversação que está sendo guiada.
Realizadas as entrevistas com os três sujeitos, transcrevi cada uma delas, originando
cada transcrição um texto de cerca de 60 páginas. A etapa que se seguiu foi a de análise do
conteúdo obtido a partir da geração de informações por meio das entrevistas. Para esse
momento, utilizei as orientações de Bardin (2016) como aporte metodológico. Segundo a
autora, a análise de conteúdo pode ser definida como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens
(BARDIN, 2016, p. 48, grifos da autora).

Assim, orientei minhas análises para a reconstrução das trajetórias sociais e escolares
dos três estudantes por meio da leitura e releitura analíticas das transcrições das entrevistas
realizadas. Primeiramente, por meio da leitura vertical ou subjetiva de cada transcrição,
procurei realizar o que Bardin (2016) chama de decifração estrutural, que diz respeito a imergir
no universo do outro, com uma atitude empática que permita compreendê-lo e decifrá-lo.
Posteriormente, por meio da leitura horizontal ou transversal, complementar à primeira, realizei
o que a autora nomeia transversalidade temática, identificando os temas que determinaram, em
seguida, as categorias pelas quais estruturei minhas análises.

***

CAPÍTULO I – ESTRATÉGIAS E TRAJETÓRIAS: A INTERNACIONALIZAÇÃO
DOS ESTUDOS NO BRASIL À LUZ DA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

“É preciso estudar volapuque,
é preciso estar sempre bêbado,
é preciso ler Baudelaire,
é preciso colher as flores
de que rezam velhos autores.”
Carlos Drummond de Andrade, em “Poema da
necessidade”, 1940.
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1.1 A constituição de estratégias nas trajetórias escolares

1.1.1 Os tipos de capitais e as estratégias educativas

As possibilidades de acerto dos investimentos que os pais fazem na escolarização de
seus filhos estão intimamente relacionadas à quantidade de bens materiais e simbólicos que
possuem. Quanto maior for a posse desses recursos, maiores também serão as chances de acerto
dos investimentos escolares, uma vez que tais meios possibilitam às famílias que os possuem
discernir melhor a respeito de suas melhores opções, escolhendo e se concentrando em objetivos
específicos. Consequentemente, são essas mesmas famílias que têm maiores benefícios quando
comparadas com aquelas cuja posse desses bens é menor (AGUIAR, 2009). Como exemplo,
são as famílias mais abastadas as mais propensas a escolher o estabelecimento de ensino para
os filhos. Trata-se, assim, de sujeitos que possuem e obtêm melhor proveito dos capitais
cultural, econômico e social que já possuem (NOGUEIRA; AGUIAR, 2007). Ao passo que a
maior ou menor posse desses diferentes tipos de capital pelos indivíduos ou famílias determina
não apenas as estruturas de dominação social, mas, também, a maior ou menor possibilidade de
se investir com êxito nas carreiras escolares, é importante conhecer o sentido de cada um nas
hierarquias sociais mais amplas, assim como a maneira e os motivos que levam os diferentes
grupos sociais a estabelecer estratégias educativas.
O capital econômico se refere aos bens e serviços aos quais um indivíduo pode ter acesso
por meio de recursos econômicos propriamente ditos. O capital cultural é definido pelo poder
conquistado por meio de bens culturais socialmente dominantes, podendo se apresentar em três
diferentes estados, a saber: incorporado, institucionalizado ou objetivado. O capital cultural em
sua forma incorporada diz respeito a seu estado fundamental, que implica um trabalho
demorado e pessoal de inculcação e apropriação. “O capital cultural é um ter que se tornou ser,
uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da ‘pessoa’” (BOURDIEU,
2015d, p. 83, grifo do autor).

Como elementos constitutivos do capital cultural incorporado, merecem destaque a
chamada “cultura geral” (expressão sintomaticamente vaga e indefinida porque
designa saberes difusos e adquiridos de modo variado e informal); o domínio maior
ou menor da língua culta; o gosto e o “bom-gosto” (em matéria de arte, lazer,
decoração, vestuário, esportes, paladar, etc.); as informações sobre o mundo escolar
(NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 52, grifos dos autores).
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O estado institucionalizado do capital cultural é constituído pelos títulos escolares, e o
capital cultural objetivado diz respeito a bens culturais valorizados, como dicionários, escritos,
livros, monumentos, pinturas, quadros, na medida em que sua posse e utilização implicam uma
apropriação por parte de quem os retém (BOURDIEU, 2015d; NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA,
C., 2016). O capital social é o conjunto de relações sociais mais ou menos institucionalizadas
que um indivíduo mantém, também entendido como a vinculação a grupos em que essas
relações se dão de modo permanente e útil (BOURDIEU, 2015c; NOGUEIRA, M.;
NOGUEIRA, C., 2016).
Assim, de acordo com Bourdieu, as estruturas sociais são determinadas a partir da
distribuição e acumulação dos diferentes tipos de capital, contrapondo-se e rompendo com a
compreensão das diferenças sociais somente segundo a perspectiva econômica (NOGUEIRA,
M.; NOGUEIRA, C., 2016).

A ideia de Bourdieu é, portanto, a de que os indivíduos ocupariam posições
diferenciadas e mais ou menos privilegiadas na estrutura social em função e volume
da natureza dos seus recursos. Alguns teriam muito capital econômico e pouco
cultural, outros pouco econômico e muito cultural, alguns teriam pouco dos dois e,
finalmente, alguns teriam muito dos dois (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016,
p. 43).

Conforme Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016), o capital cultural, principalmente no
estado incorporado, é o componente que atua com maior efeito sobre o destino escolar dos
sujeitos. Segundo os autores, é justamente essa compreensão do capital cultural, com
consequente diminuição do fator econômico na explicação das desigualdades escolares, que
destaca a Sociologia da Educação de Bourdieu. Um dos elementos que atestam essa relação
entre o capital cultural e os percursos escolares é a compreensão pelos pais das hierarquias
presentes no mundo escolar, no que diz respeito ao prestígio acadêmico e social, além do
retorno financeiro de seus investimentos na escolarização dos filhos. Entretanto, apontam os
autores, os critérios para que se façam investimentos no mercado escolar, da mesma forma que
em qualquer outro mercado (cultural, de trabalho, econômico, matrimonial etc.), assim como
suas possíveis chances de êxito, não são medidos e tomados pelos sujeitos de maneira tão
simples quanto à posse e acumulação idiossincráticas de capitais. Bourdieu mostrou que esse
conhecimento prático dos possíveis e mais rentáveis investimentos a serem feitos ocorreria em
função dos tipos de capital e da posição de determinados grupos no espaço social, , na forma
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de estratégias, as quais seriam incorporadas pelos indivíduos dessas categorias sociais como
parte de seu habitus, o qual, por sua vez, define-se pelo:

[...] modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de
disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar,
sentir e agir de modos determinados, que então as guiam nas suas respostas criativas
aos constrangimentos e solicitações do seu meio social existente (WACQUANT,
2017, p. 214, grifo do autor).

Sendo assim, de acordo com Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016), os sujeitos não
precisariam fazer uma avaliação racional totalmente consciente a respeito das melhores
estratégias a serem tomadas a cada momento. Eles herdariam um senso prático de como lidar
com as solicitações e constrangimentos de seu meio a partir de sua socialização, incorporada
pelo habitus, corroborando justamente a ideia de Bourdieu de que os indivíduos não são
socialmente determinados apenas pelo resultado de fatores externos, objetivos, nem
simplesmente pelo produto de fatores internos, subjetivos.

A ideia do autor é a de que os indivíduos iriam aprendendo desde cedo, na prática,
que determinadas estratégias ou objetivos são possíveis ou mesmo desejáveis para
alguém com sua posição social e que outros são inalcançáveis. Esse conhecimento
prático iria, aos poucos, se incorporando e se transformando em disposições para a
ação (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 46).

Os indivíduos tenderiam, então, a mobilizar suas estratégias de acordo com a
incorporação desse “senso do jogo”, que varia em relação ao volume e aos tipos de capital
possuídos e/ou que se pretendem alcançar. Mais ambiciosos os objetivos e mais arriscadas as
estratégias serão quanto maior a quantidade de capitais dos sujeitos, que desejarão um nível
social cada vez mais elevado. Contrariamente, mais limitadas serão as aspirações sociais dos
sujeitos com menor volume de capitais, tendendo a investir em estratégias menos arriscadas,
em busca de objetivos menos audaciosos (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016).
Assim, voltando nossa atenção para as estratégias educativas, Nogueira, M. e Nogueira,
C. (2016, p. 55) destacam:

[...] esse raciocínio indica que os grupos sociais, com base nas experiências e nos
exemplos de sucesso e fracasso no sistema escolar vividos por seus membros,
formulam uma estimativa de suas chances objetivas no universo escolar e passam a
adequar, inconscientemente, seus investimentos a essas chances. Concretamente, isso
significa que os membros de cada grupo social tenderão a fazer projetos, mais ou
menos ambiciosos e a investir uma parcela maior ou menor dos seus esforços –
medidos em termos de tempo, energia e recursos financeiros – na carreira escolar dos
seus filhos conforme percebam serem maiores ou menores as probabilidades de êxito.
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Além disso, como apontam os autores, atrelado ao tipo e à intensidade das estratégias
de escolarização estaria o grau de reprodução social de cada grupo, esta decorrente da
manutenção ou tendência à ascensão. É o caso, por exemplo de determinados segmentos das
camadas médias, que, ao dever enormemente sua posição social às certificações escolares,
investem profundamente na escolarização dos filhos.
Segundo Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016, p. 56-57), “é preciso notar ainda que o
crescimento das taxas de escolarização e sua extensão a novas clientelas faz acirrar a
concorrência entre os grupos sociais pela posse do capital escolar e cultural.” À medida que os
bens culturais que davam determinado grau de distinção a quem os detinha se tornam mais
disseminados socialmente, ocorre certa desvalorização desses mesmos recursos, que passam a
ter, consequentemente, valor simbólico depreciado por seus antigos detentores, fato que, por
sua vez, representa uma ameaça ao privilégio até então mantido pelas classes dominantes
(MAZZA, 2009; NOGUEIRA; AGUIAR, 2007). Esse fenômeno é chamado por Bourdieu de
“translação global das distâncias”, em que o crescimento das taxas escolares de novos públicos,
representado pelo acesso a maiores níveis de escolarização, provoca a desvalorização dos
certificados escolares, processo denominado “inflação de títulos ou diplomas”. Acontece,
assim, um deslocamento das estratégias utilizadas pelos meios favorecidos para níveis mais
altos ou para estabelecimentos, ramos e tipos de escolarização mais seletivos ou raros, como
maneira de tentar manter seu monopólio (MAZZA, 2009; NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C.,
2016; NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008). É o caso, por exemplo, do maior acesso das
camadas populares à escolarização da rede pública, a qual, na visão do antigo público desse
setor, passou por uma queda de qualidade e clima social, resultando em uma maior demanda
das camadas médias pela rede de ensino privada no Brasil, assim como em uma intensificação
e diversificação de suas estratégias educacionais, tais quais a internacionalização da formação
e das trajetórias escolares (NOGUEIRA, 2010).
Nesse sentido, tal como argumentam Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016, p. 58):

No plano mais global do funcionamento social, as estratégias escolares dos diferentes
grupos sociais constituiriam – em razão da importância crescente do diploma na
estruturação das posições sociais – um ponto central no conjunto das diversas
estratégias de reprodução social (estratégias educativas, econômicas, matrimoniais,
de fecundidade, de sucessão, de reconversão, dentre outras), e somente em relação a
elas podem ser entendidas.

Isso significa que, conforme Nogueira (1998), as elites, representando o ponto máximo
na detenção do consumo dos produtos escolares mais valorizados, buscam constantemente a
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aquisição de bens mais raros. Na extremidade oposta, material e simbolicamente, estão as
camadas populares, cuja escolarização se dá de maneira mais restrita, devido à ausência de
recursos e disposições que se voltem para a vida escolar. Já as camadas médias, em um contexto
entre dominantes e dominados, procuram, por um lado, não se confundir com as camadas
populares, e, por outro, diminuir as distâncias que as afastam das elites. Em vista disso, de
acordo com Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016), Bourdieu diferencia as estratégias e
disposições ao investimento escolar segundo o pertencimento aos diferentes grupos das
estruturas sociais mais amplas. Destacam-se, assim, as estratégias de escolarização ligadas às
camadas populares, às camadas médias e às elites.
Segundo mostram os autores, as camadas populares, em vista do processo de
internalização de suas chances objetivas, tenderiam a assumir a elevação social como uma
maneira mais de evitar constrangimentos e adversidades sociais do que de desejar posições mais
altas na sociedade, pautando-se no que consideram necessário, portanto, para o provimento de
uma vida mais digna. Nesse sentido, os sujeitos pertencentes aos estratos sociais menos
favorecidos assumiriam propósitos de escolarização menos ambiciosos, primeiramente porque
conhecem poucos exemplos de indivíduos que, nas mesmas condições sociais, alcançam
longevidade nas carreiras escolares, e, também, porque, em face das mínimas condições de
potencializar os títulos que possam ser obtidos, alcançam um baixo retorno a partir deles.
Diante, então, de sua desfavorável condição socioeconômica, e da incerteza de resultados
positivos dos investimentos escolares, esses indivíduos tenderiam a agir discretamente em
relação a suas ambições educativas, sobretudo em razão de sua menor propensão para suportar
o longo prazo a que se obtém tal retorno.

Esperar-se-ia dos filhos que eles estudassem apenas o suficiente para se manter (o
que, normalmente, dados os avanços nas taxas de escolarização, já significa, de
qualquer forma, alcançar escolarização superior à dos pais) ou se elevar ligeiramente
em relação ao nível socioeconômico alcançado pelos pais. Essas famílias tenderiam,
assim, a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, que dão acesso mais
rapidamente à inserção profissional (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 62).

Ao contrário das camadas populares, as famílias pertencentes às camadas médias
tenderiam, consoante Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016), a investir intensamente na
escolarização dos filhos. Mas quem seriam as camadas médias de que falam os autores citados?
Conforme mostram:

Na análise de Bourdieu, as classes médias, ou pequena-burguesia, são constituídas por
um conjunto de categorias sociais que têm como característica comum e fundamental
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o fato de ocuparem uma posição intermediária entre os dois polos do espaço das
classes sociais, o que determina uma situação de tensão e de equilíbrio instável entre
os dominantes e os dominados (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 63).

Bourdieu divide essas categorias que constituem as camadas médias nas sociedades
capitalistas em três grupos, sendo eles: pequena burguesia em declínio, pequena burguesia de
execução ou de promoção, e nova pequena burguesia. A pequena burguesia em declínio é
formada pelos pequenos proprietários (artesãos e pequenos comerciantes) em decadência
econômica e social devido ao desaparecimento das atividades que sustentam suas condições de
existência como grupo social, desaparecimento este advindo das transformações em esferas
socioeconômicas provocadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Essa fração também é
caracterizada pela maior posse de capital econômico do que cultural. A pequena burguesia de
execução ou de promoção é representada pelos empregados subordinados das atividades de
comércio de bens, e pelos quadros médios dos setores público e privado (pessoal administrativo,
técnicos e professores). Esse grupo já apresenta maior posse de capital cultural, fato que
justifica sua posição nas camadas médias, e motivo de suas expectativas de ascensão social. A
nova pequena burguesia se caracteriza por ser subdividida em variados subgrupos de profissões,
destacando-se dois deles: um primeiro composto por ocupações que requerem boa aparência
pessoal, e capital cultural relacionado a conhecimentos gerais sobre artes, bom gosto e viagens,
por exemplo, herdado cultural e socialmente pela família (antiquários, apresentadores de rádio
e televisão, decoradores, designers, especialistas de moda, fotógrafos, guias turísticos,
publicitários, relações públicas, vendedores de grife); e outro formado por carreiras que se
destacam pela oferta de bens e serviços criados nas últimas décadas, e ligados a uma origem
social e a um nível de instrução mais elevados (conselheiros conjugais, nutricionistas, personal
trainers, sexólogos, terapeutas). Essa terceira categoria das camadas médias é mais voltada para
o consumo de bens materiais e simbólicos que promovem sua distinção social (NOGUEIRA,
M.; NOGUEIRA, C., 2016).
Nogueira (2010) afirma que a definição de classes médias no Brasil pode ser um tanto
quanto problemática no que se refere às diferentes abordagens dadas em busca da compreensão
dos sujeitos de quem estamos falando. Para os economistas, tal definição tem em jogo a
capacidade de consumo e o nível de rendimentos que determinado grupo possui. Para os
antropólogos, os modos e perspectivas de vida importam mais. Finalmente, para os sociólogos,
trata-se mais da inserção desse grupo nas estruturas sociais e ocupacionais, assim como de seu
acesso a recursos de educação, saúde e habitação, por exemplo. Vai-se, assim, de um extremo,
voltado mais para os aspectos materiais, ao outro, mais interessado em aspectos simbólicos do
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grupo envolvido, podendo diferir substancialmente a quem estamos nos referindo, quando as
características analisadas respondem a um tratamento específico. É preciso considerar, de todo
modo, a expansão e o crescimento econômico, na primeira década dos anos 2000, de grupos
sociais que poderiam ser inseridos nas camadas médias brasileiras, o que, em casos de
mudanças duradouras para um indivíduo ou família, tende a sofrer alterações não somente no
universo material do grupo analisado, como, também, no domínio simbólico, passando por
mudanças relevantes de influência, riqueza cultural, relacionamentos sociais, aspirações,
valores e estilos de pensamento, por exemplo.
Segundo Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016), o intenso investimento na escolarização
das camadas médias ocorre devido, em primeiro lugar, às maiores chances de êxito nas
estratégias investidas, e, em segundo lugar, ao, também, maior volume de recursos materiais e
simbólicos que possuem, na forma de capitais, os quais lhes permitem arriscar mais. Um
terceiro motivo estaria relacionado às expectativas assumidas por esses grupos de ascensão
social em direção às elites, principalmente pelo fato de grande parte deles ter se movido
socialmente das camadas populares para os estratos médios justamente por meio da
escolarização. Assim, Bourdieu ressalta três componentes relativos a esse empenho: o
ascetismo, o malthusianismo e a boa vontade cultural.
O ascetismo diz respeito à severidade com que vivem certos grupos, que, em
determinação de seu desejo de ascender socialmente, e de sua pequena variedade de capitais,
privam-se de certos prazeres e luxos momentâneos, como viagens e compras de bens,
reduzindo, então, gastos imediatos, com a finalidade de investir na escolarização dos filhos,
meio pelo qual tais grupos buscam alcançar sua ascensão social. Trata-se, assim, de uma
escolarização traduzida em um “[...] ‘rigorismo ascético’, numa valorização da disciplina e do
autocontrole, e na exigência de uma dedicação contínua e intensiva aos estudos” (NOGUEIRA,
M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 66, grifo dos autores).
O malthusianismo está relacionado à estratégia, inconscientemente tomada pelas
camadas médias, de restrição ao número de filhos, com vistas a conter gastos, e a investir o
máximo possível em cada filho. Esse controle da fecundidade, segundo Nogueira, M. e
Nogueira, C. (2016), tende a ser maior do que o que ocorre nas camadas populares, assim como
menor do que o observado nas elites.

E Bourdieu constata que, efetivamente, essa interdependência estabelecida pelas
famílias entre as estratégias de fecundidade e as estratégias educativas encontra
respaldo na realidade, uma vez que as estatísticas comprovam que as oportunidades
de uma vida escolar mais longa estão intimamente associadas – quando se controla
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todas as outras variáveis – ao tamanho da família (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA,
C., 2016, p. 66).

Já a boa vontade cultural se refere ao engajamento das camadas médias em adquirir a
chamada “cultura legítima”, a fim de compensar seu limitado volume de capital cultural
(NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016).

Diferentemente das crianças oriundas das classes populares, que são duplamente
prejudicadas no que respeita à facilidade de assimilar a cultura e a propensão para
adquiri-la, as crianças das classes médias devem à sua família não só os
encorajamentos e exortações ao esforço escolar, mas também um ethos de ascensão
social e de aspiração ao êxito na escola e pela escola, que lhes permite compensar a
privação cultural com a aspiração fervorosa à aquisição de cultura (BOURDIEU,
2015a, p. 53, grifo do autor).

Ainda no que concerne às estratégias de escolarização das camadas médias, Nogueira,
M. e Nogueira, C. (2016) destacam que, para Bourdieu, por se tratar de um grupo diverso em
si, as famílias que a ele pertencem tendem a fazer diferentes investimentos na educação dos
filhos, com base no tipo de capital que possuem em maior volume. Os autores distinguem,
assim, também, as estratégias educativas das camadas médias em função de sua posição nesse
grupo, quais sejam os pequenos proprietários, e a pequena burguesia de execução.
Os pequenos proprietários somente investem em estratégias educativas em segundo
lugar, pois sua prioridade é voltada para estratégias econômicas. Relacionado a isso, essa fração
das camadas médias é representada por famílias que conhecem pouco o funcionamento dos
sistemas de ensino, investindo em estratégias pouco rentáveis, o que descobrem já tardiamente.
A pequena burguesia de execução, no que lhe concerne, é mais voltada a estratégias culturais
que se deem por meio da escola, e pode ser analisada pelo grupo dos convertidos e dos oblatos.
Representam os convertidos os filhos de professores e intelectuais, os quais, por terem um
capital de informações úteis sobre o funcionamento do mundo escolar, não somente investem
nele seus esforços, como, também, a ele devem seu capital cultural. Os oblatos, caraterizados
por depositarem na escola toda sua expectativa de ascensão nas estruturas sociais, já possuem
um capital escolar mais limitado, e tendem a fazer investimentos cada vez mais aplicados à
educação dos filhos (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016).
Em relação às estratégias educativas das elites, Nogueira, M. e Nogueira, C. (2016)
mostram que Bourdieu diferencia os investimentos escolares desse grupo de acordo com o tipo
de capital predominante (econômico ou cultural) das famílias que os aplicam. Os segmentos
mais abastados em capital econômico, representados, em sua maior parte, pelas famílias de
empresários (as frações dominantes dentre os dominantes), dão prioridade aos investimentos
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do campo da economia, assim como ao consumo de bens e práticas de luxo. Já as frações mais
afortunadas em capital cultural, como as famílias de profissões acadêmicas, artísticas e
intelectuais (as frações dominadas dentre os dominantes), preocupam-se mais com as
estratégias voltadas para a escolaridade dos filhos. Ambas as categorias, no entanto, possuem
um habitus de classe que move suas disposições, consciente ou inconscientemente, a partir do
princípio da distinção social, evidente pela alimentação, costumes, decoração, linguagem,
posturas corporais, vestuário, e consumos em geral, e tendem a investir na escolarização dos
filhos de forma bem mais descontraída do que as camadas médias, uma vez que o sucesso
escolar é visto como algo natural nesses meios, e porque, ao ocuparem o topo das hierarquias
da sociedade, não dependem da escola como meio de elevação social.

Mas Bourdieu contrasta, de qualquer forma, as frações dominadas (mais ricas em
capital cultural) com as dominantes (mais ricas em capital econômico). As primeiras
seriam propensas a um investimento escolar mais intenso, visando o acesso às
carreiras mais longas e prestigiosas do sistema de ensino. Já essas últimas tenderiam
a buscar na escola, principalmente, uma certificação que legitimaria o acesso às
posições de comando já garantidas pela posse de capital econômico (NOGUEIRA,
M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 70).

Isso posto, sintetizo no Quadro 2, a seguir, um resumo acerca das estratégias de
escolarização empreendidas por cada um dos grupos sociais colocados em evidência ao longo
do texto.
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Quadro 2 – Resumo dos tipos de estratégias de escolarização empreendidas pelos diferentes grupos sociais
analisados por Pierre Bourdieu

GRUPO
SOCIAL

ESTRATÉGIAS DE ESCOLARIZAÇÃO

Camadas
populares

Propósitos de escolarização pouco ambiciosos; tendência a agir comedidamente; opção de
carreiras escolares mais curtas

Pequenos
proprietários

Camadas
médias

Elites

Maiores e mais arriscados
investimentos; ascetismo (redução de
gastos imediatos para investir na
escolarização dos filhos; dedicação
intensiva aos estudos); malthusianismo
(restrição do número de filhos para
investir o máximo na escolarização de
cada descendente); boa vontade cultural
(engajamento em adquirir a “cultura
legítima”)

Tendência a investir na escolarização
dos filhos de forma mais descontraída
(sucesso escolar visto com naturalidade;
não dependência da escola para
elevação social); investimentos
escolares de acordo com o tipo de
capital predominante (econômico ou
cultural)

Prioridade a estratégias econômicas;
estratégias de escolarização pouco
rentáveis

Convertidos

Investimento de
esforços no mundo
escolar, ao qual
devem seu capital
cultural

Oblatos

Expectativa de
ascensão social por
meio da escola;
investimentos cada
vez mais aplicados à
educação dos filhos

Pequena
burguesia de
execução

Frações
dominantes

Prioridade a investimentos
econômicos; busca na escola por
certificação que legitime o acesso às
posições já garantidas de comando

Frações
dominadas

Estratégias voltadas para a
escolaridade dos filhos;
investimento escolar mais intenso,
visando carreiras mais longas e
prestigiosas

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

1.1.2 A compreensão de trajetória

Da mesma maneira como as estratégias são orientadas a partir da relação entre os
indivíduos e o campo em análise, por meio de sua incorporação ao habitus, e dos diversos tipos
de capitais, Bourdieu considera que as trajetórias também precisam ser compreendidas em
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relação ao espaço social, reiterando, assim, a associação entre as noções de habitus, campo e as
variadas formas de capitais, sobretudo o capital cultural herdado. Trata-se, portanto, de um
conceito em que, assim como nas estratégias, o indivíduo é estreitamente relacionado ao grupo
social do qual faz parte (BRITO, 2017).
As trajetórias, nessa perspectiva, podem ser entendidas como uma construção que se dá
entre a origem e as possibilidades de percurso dos indivíduos no espaço social, dentro do campo
de análise considerado. Nas palavras de Bourdieu (1996, p. 190, grifos do autor):

Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no
espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura
da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo
considerado. O sentido dos movimentos que conduzem de uma posição a outra [...]
evidentemente se define na relação objetiva entre o sentido e o valor, no momento
considerado, dessas posições num espaço orientado. O que equivale a dizer que não
podemos compreender uma trajetória (isto é, o envelhecimento social que, embora o
acompanhe de forma inevitável, é independente do envelhecimento biológico) sem
que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se
desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado
– pelo menos em certo número de estados pertinentes – ao conjunto de outros agentes
envolvidos no mesmo campo e confrontados com o mesmo espaço dos possíveis.

Nesse sentido, Bourdieu afirma que tentar compreender a vida de acordo com o que nos
leva a pensar o senso comum, como um caminho em linha reta, não fragmentado, que parte de
um princípio, sucedido por etapas, em direção a um fim, em ordem cronológica, assim,
retrospectiva e prospectiva, seria como criar um sentido artificial, ou, segundo ele próprio, seria
“conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que toda uma
tradição literária não deixou e não deixa de reforçar” (BOURDIEU, 1996, p. 185). Assim,
conforme Brito (2017, p. 355), ao utilizar o conceito de trajetória, Bourdieu sempre faz
referência ao sujeito cuja singularidade é construída “nas e pelas relações sociais”, e não ao
sujeito forjado por uma ilusão biográfica.

1.2 A internacionalização dos estudos no Brasil

Pesquisas que buscam entender a internacionalização dos estudos pelo olhar da
Sociologia da Educação não são muito remotas na literatura científica brasileira, datando de
cerca de vinte anos as primeiras análises sobre o tema, principalmente escritas e orientadas pela
professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Maria Alice
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Nogueira, que se embasa, sobretudo, na teoria de Pierre Bourdieu. Relaciono alguns desses
estudos no Quadro 3, os quais utilizei, na sequência, na tentativa de explicar a relação entre o
fenômeno da internacionalização dos estudos e as estratégias de diferenciação das trajetórias
escolares de sujeitos pertencentes aos meios sociais favorecidos.
Quadro 3 – Trabalhos acadêmicos sobre a internacionalização dos estudos pela perspectiva da Sociologia da
Educação
TÍTULO

TIPO

AUTOR(A)(ES)

ANO

“Intercâmbios Culturais” como Práticas Educativas
em Famílias das Camadas Médias

Tese

Ceres Leite Prado

2002

“Uma Dose de Europa ou Estados Unidos para
Cada Filho”: estratégias familiares de
internacionalização dos estudos

Artigo

Maria Alice Nogueira

1998

A Escolha do Estabelecimento de Ensino e o Recurso
ao Internacional

Artigo

Maria Alice Nogueira; Andréa
Aguiar

2007

Classes Médias e Escola: novas perspectivas de
análise

Artigo

Maria Alice Nogueira

2010

Estratégias Educativas de Internacionalização: uma
revisão da literatura sociológica

Artigo

Andréa Aguiar

2009

Fronteiras Desafiadas: a internacionalização das
experiências escolares

Artigo

Maria Alice Nogueira; Andrea
Moura de Souza Aguiar; Viviane
Coelho Caldeira Ramos

2008

Intercâmbios Acadêmicos Internacionais: bolsas
Capes, CNPq e Fapesp

Artigo

Débora Mazza

2009

Catarina Barbosa Torres Gomes

2016

O Programa de Mobilidade Internacional “Ciência
sem Fronteiras” na Perspectiva das Desigualdades
Tese
de Oportunidades Educacionais
Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

1.2.1 Antecedentes históricos e modalidades

Desde o período colonial no Brasil, as famílias pertencentes às elites da época tinham
como prática enviar seus filhos para estudar no exterior, principalmente para a Universidade de
Coimbra, em Portugal, dada a proibição da metrópole de haver universidades na colônia.3 Ao
longo do tempo, foi se tornando comum essa busca pelo exterior também entre certos segmentos
das camadas médias, assim como foram mudando os destinos (França, inicialmente, e Estados
3

De acordo com Teixeira (1968), 2.500 jovens brasileiros estudaram na Universidade de Coimbra entre 1550 e
1808.
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Unidos, Alemanha e Inglaterra, mais recentemente) e a formação almejada, a qual, com a
criação e expansão do Ensino Superior no Brasil4, deslocou-se da graduação para a pósgraduação, como afirmam Nogueira (1998) e Prado (2002).
De acordo com Mazza (2009), o período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial incitou
o Estado brasileiro a buscar investir de forma organizada em uma política voltada para a
atividade científica nacional. Com efeito, em 1951, o Governo Federal cria o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao fim do mandato de Eurico Gaspar
Dutra, e a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atualmente,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes), no início do segundo
governo de Getúlio Vargas. Por meio de ambas as agências, passa-se a oferecer bolsas no
exterior a pesquisadores e estudantes de pós-graduação, com o intuito de fomentar a pesquisa
científica brasileira, investir em formação de recursos humanos, sobretudo para atuação docente
nas universidades nacionais, e elaborar uma política própria de pós-graduação no país. Entre o
grupo idealizador da Capes estava Anísio Teixeira, importante nome no que tange à pesquisa e
à elaboração de políticas públicas educacionais no Brasil, e que havia realizado parte de seus
estudos fora do país, nos Estados Unidos, com John Dewey. “No período de 1952 a 1979,
receberam bolsas da Capes e do CNPq 879 brasileiros, para efetuar estudos e pesquisas nos
principais centros científicos do mundo. Entre 1970 e 1978, essas bolsas beneficiaram cerca de
17 mil pesquisadores” (MAZZA, 2009, p. 540-541).5
A mesma autora procurou analisar números referentes à movimentação acadêmica
internacional de estudantes e pesquisadores brasileiros bolsistas da Capes, do CNPq e da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), compreendendo o período
entre 1970 e 2000, o qual, segundo ela, representa o momento em que essas agências se
consolidam no fomento à pesquisa, e no desenvolvimento dos programas de pós-graduação no
Brasil. Os dados analisados mostraram que a Capes ofereceu 6.089 bolsas entre 1987 e 2000; o
CNPq, 7.730 bolsas entre 1986 e 1999; e a Fapesp, 2.071 entre 1992 e 1999. Dos bolsistas
enviados pela Capes, 42,74% pertenciam às áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, e
Letras, Linguística e Artes; a maioria deles se destinava aos Estados Unidos, em primeiro lugar,

4

Apenas a partir do século XX foram criadas as primeiras universidades brasileiras, sendo elas a Universidade de
Manaus (1909), a Universidade de São Paulo (1911), a Universidade do Paraná (1912), que alguns anos depois
se dissolveram, e a Universidade do Rio de Janeiro (1920) e a Universidade de Minas Gerais (1927). Somente
estas duas últimas assumiram, duradouramente, o status de universidade no país (CUNHA, 2000).
5
Como Borges (2015) bem salienta, a Educação Superior no Brasil, até o início do século XXI, consistia em um
espaço de pouca diversidade social. Assim, mesmo que na pós-graduação a mobilidade acadêmica internacional
ocorresse por meio da concessão de bolsas de estudos, tal prática se mantinha limitada a um público de perfil
elitizado.
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à França, em segundo, e à Grã-Bretanha, em terceiro; e grande parte deles estava vinculada à
Universidade de São Paulo (USP), à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Dos dados do CNPq, a autora verificou
que 41,34% das bolsas eram destinadas às Ciências Exatas; os países que mais receberam
bolsistas foram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, respectivamente; e a maioria dos
enviados pertenciam também à USP, à UFRJ e à UFRGS. Em relação aos dados da Fapesp,
42,63% das bolsas se destinavam também às Ciências Exatas; os principais destinos dos
bolsistas eram, também, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, nessa ordem; e sua vinculação
institucional apontava, em maior parte, para a USP, a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), lembrando
que, nesse caso, trata-se de uma agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo
(MAZZA, 2009).
Como evidencia Nogueira (2010), foi também a partir de meados do século XX que a
elevação geral nos níveis de instrução dos diferentes meios sociais desencadeou um acirramento
da concorrência escolar. Nogueira (1998) e Nogueira, Aguiar e Ramos (2008) observaram que
esse era o momento em que a mobilidade internacional, já comum para a formação acadêmica
das elites brasileiras desde a colonização, intensificava-se progressivamente no que se referia,
principalmente, aos níveis menos avançados de escolarização dos estratos mais favorecidos das
camadas médias, sendo tal fenômeno mais recente, portanto. As famílias pertencentes a esse
grupo social voltam seus recursos, então, para a internacionalização dos estudos em suas mais
diferentes modalidades e níveis de escolarização, procurando investir no presente escolar e
futuro profissional dos filhos (AGUIAR, 2009; NOGUEIRA, 2010).
Ao pesquisar sobre a transmissão de capital cultural pelas famílias das camadas médias
intelectualizadas (professores universitários e pesquisadores), Nogueira (1998) observou que,
procurando oferecer aos filhos uma experiência internacional de escolarização, os brasileiros
mostravam maior interesse pelos países desenvolvidos, escolhendo, preferencialmente, como
destino aqueles onde se fala inglês largamente, destacando-se a Inglaterra e os Estados Unidos.
Tal fato se relacionava, obviamente, ao estudo extraescolar de idiomas, sobretudo da própria
língua inglesa, categoricamente um investimento característico da trajetória escolar de jovens
dessas famílias, visando, desde cedo, seu bom desempenho nos exames vestibulares, da mesma
forma que seu projeto de estudos no exterior.
No caso analisado pela autora, das famílias compostas e caracterizadas por pais
pertencentes aos meios intelectualizados das camadas médias, as viagens de estudos
internacionais dos filhos poderiam ocorrer de três maneiras. Primeiramente, por meio da
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mudança de toda a família para outro país, para o aperfeiçoamento acadêmico dos genitores,
como doutorado ou pós-doutorado. Em segundo lugar, como estadias, financiadas pelos pais,
de, mais ou menos, seis meses no exterior durante a graduação. E, por último, por via da
participação em programas de intercâmbio internacional promovidos por agências
especializadas, muitas vezes relacionadas a escolas de idiomas estrangeiros (NOGUEIRA,
1998).
A autora observou, ainda, que os impactos da internacionalização dos estudos sobre a
trajetória escolar desses sujeitos se manifestariam pelo domínio de um idioma estrangeiro, e
pelas condições de formação acadêmica otimizadas a partir da experiência no exterior. Já no
que concerne aos impactos sobre sua formação pessoal, estes seriam vistos pelo enriquecimento
da personalidade, e pela oportunidade de convivência com culturas diferentes, resultando em
um conhecimento mais amplo de outros modos de vida. Um terceiro elemento visto como
benéfico sobre a vida desses indivíduos dizia respeito às experiências adquiridas em trabalho
remunerado realizado durante seu tempo no exterior, prática que, embora não muito comum
para o grupo social em questão, configurava-se como outra vantagem da internacionalização
dos estudos. E podemos dizer pouco comum justamente porque, para as famílias desses estratos
sociais, importa mais a dedicação dos filhos exclusivamente aos estudos, visando, assim, por
meio do provimento das melhores condições possíveis, seu sucesso escolar e acadêmico.
Tendo em consideração os aspectos negativos que a experiência de internacionalização
dos estudos trazia para os sujeitos analisados por Nogueira (1998), um deles se referia à
dificuldade dos estudantes brasileiros em acompanhar o tipo de ensino ofertado nos países
estrangeiros, o qual, considerado superior ao do Brasil, podia representar uma situação até
mesmo traumática para os estudantes que obtinham reprovação. O atraso nos estudos brasileiros
também era relatado pelos sujeitos investigados, algo visto como um problema por alguns deles.
E outro fator considerado negativo se referia, ainda, às dificuldades de readaptação ao ensino
brasileiro, sobretudo em razão da questão linguística apresentada pelos casos em que os filhos,
desde muito novos, acompanhavam os pais ao exterior, obtendo, assim, mais familiaridade com
o idioma estrangeiro do que com a língua portuguesa.
Prado (2002), ao procurar analisar as práticas de internacionalização dos estudos por
meio de agências de intercâmbio da cidade de Belo Horizonte, constatou que tal prática se
disseminava com força entre as camadas médias, sendo que, muitas vezes, os filhos estavam
realizando um desejo não cumprido dos pais quando mais jovens. A autora, primeiramente,
analisa o material de divulgação das agências, e percebe que o principal público por elas
almejado para a realização de estudos internacionais pertencia ao 2º ano do Ensino Médio, tendo
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como destino principalmente os Estados Unidos, seguidos pela Nova Zelândia, Austrália,
Canadá e, ainda, em menor escala, por países da Europa, estes os quais, segundo as agências,
eram sempre associados à ideia de elite. Em conformidade com a autora, as agências
enfatizavam que os intercambistas, quando regressam ao Brasil, passam a constituir um grupo
à parte dentre a sociedade, configurando-se a internacionalização dos estudos, nesse sentido,
como uma prática de distinção. Destacava-se, ainda, no material analisado pela autora a venda
das ideias de vivência em um país mais desenvolvido, convivência e conhecimento de outras
culturas, estabelecimento de uma relação modificada com o Brasil após o retorno ao país,
desenvolvimento psicológico dos estudantes, por meio de maior autoconhecimento e
maturidade, e, claro, aprendizado de línguas estrangeiras (um dos principais motivos do
intercâmbio para muitos jovens), ideia esta ligada ao propósito de um futuro promissor no
mercado de trabalho, destacando-se a língua inglesa, assim como também havia constatado
Nogueira (1998).
Já configurando um perfil geral das famílias intercambistas, Prado (2002) mostrou que
a maioria dos estudantes era do sexo feminino, e se encontrava na faixa etária entre 15 e 20
anos, realizando o intercâmbio no período de um ano. A maior parte desses jovens estudava ou
havia frequentado escolas da rede particular de ensino, e tinha pais com Ensino Superior, e
profissões qualificadas e socialmente valorizadas. Conforme a autora, destacava-se o
reconhecimento de jovens cujas famílias possuíam renda mensal entre 21 e 60 salários mínimos,
e moravam em bairros de localização privilegiada em Belo Horizonte. Mais da metade dos pais
desses estudantes já havia realizado, pelo menos, uma viagem internacional, o que, como
analisa a autora, mostrava que um contato maior com o exterior era capaz de desenvolver nessas
famílias uma valorização maior da internacionalização dos estudos.
Destacando o reconhecimento que o internacional tem para a cultura brasileira, Prado
(2002) traz, também, uma descrição dos estabelecimentos conhecidos como escolas
internacionais. A autora aponta que esses sistemas de ensino são aqueles frequentados por filhos
de famílias que já apresentam uma diversidade cultural, caracterizando-se por um público
restrito, representado no Brasil por uma pequena elite econômica e, em alguns casos, cultural.
Um primeiro exemplo desse tipo de escola seriam as escolas internacionais europeias, que
recebem estudantes de outros países com o objetivo exclusivo de nelas se matricular, propondo
um ensino que corresponda às carreiras futuras desejadas, e preparando seu alunado para o
acesso a diplomas universitários estadunidenses e europeus. Outro tipo de escolas
internacionais são aquelas destinadas a um público de elite cuja família vive no exterior.
Existem também aquelas escolas internacionais no próprio país, as quais aplicam métodos
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similares aos das escolas internacionais para estudantes de outros países, estabelecimentos que,
segundo salientam Nogueira, Aguiar e Ramos (2008) e Prado (2002), apresentam ensino
bilíngue, e currículo internacional. Para exemplificar escolas internacionais presentes no Brasil,
cito duas instituições localizadas na cidade de Belo Horizonte analisadas por Nogueira e Aguiar
(2007): a escola americana e a escola italiana.
Tanto a escola americana quanto a escola italiana foram fundadas em meados do século
passado, quando ofereciam somente ensino voltado para estrangeiros que residiam no Brasil,
passando a ofertar ensino bilíngue ou bicultural para brasileiros apenas a partir dos anos 1990,
com currículo reconhecido nacional e internacionalmente. Também comum a ambas é o alto
investimento econômico feito pelas famílias que desejam manter seus filhos matriculados em
uma ou outra, mais elevado que a média daquele preciso para o ingresso em escolas particulares
nacionais que se destinam aos mesmos estratos sociais. No que diz respeito a essas famílias
propriamente ditas, então, sejam as que escolhem a escola americana sejam as que preferem a
escola italiana, todas se caracterizam por seu amplo favorecimento social em relação à maior
parte da população brasileira, diferenciando-se entre si, contudo, por aspectos quanto à origem
desse favorecimento. Os pais que fazem preferência pela escola italiana têm em vista uma
formação internacional para os filhos voltada para a obtenção de uma cultura humanista de
natureza europeia, vendo o aprendizado da língua italiana como uma vantagem a mais,
valorizando, portanto, produtos culturais mais raros ou, até mesmo, exclusivos. São famílias
que veem nesse tipo de formação uma maneira de alargar seu capital cultural, para as quais a
formação nacional é deficiente por apresentar um ensino de pouca cultura, e excessivamente
voltado para o vestibular. Já as famílias que preferem a escola americana visam rigorosamente
o aprendizado precoce e a fluência da língua inglesa, além de uma formação em que se
destaquem aspectos relativos ao comportamento pessoal e social dos filhos, revelando-se, no
que diz respeito a seu patrimônio, pais com maior posse de capital econômico, não havendo,
assim, valorização ou busca por bens culturais mais raros, o que os caracteriza como mais
objetivos em relação ao retorno dos investimentos na escolarização dos filhos. São famílias para
as quais a cultura escolar nacional é vista como muito exigente, mas, ao mesmo tempo, ineficaz
(NOGUEIRA; AGUIAR, 2007).
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1.2.2 A internacionalização dos estudos como estratégia de escolarização e reforço das
desigualdades escolares

Considerando as diferentes modalidades pelas quais se configura a internacionalização
dos estudos no Brasil, a tendência de certos grupos mais abastados a essa prática nos variados
níveis de escolarização se apresenta como um fator coadunado às estratégias educativas
empreendidas pelas famílias desses meios sociais favorecidos (AGUIAR, 2009; NOGUEIRA,
1998; NOGUEIRA; AGUIAR, 2007; PRADO, 2002). Isso se sustenta, primeiramente, pela
lógica da concorrência escolar, em que os pais procuram tornar os filhos o quanto mais
competitivos no mercado escolar, recorrendo, nesses casos, a aspectos internacionais, como por
meio da aprendizagem precoce de idiomas estrangeiros. E, de forma menos utilitarista, pela
lógica do bem-estar psicológico, e desenvolvimento da personalidade, em que, por sua vez, os
pais buscam proporcionar aos filhos experiências de vida consideradas enriquecedoras.
Frequentemente essas duas lógicas se encontram associadas (NOGUEIRA, 1998; PRADO,
2002).
Assim, pela lógica da concorrência escolar, vemos ocorrer o fenômeno explicado por
Bourdieu de “translação global das distâncias”, movido pela “inflação de diplomas”, pois, à
medida que se “democratizaram” certos níveis de estudo, os grupos sociais favorecidos que
detinham aqueles graus de instrução movem suas estratégias para níveis e modalidades de
estudos cada vez mais diferenciados. Conforme observamos nos casos demonstrados, essa
diferenciação passou a ocorrer por meios cada vez mais frequentes de internacionalização das
trajetórias escolares, como a transferência da mobilidade internacional da graduação para a pósgraduação, e, mais ou menos no mesmo período, o fenômeno da internacionalização dos
estudos, abrangendo, por exemplo, os cursos livres de idiomas, as escolas internacionais, e a
própria mobilidade, mas realizada por um público cada vez mais jovem.
A aprendizagem de idiomas estrangeiros ilustra, devidamente, a desvalorização de bens
aos quais somente uma parcela mais abastada da população tem acesso no Brasil, mostrando
uma das formas de atuação das estratégias de diversificação dos diplomas por meio da
internacionalização dos estudos. Na medida em que as camadas populares tiveram maior acesso
à educação escolar, sucessivas reformas curriculares foram banalizando o ensino de línguas
estrangeiras nas escolas públicas, quase levando a seu total desaparecimento, algo notável até
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os dias atuais.6 O efeito disso foi a procura cada vez maior pelo aprendizado de idiomas em
cursos livres, ocasionando a expansão desse tipo de ensino no país (PRADO, 2002). Restrito o
acesso a essas escolas específicas somente aos sujeitos pertencentes a famílias cujas condições
financeiras permitissem determinado investimento, transferiu-se a valorização do ensino de
idiomas da rede pública, que, nesse caso, quase se extinguiu, para os cursos livres de línguas,
conservando, por meio desse bem educacional, a distância cultural entre estudantes mais
favorecidos e estudantes das camadas populares. Para Prado (2002, p. 42): “Se a diminuição
das línguas nas grades curriculares das escolas ocorre quando estas deixam de ser privilégio de
uma elite, isso pode ser uma prova da relação entre as línguas estrangeiras e as elites”. Segundo
a autora aponta, as línguas estrangeiras representam um aspecto comum presente na formação
das elites em diferentes países, sendo utilizadas, além disso, como um traço específico capaz
de distinguir esses estratos mais abastados da sociedade daqueles privados desse conhecimento.
A própria maneira de aquisição do idioma estrangeiro atua mobilizando as estratégias
familiares de escolarização. O aprendizado de uma língua no próprio território onde ela é falada
confere maior distinção do que aprendê-la em outros contextos, por exemplo, em escolas de
ensino do mesmo idioma nacionais. Isso exatamente porque a experiência de aprendizagem por
“imersão linguística” possui, e gera, maior prestígio do que o conhecimento, por si só, de uma
nova língua (NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008).
Na compreensão de Bourdieu sobre o funcionamento das estruturas sociais mais amplas,
inclusive, a língua e práticas linguísticas legítimas, de modo geral, evidenciam a forma mais
naturalizada e distinta de capital cultural, sendo, por isso, a mais desconhecida e, possivelmente,
uma das mais dissimuladas. O capital linguístico, portanto, constitui um tipo específico de
capital cultural capaz de produzir lucros em diferentes campos, e de promover uma das
maneiras mais sutis e poderosas de violência simbólica. Segundo Batista (2017), antes de
qualquer coisa, porque o aprendizado de uma língua ocorre precocemente na vida dos
indivíduos, de forma que, a partir de determinada etapa de formação de seu habitus primário,
pouco variável ele se torna. E, mais importante do que isso, porque o uso da língua é, para
Bourdieu, um fenômeno que não pode ser analisado isoladamente da héxis corporal de quem

6

Em relação à língua inglesa nas escolas públicas brasileiras, por exemplo, um estudo publicado em 2015 pelo
British Council evidenciou que, em esfera federal, não existe nenhuma legislação que estabeleça a
obrigatoriedade do ensino do idioma. Há a determinação do ensino de, no mínimo, uma língua estrangeira no
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, podendo as comunidades escolares ou as secretarias estaduais e
municipais de educação escolher qualquer outro idioma, adaptando-se, assim, às realidades regionais e locais
(BRITISH COUNCIL, 2015). O que acontece, porém, como aponta o estudo, é que, ao pertencer à parte
diversificada do currículo escolar, o ensino de qualquer língua estrangeira é menos regulamentado, conferindo à
língua inglesa, se oferecida, uma função marginal quando comparada a outras disciplinas da estrutura curricular.
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fala, isto é, do conjunto do corpo e da performance do falante, por exemplo, seus gestos, postura,
a escolha do que dizer, seu tom de voz, como se move ou se senta, e como se porta na troca de
turnos. Trata-se, assim, de elementos que “funcionam como indicadores da posição social do
agente, desde que haja uma expectativa, garantida objetivamente, sobre o desempenho esperado
nas situações, nos distintos campos e esferas do mundo social” (BATISTA, 2017, p. 251).
Bourdieu, portanto, ao considerar a linguagem uma dimensão do capital cultural em seu
estado incorporado, evidencia um elemento que, assim como outros em sua teoria, relaciona-se
com a posição dos indivíduos na estrutura social. Nessa perspectiva, o autor:

[...] apesar de concordar com os sociolinguistas que todas as línguas se equivalem no
plano linguístico, elas, no plano social, possuem valor distinto [,] e [...] não se podem
mudar categorias de apreciação e de valoração das línguas sem mudar todo o mercado
que fixa o preço das competências linguísticas (em seu sentido ampliado) – é o caso
da perda de prestígio do francês a favor do inglês (BATISTA, 2017, p. 254-255).

A opção por uma escola internacional, como os casos da escola italiana e da escola
americana, também se apresenta como uma estratégia de manutenção ou reconversão de capital
simbólico e capital cultural objetivado que as famílias dos meios abastados já possuem. No caso
da escola italiana, a maioria das famílias que procura o ensino por ela ofertado busca por
estratégias e produtos ou práticas que sejam menos exequíveis, garantindo a posição de
distinção já conquistada. Ou, no caso da escola americana, são famílias que, em sua maior parte,
buscam pela manutenção e acumulação de capital internacional já manifesto pelo domínio de
outro idioma, e maior naturalidade em meios internacionais. Em ambos os casos, as
expectativas de um futuro escolar e profissional dos filhos viabilizam que essas famílias
ampliem suas estratégias, buscando, por meio de uma escola internacional, bens culturais
internacionais distintivos, seja uma cultura de caráter humanista seja o domínio de um idioma
estrangeiro (NOGUEIRA; AGUIAR, 2007).
Já a mobilidade escolar internacional, conforme Nogueira (1998), é considerada um
meio de acesso a bens culturais que propiciam conhecimentos de rentabilidade mais a longo
prazo. Isso tanto pela lógica da concorrência escolar quanto pela lógica do bem-estar e
desenvolvimento psicológico, uma vez que as implicações e, de certa forma, os resultados
proporcionados por essa experiência têm toda a trajetória dos sujeitos que a vivem para se
manifestar. As famílias que se encarregam de buscar recursos internacionais para prover uma
formação mais distinta aos filhos tratam esse processo como um investimento a ser convertido,
futuramente, em novos recursos, simbólicos e materiais.

53

Os pais, em seu discurso, apresentam o intercâmbio como um “investimento” –
econômico e afetivo – no filho, o que permite estender a essa prática algumas
afirmações de estudiosos da Sociologia da Educação a respeito da relação estabelecida
entre as famílias das camadas médias e a escolarização dos filhos, também vista como
um “investimento” (PRADO, 2002, p. 324, grifos da autora).

De modo geral, no que diz respeito a essa valorização do internacional, segundo Prado
(2002), podemos compreender sua motivação a partir da hierarquia presente na concorrência
entre as culturas nacionais no panorama mundial, diferenciadas, umas em relação às demais,
por seu valor social internacionalmente reconhecido. Assim, recursos internacionais
conquistados em países não bem posicionados no cenário mundial possuem menor distinção do
que aqueles adquiridos em países valorizados internacionalmente (AGUIAR, 2009). Essa
disputa entre as diferentes culturas pelo mundo, de acordo com a representação dos países no
cenário internacional, leva as famílias detentoras de capitais necessários à internacionalização
dos estudos a buscar para seus filhos, em vez de uma formação nacional, sistemas educativos
internacionais extremamente prestigiados, sobretudo quando se trata de um país que, tal como
o Brasil, não possui notável reconhecimento internacional (PRADO, 2002). Isso explica,
portanto, a busca dos brasileiros que se inserem nas práticas de internacionalização dos estudos
por países desenvolvidos, consequentemente, mais valorizados internacionalmente, como
mostram Nogueira (1998) e Prado (2002). Ao escolherem países e estabelecimentos bem
posicionados no panorama mundial, essas famílias conferem à formação dos filhos um
favorecimento social e simbólico, revelado por meio de disposições que passam a distingui-los
dos que se restringem à escolarização nacional (AGUIAR, 2009).
Nesse sentido, as estratégias de escolarização por meio da internacionalização dos
estudos representam, nas palavras de Aguiar (2009, p. 69), a “acumulação de bens simbólicos
internacionais”, o que revela uma dimensão internacional do capital cultural que surgiu e se
mantém com fortes motivações para as famílias que delas fazem uso.
Essa dimensão do capital cultural – o acúmulo de competências linguísticas, culturais
e sociais, além da própria mobilidade – seria potencialmente produtora, na avaliação
de determinadas famílias, de disposições necessárias a certa desenvoltura de atuação
dos sujeitos em meios internacionais, em culturas diferentes (AGUIAR, 2009, p. 77).

Gomes (2016) vai ao encontro dessa compreensão ao indicar que os estudantes em
intercâmbio internacional promovido por programas de mobilidade acadêmica possuem uma
série de vantagens sociais trazidas da esfera familiar, as quais, superando a influência do capital
econômico, são expressas na forma de capital cultural, e revelam, portanto, a desigualdade de
acesso a essa modalidade de internacionalização dos estudos. Essas vantagens ou disposições à
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mobilidade acadêmica internacional passam, entre outros fatores, pelo capital linguístico, no
que se refere ao domínio do idioma do país de destino, e, como a própria autora revela, pelo
capital escolar, “recurso predisponente para a mobilidade por ser característico do perfil de um
estudante cuja escolarização constitui, dentre outras possibilidades, uma preparação para o
desafio das fronteiras” (GOMES, 2016, p. 76). Ou seja, a própria estratégia de
internacionalização dos estudos em um nível mais avançado de escolarização, tal como a
graduação ou a pós-graduação no exterior, exige a mobilização de estratégias educativas em
outros níveis que perpassem o plano internacional, por exemplo, o estudo precoce de outra
língua, ou as viagens internacionais de curta duração. Não à toa, o fenômeno sempre esteve
atrelado aos meios sociais favorecidos, cuja posse de capitais e o próprio posicionamento nas
estruturas sociais permitem e os levam a efetuar tais investimentos.
Assim, como são providas de bens simbólicos e materiais, as elites e boa parte dos
seguimentos das camadas médias, ao se utilizarem de estratégias de internacionalização dos
estudos cada vez mais frequentes e diferenciadas, a fim de aprimorar e distinguir a formação
dos filhos, viabilizam uma ampliação das possibilidades de suas trajetórias escolares, mantendo
seu distanciamento social das camadas populares. Em conformidade com Aguiar (2009),
Nogueira (1998) e Nogueira e Aguiar (2007), tais estratégias reforçam ainda mais o panorama
das desigualdades escolares que se reproduzem no Brasil.

***

CAPÍTULO II – O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

“Uma das funções principais da educação formal
nas

nossas

sociedades

é

produzir

tanta

conformidade ou ‘consenso’ quanto for capaz, a
partir de dentro e por meio dos seus próprios
limites

institucionalizados

sancionados.

Esperar

e

legalmente

da

sociedade

mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo
mera tolerância – de um mandato que estimule as
instituições de educação formal a abraçar
plenamente a grande tarefa histórica do nosso
tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do
capital no interesse da sobrevivência humana,
seria um milagre monumental. É por isso que,
também no âmbito educacional, as soluções ‘não
podem ser formais; elas devem ser essenciais’. Em
outras palavras, eles devem abarcar a totalidade
das

práticas

educacionais

da

sociedade

estabelecida.”
István Mészáros, em “A educação para além do
capital”7, 2005.

7

Tradução de Isa Tavares.
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2.1 Aspectos gerais sobre o programa

2.1.1 Breve histórico

O Programa Ciência sem Fronteiras, lançado pelo governo de Dilma Rousseff, foi criado
por meio do Decreto n.º 7.642, de 13 de dezembro de 2011. Executado pela Capes e pelo CNPq,
em conjunto com as instituições de ensino participantes, o programa tinha por objetivo:

[...] propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em
universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de
pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e
pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento
definidas como prioritárias (BRASIL, 2011, p. 7).

A ideia era oportunizar, por meio de bolsas de estudos, novas experiências educacionais
a estudantes brasileiros, criar cooperações entre grupos de pesquisa do Brasil e do exterior na
área de ciência, tecnologia e inovação, e favorecer o processo de internacionalização das
instituições de Ensino Superior brasileiras, tudo isso a fim de promover maior desenvolvimento
científico e tecnológico no cenário nacional. O decreto de criação do programa, assim,
denominou que as bolsas de estudos e pesquisas no exterior se dedicariam às modalidades
graduação sanduíche, Educação Profissional e Tecnológica, doutorado sanduíche, doutorado
pleno e pós-doutorado. Para as bolsas no país, foram criadas as modalidades para pesquisadores
visitantes estrangeiros, e para jovens talentos (BRASIL, 2011). Logo, tanto a Capes quanto o
CNPq, que já atuavam há mais tempo no intercâmbio acadêmico internacional na pósgraduação, passaram a operar, também, a partir daquele momento, na concessão de bolsas para
o exterior em nível de graduação.
Ao tratar das metas em relação ao número de bolsas a serem implementadas, o CsF
pretendia, entre 2012 e 2015, proporcionar que 101 mil estudantes e pesquisadores fossem
beneficiados por essa política de internacionalização dos estudos. Segundo as informações
oficiais (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – CSF, 2013), 26 mil bolsas seriam financiadas por
recursos provenientes de empresas privadas, e as outras 75 mil seriam concedidas por recursos
do próprio Governo Federal. Como podemos conferir na Tabela 1, no que se refere ao número
de bolsas a serem oferecidas por modalidade do CsF, a graduação sanduíche se destacava em
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relação às demais, uma vez que mais da metade dos números desejados pelo programa se
dedicariam à mobilidade acadêmica internacional dos estudantes nessa modalidade.
Tabela 1 – Número de bolsas do CsF, por modalidade, a serem ofertadas nos quatro anos de sua execução
Modalidade da bolsa
Meta a ser atingida, em número de bolsas
Doutorado pleno
4.500
Doutorado sanduíche
15.000
Educação Profissional e Tecnológica
7.060
Graduação sanduíche
64.000
Jovens talentos
2.000
Pesquisadores visitantes estrangeiros
2.000
Pós-doutorado
6.440
TOTAL
101.000
Fonte: Adaptada de CSF (2013) por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Além do destaque em relação à quantidade de bolsas da graduação sanduíche, é possível
notar, ainda, que os números do CsF, de maneira geral, eram bem mais audaciosos do que
aqueles acumulados para as bolsas internacionais concedidas pela Capes e pelo CNPq entre os
anos 1990 e 2000, sobretudo porque, agora, tratava-se de metas a serem cumpridas em quatro
anos, um período de tempo muito menor do que aquele. Diante de tais circunstâncias, o
programa manifestava claro interesse do governo brasileiro em investir na internacionalização
dos estudos por meio da mobilidade acadêmica.
As áreas do conhecimento atendidas pelo CsF incluíam: Engenharias e demais áreas
tecnológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;
Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção
Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; Energias Renováveis; Tecnologia
Mineral; Biotecnologia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de Prevenção e
Mitigação de Desastres Naturais; Biodiversidade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria
Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); Novas
Tecnologias de Engenharia Construtiva; Formação de Tecnólogos (CSF, 2018a). Podemos
constatar, portanto, a ausência das Ciências Sociais e Humanas como áreas prioritárias do
programa, indicando que estas não estariam relacionadas à promoção de maior
desenvolvimento científico nacional.
Sobre isso, Thiengo e Mari (2014, p. 126), ao problematizar, por meio da análise de
discurso crítica, o conceito de ciência trazido na documentação oficial do Programa CsF,
afirmam:
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Neste ponto a oposição ciências naturais x ciências sociais permanece, de forma que
a valorização mais expressiva da produção científica ainda está vinculada às ciências
da natureza, como se a natureza, por si só, não estivesse ligada às outras esferas do
social e não fosse também produto da interação humana. Nota-se, nesse sentido, que
a concepção contemporânea de ciência está materializada no CsF, ou seja, existe um
consenso na compreensão da ciência no sentido de promover o desenvolvimento
econômico. Esse desenvolvimento teria, nesta concepção, sua base no
desenvolvimento do setor de tecnologia de ponta, por isso, a inovação tecnológica
aparece como principal objetivo do programa.

Os autores observam que o programa via os estudantes, pesquisadores e produtores de
conhecimento como recursos humanos a se tornar altamente qualificados, o que indica uma
associação entre discursos tanto do campo econômico quanto educacional. Eles analisam que o
CsF trazia, portanto, uma concepção de ciência atrelada à ideia de produção utilizada pelo
mercado econômico internacional, à qual as Humanidades e Ciências Sociais não atenderiam.
Nesse sentido, por meio da mobilidade acadêmica internacional, o programa teria concebido a
educação como um recurso voltado mais para o desenvolvimento econômico do que para o
desenvolvimento social e humano.
Tendo em consideração os critérios de seleção do programa para a modalidade
graduação sanduíche, poderiam se candidatar estudantes brasileiros ou naturalizados,
regularmente matriculados em instituições de Ensino Superior no Brasil, classificados com nota
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acima de 600 pontos a partir de 2009, cujo
desempenho acadêmico fosse considerado bom, e que tivessem cumprido entre 20% e 90% do
curso de graduação. Teriam preferência os discentes que tivessem recebido premiação em
alguma olimpíada científica, e aqueles que já tivessem participado ou estivessem participando
de projetos de iniciação científica ou tecnológica do CNPq ou de iniciação à docência da Capes.
A duração do intercâmbio acadêmico internacional para essa modalidade era de 12 meses,
podendo ser prorrogada para até 18 meses no caso dos estudantes que fossem realizar o curso
de idioma estrangeiro oferecido pelo CsF no exterior. Os benefícios incluídos pela bolsa da
graduação sanduíche eram mensalidade, auxílio instalação, auxílio material didático, passagens
aéreas e seguro saúde (CSF, 2018b). Segundo constatei, as informações oficiais contidas no site
do programa não faziam referência à necessidade de proficiência dos candidatos na língua do
país de destino como critério para seleção dos bolsistas, embora, obviamente, tal fator fosse
essencial para a mobilidade internacional.
No que tange ao Enem como critério de seleção para o programa, houve quem
discordasse dessa necessidade, como os estudantes que entraram na graduação sem o referido
exame, e os que o fizeram antes de 2009, tal como afirma Martins (2015). Segundo o autor,
grande parte desses dois grupos, ao se interessar por uma vaga do CsF, recorreram à justiça
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como meio de contornar essa exigência. Esses candidatos ao Ciência sem Fronteiras afirmavam
que o Enem era utilizado nos editais de 2011 apenas como critério de desempate. Em 2012, nos
casos em que o número de inscritos ultrapassasse o número de vagas, o exame passou a ser
utilizado como critério de classificação, validando a candidatura somente dos estudantes com
nota igual ou superior a 600 pontos. A partir de 2013, essa mesma condição passou a ser uma
exigência para as novas candidaturas ao programa. Entretanto, como o exame passou,
gradativamente, a ser inserido como requisito para participação no CsF, permitia-se que os
interessados na mobilidade acadêmica internacional se preparassem para sua realização, não
havendo a necessidade ou mesmo a viabilidade de preparação, por parte do programa, de uma
avaliação ou prova específica para a seleção de bolsistas. Além disso, conforme Martins (2015,
p. 15), a própria utilização do Enem como meio de se concorrer a uma bolsa do CsF evidenciava
“que sua inserção foi realizada de forma a permitir a ampla participação dos estudantes
brasileiros”, uma vez que aquele, para o autor, era o único exame acessível a todos os
estudantes, e aplicado nas mesmas condições em todo o país.
Todavia, Borges (2015, p. 70) afirma que o programa, assim como outras políticas
públicas, não reconheceu as diferenças econômicas, de raça e de gênero que formam o alicerce
das desigualdades educacionais no Brasil. Assim, ao se basear em preceitos meritocráticos da
lógica neoliberal, o CsF não se preocupou “em equilibrar as assimetrias no processo seletivo
para a internacionalização.” A autora pondera que, nesse sentido, o programa se apresentava
como possibilidade de favorecer os já favorecidos. Dito isso de outro modo, mesmo
desconsiderando o fator linguístico como critério explícito, ao priorizar candidatos com elevado
desempenho acadêmico, e, assim, com condições que incluem a participação em atividades
diversas, como iniciação científica e iniciação à docência, além de premiações em olimpíadas
científicas, o CsF demonstrava preferência por aqueles sujeitos com maior acúmulo de capital
cultural, e, nesse sentido, com maiores disposições à mobilidade acadêmica internacional. A
própria definição das áreas prioritárias dessa política pública, representadas, em geral, por
cursos mais concorridos do que os das áreas de Ciências Humanas e Sociais, ausentes no
programa, ajudava a compor esse quadro de desigualdades de acesso a uma bolsa do CsF.
No que se refere aos convênios firmados, desde o início de sua execução, o Programa
CsF fez acordos e parcerias com diversas instituições de ensino e pesquisa do exterior, assim
como, também, com outros programas de intercâmbio de vários países pelo mundo. De acordo
com as últimas informações no site oficial do programa (CSF, 2018c), os países parceiros do
CsF eram: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Cingapura, Coreia do Sul,
Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Irlanda,
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Israel, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República
Tcheca, Rússia, Suécia, Suíça e Ucrânia. Como bem podemos observar nas informações
consultadas, não havia menção alguma a parcerias firmadas com outros países da América
Latina, sendo a Europa, ao contrário, o continente com o maior número de países participantes
do CsF.

É compreensível a parceria com países mais desenvolvidos do ponto de vista
educacional, científico e tecnológico, por uma questão minimamente lógica – a
aprendizagem de um know-how já desenvolvido por eles –, mas denota, também, o
pouco esforço em realizar parcerias e cooperação com países semelhantes ao nosso,
que poderiam desenvolver juntos, com base nos problemas que enfrentam, apoios
mútuos. Talvez isso também revele o quanto somos (pós) colonizados! (RAMOS,
2016, p. 72)

Em dezembro de 2012, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) destacou na matéria
“Portugal é principal destino de alunos do Ciência sem Fronteiras” (assinada por Gilberto
Costa) o principal destino dos estudantes de graduação bolsistas do CsF. Segundo Costa (2012),
um a cada cinco estudantes beneficiados pelo programa até aquele momento havia se destinado
a uma instituição de ensino portuguesa, superando os Estados Unidos, que eram considerados
o principal destino ao se levar em conta as outras modalidades do CsF. O jornalista dizia que
os principais motivos que levavam os discentes interessados em uma bolsa da modalidade
graduação sanduíche a escolherem a terra de nossos antigos colonizadores como destino eram
a inexistência de barreira linguística, a possibilidade de integrar a produção científica europeia,
e o baixo custo de vida em relação a outros países da Europa. Conforme a notícia, os governos
do Brasil e de Portugal celebravam a cooperação estabelecida entre os dois países por meio do
Ciência sem Fronteiras, afirmando que havia uma aproximação cultural, moderna e de
convergência de interesses.
Ao observar o site oficial do CsF, foi possível averiguar que o último edital do programa
na modalidade graduação sanduíche para Portugal havia sido lançado em 2012, sendo
desmembrado em 2013 em vários outros editais, com novas opções de países para escolha dos
estudantes, os quais eram Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália
e Reino Unido. Dessa maneira, os discentes tiveram de optar pelo intercâmbio acadêmico
internacional em países cuja idioma oficial não fosse a língua portuguesa. Sobre isso, ao
comparar as rotas de bolsistas do CsF para Portugal e os Estados Unidos, Borges e Filice (2016)
afirmam que a ausência de barreira linguística entre Brasil e Portugal despertou nos candidatos
ao programa sem fluência em língua inglesa a procura imediata pelas instituições portuguesas,
fato que levou o Governo Federal a suspender a chamada em questão para aquele país. De
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acordo com as autoras, o CsF declarava, na ocasião, que tinha o objetivo, também, de “melhorar
a proficiência dos estudantes em língua estrangeira”, o que, segundo elas, possibilitava que
estudantes de baixa condição econômica e pouco conhecimento em inglês pudessem aprender
o idioma no próprio país de destino, antes do início das atividades acadêmicas na instituição
estrangeira (BORGES; FILICE, 2016, p. 9).
Em abril de 2013, a matéria da EBC “Governo suspende bolsas do Ciência sem
Fronteiras para Portugal” (assinada por Mariana Tokarnia), apontava o cancelamento do último
edital do programa para Portugal, anunciado pelo então ministro da Educação, Aloizio
Mercadante. Segundo a notícia, a intenção era que os discentes aprendessem ou aperfeiçoassem
seu conhecimento em um segundo idioma. A matéria afirmava que o CNPq desejava que os
estudantes já selecionados para Portugal escolhessem, o mais rápido possível, outro país de
destino, onde, então, teriam cursos de outra língua, para que tudo fosse planejado
antecipadamente. Mercadante, de acordo com Tokarnia (2013), destacava que os excelentes
estudantes das escolas públicas que iam muito bem no Enem, mas que não tinham a
oportunidade de viajar para o exterior nem aprendiam um segundo idioma, não poderiam ser
excluídos do programa. Outro destaque da matéria era a inclusão de estudantes e pesquisadores
de outros programas de intercâmbio internacional no CsF, com condições melhores, e a
existência de um único programa com esse intuito, o que, inclusive, possibilitaria a abertura de
utilização de recursos em programas que abarcassem a área de Ciências Humanas, não
prioritária do CsF.
Ainda em 2012, o Ministério da Educação havia criado o Programa Inglês sem
Fronteiras (mais tarde, transformado em Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF), lançado com
o objetivo de auxiliar os estudantes do Ensino Superior candidatos ao CsF na aprendizagem de
idiomas estrangeiros para, assim, alcançarem o nível de proficiência exigido nas provas de
línguas necessárias para o ingresso nas instituições de ensino e pesquisa do exterior. Com o
passar do tempo, o IsF ganhou importância como política linguística nas instituições de
Educação Superior brasileiras, promovendo cursos presenciais e a distância a estudantes com
interesses diversos. Atualmente, o programa em questão conta com o ensino de alemão,
espanhol, francês, inglês, italiano e japonês (IDIOMAS SEM FRONTEIRAS – ISF, 2017). A
necessidade de criação de um programa específico para melhorar o desempenho linguístico dos
candidatos ao CsF mostrava, portanto, a baixa proficiência dos estudantes universitários
brasileiros em um segundo idioma. Logo, o IsF, de certa forma, por mais que fosse criado
tardiamente, ampliava as chances de participação dos discentes que nunca haviam estudado
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outra língua, e se interessavam pela mobilidade acadêmica internacional em países de outros
idiomas.
Como podemos constatar, diante tanto da criação do programa Inglês sem Fronteiras
quanto da retirada de Portugal como país parceiro do CsF, a partir desses eventos, tal política
pública passava a dedicar uma maior concentração de esforços para a aquisição de um segundo
idioma pelos estudantes interessados no intercâmbio acadêmico internacional. Nesse sentido,
ao enfatizar o aprendizado de outras línguas, o programa reforçava ainda mais sua ideia de
internacionalização dos estudos.
Em março de 2014, a notícia do InfoMoney “FHC critica Programa ‘Ciência Sem
Fronteiras’ e afirma: ‘precisamos de educação básica’” (assinada por Arthur Ordones) citou a
fala do ex-presidente da república, Fernando Henrique Cardoso (FHC), sobre “mandar as
pessoas para fora” (ORDONES, 2014, n.p.). A matéria indicava que, para o ex-presidente da
república, a educação deveria ser o principal foco para o país naquele momento, com qualidade
tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior, requisitos que, segundo ele, seriam
necessários para um programa que investisse em mandar estudantes e pesquisadores para fora
do Brasil. A notícia mostrava que a opinião de FHC não se dizia contrária ao CsF, mas que,
para ele, enviar brasileiros para o exterior sem uma boa Educação Básica, antes de tudo, serviria
apenas para que ficassem mais críticos em relação ao próprio país, uma vez que boa parte deles
nem mesmo falava outra língua além de português.
Em julho de 2015, a matéria do G1 “Ciência sem Fronteiras é ‘bom’ para 53% dos
bolsistas e ‘fraco’ para 5%” (assinada por Stefhanie Piovezan) mostrava que, segundo
levantamento do CNPq, a maioria dos bolsistas do CsF aprovavam o programa. De acordo com
a notícia, em evento que reunia ex-bolsistas, professores universitários, e representantes da
Capes e do CNPq na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), um levantamento
apresentava que metade dos estudantes participantes do programa relataram que a bolsa do
Ciência sem Fronteiras havia sido relevante para sua formação pessoal e acadêmica. Segundo
a matéria, a maior parte deles (68%) relatava que havia conseguido aproveitar totalmente os
créditos cursados no exterior, e 24%, ao voltar para o Brasil, não havia conseguido aproveitar
nenhum crédito concluído nas instituições de ensino estrangeiras. A notícia apontava a
avaliação feita pelos coordenadores do CsF nas instituições de origem, sendo que: para 54%
deles, o desempenho acadêmico dos estudantes brasileiros no exterior havia sido bom; 26%
consideravam ótimo o desempenho dos discentes brasileiros no exterior; para 15%, regular;
fraco em 4% dos casos; e péssimo para 1% deles. Segundo Piovezan (2015), os estudantes
elogiavam o programa, embora recomendassem maior fiscalização. Com alguns relatos sobre a
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experiência vivida no exterior por meio do CsF, a matéria mostrava que o programa não
somente havia possibilitado um meio de crescimento acadêmico e profissional para os
estudantes, como, também, havia sido uma oportunidade de aperfeiçoamento do conhecimento
de outros idiomas, e de enriquecimento cultural e pessoal. A jornalista destacou, também, a fala
de um representante do CNPq, o qual afirmava que os bolsistas do CsF tinham a obrigação de
inquietar positivamente a sociedade brasileira.
Após a mudança atípica ocorrida no Governo Federal, gerada pelo processo de
impeachment da então presidente da república afastada Dilma Rousseff, o Ministério da
Educação, em nota oficial em sua página na internet, em julho de 2016, anunciou que, a partir
daquele momento, o CsF passaria a dar ênfase a estudantes de baixa renda. Segundo a nota
(BRASIL, 2016), depois de uma minuciosa avaliação do programa que teria sido feita pela nova
gestão, identificou-se a necessidade de aperfeiçoá-lo. A justificativa fazia referência aos altos
gastos com a modalidade graduação sanduíche, na qual teriam sido investidos mais de 3 bilhões
de reais pela Capes somente em 2015, e à dificuldade de desempenho ativo das instituições de
ensino brasileiras participantes do CsF, a exemplo de dificuldades envolvendo questões de
equivalência das disciplinas cursadas pelos estudantes no exterior. Parte da nota dizia:

[...] o programa será retomado com novo enfoque. A Capes planeja a retomada do
Ciência sem Fronteiras com foco no ensino de idiomas, no país e no exterior,
estruturado de forma a incluir jovens pobres do ensino médio matriculados em escolas
públicas. Haverá ênfase em bolsas de pós-graduação para mobilidade de estudantes,
professores e pesquisadores, com participação mais ativa das instituições de ensino
superior nos processos de internacionalização (BRASIL, 2016, n.p.).

Assim, de acordo com as informações divulgadas, a ideia era reforçar a mobilidade
acadêmica internacional na pós-graduação, com maior participação das instituições brasileiras,
e investir no ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas de Ensino Médio, atendendo,
sobretudo, a estudantes das camadas populares. O documento seguia: “A mudança de foco
proposta é exclusiva para intercâmbio de graduação. As bolsas de pós-graduação (doutorado e
pós-doutorado, atração de jovens cientistas) permanecem e, dentro do limite financeiro
disponível, poderão até ser ampliadas” (BRASIL, 2016, n.p.). Era o anúncio do encerramento
da graduação sanduíche.
Ao focar o ensino de idiomas para estudantes pobres do Ensino Médio, podemos avaliar
que tal medida, se eficazmente cumprida, poderia diminuir as distâncias que agravam as
possibilidades de estudantes das camadas populares disputarem uma bolsa pela mobilidade
acadêmica internacional oferecida por uma política pública, como foi o próprio Ciência sem
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Fronteiras na graduação sanduíche, em que a falta de uma melhor avaliação dos critérios de
seleção de bolsistas no início de implementação do programa fizeram com que o governo
criasse, às pressas, meios de promover um melhor desempenho linguístico dos candidatos,
como a implantação do Idiomas sem Fronteiras, dada a baixa proficiência em um segundo
idioma com que boa parte dos estudantes chegam ao Ensino Superior. Porém, em relação ao
CsF no Ensino Médio, o governo em questão nunca mais se pronunciou a respeito das mudanças
no programa anunciadas.
Já a respeito da continuação de bolsas do CsF para a pós-graduação, o Ministério da
Educação assegurou, em abril de 2017, que o programa continuava funcionando plenamente
nas modalidades de mestrado, doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas para o
país, totalizando 5 mil bolsas concedidas a esse conjunto naquele mesmo ano, o que
representava um número bem abaixo dos pretendidos em 2013 pela antiga gestão. O governo
afirmou que havia assumido uma elevada dívida deixada pelo CsF na administração anterior.
As informações lançadas (BRASIL, 2016, 2017) revelavam, ainda, que os últimos editais para
a concessão de bolsas de mobilidade acadêmica na graduação haviam sido divulgados em 2014,
portanto, ainda no governo de Dilma Rousseff, havendo estudantes dessa modalidade em
instituições estrangeiras até 2017, quando, na prática, a graduação sanduíche se encerrava,
pondo fim à modalidade do CsF que mais movimentou o programa.
Ao findar a graduação sanduíche, não se referir mais ao ensino de idiomas no Ensino
Médio, e enfatizar a concessão de bolsas na pós-graduação, o CsF somente passava a dar nome
ao que a Capes e o CNPq já faziam antes da criação dessa política pública. Nesse sentido, é
possível inferir que, ao continuar apenas na pós-graduação, o programa se caracterizou como
uma política do governo que o criara, e não como uma política de Estado, embora fosse mantido
o nome de “Ciência sem Fronteiras”. Para Ramos (2016, p. 72-73):

Ainda que não se tenha total clareza dos impactos da realização do CsF no contexto
brasileiro, é importante ressaltar que o programa não poderá ser analisado apenas pela
ótica imediatista e economicista do gasto, mas como investimento que somente poderá
ser compreendido mais a longo prazo. A qualificação para atuação no mercado de
modo mais competente já seria, minimamente, um primeiro sinal favorável à
realização dos estudos internacionais, apenas para citar uma das inúmeras vantagens
desse processo. Entretanto, quando se vê o decréscimo de bolsas para estudos no
exterior em todos os âmbitos, as políticas parecem tender mais para o discurso
econômico.
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2.1.2 Alguns números oficiais

De acordo com os números oficiais do CsF, divulgados pelo Painel de Controle do
Programa Ciência sem Fronteiras (CSF, 2016), e atualizados pela última vez em janeiro de
2016, haviam sido implementadas, até aquele momento, 92.880 bolsas do programa, das quais
73.353 na modalidade graduação sanduíche, como podemos conferir no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Distribuição das bolsas do CsF implementadas por modalidade

Fonte: CSF (2016).

De acordo com esses dados, é possível observar que o número de bolsistas na
modalidade graduação sanduíche, a qual, desde o início do CsF, já era destinada à maior
quantidade de bolsas, ultrapassou a quantia de estudantes de graduação em mobilidade
acadêmica internacional estipulada em 2013, de 64 mil. Vemos também a inserção da
modalidade mestrado profissional, que não aparecia na meta de bolsas por modalidade que o
programa pretendia atingir em 2013. Além disso, a modalidade de Educação Profissional e
Tecnológica não foi representada.
A fim de comparar as metas definidas por modalidade pelo CsF com o número de bolsas
de fato implementadas pelo programa até a mais recente data de atualização desses números,
construí a Tabela 2, apresentada a seguir.

66

Tabela 2 – Comparação entre a meta e o real número de bolsas do CsF implementadas até 2016, por modalidade
Meta a ser atingida, em número de bolsas,
Número de bolsas
Modalidade da bolsa
até 2015
implementadas
Doutorado pleno

4.500

3.353

Doutorado sanduíche

15.000

9.685

Educação Profissional e
Tecnológica

7.060

-

Graduação sanduíche

64.000

73.353

Jovens talentos

2.000

504

-

558

Pesquisadores visitantes
estrangeiros

2.000

775

Pós-doutorado

6.440

4.652

101.000

92.880

Mestrado profissional

TOTAL

Fonte: Elaborada por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

De acordo com essas informações, percebemos que a única modalidade que não apenas
atingiu, mas ultrapassou a meta definida pelo programa em 2013 foi a graduação sanduíche.
Diferente dessa modalidade, com exceção do mestrado profissional, que, como mencionei, não
aparecia nas metas definidas pelo CsF em 2013, todas as demais apresentaram número de
bolsistas inferior ao que se pretendia naquele mesmo ano, somando mais de 8 mil bolsas do
CsF não implementadas no período desejado. É possível identificar que as modalidades que
mais apresentaram diferença para baixo entre a meta estipulada e o número real implementado
foram aquelas voltadas para o recebimento de estudantes e pesquisadores estrangeiros no Brasil.
O painel de controle do CsF também mostra a distribuição de bolsas do programa por
região do país, para os níveis de graduação e pós-graduação. A seguir, o Gráfico 2 representa
essa distribuição por região para a graduação.
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Gráfico 2 – Distribuição das bolsas de graduação do CsF implementadas por região

Fonte: CSF (2016).

Constatamos que a maioria das bolsas para esse nível acadêmico foram implementadas
na Região Sudeste do Brasil, a mesma com os maiores índices populacionais do país, e onde
estão localizadas grandes universidades brasileiras. De forma semelhante, a maior parte das
bolsas de pós-graduação do CsF se concentraram na distribuição para a mesma região, como
aponto no Gráfico 3.
Gráfico 3 – Distribuição das bolsas de pós-graduação do CsF implementadas por região

Fonte: CSF (2016).

Como podemos observar, os dados revelam:

[...] o envolvimento de regiões e de instituições com maior capital acadêmico
acumulado, e, por essa via, a efetividade do CsF, em termos sociais, deveria ter como
meta a distribuição mais equitativa dos recursos. Essa informação coincide, ainda,
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com o fato de essas regiões e instituições possuírem uma quantidade significativa de
estudantes com maior capital linguístico, que os assenta em um maior potencial
competitivo nos processos de seleção, demonstrando, dessa forma, que a vivência
internacional, como bem apontam os estudos sociológicos, tem uma relação estreita
com uma série de outros capitais presentes no mundo escolar e econômico (RAMOS,
2016, p. 69).

Em relação às áreas prioritárias mais atendidas pelo Ciência sem Fronteiras,
percebemos, por meio do Gráfico 4, que as Engenharias e demais áreas tecnológicas se
destacaram enormemente como aquelas com maior número de bolsas do programa.
Gráfico 4 – Distribuição das bolsas do CsF implementadas por área
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Fonte: Adaptado de CSF (2016) por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Os dados oficiais do CsF também mostram os países que mais receberam bolsistas do
Brasil em mobilidade acadêmica internacional por meio do programa. O Gráfico 5 revela que
os Estados Unidos foram, massivamente, o país que mais recebeu estudantes e pesquisadores
brasileiros, sendo o número de bolsas implementadas para suas instituições de ensino e pesquisa
muito superior àquele para o Reino Unido, segundo maior destino dos brasileiros.
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Gráfico 5 – Distribuição das bolsas do CsF implementadas por país de destino
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Fonte: Adaptado de CSF (2016) por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Assim, embora possamos ver, ainda que inexpressivamente, números em relação ao
Chile, ao México e à África do Sul, que, assim como o Brasil, são países periféricos, dois dos
quais também latino-americanos, a maioria das bolsas do programa seguiram uma tendência já
comum para os brasileiros que viajam a estudos internacionais, de procura por países centrais.
Notamos também que, dos cinco maiores destinos dos brasileiros em mobilidade pelo CsF,
quatro são países de língua inglesa, idioma que, também central no panorama mundial, atrai
maior atenção do Brasil já há mais tempo.
Um último dado interessante mostrado pelo painel de controle do Ciência sem
Fronteiras diz respeito ao gênero dos estudantes e pesquisadores beneficiados por uma bolsa do
programa. Assim como mostra o Gráfico 6, vemos que a distribuição de bolsas do CsF
beneficiou um número um pouco maior de homens do que de mulheres.
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Gráfico 6 – Distribuição das bolsas do CsF implementadas por gênero

Fonte: CSF (2016).

Os números oficiais do programa não revelavam, contudo, a distribuição dos bolsistas
por sua condição socioeconômica ou cultural, algo interessante para as pesquisas que tratam da
internacionalização dos estudos pela via da Sociologia da Educação. Uma indicação para a
omissão desses dados poderia estar relacionada ao fato de que o Ciência sem Fronteiras, pelo
que seus próprios critérios de seleção demonstravam, tivesse beneficiado, em maior parte,
estudantes cujo capital cultural e econômico estivesse acima daquele apresentado pela média
da população brasileira. Em primeiro lugar, porque, historicamente, a internacionalização dos
estudos se apresenta em nossa sociedade como uma estratégia de diferenciação das trajetórias
escolares de famílias e sujeitos com maior posse de capital cultural, mesmo quando isso
acontece por meio da concessão de bolsas, justamente devido ao fato de que, possuindo maiores
disposições à mobilidade internacional, esses indivíduos apresentam vantagens, em
comparação aos sujeitos das camadas populares. Em segundo lugar, e especificamente no caso
do CsF, porque o programa, não levando o motivo anterior em consideração, assumiu critérios
de seleção que mantinham os sujeitos já favorecidos em vantagem de classificação. A
participação em projetos de iniciação científica ou à docência, o domínio de uma segunda
língua, e premiações acadêmicas e científicas, assim como as próprias áreas prioritárias
definidas pelo CsF, demonstram dimensões que se caracterizam como acúmulo de capital
cultural. Sendo esse acúmulo típico de grupos sociais que investem massivamente na
escolarização da prole desde muito cedo, a maior familiaridade desses indivíduos com a
internacionalização dos estudos se manifestou, no programa, pela desigualdade de acesso ao
intercâmbio acadêmico internacional.
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2.2 Sobre os sujeitos do programa

Na ausência de informações oficiais sobre o perfil socioeconômico e cultural e/ou a
trajetória social, escolar e acadêmica dos bolsistas da modalidade graduação sanduíche do
Ciência sem Fronteiras, atentei-me à procura de pesquisas com esses temas nas bases de dados
Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), Catálogo de Teses e Dissertações (da Capes),
Google Acadêmico, e Portal de Periódicos (também da Capes). Primeiramente, parti da procura
pelos trabalhos que trouxessem o termo exato “Ciência sem Fronteiras” ou sua sigla “CsF”,
refinando minha busca, de modo a observar quais deles traziam os mesmos termos (“Ciência
sem Fronteiras” ou “CsF”) no título, resumo e/ou palavras-chave. Assim, o número de trabalhos
com resumo selecionados foi de 156, como mostro na Tabela 3.
Tabela 3 – Número de trabalhos acadêmicos sobre o CsF encontrados
Cujo título, resumo e/ou palavras-chave continham o termo exato “Ciência sem
Bases de dados
Fronteiras” ou “CsF”
Catálogo de Teses e
26
Dissertações
Google Acadêmico

112

Portal de Periódicos

9

SciELO

9

TOTAL

156

Fonte: Elaborada por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Tendo esses 156 trabalhos “em mãos”, empenhei-me na leitura de seus resumos, a fim
de selecionar aqueles que tivessem como tema principal questões envolvendo o perfil
socioeconômico, cultural e acadêmico e/ou a trajetória dos estudantes que estiveram envolvidos
no programa. Após a leitura de cada um dos resumos, pude verificar que sete trabalhos tratavam
do perfil e/ou trajetória social e/ou acadêmica dos bolsistas do Ciência sem Fronteiras. Como
mostro na Tabela 4, cataloguei, também, de acordo com os temas centrais, as demais pesquisas
sobre o CsF encontradas em minha busca.
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Tabela 4 – Número de trabalhos encontrados sobre o CsF, por assunto
Assunto
Número de trabalhos
Análise do programa pelas áreas prioritárias
4
Análise política e/ou avaliação do programa
30
Contribuição do programa para a formação de pesquisadores
1
Critérios de seleção dos bolsistas do programa
1
Impacto do programa na vida pessoal, acadêmica e profissional dos bolsistas
20
Implicações do programa para a sociedade brasileira
4
Não relacionado com o programa
6
O programa em relação à internacionalização do Ensino Superior
37
O programa em relação ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil
20
O programa sob a ótica do desenvolvimento econômico nacional
5
Parcerias internacionais do programa
5
Participação feminina no programa
2
Percepções dos bolsistas sobre o programa
2
Perfil e/ou trajetória social e/ou acadêmica dos bolsistas do programa
7
Relação dos bolsistas com a experiência internacional
11
Taxas de evasão e conclusão de curso pelos bolsistas do programa
1
TOTAL
156
Fonte: Elaborada por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

A partir dos sete trabalhos selecionados, além de outra pesquisa à qual tive acesso
pessoalmente (sobre a trajetória de um estudante negro das camadas populares participante do
CsF), observei as informações que apresentavam os discentes do programa por sua origem
social e cultural, trajetória social, escolar e acadêmica, e pela presença de disposições à
mobilidade internacional. A seguir, no Quadro 4, denomino cada uma dessas oito pesquisas,
discutidas na sequência.
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Quadro 4 – Trabalhos acadêmicos encontrados sobre o perfil socioeconômico e cultural e/ou trajetória social e
escolar de estudantes bolsistas do CsF
TÍTULO

TIPO

AUTOR(A)(ES)

ANO

A Interseccionalidade de Gênero, Raça e Classe no
Programa Ciência sem Fronteiras: um estudo sobre
estudantes brasileiros com destino aos EUA

Dissertação

Rovênia Amorim Borges

2015

Ciência sem Fronteiras:
experiências universitárias de um estudante negro das
camadas populares8

TCC

Pâmella Silva Alves

2016

Ciência sem Fronteiras na UFSC: universitários
atendidos
e percepção dos alunos e das alunas em perspectiva
sociológica

TCC

Karen Lucia Martinez

2016

Entre Portugal e Estados Unidos: o impacto das
desigualdades em duas rotas do Programa Ciência
sem Fronteiras

Artigo

Rovênia Amorim Borges;
Renísia Cristina Garcia
Filice

2016

O Programa Ciência sem Fronteiras na UnB: perfil
dos alunos e suas percepções quanto à eficácia do
programa

Monografia

Juliana Amorim Horta
Barbosa da Silva

2016

O Programa de Mobilidade Internacional “Ciência
sem Fronteiras” na Perspectiva das Desigualdades de
Oportunidades Educacionais

Tese

Catarina Barbosa Torres
Gomes

2016

Os Estudantes de Graduação e o Programa “Ciência
sem Fronteiras”: oportunidade ou desigualdade?

Trabalho
acadêmico

Catarina Barbosa Torres
Gomes

2014

Programa Ciência sem Fronteiras e as Iniquidades no
Brasil: um olhar sobre os bolsistas do DF e da Região
Centro-Oeste

Artigo

Rovênia Amorim Borges;
Renísia Cristina Garcia
Filice

2017

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

2.2.1 Conhecendo os bolsistas do CsF a nível nacional

A pesquisa de Alves (2016), que investigou a experiência no Programa CsF de um
estudante negro da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) procedente das camadas
populares, mostra que as políticas públicas de ação afirmativa foram essenciais para a entrada
desse discente no Ensino Superior, e, consequentemente, no Ciência sem Fronteiras. Mas,
apesar de dedicar seus esforços para a permanência nos Estados Unidos, o estudante pesquisado

8

Trabalho ao qual tive acesso pessoalmente, e não por meio dos indexadores apresentados nesta pesquisa.
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não foi aprovado no exame de proficiência em inglês para o início do intercâmbio na instituição
de ensino estrangeira, e, depois de seis meses de vivência no exterior, precisou retornar ao
Brasil.
Segundo ressalta Alves (2016), embora o CsF tenha reproduzido a segregação entre os
cursos de graduação, e não tenha oferecido efetivas chances para todos os estudantes
universitários, o programa, de todo modo, possibilitou a mobilidade acadêmica internacional a
sujeitos de recursos econômicos desfavoráveis a esse tipo de experiência. Para o jovem
estudado pela autora, o qual fez sua primeira viagem internacional mediante o CsF, o
intercâmbio internacional, ainda que interrompido, significou uma ampla troca de experiências
que dificilmente ele teria vivido, não fosse o CsF.
Borges (2015) fez um estudo sobre a interseccionalidade de gênero, raça e classe dos
discentes do CsF que se destinaram aos Estados Unidos, país que mais recebeu estudantes e
pesquisadores brasileiros pelo programa. Os resultados da autora revelam que as desigualdades
históricas no Brasil, marcadas econômica e racialmente, assim como por questões de gênero,
foram reproduzidas no CsF, uma vez que o programa se apresentou como um campo de
privilégios para sujeitos jovens, brancos, do sexo masculino, de maior capital econômico e
cultural, representado pelo domínio da língua inglesa, por exemplo, e residentes em regiões
privilegiadas e industrializadas do país, não implementando, portanto, o princípio da equidade
de oportunidades para o público presente nas instituições de Ensino Superior brasileiras.
Segundo Borges (2015), os estudantes menos favorecidos selecionados pelo CsF
conseguiram se classificar não por intermédio de políticas públicas para a promoção da
igualdade de classe, gênero e raça, mas por esforço individual em superar os desafios
linguísticos impostos pela mobilidade acadêmica internacional. A autora declara que as
condições desiguais no aprendizado da língua inglesa para os discentes que foram cursar o
período de seis meses a isso dedicado nos Estados Unidos antes das atividades acadêmicas
resultaram, no caso de alguns estudantes, em sua exclusão do programa, devido ao desempenho
insuficiente no exame de proficiência, necessário para o ingresso na instituição de intercâmbio.
Portanto, o mesmo obstáculo enfrentado pelo discente pesquisado por Alves (2016). Para
Borges (2015), trata-se de indivíduos que, anteriormente à mobilidade internacional, nunca
tiveram condições econômicas favoráveis aos devidos investimentos demandados pelo ingresso
em um curso de língua inglesa no Brasil. A autora também critica a falta de equidade na
distribuição das bolsas do CsF em relação aos grupos que, historicamente, sempre foram
negligenciados em nosso país, fato que, no programa, resultou na seleção de sujeitos que já
nasceram beneficiados.
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Borges e Filice (2016) apontam para a inadequação do ensino de idiomas estrangeiros
nas escolas públicas de Educação Básica em relação à vontade de ampliação da participação de
discentes de graduação no Ciência sem Fronteiras, expressa pelo Governo Federal, ao criar o
referido programa. Nesse sentido, as autoras justificam a grande procura dos bolsistas da
modalidade graduação sanduíche do CsF pelas instituições de ensino portuguesas, uma vez que
a maioria dos estudantes provenientes das escolas públicas brasileiras apresenta baixa
proficiência em uma segunda língua. A pesquisa, assim, revela que o programa se mostrou um
espaço de privilégios para “estudantes brancos, do gênero masculino e oriundos de famílias de
maior renda”, refletindo as desigualdades de gênero, raça e classe da sociedade brasileira, fato
que necessita ser considerado para maior justiça social nas políticas promovidas pelo Estado
(BORGES; FILICE, 2016, p. 12).
Ao traçar o perfil socioeconômico dos bolsistas do CsF em direção aos Estados Unidos
entre 2012 e 2015, por raça, sexo e condição social, da Região Centro-Oeste brasileira, as
mesmas autoras (BORGES; FILICE, 2017) constataram que as instituições de ensino daquela
região apresentaram maiores porcentagens de bolsistas homens, com renda igual ou acima de
dez salários mínimos, e com maior equidade entre estudantes brancos e negros. Entre as
mulheres participantes, no entanto, a maioria das bolsistas da região enviadas para os Estados
Unidos eram negras. Mais de 60% das mães dos bolsistas apresentavam educação em nível
superior e pós-graduação, sendo esse número maior ao se considerar as mães dos estudantes
negros. Em relação à proveniência escolar básica dos bolsistas do CsF na investigação das
autoras, a maioria vinha de escolas privadas. Além disso, quase 60% dos pesquisados
declaravam ter participado do curso de imersão linguística no país de destino para aperfeiçoar
a proficiência em inglês antes das aulas acadêmicas nas instituições de ensino estadunidenses.
Todavia, essa porcentagem era a menor no Brasil, em comparação com as demais regiões do
país.
Gomes (2014), ao investigar quem eram os bolsistas do CsF na UFMG, detectou que,
assim como no cenário nacional, o número de estudantes daquela instituição que mais foram
agraciados pelo programa pertenciam às Engenharias e demais áreas tecnológicas, com destino
aos Estados Unidos, em primeiro lugar, e Reino Unido, em segundo, com destaque também
para Canadá e Austrália, portanto, todos países anglófonos. A autora também constatou que
46% dos discentes com bolsa do programa haviam cursado o Ensino Médio em escolas
privadas, contra 23% que haviam cursado essa etapa de ensino em escolas públicas, sendo que
66% destes últimos vinham do sistema federal de ensino. Tais dados reunidos pela autora a
levaram a considerar que o Ciência sem Fronteiras, ao que tudo indicava, na UFMG,
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proporcionava a realização da mobilidade acadêmica internacional a estudantes de certa elite
acadêmica, ou seja, que cuidavam de sua escolarização desde a mais tenra idade.
Já em 2016, ao defender sua tese de doutorado, Gomes (2016) pôde esmiuçar melhor
como o CsF se apresentava naquela instituição, no que diz respeito ao perfil sociodemográfico,
socioeconômico e sociocultural dos bolsistas do programa. A autora, então, utilizou-se de três
categorias para sua análise, baseando-se no perfil geral dos estudantes da UFMG, no perfil dos
estudantes das Engenharias e demais áreas tecnológicas (aquela com maior número de bolsistas
no CsF) naquela instituição, e no tipo de perfil selecionado pelo programa na mesma
universidade.
Gomes (2016) identificou um maior número de bolsistas do sexo masculino, embora
houvesse maior quantidade de mulheres beneficiadas pelo CsF quando se tratava de outras áreas
prioritárias que não as Engenharias e demais áreas tecnológicas. A autora apresenta que a
maioria dos sujeitos eram brancos, provindos de famílias com poucos filhos, de renda familiar
favorecida, cujas residências se localizavam em bairros privilegiados. Adultos com altos níveis
escolares e profissões de grande prestígio social faziam parte dessas famílias, justificando a
ausência da realização de atividade remunerada durante a graduação dos sujeitos pesquisados.
A vida cultural e educacional dos bolsistas identificados pela autora revelou que eles
possuíam um passado escolar sem irregularidades e atrasos, dominavam línguas estrangeiras, e
possuíam certo “capital migratório” acumulado, por já terem tido experiências internacionais
anteriores ao CsF. O percurso escolar desses sujeitos foi desenvolvido, prioritariamente, em
escolas particulares de notabilidade ou em escolas federais. Assim, Gomes (2016) chega a
conclusões parecidas às quais obteve em 2014, revelando que o perfil dos estudantes da UFMG
selecionados pela graduação sanduíche era representado por sujeitos beneficiados por esses
vários fatores considerados pela autora, os quais, juntos, demonstravam a posse e maior
acúmulo de capitais cultural, escolar, linguístico e de mobilidade pelos bolsistas do CsF na
instituição pesquisada.
Martinez (2016) verificou que a maior parte dos bolsistas do CsF na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) tinham entre 20 e 22 anos, eram do sexo masculino, brancos
e das áreas das Engenharias. A maioria dos estudantes pesquisados pela autora também revelava
que sua renda familiar era de três a nove salários mínimos, e que seus pais apresentavam Ensino
Superior ou pós-graduação, sendo muitas mães profissionais na área docente, e os pais, na área
empresarial. Mais da metade desses discentes já haviam participado de projetos de iniciação
científica durante a graduação, assim como foram aprovados em todas as disciplinas cursadas
durante o intercâmbio acadêmico no exterior. A quantidade de bolsistas que respondeu já ter
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conhecimento da língua inglesa antes do programa era superior a 90%, sendo que 44,3% haviam
frequentado cursos privados para a aprendizagem de um segundo idioma. A autora afirma que
mais de 30% dos bolsistas do programa haviam recebido ajuda financeira complementar
durante a mobilidade acadêmica internacional. Segundo o estudo, houve, portanto, maior
facilidade de acesso ao CsF naquela instituição para sujeitos pertencentes a famílias com
elevada posição social e maior posse de capital cultural, reforçando uma lógica já comum para
esses grupos sociais, de realização de intercâmbios no exterior.
Silva (2016), ao traçar o perfil dos bolsistas do CsF na UnB (Universidade de Brasília)
no ano de 2015, evidenciou que a maioria dos selecionados pelo programa na universidade era
composta por estudantes homens, brancos, de faixa etária entre 19 e 22 anos, com renda mensal
familiar acima de 10 mil reais, provenientes de escolas privadas, e de famílias cujos pais
possuíam Ensino Superior. Segundo a autora, os estudantes selecionados pelo CsF seguiam o
mesmo tipo de perfil dos estudantes ingressantes na UnB. Dentre os bolsistas do programa,
assim como a nível nacional, os Estados Unidos e o Reino Unido foram os países mais
procurados pelos discentes daquela instituição, a maioria da área de Engenharias e demais áreas
tecnológicas, os quais foram selecionados pelo CsF já possuindo nível avançado de proficiência
na língua inglesa, fato que a autora corrobora fazer parte de certo capital cultural possuído por
eles antes do ingresso na UnB.
Como é possível observar, os dados das pesquisas apresentadas são contundentes ao
revelar que a grande maioria dos beneficiários do CsF foram estudantes provenientes das
camadas médias e elites. Os critérios para melhor classificação dos estudantes que visavam uma
vaga no programa, tais como proficiência em um segundo idioma, experiências acadêmicas
bem sucedidas, e os fatores implícitos por trás desse cenário, ou seja, as maiores disposições
desses sujeitos à mobilidade acadêmica internacional, devido ao acúmulo de capital cultural por
suas famílias, de fato, foram certeiros para que o público já dominante nas práticas de
internacionalização dos estudos fosse o maior favorecido pelo Ciência sem Fronteiras.

***

CAPÍTULO III – O PERFIL GERAL DOS ESTUDANTES DO CAMPUS
BARBACENA NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

“Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive”
Manuel Bandeira, em “Vou-me embora pra
Pasárgada”, 1930.
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3.1 Perfil sociodemográfico

As primeiras características levadas em consideração para a construção de um perfil
geral dos 21 bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras no IF Sudeste MG – Campus
Barbacena dizem respeito ao sexo e ao pertencimento racial dos estudantes. Os dados
apresentados foram levados em consideração comparando-se com as informações oficiais
divulgadas pelo programa sobre o gênero dos discentes, e com os resultados das pesquisas que
apresentaram o perfil de sexo ou gênero e de raça dos participantes do CsF.

3.1.1 O sexo dos bolsistas

Segundo os dados observados na documentação da Secretaria de Ensino Superior do
Campus Barbacena, assim como nas informações oficiais do programa sobre o gênero dos
bolsistas, a maioria dos estudantes beneficiados pelo CsF na instituição eram homens, também
com uma diferença não muito grande em relação ao número de mulheres. Como mostra o
Gráfico 7, dos 21 estudantes em mobilidade acadêmica internacional pelo programa, 12 eram
do sexo masculino, e nove do sexo feminino.
Gráfico 7 – Sexo dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena

9
12

Masculino

Feminino

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

É possível observar, assim, que os números em relação ao gênero representados nos
dados oficiais do CsF, e que se fizeram perceber em diversas instituições, como mostraram as
pesquisas de Borges (2015), Borges e Filice (2016, 2017), Gomes (2016), Martinez (2016) e
Silva (2016), também foram seguidos pelo Campus Barbacena, revelando sempre uma maior
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participação masculina do que feminina no programa. Possivelmente, a explicação para a maior
presença de homens do que de mulheres no CsF diz respeito ao fato de que a grande maioria
das bolsas implementadas no programa foram destinadas às áreas cujos cursos apresentam
maior proporção de pessoas do sexo masculino matriculadas.

3.1.2 O pertencimento racial dos bolsistas

Para tratar do pertencimento racial dos participantes do Programa CsF no Campus
Barbacena, utilizei a informação de autodeclaração da cor dos estudantes, disponível na
documentação acessada na SES. Tal como é possível observar no Gráfico 8, dentre os 21
bolsistas do programa na instituição, 15 se declaravam da cor branca, sendo seguidos por cinco
que se declaravam pardos, e somente um estudante se declarava da cor preta.
Gráfico 8 – Cor dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
1
5

15

Brancos

Pardos

Pretos

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Assim como a posição social ou econômica dos estudantes, o pertencimento racial dos
participantes do CsF não é mostrado no painel de controle do programa, sendo possível,
portanto, somente comparar os dados aqui mostrados com aqueles revelados pelas pesquisas
que apontaram informações sobre a cor dos estudantes no programa. E, ao fazer essa
comparação, facilmente percebemos que houve uma maior presença de bolsistas do CsF
brancos também no Campus Barbacena, acompanhando a tendência apresentada por Borges
(2015), Borges e Filice (2016), Gomes (2016), Martinez (2016) e Silva (2016), que obtiveram
resultados semelhantes, apontando que também houve menor relação de estudantes negros
participando do CsF.
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Como Feres Júnior e Daflon (2014) indicam, o sistema educacional brasileiro se
concebeu a partir dos grupos dominantes, caracteristicamente uma elite branca, que recorrem
ao conceito de mérito para justificar as desigualdades educacionais, refletindo e legitimando,
assim, as hierarquias sociais e, de maneira ainda mais acentuada, as hierarquias de cor. Nesse
sentido, os grupos menos favorecidos socialmente, as camadas populares, das quais fazem parte
a imensa maioria das pessoas negras da população, são postos a todo tipo de provas e
adversidades ao tentar oportunidades mais avançadas de escolarização, tais como o ingresso na
Educação Superior, pois não dispõem dos mesmos recursos econômicos e culturais que as
camadas médias e elites, que compõem a maior parcela dos estudantes nas universidades
públicas.
Diante, então, das iniquidades raciais presentes nos diferentes âmbitos da sociedade
brasileira, em consonância com as reivindicações dos movimentos negros a partir da década de
1980, o Governo Federal, principalmente durante a administração de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003 – 2010) e de Dilma Rousseff (2011 – 2016), passa a dar atenção maior à necessidade de
políticas de ação afirmativa em favor da inclusão da população negra do país no Ensino
Superior. A principal medida tomada com esse intuito veio com a Lei n.º 12.711, de 29 de
agosto de 2012, conhecida também como “lei de cotas”, que passava a determinar a
obrigatoriedade da reserva de vagas para estudantes provenientes de grupos desfavorecidos
socialmente, dentre os quais os estudantes negros. Com o incremento de políticas públicas desse
tipo, passou a haver, assim, a maior inclusão de estudantes pretos e pardos no Ensino Superior,
contribuindo para mudanças nesse cenário de desigualdades educacionais (FERES JÚNIOR;
DAFLON, 2014).
Posto isso, podemos analisar que, se o acesso à Educação Superior, a partir dos últimos
anos, passou a considerar critérios que nos levam a pensar em indícios de maior democratização
nesse nível de ensino, sobretudo na questão racial, aqui posta, o CsF, como bem colocou Borges
(2015), manteve em seus critérios de seleção a ideia de meritocracia para o acesso à
internacionalização dos estudos, ao não pôr em questão as diferenças no acesso ao Ensino
Superior pelos diferentes grupos sociais e, em igual proporção, aos meios necessários para a
realização da mobilidade acadêmica internacional, representados pela dimensão internacional
do capital cultural. Sendo grande parte da população negra em nosso país pertencente às
camadas populares, o que intensifica ainda mais as desigualdades aos recursos educacionais
mais valorizados, é possível entender a relação entre a maioria branca, que, mesmo nos casos
em que há diferenças econômicas e culturais, não sofre o peso das diferenças raciais, e seu
acesso ao Ciência sem Fronteiras, tanto nacionalmente quanto no Campus Barbacena.
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3.2 Perfil socioeconômico

Para compor, minimamente, um perfil socioeconômico dos 21 estudantes do Campus
Barbacena participantes do Programa Ciência sem Fronteiras, com base na documentação
disponível acessada, levei em conta o local de moradia das famílias dos discentes, assim como
a utilização de transporte escolar público pelos bolsistas durante o Ensino Superior, além da
rede de ensino, e as instituições frequentadas durante o Ensino Médio. São informações que
podem revelar, de certa forma, a maior ou menor posse de capital cultural e econômico pelas
famílias desses sujeitos, o que ajuda a explicar o acesso ou não a bens escolares mais distintos
e, assim, que facilitassem a inserção dos estudantes no processo de internacionalização dos
estudos pelo CsF.

3.2.1 O local de moradia dos bolsistas

Ao observar os documentos que permitiam conhecer o local de moradia dos discentes
do Campus Barbacena que participaram do CsF, pude constatar que a grande maioria das
famílias desses estudantes residia na zona urbana, sendo apenas uma dessas famílias residente
da zona rural, como mostra o Gráfico 9.
Gráfico 9 – Local de moradia dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
1

20
Zona urbana

Zona rural

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond assis Ramos (2019).
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Os dados mostraram que a estudante proveniente da zona rural tinha como localização
da moradia um sítio no próprio município de Barbacena, em uma localidade a cerca de 12 km
do Centro da cidade. Essa mesma estudante, também, era a única dentre os 21 a utilizar
transporte escolar público municipal para o deslocamento de sua residência até o campus. Esse
caso ilustra bem como a interiorização do Ensino Superior na microrregião de Barbacena
possibilitou certa facilidade, ao menos nessa situação, de ingresso da estudante em uma
instituição pública federal próxima de casa, mesmo esta se localizando na zona rural,
resultando, mais tarde, em sua participação no Programa CsF.
Dos outros 20 bolsistas do CsF no Campus Barbacena, cinco vinham de outras cidades,
sendo elas Jacareí (localizada no estado de São Paulo), Antônio Carlos, Barroso, Pedro
Leopoldo, e Santos Dumont, estas últimas pertencentes a Minas Gerais. Os demais discentes,
todos da zona urbana de Barbacena, eram residentes de diferentes bairros da cidade, alguns
muito próximos do Centro do município, caso dos dois estudantes moradores dos bairros Boa
Morte, e Urias Barbosa de Castro, respectivamente, o que se mostra um privilégio na
comparação com os 13 estudantes residentes de bairros mais afastados e/ou de localização
menos favorecida, assim como a estudante da zona rural barbacenense, e os cinco discentes
deslocados de suas cidades. Mesmo assim, é preciso destacar a importância desses dados, uma
vez que revelam um número maior de estudantes moradores de bairros mais populares ou menos
favorecidos de Barbacena, e não o contrário disso.
Nesse sentido, ao considerar a localização de moradia dos estudantes bolsistas do CsF
no Campus Barbacena, é possível observar uma distribuição menos desigual do que aquela
apresentada por Gomes (2016), por exemplo, a qual revelava que a maioria dos bolsistas
analisados por ela eram residentes de bairros privilegiados. Tal fato pode estar relacionado à
própria localização desse campus do IF Sudeste MG, o que permitiu a inserção de sujeitos de
diferentes espaços geográficos, e até mesmo sociais, no processo de internacionalização dos
estudos por meio da mobilidade acadêmica que o Ciência sem Fronteiras lhes possibilitou.

3.2.2 A rede de ensino frequentada no Ensino Médio pelos bolsistas

Em relação à rede de ensino frequentada pelos 21 estudantes durante o Ensino Médio,
os documentos revelaram que 14 deles o haviam cursado em escolas públicas, e os demais, em
escolas particulares, como é possível observar no Gráfico 10, a seguir.
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Gráfico 10 – Rede de ensino frequentada no Ensino Médio pelos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
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Pública
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Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Esses dados mostram uma realidade, portanto, que difere daquela apresentada pelas
pesquisas de Borges e Filice (2017), Gomes (2014, 2016) e Silva (2016), que revelaram que a
maioria dos bolsistas do Ciência sem Fronteiras eram provenientes de escolas da rede privada.
Entretanto, assim como Gomes (2014, 2016) também mostrou que, dos estudantes advindos de
escolas da rede pública, a maior parte deles provinha de escolas federais, no Campus Barbacena
a situação não diferia muito, nesse sentido, pois, dos 14 estudantes que estudaram o Ensino
Médio em escolas públicas, quatro deles haviam estudado no próprio IF Sudeste MG – Campus
Barbacena, cursando cursos técnicos integrados, e dois haviam estudado no Colégio Tiradentes
da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), também em Barbacena, instituição que atende a
um público muito seleto. Assim, embora os números mostrem uma maioria dos bolsistas do
CsF no Campus Barbacena advindos de instituições públicas, ao conhecermos essas
instituições, vemos que a maior fração desses discentes frequentou duas escolas públicas que
se destacam em relação às escolas municipais e estaduais, e, em muitos casos, até mesmo em
relação a escolas particulares. Ou seja, nesse sentido, o CsF constituiu, também no Campus
Barbacena, um espaço selecionado para estudantes com maior capital escolar.

3.3 Perfil acadêmico

Para a identificação do perfil acadêmico dos estudantes do Campus Barbacena que
participaram do Programa CsF, levei em consideração as informações acessadas na
documentação da SES que me permitissem conhecer a idade com os que discentes entraram no
Ensino Superior, e o curso, a área de formação e o turno frequentado por eles. Além disso, por
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meio de seu próprio Currículo Lattes, pude conhecer o tipo de atividades acadêmicas em que
esses bolsistas do CsF estiveram envolvidos antes da participação no programa, algo essencial
uma vez que a participação em projetos de pesquisa, monitorias e premiações em olimpíadas,
por exemplo, serviam como critérios para a seleção dos estudantes para o intercâmbio
acadêmico internacional.

3.3.1 A idade de ingresso dos bolsistas no Ensino Superior

Ao verificar a data de nascimento e a data de matrícula dos bolsistas do CsF no Campus
Barbacena, pude calcular a idade de ingresso de cada um deles no Ensino Superior, como
aponto no Gráfico 11.
Gráfico 11 – Idade de ingresso dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena no Ensino Superior
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Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Observando os dados mostrados, é possível analisar que 11 bolsistas, ou seja, a maioria
deles, ingressou no Ensino Superior com 17 ou 18 anos de idade, isto é, em uma faixa etária
considerada regular, como também mostrou a pesquisa de Gomes (2016), que apontava a maior
parte dos bolsistas por ela analisados com um passado escolar sem interrupções. São
informações que corroboram a existência de discentes no CsF que, em sua maioria,
possivelmente vêm de famílias que valorizam e investem mais na escolarização dos filhos, o
que se torna uma vantagem, em comparação com os estudantes que sofrem com atrasos por
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repetição de anos escolares ou que, pelos mais diversos motivos, precisam interromper seus
estudos, e somente os retomam aos 19 ou depois dos 20 anos.

3.3.2 Os cursos e as áreas de estudos dos bolsistas

No que concerne aos cursos em que os estudantes estavam matriculados, conforme pode
ser visto no Gráfico 12, seguindo a tendência vista nacionalmente, de maior acesso ao CsF por
discentes provenientes das Engenharias e demais áreas tecnológicas, também no Campus
Barbacena essa foi a área com maior número de bolsistas, uma vez que seis deles cursavam a
graduação em Engenharia Agronômica.
Gráfico 12 – Curso dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
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Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Como podemos observar na distribuição das vagas, por curso, do CsF no Campus
Barbacena, existe uma hierarquia facilmente identificada por meio do número de bolsistas. Com
o maior número de estudantes na Engenharia Agronômica, e, ao longo do gráfico, até o menor
número na Tecnologia em Gestão Ambiental, é possível perceber a maior atribuição de bolsas
do programa na instituição a cursos mais prestigiosos, o que acompanha a própria definição das
áreas prioritárias do CsF, que não considerou as Ciências Humanas e Sociais. Entretanto,
contraditoriamente às áreas atendidas pelo programa, podemos ver nos dados analisados a
presença de três cursos de licenciatura no campus que, juntos, enviaram para o exterior oito
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estudantes da área da Educação, ainda que sua concentração fosse mais voltada para as
respectivas áreas de cada curso (Ciências Biológicas, Química e Educação Física).
Em relação ao turno frequentado pelos 21 bolsistas do CsF, dos cursos apresentados no
gráfico, com exceção das Licenciaturas em Ciências Biológicas e em Química, que são
noturnas, os demais cursos são todos de turno integral, exigindo maior tempo dos discentes na
instituição. Nesse sentido, a maioria dos discentes do Campus Barbacena participantes do
Programa Ciência sem Fronteiras pertencia a cursos de turno integral, fator que dificultava sua
disponibilidade para exercer atividades remuneradas fora do espaço e tempo acadêmicos,
diferentemente dos cursos noturnos, que possibilitavam mais facilmente a conciliação entre
trabalho e estudos na vida dos estudantes.

3.3.3 A participação dos bolsistas em atividades acadêmicas

A análise do Currículo Lattes dos participantes do Programa Ciência sem Fronteiras do
Campus Barbacena revelou que sua participação em projetos de iniciação científica ou de
extensão, além de monitorias e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid), antes do intercâmbio acadêmico internacional, apresentou números próximos entre os
que se envolveram nessas diferentes atividades acadêmicas, e os que não participaram de
nenhuma delas. Como mostra o Gráfico 13, a soma dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
participantes de atividades acadêmicas é maior do que 100% (25, e não 21) porque quatro
estudantes estiveram envolvidos em mais de uma das atividades listadas, mais especificamente,
nas atividades de iniciação científica e de extensão.
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Gráfico 13 – Número de bolsistas do CsF no Campus Barbacena por atividade acadêmica
12
10
10

9

8
6

5

4
2

1

0
Iniciação científica ou à
docência

Projetos de extensão

Monitoria

Nenhuma

Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Diante dos dados exibidos no gráfico, podemos constatar que, dos 21 bolsistas do CsF
na instituição, nove não realizaram nenhuma atividade de pesquisa, ensino ou extensão,
considerados critérios de preferência para a seleção dos bolsistas pelo programa. Portanto,
foram 12 discentes da instituição selecionados pelo CsF que já haviam experenciado alguma
atividade acadêmica que lhes desse prioridade para a seleção do programa de mobilidade
internacional, o que, como mostrou a pesquisa de Martinez (2016), foi uma realidade presente
também na UFSC, onde a maior parcela dos bolsistas do CsF havia participado de atividades
de iniciação científica.
Já em relação às premiações recebidas antes do Ciência sem Fronteiras, seis dos 21
estudantes do Campus Barbacena selecionados pelo programa se destacaram entre as primeiras
colocações de eventos acadêmicos e olimpíadas científicas, como de aproveitamento e
rendimento durante a vida escolar. Como exemplos, o Lattes dos discentes apresentava a
participação e premiação de quatro deles em diferentes edições da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT) promovida pela própria instituição, de uma deles na Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica (OBA), e de um outro como melhor aluno em Mecânica pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
De acordo com os dados apresentados referentes tanto à participação em atividades de
pesquisa, ensino e extensão quanto a premiações recebidas pelos estudantes do CsF no Campus
Barbacena, não podemos afirmar que, no caso da instituição em questão, o envolvimento dos
discentes com tais atividades e suas possíveis condecorações tenham sido um fator determinante
para sua inserção no programa. Primeiramente porque não muito mais do que a metade dos
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bolsistas do CsF na instituição haviam participado das atividades acadêmicas consideradas
facilitadores da entrada no intercâmbio internacional pelo programa. Em segundo lugar, em
relação à totalidade de 21 estudantes participantes do CsF nesse campus do IF Sudeste MG,
somente seis receberam algum prêmio durante sua trajetória escolar ou acadêmica. Diante
dessas informações, é possível crer que os estudantes não participantes de projetos de iniciação
científica ou à docência, monitoria e extensão, da mesma forma que a maioria que nunca havia,
até então, recebido nenhuma premiação científica ou acadêmica, tiveram um excelente
desempenho nos demais critérios de seleção para o Ciência sem Fronteiras, como alta pontuação
no Enem, bom desempenho acadêmico, e destaque no teste de proficiência na língua estrangeira
exigido pelo programa. Assim, de um lado, se alguns estudantes selecionados pelo CsF na
instituição possivelmente devem sua mobilidade acadêmica internacional à experiência em
atividades de pesquisa, ensino e extensão ou às premiações recebidas durante seu trajeto até o
Ensino Superior, o capital acadêmico se destaca como razão da participação desses sujeitos no
programa, e, de outro lado, se os discentes não envolvidos nessas atividades, e nunca premiados,
obtiveram uma bolsa de estudos internacionais, pode ser que devam sua participação no
programa a um maior acúmulo de capital escolar e cultural desde períodos anteriores a sua
entrada no Ensino Superior.
Junto a isso, também existe a possibilidade de que o número de bolsas ofertadas ou de
estudantes inscritos no processo de seleção do CsF no Campus Barbacena tivesse atuado como
um fator de diminuição da concorrência ao programa. Embora não tenha sido possível obter
tais informações, é importante levar em consideração que uma grande quantidade de vagas e/ou
um pequeno número de candidatos às bolsas da graduação sanduíche poderiam colaborar,
assim, com o ingresso dos diferentes perfis de bolsistas do CsF apresentados pela instituição.

3.4 Perfil de bolsista do CsF

Para traçar o perfil dos 21 estudantes do Campus Barbacena como bolsistas do Programa
Ciência sem Fronteiras, de acordo com os documentos acessados na pasta denominada
Mobilidade Acadêmica, da SES da instituição, foram levados em conta os países e as
instituições estrangeiras que receberam os discentes brasileiros, além do tempo levado pelos
acadêmicos para realizar as atividades no exterior. O destino dos bolsistas do programa
possibilita a comparação com os destinos apresentados pelos próprios dados oficiais do painel
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de controle do CsF, assim como das pesquisas que mostram tal informação em âmbito nacional,
do mesmo modo como pode indicar ou não a reprodução da tendência dos brasileiros que
estudam no exterior, de busca por países mais desenvolvidos que o Brasil. Já o período da
mobilidade acadêmica internacional por meio do programa é capaz de revelar, de modo geral,
se os discentes do Campus Barbacena necessitaram do período dedicado ao estudo de línguas
no exterior anterior às atividades acadêmicas nas instituições estrangeiras, fato que indica, de
certa forma, seu maior ou menor capital linguístico de acordo com o desempenho obtido na
prova de proficiência no idioma estrangeiro realizada durante a seleção para o CsF.

3.4.1 Os países de destino dos bolsistas

A documentação acessada no Campus Barbacena revelou que, da mesma maneira que a
maioria dos bolsistas do Ciência sem Fronteiras pelo Brasil se destinou a países considerados
de primeiro mundo, na instituição pesquisada essa realidade não se mostrou diferente. Como
podemos observar no Gráfico 14, todos os países que receberam os 21 estudantes do Campus
Barbacena participantes do Programa CsF pertenciam ou à América do Norte, representada pelo
Canadá, em primeiro lugar no número de bolsistas, e pelos Estados Unidos, em segundo, ou à
Europa, representada pela Itália, Alemanha, França e Hungria.
Gráfico 14 – Países de destino dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
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Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).
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Os dados revelam, assim, que a maioria dos estudantes se destinou a instituições
canadenses, que receberam dez dos 21 bolsistas do CsF provenientes da instituição brasileira,
informação que difere, pela colocação do país, dos dados nacionais, que mostravam os Estados
Unidos, segundo destino em número de discentes do Campus Barbacena, como o primeiro lugar
nacionalmente, o que também foi confirmado pelas pesquisas de Borges (2015), Gomes (2014)
e Silva (2016). De toda forma, assim como as informações oficiais do programa, os países que
se apresentaram como os principais destinos dos estudantes brasileiros da instituição em
questão são territórios onde se fala a língua inglesa, isto é, 16 dos 21 discentes analisados se
destinaram a duas nações onde o idioma é falado amplamente. Portanto, é possível observar no
destino dos estudantes do Campus Barbacena participantes do CsF a reprodução daquilo que já
se vê há mais tempo em relação aos brasileiros que realizam estudos no exterior, de maior
procura por países de posição central no panorama mundial, sobretudo de língua inglesa, que,
da mesma forma, apresenta-se atualmente como o idioma de maior prestígio
internacionalmente.

3.4.2 As instituições estrangeiras

Ao analisar as instituições estrangeiras que mais receberam os estudantes brasileiros que
partiram do Campus Barbacena por meio do CsF, foi possível constatar 16 diferentes
estabelecimentos de ensino e pesquisa, o que, como revela a Tabela 5, mostra que a maioria
dessas instituições foi o destino de somente um bolsista, cada uma, do campus brasileiro.
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Tabela 5 – Instituições estrangeiras que receberam os bolsistas do CsF no Campus Barbacena
Instituição estrangeira
País
Número de bolsistas
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hungria
1
California State University
Estados Unidos
1
Camosun College
Canadá
2
Canadore College
Canadá
1
City College of San Francisco
Estados Unidos
1
College of the Rockies
Canadá
1
Douglas College
Canadá
2
Fleming College
Canadá
1
Gateway Community College
Estados Unidos
1
Kirkwood Community College
Estados Unidos
2
La Rochelle Université
França
1
Olds College
Canadá
3
Technische Universität München
Alemanha
1
Università degli Studi di Pisa
Itália
1
Università di Bologna
Itália
1
University of Wisconsin – River Falls
Estados Unidos
1
TOTAL
21
Fonte: Elaborada por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Como apresentado nos dados, três instituições canadenses (Camosun College, Douglas
College, e Olds College) e uma estadunidense (Kirkwood Community College) foram as únicas
a receber, cada uma delas, mais de um discente do Campus Barbacena, com destaque para a
Olds College, faculdade que recepcionou o maior número de estudantes brasileiros desse
campus do IF Sudeste MG. As quatro instituições, entretanto, assim como a maioria da lista
que serviu de destino para os discentes brasileiros, não são encontradas no ranking mundial de
estabelecimentos de Educação Superior denominado QS World University Rankings, elaborado
e publicado anualmente pela companhia britânica Quacquarelli Symonds (QS), que classifica,
assim, as melhores instituições de Ensino Superior do mundo. As únicas instituições de destino
dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena a aparecerem nesse ranking (QUACQUARELLI
SYMONDS – QS, 2019)9 foram a Technische Universität München, da Alemanha (considerada
a 55ª melhor instituição de Ensino Superior do mundo pelo ranking do ano de 2020), a
Università di Bologna, e a Università degli Studi di Pisa, ambas italianas (classificadas, também
segundo o ranking de 2020, na 177ª e 389ª posições, respectivamente), e a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, da Hungria (posicionada entre as mil melhores instituições
do mundo pelo ranking do mesmo ano). Também na classificação de 2020 disponibilizada pelo
site da QS, podemos encontrar, por exemplo, algumas universidades brasileiras, como a USP
(em 116º lugar), a Unicamp (em 214º), a UFRJ (em 358º), a Universidade Federal de São Paulo
9

QS World University Rankings 2020, edição mais recente da classificação consultada, lançada em 2019.
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– Unifesp (em 439º), e a Unesp (em 482º), o que indica, ao menos no caso das instituições
estrangeiras que receberam os estudantes do Campus Barbacena, que foram poucos os casos de
estabelecimentos de Ensino Superior considerados melhores do que alguns localizados em
nosso próprio país. Nesse sentido, talvez, até mesmo pela inovação apresentada pelo Ciência
sem Fronteiras no que dizia respeito às bolsas internacionais para o nível de graduação, poderia
ter sido interessante se o programa considerasse bolsas de estudos para intercâmbio acadêmico
entre instituições brasileiras, no início de sua execução, como um teste, antes de oferecer bolsas
internacionais, evitando alguns dos questionamentos direcionados ao governo em relação aos
problemas enfrentados por essa política pública, como os altos gastos para a manutenção dos
bolsistas no exterior.

3.4.3 O período de intercâmbio acadêmico internacional dos bolsistas

Segundo constatei na Pasta Mobilidade Acadêmica, da SES do Campus Barbacena, os
estudantes da instituição participantes do Ciência sem Fronteiras eram matriculados em uma
disciplina chamada Mobilidade Acadêmica Internacional durante cada um dos semestres em
que estavam fora do Brasil pelo intercâmbio acadêmico proporcionado pelo programa. Assim,
baseado no número de semestres em que cada um dos 21 bolsistas do CsF na instituição estava
matriculado nessa disciplina, pude estabelecer o período de mobilidade internacional de cada
discente, como apresento na sequência, por meio do Gráfico 15.
Gráfico 15 – Período da mobilidade acadêmica dos bolsistas do CsF no Campus Barbacena
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Fonte: Elaborado por Jhonathas Armond Assis Ramos (2019).

Conforme as informações observadas, 16 acadêmicos da instituição participantes do
CsF realizaram seus estudos no exterior por três semestres ou mais, ao passo que os outros cinco
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permaneceram um tempo menor nas instituições estrangeiras onde estudaram, ficando dois
semestres fora do país. Ao recordarmos que o programa previa a concessão da bolsa de
graduação sanduíche pelo período de um ano, com prorrogação de até seis meses para os casos
em que os estudantes necessitassem passar pelos estudos do idioma estrangeiro, é possível
estabelecer a análise de que os estudantes do Campus Barbacena que permaneceram no exterior
por mais de dois semestres possivelmente tiveram a necessidade de realizar os cursos de
imersão linguística realizados nos países de destino no período anterior aos estudos acadêmicos
nas instituições que os receberiam.
Isso posto, talvez o caso da maioria dos bolsistas do CsF na instituição brasileira não
tivesse apresentado resultados tão altos nos testes de proficiência em línguas estrangeiras,
necessários para o ingresso no programa, o que poderia indicar um baixo domínio desses
estudantes em um segundo idioma, ao contrário do indicado pelas pesquisas de Borges (2015),
Gomes (2016), Martinez (2016) e Silva (2016), as quais revelaram que grande parte dos
bolsistas do programa pelas autoras analisados já possuíam, anteriormente ao CsF, um
conhecimento maior em idiomas estrangeiros. Todavia, a mesma inferência corrobora a
realidade apresentada, por exemplo, pelas pesquisas de Alves (2016) e de Borges e Filice (2016,
2017), que mostraram estudantes participantes do Ciência sem Fronteiras passando pelo
período de até seis meses nos cursos de línguas oferecidos pelo programa no exterior antes do
período de intercâmbio acadêmico. De toda forma, os dados apresentados nos indicam que
nenhum dos estudantes do Campus Barbacena participantes do CsF voltou antes de concluir,
no mínimo, um semestre letivo na instituição estrangeira, ressaltando a importância do
programa na instituição, pela participação positiva de seus 21 bolsistas, principalmente se
comparados com bolsistas de outras instituições brasileiras, os quais retornaram ao Brasil antes
de iniciar os estudos acadêmicos devido à reprovação no teste de proficiência em língua
estrangeira após o curso dedicado ao estudo do idioma no país de destino, como os casos
apresentados pelos estudos de Alves (2016) e Borges (2015).
As informações observadas na documentação analisada também mostram que os
primeiros estudantes do Campus Barbacena a sair do país por intermédio do Ciência sem
Fronteiras o fizeram durante o segundo semestre de 2012, retornando até o segundo semestre
de 2013, e que os últimos bolsistas do programa pela instituição partiram do Brasil no segundo
semestre de 2015, voltando para o país até o primeiro semestre de 2016, um pouco antes,
portanto, do anúncio do fim do CsF. Em geral, os primeiros e os últimos discentes do Campus
Barbacena a participar do programa foram aqueles que ficaram menos tempo no exterior.

***

CAPÍTULO IV – A TRAJETÓRIA DOS TRÊS ESTUDANTES DE ORIGEM
POPULAR DO CAMPUS BARBACENA PARTICIPANTES DO PROGRAMA
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

“Porque se chamava moço
Também se chamava estrada
Viagem de ventania
Nem lembra se olhou pra trás
Ao primeiro passo, aço, aço...”

Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges,
em “Clube da Esquina Nº 2”, 1972.
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4.1 As trajetórias sociais, escolares e acadêmicas dos três estudantes

No primeiro momento deste capítulo, apresento os três estudantes do Campus
Barbacena participantes do Programa Ciência sem Fronteiras considerados provenientes das
camadas populares, os quais se fizeram os sujeitos da pesquisa, concordando com a utilização
de seus nomes reais. Felipe Douglas Ferreira (29 anos), Hugo Eugênio Vieira (25 anos), e
Marcus Vinícius Costa Pinto (25 anos), os três já egressos do curso de Engenharia Agronômica
da instituição, diferentemente dos casos em que a internacionalização dos estudos se apresenta
como uma estratégia social e culturalmente distintiva da escolarização de filhos de famílias das
camadas médias intelectualizadas ou elites, têm em comum uma origem social pouco
privilegiada, cujas trajetórias sociais, nesse sentido, analisadas antes mesmo de seu nascimento,
revelam que o CsF os transportou não apenas de um país a outro, mas de uma realidade a outra,
que eles mesmos consideravam impossível para suas reais condições de vida naquele momento.
Os três estudantes viveram sempre no interior de Minas Gerais, e, exceto por um caso,
passaram toda sua trajetória escolar em sistemas de ensino da rede pública. Os sujeitos
analisados, em geral, alcançaram uma escolaridade mais avançada e longeva do que a de seus
pais, os quais, por sua vez, desde muito cedo os incentivaram a buscar uma boa relação com a
cultura escolar. As mães, principalmente, representam esse incentivo de maneira mais
persistente, acompanhando e investindo com maior diligência na vida escolar dos filhos. Além
desse estímulo vindo de casa, os pesquisados demonstram um passado de bom desempenho na
escola e de boa relação com os professores, revelando um investimento pessoal nos estudos que
os distinguia no ambiente escolar.
Junto ao apoio dos pais a construir uma trajetória acadêmica, e à boa performance que
cultivaram durante toda a vida escolar, a política de interiorização da Educação Superior no
Brasil promovida pela institucionalização dos Institutos Federais foi um importante elemento
para a entrada dos três discentes no Ensino Superior. A oportunidade de estudar a graduação na
própria cidade onde já residiam com a família ou em uma cidade vizinha próxima, mais do que
uma simples comodidade, foi essencial para o ingresso desses estudantes em um curso de nível
superior, algo que, como apontam Nogueira, C. e Nogueira, M. (2015), retomando a obra Os
Herdeiros: os estudantes e a cultura, de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, está
relacionado diretamente ao pertencimento social dos sujeitos. Isso porque:
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Nos termos dos autores, os jovens das camadas desfavorecidas seriam “eliminados”
ao longo de suas trajetórias escolares numa proporção extraordinariamente maior do
que aqueles dos grupos socialmente mais favorecidos, fazendo com que os estudantes
que atingem o nível superior de ensino sejam, majoritariamente, pertencentes a esses
últimos grupos (NOGUEIRA, C.; NOGUEIRA, M. (2015, p. 51, grifo dos autores).

Da mesma forma, os autores revelam que, além do próprio acesso ao Ensino Superior,
o ingresso às diferentes áreas e cursos de formação, assim como às instituições desse nível de
ensino, também seria influenciado pela origem social dos indivíduos, sendo sempre mais
restrito para os estudantes provenientes dos meios populares. Já aqueles sujeitos com origem
social mais abastada teriam maior poder de escolha, concentrando-se nos cursos e áreas mais
privilegiados, e em instituições mais prestigiosas. Portes (2006) afirma que a construção de
trajetórias nessas carreiras mais valorizadas socialmente se restringe, assim, aos indivíduos com
maior acúmulo de capital escolar e capital cultural.
Os discentes estudados nesta pesquisa, portanto, tiveram a seu favor a possibilidade de
ingressar em um curso e em uma instituição recém-criados, os quais, embora mantidos pela
esfera federal, que, conhecidamente, oferecem uma educação de maior prestígio em todo o país,
pelo menos a princípio, não competiam em igual proporção com cursos e instituições já
valorizados e que oferecem maior distinção no contexto brasileiro há mais tempo. Nesse
sentido, a própria opção pelo campus do IF Sudeste MG criado na cidade de Barbacena poderia
ser entendida como uma estratégia dos três estudantes para se matricular em um curso superior.
Caracterizadas por um investimento escolar de acordo com a posição social e familiar
menos favorecida, as trajetórias de Felipe, Hugo e Marcus mostram que suas famílias atuavam
mais por intermédio do incentivo e apoio às decisões dos próprios filhos de seguir estudando,
e menos por meio de investimentos como aqueles que marcam, sobretudo, as famílias das
camadas médias, que, por intermédio de seus recursos culturais e econômicos, dispõem de
condições favoráveis à formação dos filhos desde muito cedo, e têm maiores chances de
alcançar bons resultados, uma vez que possuem tanto um senso prático quanto relações sociais
que lhes conferem a mobilização de estratégias de escolarização mais acertadas e, por isso
mesmo, mais rentáveis. Como Portes (2006, p. 230) aponta:

As famílias populares não podem se espelhar nas ações escolares mais conhecidas e
identificadas das famílias de diferentes frações das classes médias. Empreender essas
ações supõe capital cultural e mesmo uma disposição econômica de que as famílias
populares não dispõem.

E é nesse sentido que podemos compreender a presença de poucos e esparsos aspectos
internacionais nas trajetórias dos três pesquisados, desde o início de sua escolarização até sua
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experiência no Ensino Superior. Todavia, por apresentarem particularidades que ajudam a
conhecer e a identificar as histórias de vida desses três estudantes das camadas populares do
Campus Barbacena participantes do Programa Ciência sem Fronteiras, essas mesmas trajetórias
serão apresentadas e desveladas uma a uma, analisadas da origem social e familiar dos discentes
até momentos de sua vida acadêmica anteriores à decisão de tentativa de ingresso na mobilidade
internacional pelo CsF.

4.1.1 Felipe: “Sou muito curioso”

A entrevista com Felipe foi realizada no próprio Campus Barbacena. Depois de um
contato gentilmente respondido em uma rede social pelo egresso da instituição, marcamos a
data e o local da conversa. No IF, ao nos encontrarmos, procuramos por uma sala de aula
desocupada no momento para que eu o ouvisse atentamente. E essa escuta, se se fazia ansiosa
e com certo nervosismo por minha parte durante, pelo menos, o início da entrevista, acontecia,
também, de maneira prazerosa, uma vez que o entrevistado conversava abertamente sobre o
que era perguntado, demonstrando não apenas domínio e interesse em falar, mas, também,
revelando uma riqueza de detalhes no que contava, o que se mostrou, a princípio, uma surpresa
ao pesquisador, e me causou certa tranquilidade depois de algum tempo de conversa e escuta,
em vista do rico material que eu conseguia na ocasião.
A origem dos avós de Felipe revela uma realidade popular, de pouca escolaridade, e
ocorrida na zona rural. Segundo o entrevistado, apenas uma avó chegou a cursar o Ensino
Médio, de modo que os demais não completaram nem mesmo o Ensino Fundamental,
alcançando até o 6º ano. De um contexto com o casal de avós paternos como pedreiro e dona
de casa em Barbacena, e os avós maternos como caminhoneiro e costureira em Uberlândia (a
537 km de Belo Horizonte), podemos constatar profissões que, de fato, não exigem uma
escolarização específica ou, até mesmo, um processo de educação formal, o que, de certo modo,
é refletido pela necessidade de se exercer ou buscar uma fonte de renda em ocupações de
trabalho mais braçal, de maior esforço físico, e que acabam por exigir mais tempo de dedicação
em prol de se sustentar uma família, sobretudo quando se trata de um núcleo familiar de 15
filhos, caso em que se inseria o pai de Felipe. Já os avós maternos do estudante tiveram quatro
filhos, mudando-se para Barbacena quando a mãe do estudante tinha por volta de dez anos de
idade.
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O esforço observado no trabalho dos avós do entrevistado já, na geração seguinte, pôde
ser sentido quando verificamos que, de todos os filhos, tanto dos avós paternos quanto dos avós
maternos de Felipe, nenhum deles chegou a ter menos que o Ensino Médio completo. O caso
dos pais do estudante revela, inclusive, um dado interessante de ser apontado, considerando a
quantidade de irmãos que cada um possui, pois o pai de Felipe, com quatorze irmãos, completou
o Ensino Médio, tendo um curso de Técnico em Operador de Máquinas, enquanto a mãe do
entrevistado, com três irmãos apenas, chegou a concluir o Ensino Superior, obtendo a graduação
em Enfermagem. Minha proposição, nesse sentido, é a de que o fato de os avós maternos de
Felipe terem tido menos filhos, em comparação com a família de seus avós paternos pode ter
sido fundamental para a propensão de maior acompanhamento e investimento, pessoal e
econômico, na carreira escolar dos filhos, caso da mãe do estudante, que, diferentemente do
pai, concluiu um curso de nível superior.
Atualmente já aposentados, os pais de Felipe trabalhavam em suas respectivas áreas de
formação, como já dito, o pai como operador de máquinas, mas também como supervisor de
turno na companhia multinacional francesa Saint-Gobain, e a mãe como enfermeira. De acordo
com o entrevistado, eles se casaram por volta dos 18, 19 anos de idade, e sempre residiram na
zona urbana de Barbacena. Felipe foi o primeiro dos dois filhos do casal, tendo ele, portanto,
um irmão mais novo, o qual, conforme disse o estudante, “não se revelou” para os estudos, e
possui hoje uma escolarização de nível médio.
Felipe conta que sua escolarização teve início a partir já da Educação Infantil, ocorrida
no Colégio Imaculada Conceição (CIC), escola da rede particular em Barbacena. Segundo o
entrevistado, a mãe, porque trabalhava próximo à instituição em questão, resolveu, a partir da
indicação de amigos, matricular o filho no colégio. Disso, podemos constatar um cuidado desde
a escolha da escola do filho até a maneira e as razões para sua efetiva entrada nesse colégio.
Apesar de nascer em um contexto popular, a mãe de Felipe, tendo concluído o Ensino Superior,
possivelmente construiu uma trajetória em que pôde acumular certo capital cultural,
compreendendo melhor sobre o funcionamento dos sistemas de ensino, e adquirindo um habitus
que movia suas estratégias agora para a escolarização do filho.

Assim, não à toa ela

demonstrava o desejo de que Felipe frequentasse uma boa instituição de ensino desde a PréEscola, revelando também uma condição financeira que possibilitava essa realização, além da
importância do capital social para a escolha do colégio. Junto a essas influências, uniu-se à
vontade da mãe a possibilidade de acompanhar mais de perto esse momento marcante da vida
escolar de Felipe, ao optar por uma escola localizada próximo ao seu local de trabalho.
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Já para a realização da maior parte do Ensino Fundamental, Felipe ingressou na Escola
Estadual Henrique Diniz, instituição da rede pública em Barbacena, localizada no bairro Boa
Vista, assim como a casa da família do entrevistado, e onde, de acordo com ele, estudavam
também alguns de seus primos, sendo, ainda, a mesma instituição em que seu pai e seus primos
mais velhos haviam estudado. Havia, assim, por parte dos pais do estudante, certa confiança e
segurança nessa escolha. E esse cuidado se passava não apenas no momento de determinação
da escola em que o filho estudaria, mas durante todo o processo de sua escolarização, algo
notável na fala de Felipe sobre a importância que seus pais davam aos estudos: “Eles
priorizaram estudo. Sempre teve que estudar.” Isso se comprova pelo esforço dos pais em
procurar participar das reuniões escolares, por exemplo, às quais geralmente ambos tentavam
ir, a depender da disponibilidade de horários, sendo, nos casos em que nenhum deles podia, a
tia e madrinha de Felipe quem comparecia nesses momentos. A mãe do estudante era quem o
ajudava nos deveres de casa. Além disso, reforçando o interesse que os pais davam a sua
escolarização, Felipe conta que não apenas não podia faltar à escola, como, também, fora dela,
era ele quem, por ser o filho mais velho, ajudava o irmão nas tarefas de casa. Nesse sentido, os
estudos se davam ainda mais presentes na vida do estudante, o que parece tê-lo tornado mais
envolvido em sua relação com a escola.
Essa imposição e preocupação dos pais aparentavam despertar um empenho do próprio
entrevistado, quando ele afirma, por exemplo, que, em geral, gostava de se sentar mais à frente
na sala de aula. Felipe conta, também, que, dentre suas lembranças mais marcantes da escola
naquela época, está o fato de que a professora de Inglês adorava fazer apresentações musicais
para toda a escola com as turmas para as quais lecionava a disciplina, momentos em que o
estudante pesquisado recebia certo destaque da docente, que dizia gostar da voz do entrevistado.
Portanto, de fato, a relação de Felipe com os estudos perpassava tanto o incentivo e controle
dos pais quanto seu próprio envolvimento com atividades escolares que extrapolavam as
paredes da sala de aula, envolvendo e demonstrando um vínculo com o estabelecimento escolar
de maneira mais ampla, como por se destacar para os professores diante da turma, impactando
o entrevistado de maneira positiva. E dessa mesma lembrança, podemos salientar o estímulo
que o estudante tinha, já naquele momento, para o estudo da língua inglesa, seja por sua própria
propensão para o estudo do idioma, revelado, inclusive, por seu declarado gosto por músicas
internacionais, seja por sua boa relação com a professora de Inglês.
Conforme disse o entrevistado, apesar de, naquela época, sua família residir em casa
própria, a situação financeira de seus pais era, em suas palavras, “apertada”, principalmente
quando mais novo, durante os anos de 2º até o 5º ano. Mas o estudante também afirma que, até
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completar dez anos de idade, havia uma pessoa em sua casa que desempenhava a função de
babá, e era quem o acompanhava a pé até a escola. E, com o avançar dos anos, a vida econômica
da família de Felipe demonstrava passar por uma ampliação das possibilidades de investimentos
nos mais variados campos. É o que podemos constatar, por exemplo, quando seus pais decidem
se mudar de onde moravam para o bairro Boa Morte, o qual, adjacente ao Centro de Barbacena,
possui localização e acesso mais privilegiados. A mudança para melhor da situação financeira
da família, e a consequente mudança do bairro Boa Vista para uma localização mais central na
cidade foram razões que tornaram possível a matrícula do estudante no Centro Educacional
Aprendiz (CEA), escola privada de Barbacena, a partir do 9º ano. Mais uma vez, a mãe de
Felipe parece ter tomado a frente para a decisão de onde o filho estudaria, agora que eles haviam
se mudado do bairro da antiga escola do entrevistado. Assim, novamente, e também pela
questão de localização, o estudante passa a frequentar uma escola próximo a sua residência.
As principais transformações que Felipe relatou ter vivido com a mudança de escola
foram a redução do número de discentes por turma, e a carga horária que ele passava a ter na
instituição, de horário integral, o que, segundo o estudante, era “muito puxado”. Isso é
compreensível se pensarmos na diferença de realidades pelas quais ele passava, de uma escola
pública estadual para uma escola que, além de pertencer à rede particular, demandava a
presença dos estudantes em turno integral. Nesse momento, também, o discente pesquisado
conta que, além das aulas de Inglês, que ele já tinha desde o 6º ano, passou a ter aulas de língua
espanhola na nova escola, lecionadas por um professor argentino. Felipe revelou que tinha uma
boa relação com os docentes de ambas as disciplinas, o que o empenhava ainda mais em sua
busca pela aprendizagem de inglês e espanhol. Já em relação a mudanças mais estruturais, o
entrevistado parece ter se adaptado bem à nova instituição, talvez até mesmo em vista das
próprias modificações materiais e simbólicas por que vinha passando sua família, como o fato,
por exemplo, de já possuir computador e internet em casa.
Continuando na mesma escola durante o Ensino Médio, Felipe relata que aqueles anos
representaram a melhor fase de sua vida. O entrevistado contou que costumava sair aos fins de
semana com os colegas, mostrando uma boa integração ao grupo: “ia dormir, assistir filme, ou
saía pra ir no shopping ou comer pizza, alguma coisa assim...”.
O 3º ano do Ensino Médio de Felipe era, segundo ele, um curso já preparatório para o
vestibular. O entrevistado contou que seus pais não o influenciaram a escolher qual curso ou
carreira abraçar quando concluísse a Educação Básica, deixando-o livre para decidir a profissão
que quisesse seguir. Tendo a oportunidade de seguir o caminho de sua escolha, o estudante
disse que somente pensou, naquele momento, no que não queria, ou seja, nenhuma carreira da
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área de Ciências Exatas. Ele narrou, assim, que havia tentado ingressar em diferentes cursos em
distintas instituições de Ensino Superior. Sem um foco ou desejo bem definido, Felipe fez
exames vestibulares para concorrer a uma vaga nos cursos de Arquitetura, na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Biologia, na UFSJ, e Comunicação Social, na Universidade
Federal de Ouro Preto (Ufop). Os resultados o levaram à aprovação na UFSJ e na Ufop, mas,
embora os pais tivessem o deixado optar pelo curso e instituição que o filho escolhesse, ele
afirma que, na ocasião, sua mãe havia dito que Ouro Preto era o único lugar para onde ele não
poderia ir.
Sem uma aspiração clara de como proceder ou o que fazer após o Ensino Médio, o
entrevistado revelou que ficou os seis meses seguintes em casa, até que decidiu começar, ao
mesmo tempo, a trabalhar em uma corretora de seguros durante o dia, e a cursar Técnico em
Meio Ambiente à noite, no Campus Barbacena. Ele contou que queria não precisar mais pedir
dinheiro aos pais, o que o levou a buscar o ofício. Conciliando trabalho e estudos pelos dois
anos seguintes, Felipe narra que foi um período muito cansativo, em que dormia pouco, e
procurava manter muita atenção durante as aulas, revisando os conteúdos nos fins de semana,
único momento em podia estudar fora da sala de aula. Apesar do cansaço, ele relata que ter o
próprio dinheiro era uma experiência muito boa.
O período em que Felipe caminhava para o término do Técnico em Meio Ambiente foi
o mesmo em que o Campus Barbacena abria o curso superior em Engenharia Agronômica. O
entrevistado contou que havia se interessado bastante por determinadas disciplinas durante o
curso técnico, o que o aproximou da área que, mais tarde, viria a seguir. Com a abertura de
vagas para a primeira turma do curso superior da instituição na área de Agronomia, o estudante
contou que, então, naquele momento, estava certo do queria, levando em consideração a
facilidade de continuar morando com os pais em Barbacena, o fato de a instituição ser referência
na área de Ciências Agrárias, e a oportunidade de realizar o curso gratuitamente, além de já
conhecer alguns professores, que lecionavam no curso que ele encerrava.
Apesar de determinar o curso e a instituição em que gostaria de estudar, Felipe revelou
que a aprovação para o ingresso na Engenharia Agronômica foi marcada mais pelo desespero
por precisar abandonar o emprego, uma vez que se tratava de um curso de turno integral.
Diferente de outras ocasiões importantes durante a trajetória escolar do entrevistado, em que a
mãe se destacava na tomada das decisões que se impunham, ou mesmo o próprio estudante, ele
conta que, nesse momento de dúvida sobre o que fazer, foi com o pai que conversou,
demonstrando que os assuntos mais diretamente relacionados ao capital econômico da família
passavam pela determinação daquele que aparecia mais discretamente nos relatos sobre seu
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processo de escolarização. Felipe disse que foi orientado pelo pai a priorizar os estudos, pois,
embora não dispusesse de recursos para que o filho pudesse gastar como fazia com o próprio
salário enquanto trabalhava, não lhe faltaria o necessário, além de que, se era um desejo do
próprio estudante cursar o Ensino Superior, ele deveria realizá-lo. Assim, então, o entrevistado,
já com 20 anos, chegou, como graduando, ao Campus Barbacena.
Para Felipe, o início de sua graduação, que coincidia com a abertura da oferta de
Engenharia Agronômica na instituição, causava-lhe a sensação de que sua turma era “rato de
laboratório”, devido ao fato de que tudo ainda começava a ser testado em nível de Educação
Superior. Contudo, passado o susto de início do curso, segundo o estudante, seu vínculo com
alguns docentes se tornou tão forte que, em determinados casos, frequentar a casa um do outro
havia se tornado comum. Possivelmente, algo induzido pela motivação do discente de, desde o
segundo período, desejar se envolver com a vida acadêmica para além das disciplinas ofertadas,
buscando, assim, outras atividades em sua experiência na Educação Superior. O entrevistado
conta que participou, integralmente, de dois projetos de iniciação científica, e, devido ao
ingresso no CsF, de mais um parcialmente. Demonstrando, enfaticamente, certa orientação para
a pesquisa, Felipe afirma que os laboratórios eram os locais que mais frequentava no campus.
Além disso, com boas notas e nenhuma reprovação, o estudante revela que sua afinidade com
os estudos vinha de uma satisfação pessoal: “Sou muito curioso. Eu gosto de adquirir
conhecimento.” Satisfação que lembra o caso ideal da ação discente mencionado por Charlot
(2009, p. 93), em que “o aluno estuda porque se interessa pelo conteúdo estudado”. Assim
sendo, é possível compreender que o entrevistado havia desenvolvido um senso prático em
relação às solicitações e possibilidades do campo acadêmico, garantindo um exitoso
desempenho para além da atuação em classe, o que salientava uma inerente relação com a
Educação Superior.
E essa bem-sucedida experiência de Felipe no Ensino Superior perpassava, inclusive,
um manifesto propósito do estudante de diferenciar sua formação por meio da
internacionalização dos estudos, quando de sua procura, durante a graduação, por cursos de
idiomas estrangeiros, um interesse já evidente em outros momentos da trajetória do
entrevistado. Utilizando as bolsas que recebia dos projetos de iniciação científica de que
participava, o discente disse ter feito, pela primeira vez, um curso de língua inglesa, pelo
período de dois anos. E, mais uma vez fazendo bom proveito das possibilidades que a instituição
oferecia, Felipe afirmou ter iniciado um curso de língua francesa gratuito, proporcionado pelo
próprio Campus Barbacena, e interrompido também em função, mais tarde, da participação no
Programa CsF. Possivelmente, o habitus que o estudante indicava ter obtido no campo
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acadêmico, por si só, já o colocaria em busca de diferentes práticas e oportunidades em que ele
manifestasse interesse, e, de certa maneira, enxergasse em si próprio a devida competência para
realizá-las. Entretanto, mais do que essencial apenas destacar, por se tratar de uma experiência
internacional, um fato que marca a trajetória de Felipe é a viagem de 15 dias que ele e os pais
fizeram ao Canadá, em visita à prima do entrevistado, apontando para uma significativa
influência nas decisões do discente concernentes a práticas de internacionalização, dos estudos
ou de diferentes aspectos em sua vida. Nesse sentido, coloco em ênfase a presunção de que o
fato de a prima morar no exterior, mais especificamente, em um país desenvolvido e de língua
inglesa, tornou ainda maior a disposição de Felipe a se interessar e buscar por uma distinção,
que ele já demonstrava obter devido ao bom desempenho acadêmico, agora, então, por meio de
práticas que lhe garantissem um capital cultural que passasse pela dimensão internacional,
como os cursos de inglês e francês nos quais ele mesmo menciona ter se empenhado. Além do
próprio destaque para esse contato de imersão do estudante em território internacional, é preciso
pontuar como essa influência atinge, em geral, também à família do entrevistado, a qual, ainda
que limitada em capital cultural, ao menos em certos aspectos, considerando sobretudo sua
origem social, alcançou notavelmente, até esse momento da trajetória do filho, determinado
volume de capital econômico, a ponto de realizar tal viagem, embora Felipe não tenha
comentado quem arcou com os custos dessa experiência. Todavia, em posse de maiores
recursos econômicos conseguidos ao longo do tempo, os pais do estudante poderiam contribuir,
agora, mais em meios materiais, portanto, na carreira do filho, este que, conhecendo melhor
que a família o universo acadêmico, a partir de suas próprias experiências desde a infância, e
de oportunidades que os pais não tiveram, conseguia discernir entre as melhores estratégias de
investimento na própria trajetória.

4.1.2 Hugo: “Sempre na biblioteca”

A entrevista realizada com Hugo aconteceu por meio de chamada de vídeo. O egresso
do Campus Barbacena, assim que foi contatado por mim em uma rede social, aceitou
prontamente participar da pesquisa, ainda que não pudéssemos nos encontrar para uma conversa
pessoalmente. Isso porque o estudante atualmente reside no município de Paragominas, no Pará,
localizado a 300 km da capital, Belém. Nesse sentido, marcamos a data e o horário da entrevista,
ocorrida frente a frente, ainda que através de telas. O fato de conversarmos por vídeo se
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mostrou, inclusive, vantajoso, pois as possíveis distrações me pareciam minimizadas, por
exemplo, pela escuta, que se dava por intermédio de fone de ouvido. Da mesma forma, o
entrevistado se mostrou atento e interessado, proporcionando um diálogo que se desenrolou
com tranquilidade, e possibilitando, portanto, a coleta de valiosas informações.
As origens sociais de Hugo remontam a um passado com avós de pouca escolaridade, e
profissões de trabalho pesado e pouco rentáveis em um meio rural do interior de Minas Gerais.
O estudante afirmou que não tinha certeza sobre o processo de escolarização de seus avós
paternos, acreditando que provavelmente eles mal teriam sido alfabetizados. Sem muitos
detalhes, o entrevistado contou que os pais de seu pai “eram da roça”, tendo a plantação como
atividade laboral principal. Os pais de sua mãe, segundo acreditava Hugo, estudaram até o 5º
ano do Ensino Fundamental, sendo seu avô trabalhador ferroviário que “tinha que ir pulando
de vagão em vagão do trem pra conferir as coisas”, e sua avó, empregada doméstica. Assim,
nos dois lados da origem do núcleo familiar do estudante, podemos constatar uma realidade
popular em que o trabalho duro se fazia presente e, provavelmente, mais do que necessário para
o sustento de suas respectivas famílias. É possível levantar essa conjectura porque, quando
levamos em consideração a experiência escolar dos avós de Hugo, o que observamos é que, se,
de um lado, seus avós paternos chegaram a frequentar a escola, do outro, o máximo a que aquela
geração da família do entrevistado chegou, representada por seus avós maternos, foi ao antigo
Ensino Primário, isto é, todos possuíam um baixo capital escolar, possivelmente em face da
imposição do trabalho desde muito cedo em suas vidas.
Os descendentes diretos dos avós de Hugo já representam um contexto em que a
escolarização se fez mais longínqua, inclusive porque, provavelmente, a possibilidade de se
estudar e se estudar mais já não era tão difícil quanto nas décadas anteriores. O estudante relatou
que seu pai e sua mãe, assim como todos os irmãos deles, chegaram a concluir o Ensino Médio.
Dos irmãos do pai do entrevistado, um ainda se formou em um curso de Técnico em
Informática, e hoje mora na cidade do Rio de Janeiro. Já do lado da mãe de Hugo, uma tia
concluiu o curso superior de Pedagogia, a qual, assim como a família construída pelos pais do
estudante, reside na zona urbana de Santos Dumont, cidade mineira localizada a 220 km de
Belo Horizonte.
De acordo com o entrevistado, seu pai se tornou auxiliar de serviços gerais, e sua mãe,
almoxarife, estando ambos aposentados atualmente, embora o primeiro continue exercendo a
profissão. Hugo contou que, além deles, moravam em sua casa uma de suas avós e a única irmã
do estudante, mais nova, a qual, hoje com 21 anos, sempre frequentou a escola em idade regular,
e agora cursa Ciências Biológicas em Passos, outro município mineiro, 352 km distante da
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capital do estado. Logo, percebemos que, a cada nova geração, a família do entrevistado
assumia um maior acúmulo de capital cultural em seu estado institucionalizado, o que
minimamente pressupõe a constituição de diferentes disposições desses sujeitos mais jovens
em relação a seu meio social.
Hugo começou sua trajetória de escolarização ainda em idade pré-escolar, por volta de
quatro, cinco anos, quando foi matriculado no Pré-Escola Municipal Canarinhos Brasileiros,
em Santos Dumont, instituição pública que, segundo ele, era de mais fácil acesso para seus pais.
Em seguida, já tendo sido alfabetizado pela “tia, que era professora”, o entrevistado ingressou
na Escola Estadual Dr. Vieira Braga, também pública, e na mesma cidade, para a realização dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. O estudante contou que, por ser a escola de seu bairro,
São Sebastião, os responsáveis pelas matrículas do município o haviam encaixado em tal
instituição, decisão consentida por seus pais. Hugo relata que se tratava de uma escola muito
boa, e demonstra guardar ótimas lembranças das duas professoras que teve durante aquele
período, de quem sua mãe era amiga. O estudante disse que, em razão dessa proximidade,
frequentava a casa, e brincava com os filhos das educadoras, revelando uma relação que se dava
para além do contexto escolar, e que, ao mesmo tempo, parecia beneficiar o interesse do
entrevistado nos estudos, iniciado antes mesmo de sua chegada à escola, por meio do contato
frequente com a irmã de sua mãe. Essa ideia é reforçada, por exemplo, pelo fato de Hugo
afirmar não ter tido dificuldades de aprendizagem naquela época, assim como nenhuma
reprovação. Junto a isso, e inclusive justificando essa boa relação do entrevistado com os
estudos, estava a importância que os pais davam ao processo de escolarização do filho,
demonstrada principalmente pela mãe de Hugo, a qual, normalmente após o trabalho, dedicava
um tempo para auxiliar o estudante na realização das tarefas de casa. “Tinha que pintar tudo...
tinha que fazer tudo colorido, perfeito... Nossa! Era... gastava muito tempo.”, disse o
entrevistado, que ainda contava, também, com o amparo da tia que o alfabetizou, quando sua
mãe, por alguma razão, não podia ajudá-lo. Era somente a mãe, também, quem ia às reuniões
na escola.
O pai de Hugo estava geralmente ocupado. De acordo com o estudante, até por volta de
sua conclusão do Ensino Fundamental I, seus pais eram sócios do que era, naquela época, o
único supermercado de Santos Dumont, o que garantia uma situação financeira muito boa à
família do entrevistado, ele afirma, para surpresa do entrevistador. Hugo continuou, dizendo,
ainda: “Então, a gente era... fazia parte da elite da cidade nessa época...”. Todavia, ele faz
questão de afirmar que sempre estudou em escolas da rede pública. E um detalhe na afirmação
do entrevistado justificaria, também, seu pertencimento às camadas populares para além de sua
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origem social e cultural, apresentada pela realidade de seus avós. Hugo utilizou os verbos no
tempo passado (“era”; “fazia”). Logo depois, o estudante afirmou que o negócio de seu pai
havia falido, o que deixou a vida econômica de sua família, ao que parece, bem aquém da que
tinham até então: “[...] nós ficamos bem pobres...”. Segundo o entrevistado, a falência do
supermercado da família teve como consequência, ainda, a perda do emprego de sua mãe, que
trabalhava no estabelecimento. Assim, a única renda da casa passava a ser a aposentadoria do
pai, alcançada desde cedo por sua antiga condição de trabalhador rural, que se dividia entre as
despesas da família e as dívidas deixadas pelo negócio falido. O estudante disse que a situação
financeira de seus pais ficou tão difícil à época que “a energia foi cortada várias vezes...”, a
única parte boa sendo o fato de que já residiam em casa própria. Se, de um lado, a posição social
e familiar de Hugo se modificava completamente no que diz respeito à diminuição do capital
econômico possuído por seus pais, por outro lado, minha suposição é que, tendo em
consideração o capital escolar da família, o contexto em que viviam pouco se alterava, até
porque a origem social dos pais do entrevistado revelava uma realidade popular, de pouca
escolaridade, e a formação de um habitus capaz de inseri-los em um meio cultural distinto
custaria a incorporação de hábitos e ações que levam tempo, e mobilizam a criação de
estratégias que certamente não puderam ser constituídas. O próprio tempo de que não
dispunham, em função do trabalho no supermercado, junto ao fato de que o filho havia estudado
somente em escolas públicas, corrobora a ideia de uma mudança que se fazia sentir mais no
campo econômico do que no cultural.
A partir do 6º ano, Hugo passou a estudar na Escola Estadual Presidente João Pinheiro,
que se localiza no Centro de Santos Dumont, instituição em que permaneceu até a conclusão
do Ensino Médio. Conforme disse o entrevistado, sua mãe, por ser amiga do diretor da escola,
sentiu-se mais à vontade para matriculá-lo no que chamavam de “Estadual”, acreditando ela
que, assim, poderia acompanhar mais de perto o rendimento escolar do filho. E, também, era a
mãe quem levava e buscava o estudante em seu primeiro ano letivo naquela escola, menos
próxima de sua casa, quando comparada às outras instituições onde ele já havia estudado. Hugo
relata que, do 7º ano em diante, relacionava-se mais com seu círculo de amigos da turma e com
os professores, afirmando ele: “[...] eu tava sempre no grupo dos nerds [...]”. Os educadores,
inclusive, segundo o próprio estudante, marcaram-no muito, sendo a principal lembrança,
novamente, que ele afirma ter daquele período, fato que demonstra que sua relação com a escola
constantemente se associava a sua relação com os docentes, possivelmente, também, por seu
próprio bom desempenho escolar.
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Quando tinha por volta de 12, 13 anos de idade, Hugo foi matriculado no curso de inglês
da Escola Popular de Idiomas, também em Santos Dumont, cuja dona era uma conhecida de
sua mãe que acabava de retornar dos Estados Unidos. O entrevistado disse que, desde muito
jovem, por conviver com uma prima que adorava música pop, costumava ouvir músicas
internacionais, assim como assistir a filmes estrangeiros, interessando-se, assim, por aprender
inglês. Nas palavras do estudante: “E, aí, eu botei na cabeça que eu queria falar igual eles
falavam...”. Segundo Hugo, entretanto, os cursos livres de idiomas que já haviam em sua cidade
eram inacessíveis devido ao alto valor cobrado, e, assim, apenas com a abertura dessa escola,
de preços populares, ele pôde, de fato, começar a estudar inglês. De toda forma, ainda que o
valor do curso de inglês iniciado pelo estudante fosse mais baixo do que de escolas de idiomas
convencionais, é possível admitir como conjectura que as condições financeiras da família do
entrevistado já não estivessem, naquele momento, tão ruins quanto no período em que seus pais
perderam o supermercado, uma vez que sua mãe, agora, tinha condições de investir na vontade
do filho de aprender inglês. Importante, também, considerar como a rede de contatos da mãe de
Hugo foi fundamental para a iniciativa de matriculá-lo, enfim, em um curso do idioma
estrangeiro, pois, mesmo quando sua situação financeira, à época em que o supermercado ainda
existia, era melhor do que no momento em questão, embora o entrevistado declare que
“sempre” teve o sonho de falar inglês, ele somente iniciou, efetivamente, seu processo de
internacionalização dos estudos a partir da abertura do curso popular. Além disso, percebemos
que a busca pela aprendizagem da língua inglesa partiu do próprio entrevistado, e não de seus
pais, diferentemente, portanto, dos casos em que as famílias mais abastadas em capital cultural
procuram distinguir a escolarização dos filhos por meio da estratégia de investir em aspectos
educacionais internacionais. Hugo contou que permaneceu no curso por quatro ou cinco anos,
período em que tanto as aulas foram ficando mais caras quanto sua família foi se reestruturando
financeiramente, o que lhe permitiu continuar até que sua turma fosse encerrada.
Para o Ensino Médio, o entrevistado afirmou que quis continuar na mesma escola,
sobretudo porque iria, a partir de então, frequentar a escola em horário noturno. Durante o dia,
ele disse que estudava, fazia as tarefas de casa, lia livros, e mexia no computador, tudo sem sair
de casa, segundo o estudante. Hugo relatou que, no 1º ano, seu grupo de amizades acabou se
separando, o que o deixou mais retirado em casa. Houve um período, inclusive, em que o
estudante começou a faltar a muitas aulas, mesmo afirmando que gostava da escola. Talvez suas
ausências se justificassem justamente por, em um momento em que as relações sociais se
tornam ainda mais imprescindíveis para a formação do sujeito, sentir-se mal em um ambiente
onde se via isolado, preferindo atividades mais individuais, e em seu espaço próprio. Aliás,
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atividades essas que, como pudemos perceber, mais aproximavam do que afastavam Hugo da
cultura escolar, demonstrando, mais uma vez, uma disposição para os estudos.
O estudante contou que, a partir dos 16 anos de idade, havia começado a trabalhar de
garçom, aos sábados, no mesmo bufê para festas em que seus pais já atuavam. De acordo com
Hugo, como descansava aos domingos, e tinha toda a semana para estudar, ele nunca teve
problemas por conciliar trabalho e estudos naquele período. À vista disso, podemos perceber
como o capital social dos pais do entrevistado possibilitava o empreendimento de ações que,
interferindo na trajetória do estudante, ultrapassavam o campo educativo, e que,
especificamente nesse caso, não afetavam o rendimento escolar do filho, circunstância que
poderia ser compreendida como uma estratégia que, no campo econômico, beneficiava toda a
família.
Hugo afirmou que, encerrando o Ensino Médio, embora preferisse logo ingressar,
integralmente, no mercado de trabalho, sua intenção era fazer um curso superior, visando
melhores condições de vida, posicionamento que, segundo ele, era compartilhado pelos
próprios pais, os quais, portanto, apoiavam o filho a continuar os estudos. A decisão de qual
curso fazer, entretanto, ficou por conta do próprio entrevistado, segundo o qual suas opções
passavam, a princípio, pelas graduações em Letras, Arquitetura ou Agronomia. O estudante
contou que a origem rural do pai, assim como o fato de toda sua família ser vegetariana, tornou
sua opção pelas Ciências Agrárias a mais atraente, além de acreditar no impacto positivo, de
modo geral, que a profissão de agrônomo seria capaz de provocar. Assim, ao fim da Educação
Básica, o discente, sem conhecer o funcionamento exato, fez a primeira etapa do vestibular
seriado para o curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Lavras (Ufla),
mesmo curso e mesma instituição nos quais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
tentou o ingresso. Hugo conta que, como deveria ter feito o vestibular seriado desde o 1º ano
do Ensino Médio, sua única tentativa de seleção para o Ensino Superior válida havia sido aquela
que utiliza as notas obtidas no Enem, na qual foi reprovado. Se o entrevistado, por um lado,
havia tido um bom desempenho durante toda sua trajetória escolar, de outro, embora focasse
seus esforços para um curso em uma instituição específica, é preciso considerar que, assim
como há uma grande concorrência com estudantes possivelmente mais privilegiados
socialmente, dado o prestígio da instituição na área almejada, Hugo não contou com a
constituição de estratégias que se voltassem há mais tempo para sua entrada na Educação
Superior pública, algo que, para as camadas sociais mais favorecidas, já se manifesta desde
cedo na escolarização dos filhos, por meio de práticas culturalmente incorporadas e, por isso
mesmo, menos incertas.

110

Enquanto continuava a trabalhar no bufê, Hugo passou o ano seguinte estudando em
casa, por meio dos livros didáticos utilizados durante o Ensino Médio, como forma de
preparação para os exames vestibulares que iria realizar. Segundo o entrevistado, foi
conversando com uma amiga que ele soube da existência do curso de Engenharia Agronômica
no IF Sudeste MG – Campus Barbacena. Assim, movido pela influência obtida a partir do
capital social, o estudante não só realizou o Enem novamente, concorrendo ao curso na cidade
vizinha, por meio das cotas para estudantes negros provenientes de escolas públicas, como
prestou o vestibular da própria instituição, almejando uma vaga na graduação em Agronomia,
dessa vez, muito mais próximo de casa. Tendo obtido sucesso no vestibular, quando o resultado
de sua aprovação pelo Sisu foi divulgado, Hugo, para a alegria de toda a família, já estava
matriculado no Campus Barbacena, deixando o trabalho de garçom, e ingressando, portanto,
aos 18 anos, no curso que desejava desde o ano anterior.
A experiência do entrevistado no Ensino Superior, a princípio, parecia ser perpassada
por questões mais de ordem econômica do que propriamente acadêmicas. Hugo disse que sua
mãe preferiu que ele não se mudasse para Barbacena, tendo como única alternativa ir e voltar
diariamente, fato que ele afirmou ser sua maior adversidade naquele tempo. Assim, o estudante
acordava às cinco da manhã, e o deslocamento de sua cidade natal para o campus era feito de
van. A volta, realizada de ônibus, seguia uma estratégia que o discente estabeleceu para reduzir
os gastos com o transporte diário, assumidos por sua mãe. Entre as duas cidades da rota de
Hugo existe o distrito barbacenense de Correia de Almeida, que conta com transporte municipal
de Barbacena, cujo valor da passagem é menor que o de transporte intermunicipal dessa cidade
para Santos Dumont. Tendo conhecimento disso, o entrevistado ia para Correia de Almeida, e
ali esperava o ônibus intermunicipal, pagando, ao todo, segundo ele, menos da metade do valor
da passagem entre os dois municípios. Com o auxílio recebido pela Coordenação de Assistência
Estudantil do Campus Barbacena, o discente passou a dividir com a mãe os gastos relacionados
a seu deslocamento diário, dinheiro que, “[...] mesmo assim, era... era contadinho”, nas
palavras do próprio estudante, o qual, por necessidade de ter uma renda para uso próprio,
conciliava o dia de estudos na faculdade com a noite de trabalho em casa, quando cuidava do
filho de sua prima. Como ela estudava à noite, Hugo, após retornar para casa, por volta das 19h,
buscava o primo para dormir em sua casa, e, na manhã do dia seguinte, como saía muito cedo
para Barbacena, sua mãe levava a criança de volta à casa dela. Notamos, então, mais uma
estratégia de ordem material na vida da família do entrevistado, o qual, com a ajuda materna
nos cuidados para com o primo, garantia seu dinheiro pessoal, reduzia os gastos com o
transporte da faculdade, tomados, com esforço, pela mãe, e, ainda, possibilitava os estudos da
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prima, que tinha o filho sob confiáveis cuidados. Também é possível perceber que, desde a
infância de Hugo, embora seu pai reconhecesse a importância dos estudos do filho, era sua mãe
quem geralmente tomava para si e participava mais ativamente das questões relacionadas à vida
escolar e, mais tarde, acadêmica do estudante, inclusive, e, talvez, principalmente, nos
momentos em que essas questões necessitassem da lida com recursos materiais, exigindo dela
a mobilização de estratégias de urgência financeira, as quais, possivelmente, incorporadas
durante sua própria trajetória, de menos recursos culturais e econômicos que a do filho.
Apesar da rotina semanal sobrecarregada, Hugo afirma que não tinha dificuldades em
conciliar o trabalho de babá com os estudos. Além dos fins de semana, o estudante disse que
tinha muito tempo livre no campus durante a semana, aproveitando esses momentos, então,
para estudar na biblioteca, ambiente da instituição que, segundo o próprio, ele mais frequentava
quando não estava em aulas: “A gente tava sempre muito na biblioteca. Muito mesmo! Sempre
lá. Sempre na biblioteca.” Utilizando-se dessa estratégia de otimização do tempo, o
entrevistado demonstrava uma disposição aos estudos que, já manifestada desde sua
escolarização básica, assegurava-lhe, também na graduação, um bom desempenho nas
disciplinas. Por outro lado, diferentemente do tempo de Educação Básica, Hugo, a não ser
durante as aulas, não tinha qualquer contato com os professores durante a vida acadêmica
anterior ao CsF, talvez uma evidência do desinteresse do entrevistado pelo próprio curso.
Apesar das boas notas, segundo o discente, não havia muito envolvimento entre ele a
Engenharia Agronômica, situação que o fazia acreditar que não estava na área pretendida, como
achava, quando havia participado dos processos seletivos prestados. Entretanto, com seu
esforço pessoal, e o empenho moral e material recebido pela família, o estudante, que via o
Ensino Superior como uma oportunidade de superar certas privações, sobretudo econômicas,
continuava seus estudos, possivelmente, inclusive, considerando o desenvolvimento de maior
vínculo com o curso, por exemplo, ao participar de atividades acadêmicas extracurriculares:
“Aí, eu nunca... eu tinha vontade, mas, assim, fiquei... Tava esperando surgir a oportunidade,
entendeu?”

4.1.3 Marcus: “Então, nunca tive alguma dificuldade”

A entrevista de Marcus começou sendo realizada em uma das escolas de inglês em que
o egresso do CsF atualmente leciona, a qual, encerrando o expediente, fez com que
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procurássemos continuar nossa conversa no próprio Campus Barbacena, próximo dali. O
encontro foi marcado por meio de uma rede social, depois de o estudante aceitar, com
facilidade, participar da pesquisa. Tanto na escola de inglês quanto no IF, realizamos a
entrevista em uma sala de aula desocupada e silenciosa, o que foi fácil conseguir, uma vez que
se tratava de um sábado à tarde. Atencioso e empenhado em falar, o entrevistado respondia às
questões com tranquilidade, demonstrando certa precisão ao escolher as palavras, circunstância
essa que tanto favorecia a escuta do entrevistador quanto tornava mais detalhada a conversa, da
qual importantes informações puderam, assim, ser obtidas.
De acordo com o entrevistado, sua família tem um passado que se origina na zona urbana
do próprio município de Barbacena, apontando para uma realidade de poucos recursos materiais
e culturais, na qual seus avós não concluíram nem mesmo a Educação Básica. Marcus conta
que seus avós paternos eram eletricista e empregada doméstica, e seus avós maternos
trabalhavam como coveiro e costureira. Trata-se, portanto, de profissões que não requerem uma
escolarização avançada, mas, ao contrário disso, exigem muito tempo e trabalho manual ou
braçal, e, junto a isso, que produzem pouco retorno financeiro. Aliás, apesar de o discente não
relatar as condições de trabalho dos avós, podemos perceber que são ocupações que, em alguns
casos, ao dependerem da demanda de serviço, não geram uma renda fixa, o que pode tornar
ainda mais penoso sustentar uma família de seis filhos, ambos os casos dos avós do estudante.
No que diz respeito ao capital escolar possuído, a geração dos pais e tios de Marcus não
se diferencia muito em relação aos avós do entrevistado, possivelmente em razão de sua própria
posição social, na qual a necessidade de recursos básicos dificilmente vai ao encontro do
desenvolvimento de disposições que se voltem aos estudos. O pai do estudante chegou até o 9º
ano do Ensino Fundamental, e, dos cinco tios paternos, embora o entrevistado não saiba a
escolaridade de um deles, que atualmente é empreendedor, os demais também não concluíram
o Ensino Médio, dos quais um é garçom, e as duas tias, empregadas domésticas. Seu outro tio
paterno já é falecido. A mãe do estudante não apenas concluiu o Ensino Médio, como fez um
curso de Técnico em Enfermagem. No caso dos tios maternos do entrevistado, exceto por um
deles, que concluiu a graduação em Farmácia, e hoje possui seu próprio negócio na área, todos
apresentam a mesma realidade dos irmãos do pai do estudante, isto é, não possuem Ensino
Médio, sendo um tio funcionário de uma loja de animais, e as três tias, também empregadas
domésticas. E Marcus conta que, justamente por não terem tido condições que favorecessem
possíveis investimentos nos estudos, tanto seus pais quanto seus tios não deixavam de priorizar
a escolarização dos filhos.
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Segundo o estudante, seu pai, quando mais jovem, realizou um curso profissionalizante
para torneiro mecânico, trabalhando a vida toda nessa ocupação, e sua mãe, apesar de ter
estudado Técnico em Enfermagem, nunca exerceu a profissão, tornando-se empregada
doméstica. Marcus é o segundo filho do casal, cuja filha mais velha, em função de um antigo
convênio da empresa em que o pai trabalhava, estudou alguns anos na Escola Sesi Barbacena
"Oscar Magalhães Ferreira", indo, mais tarde, para a Escola Estadual Professor Soares Ferreira,
como contou o irmão. Sempre em idade regular na escola, a irmã do entrevistado posteriormente
se formou em Direito, mas não trabalha na área atualmente. Juntos, os quatro sempre moraram
na zona urbana de Barbacena, mais especificamente, no bairro Boa Vista.
Marcus começou sua trajetória escolar quando entrou na instituição pré-escolar da rede
pública Centro Educacional Aquarela, localizada no mesmo bairro onde morava. Segundo o
estudante, assim que começaram as aulas, a escola decidiu realocá-lo no período seguinte ao
que ele deveria frequentar, tendo seu processo de escolarização acelerado em um ano, portanto.
E também assim ele iniciou o Ensino Fundamental em outra instituição de seu bairro, a Escola
Estadual Henrique Diniz, onde permaneceu até o 9º ano. De acordo com o entrevistado, a escola
tinha como referência para alocação dos estudantes a divisão entre turmas A, B, C e D, partindo
das turmas A para a inserção daqueles considerados com maior facilidade de assimilação dos
conteúdos, indo até as turmas D, nas quais eram alocados os estudantes que a instituição
determinava com mais dificuldades de aprendizagem. Pela distorção de idade com a qual entrou
na escola, ou seja, um ano a menos que o esperado, Marcus conta que iniciou o 2º ano na turma
C daquela época. No entanto, sendo considerado “um pouco mais avançado, nessa questão da
escola”, como ele mesmo diz, sua professora logo recomendou encaixá-lo na turma A daquele
ano, o que, nos termos da escola em questão, representava, então, mais um avanço de tempo na
escolaridade do discente. É interessante observar que, ainda que se trate de uma instituição
pública estadual, e que a família de Marcus não tivesse um posicionamento social de
favorecimento econômico e cultural, esse “avanço” do estudante na escola possivelmente
demonstra no entrevistado uma facilidade de assimilação da cultura escolar, mas, também, a
propensão para sua aquisição, em virtude da valorização dos estudos acima de tudo por parte
de sua família, justamente por seus pais desejarem que os filhos chegassem a melhores
condições do que eles, e, talvez, ainda, pela própria visão da família sobre a notável evolução
do filho na escola. Não é à toa que o discente relata que principalmente sua mãe o ajudava
muito, sobretudo em sua forma de se relacionar com a escola: “[...] a minha mãe tinha muito
esse costume de me forçar... [...], eu digo, tipo... ahm, se eu quisesse brincar, eu tinha que ler
um livro, alguma coisa assim.” Como trabalhava muito, o pai do entrevistado passava mais
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tempo fora de casa, mas, ainda assim, como diz Marcus, ele também procurava ajudá-lo nas
tarefas da escola, especialmente quando se tratava de trabalhos com maquetes, e, juntamente
com a mãe do discente, sempre ia às reuniões escolares.
Assim, em se tratando de sua escolarização, o estudante disse que nunca deixou de
receber incentivo e apoio dos pais, circunstância que parece tê-lo estimulado, desde os
primeiros anos na escola, a apreciar os estudos, respondendo com êxito às solicitações de seu
processo de escolarização. A título de exemplo, Marcus menciona que no 5º ano teve uma
professora com quem se dava muito bem, exatamente porque percebia que ela buscava exigir o
máximo empenho da turma. Nesse sentido, levando os estudos no Ensino Fundamental com
interesse e certa facilidade, o entrevistado parecia alcançar um ótimo rendimento escolar, como
ele próprio relata:

Nunca tive nenhum problema com escola ou... alguma questão de reprovação ou ter
que ficar de recuperação... Então... Durante todo esse Ensino Fundamental, eu
sempre fui muito tranquilo. Se eu... Se não me falha a memória, eu acho que... eu tirei
um B, só, na época, né? Era A, B, C, né? Eu tirei um B, só. Então, eu sempre levei
muito tranquilo.

Tendo sempre estudado em escolas públicas, Marcus conta que a vida econômica de sua
família era bastante complicada nos primeiros anos de sua escolarização, dado que apenas seu
pai trabalhava naquela época. Conforme disse o estudante, durante os anos iniciais do Ensino
Fundamental, seus pais não possuíam casa própria, e, nessas circunstâncias, residiam em um
barracão localizado no quintal detrás da casa dos avós do entrevistado, no qual havia quatro
cômodos, sendo sala, quarto, cozinha e banheiro, obrigando todos da habitação a dormir no
mesmo quarto. Antes de Marcus iniciar o Ensino Médio, entretanto, seus pais conseguiram
construir sua casa, e a família começou a ter uma situação financeira de menos privação.
Podemos compreender, assim, que, apesar da privação de espaço e conforto da família do
discente, a estratégia econômica de morar em uma construção dos avós, evitando, por exemplo,
gastos com aluguel, pode ter sido fundamental para que, depois de alguns anos, seus pais
conseguissem reunir os recursos mínimos necessários para erguer sua casa, de fato. Diante
disso, ao analisar o grande amparo moral à formação escolar que o entrevistado conta ter
recebido de sua família, é possível depreender que, por mais adversas que fossem as condições
materiais dos pais de Marcus, talvez, aliás, não muito diferentes de quando eles próprios tinham
a idade do filho, as exigências impostas por sua posição social, e, consequentemente, seu
limitado capital escolar nunca impossibilitaram a concentração de esforços, ainda que restritos
do ponto de vista das estratégias educativas mais rentáveis, na escolarização dos filhos.
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Marcus disse que, chegando ao fim do 9º ano, já pensava em realizar o Ensino Médio
em uma instituição diferente em Barbacena, possivelmente mais prestigiada, ainda que também
de ensino gratuito, em vista das condições financeiras de seus pais, incompatíveis com a
possibilidade de o filho estudar em uma escola privada. O estudante acreditava que, ao longo
de sua trajetória até então, havia constituído disposições que o tornavam capacitado a frequentar
um estabelecimento de ensino de maior reconhecimento simbólico do que aquela onde estudou
durante todo o Ensino Fundamental. Na mesma época, uma amiga da mãe do entrevistado
comentou com ela sobre a existência dos cursos de nível médio oferecidos pelo Campus
Barbacena. Assim, motivado por sua boa relação de longa data com os estudos, e influenciado
pelo capital social da mãe, o discente decidiu se inscrever no processo seletivo da instituição
pública federal, adotando, antes, uma estratégia para a escolha do curso. Embora acreditasse
em seu bom desempenho como estudante, Marcus levou em consideração o fato de, ainda
assim, ser um estudante proveniente de uma escola pública estadual, condição que, na
competição com discentes de diversas outras instituições escolares, principalmente da rede
particular, diminuía, portanto, suas chances de aprovação. O entrevistado contou que, por esse
motivo, no momento de sua inscrição, optou pelo curso de Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio, aquele que, na ocasião, oferecia o maior número de vagas, possibilitando,
ainda, a formação do estudante em um curso de nível técnico. Agindo em função de suas
oportunidades objetivas no processo seletivo, o discente evidenciava, assim, a incorporação da
ideia de “causalidade do provável”, desenvolvida por Bourdieu e Passeron, segundo a qual:

[...] as aspirações e expectativas subjetivas são moldadas pelas condições objetivas
nas quais os atores são socializados [...], fazendo com que os mesmos contribuam,
sem que tenham plena consciência disso, para a realização de uma trajetória escolar e
social bastante próxima ao que seria objetivamente (estatisticamente) mais provável
para indivíduos com seu perfil social (NOGUEIRA, C.; NOGUEIRA, M., 2015, p.
52).

Aprovado na seleção do Campus Barbacena, Marcus passou por mudanças em vários
sentidos durante o Ensino Médio. O estudante, que passava a ter aulas em uma instituição
federal, e em turno integral a partir daquele momento, relata que, com cerca de 20 disciplinas e
“um ensino muito puxado”, a nova escola lhe apresentava uma realidade muito diferente
daquela com a qual estava acostumado até o 9º ano. Além disso, agora frequentando uma
instituição mais distante de sua casa, o entrevistado, por falta de recursos financeiros, realizava
a pé seu trajeto até a nova instituição, o que demandava ainda mais tempo de seu dia,
contribuindo para o cansaço com que retornava para casa à noite. Ainda assim, ele conta que,
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ao chegar, estudava, e fazia os deveres e trabalhos de casa, restando-lhe, praticamente, apenas
dormir. Como consequência, inclusive, Marcus passou a ter menos contato com seus amigos,
com os quais podia se encontrar somente aos fins de semana. Pela primeira vez em sua vida
escolar, o discente experimentava, assim, aspectos da distinção cultural expressa pela hierarquia
dos sistemas de ensino, de modo que sua saída de uma escola estadual para uma instituição
federal se fazia sentir em seu próprio corpo, cansado em função da rotina sobrecarregada, em
sua vida social, quase não vendo mais seus antigos amigos, e em sua própria relação com os
estudos, quando, diferentemente de toda sua trajetória até ali, ele é reprovado em uma
disciplina, o que o obrigava a repetir o ano escolar. Ainda que o entrevistado tenha se dedicado
aos estudos, inclusive de acordo com sua própria disposição à aquisição da cultura, incorporada
durante os anos anteriores de sua trajetória, as solicitações que agora lhe eram feitas exigiam
disposições que Marcus somente apresentou, possivelmente, a partir de então, quando foi
aprendendo, por sua inserção naquela nova realidade, a dar as respostas práticas necessárias
para sua melhor readaptação à escola. Tanto é que o próprio estudante considera ter vivido um
período de importantes mudanças no Ensino Médio, as quais refletem a incorporação dessas
novas atitudes requeridas por seu contexto escolar: “[...] eu já era muito acomodado em sempre
ter notas boas no Henrique Diniz, né? Então, eu achava que eu iria dar conta, né,
tranquilamente? E, depois disso, acho que eu cresci bastante. Eu acho que eu comecei a tomar
muito mais responsabilidade”.
O entrevistado contou que sua ideia para depois da conclusão da Educação Básica era
ingressar logo em um curso do Ensino Superior, influenciada, também, pela constante
relevância que seus pais davam à posse de um diploma pelos filhos. Marcus conta que outra
possibilidade que passava pelo desejo de seus pais em relação a seu futuro era que ele
ingressasse na carreira militar, algo, entretanto, sobre o qual ele próprio diz nunca ter pensado.
Assim, o estudante, que, além do Ensino Médio, concluía o curso de Técnico em Agropecuária,
resolveu se inscrever, como ele conta, com grandes expectativas de ser aprovado, no curso de
Engenharia Agronômica do próprio Campus Barbacena, por meio das cotas do Sisu para
estudantes provenientes de escolas públicas. Ou seja, o capital informacional demonstrado pelo
entrevistado, no que diz respeito ao conhecimento de um curso superior na própria instituição
da qual estava saindo, e da mesma área na qual estava se formando técnico, eventualmente o
impeliu a utilizar essas informações de maneira a estabelecer, talvez, a estratégia mais viável a
favor de sua entrada na Educação Superior. Não à toa, suas altas expectativas se converteram
em sua aprovação. No mesmo ano, ainda, Marcus havia tentado ingressar no Ensino Superior
por outras vias. Uma delas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), em que o
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estudante se inscreveu e conseguiu uma bolsa de 100% de desconto nas parcelas do curso de
Engenharia Civil em uma instituição na capital mineira, descartando, porém, essa possibilidade
tanto por já ter sido aprovado em Barbacena quanto por não ter condições materiais para se
estabelecer em outra cidade, e outra, pelo vestibular tradicional da UFJF para o mesmo curso,
no qual o estudante foi reprovado na segunda fase. Portanto, com uma vaga garantida pelo filho
no Ensino Superior público federal, os pais de Marcus, segundo ele, ficaram muito felizes com
aquilo que, para eles, significava uma conquista material e simbólica. O entrevistado
reingressou no Campus Barbacena, então na graduação, quando tinha 18 anos.
Na Engenharia Agronômica, Marcus sofreu um processo de adaptação menos intenso
do que aquele quando de seu início no Ensino Médio. Pelo fato de continuar na mesma
instituição e na mesma área de formação, ainda que em um nível de ensino diferente, o estudante
conta que alguns de seus professores do Ensino Técnico se tornaram seus professores também
durante a graduação, o que, segundo ele, facilitava a possibilidade de manter uma relação de
maior proximidade, procurando-os, por exemplo, em outros horários, fora da sala de aula, com
o intuito de elucidar dúvidas a respeito dos conteúdos estudados, prática que o entrevistado
relata ter se tornado comum ao longo de sua experiência no curso. O discente também afirma
que, da mesma maneira, já estava adaptado às metodologias de ensino, sobretudo das disciplinas
da área de Ciências Agrárias, não sentindo qualquer dificuldade em acompanhá-las, mesmo as
consideradas mais difíceis: “Então, nunca tive alguma dificuldade”. O entrevistado afirmou,
ainda, que havia iniciado a frente da monitoria de uma disciplina, mas, devido ao processo de
seleção para o CsF, precisou interromper tal propósito. Nesse sentido, é possível perceber que
Marcus, utilizando-se de seu habitus incorporado como estudante do Campus Barbacena ao
longo dos anos anteriores, conseguia, ao que tudo indica, sem muitos esforços, assegurar um
notável desempenho acadêmico, o que passava, inclusive, pelo desenvolvimento de uma
relação menos limitada com os docentes, a qual possivelmente lhe permitia explorar a
instituição e o curso de maneira ainda mais profícua.
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4.2 Da oportunidade ao acesso à internacionalização dos estudos por meio do CsF

4.2.1 O ingresso no programa

As trajetórias de Felipe, Hugo e Marcus revelam, como analisado, que suas famílias
possuíam um restrito capital cultural na vertente institucionalizada, e, principalmente no início
das carreiras escolares dos filhos, um reduzido capital econômico. Na ausência da possibilidade
de mobilização de estratégias educativas distintivas, o maior investimento feito por esses pais
na escolarização dos três estudantes ocorria, então, por meio de uma notável valorização da
cultura escolar, e, consequentemente, de um evidente apoio moral dedicado à relação dos filhos
com os estudos. Junto a isso, e possivelmente em função da própria motivação recebida dos
pais, os entrevistados demonstraram, de modo geral, um grande investimento pessoal nos
estudos, alcançando um nítido desempenho tanto na escola quanto no Ensino Superior.
Movidos, assim, pelo desenvolvimento constante de novas aspirações educacionais, esses
estudantes provenientes das camadas populares, dos quais Felipe e Hugo já revelavam, em
algumas ocasiões, certas disposições à internacionalização dos estudos, encontraram, então no
Campus Barbacena, a oportunidade de, por meio do Programa CsF, modificar definitivamente
suas trajetórias.
Amplamente divulgado durante os anos em que foi executado, o Ciência sem Fronteiras
chegou ao conhecimento dos três estudantes entrevistados por diferentes vias. Felipe contou
que, primeiramente, conheceu o programa por meio da internet, tendo, em seguida, pessoas de
quem era próximo que viriam a participar da mobilidade internacional proporcionada por essa
política, das quais um amigo de São João del-Rei, e seu primo. Influenciado, então, por suas
relações sociais, o estudante, que afirmava ter como desejo de longa data poder estudar fora do
Brasil algum dia, decidiu que também gostaria de passar pela experiência oferecida pelo CsF.
Hugo e Marcus, diferentemente, foram se interessar pelo programa a partir de uma palestra a
que assistiram no próprio Campus Barbacena, promovida pela Assessoria de Relações
Internacionais do IF Sudeste MG, a qual tinha como intuito justamente informar os estudantes
da instituição a respeito do CsF, divulgando, assim, as oportunidades que se abriam pelo
programa. Ambos contaram que, por meio da ocasião, interessaram-se a fazer a inscrição para
a seleção de bolsistas do intercâmbio acadêmico internacional. De acordo com Hugo, o sonho
de aprender a língua inglesa se ligava ao desejo de conhecer outro país, sobretudo onde se
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falasse tal idioma. Semelhantemente, Marcus relatou que, movido por sua curiosidade,
enxergou naquele momento a possibilidade de conhecer uma outra realidade no mundo. O
estudante disse, inclusive, que sua mãe, incrédula quanto à oportunidade, “falava que pobre
não... não tem disso...”, evidenciando sua visão, que representa a visão das camadas populares,
de modo geral, de que a prática da internacionalização dos estudos sempre foi uma realidade
apenas para as camadas sociais mais abastadas, as quais, aliás, utilizam-se disso exatamente
como meio de se manter social e culturalmente distantes.
Se as aspirações educacionais internacionais dos entrevistados eram intensificadas, ou
tornadas mais explícitas, pela chegada do CsF, isso somente acontecia porque, antes disso, os
três, ao longo de suas trajetórias, haviam incorporado ao habitus o que lhes conferia destaque
nos meios escolar e, posteriormente, acadêmico, demonstrado por seu desempenho geralmente
elevado, este expresso principalmente pelas boas notas alcançadas. Para o processo de seleção
do programa, especificamente, os estudantes contaram que havia critérios claros a respeito da
necessidade de um bom rendimento acadêmico dos interessados em uma bolsa para o exterior,
condição a que os três pesquisados respondiam tranquilamente. Felipe, além disso, relata que o
fato de ter participado de projetos de iniciação científica foi fundamental para conseguir, com
facilidade, as cartas de recomendação de professores do curso exigidas para a possível
participação do CsF. Sobre essa mesma exigência, Marcus comentou que chegou a enviar um
número maior do que o necessário de cartas de recomendação de docentes, algo que ele havia
conseguido seguramente por ter contato com os docentes desde o Ensino Médio. A boa relação
com os professores, nos dois casos, indica como a formação desse capital social específico do
campo acadêmico foi fundamental para sua maior disposição e consequente inserção na
mobilidade acadêmica internacional.
Lançando mão de estratégias específicas para a escolha dos destinos de sua mobilidade
acadêmica internacional pelo CsF, os três estudantes pesquisados, não à toa, inscreveram-se
para países de língua inglesa, a qual, embora seja negligenciada no currículo das escolas
públicas brasileiras, ainda assim, é o idioma de maior influência em nosso país, assim como em
todo o mundo ocidental. Felipe, como já conhecia o frio do Canadá, utilizou-se de tal referência
para não se inscrever para aquele país. O entrevistado disse, que durante a graduação, descobriu
seu interesse em trabalhar com flores, fato que o fez pensar em tentar uma bolsa para a Holanda.
Entretanto, não havia edital algum do programa aberto para tal país, o que o levou a se inscrever,
enfim, para os Estados Unidos. Hugo e Marcus, em mais esse aspecto, colocaram em evidência
a palestra proferida no campus pela ARI. De acordo com os dois entrevistados, sua escolha pelo
Canadá para a realização do intercâmbio acadêmico aconteceu pela razão de que o assessor de
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relações internacionais, durante o evento em questão, havia anunciado a existência de vagas
específicas para discentes dos Institutos Federais, o que, como o próprio Marcus relatou,
eliminava a possível competição com estudantes de universidades federais, os quais, além de
aumentarem o número de inscritos, a depender de condições como curso, área e instituição de
origem, tornariam o processo de seleção ainda mais desfavorável à inserção de sujeitos das
camadas populares.
Na prova do idioma estrangeiro exigida, Felipe, Hugo e Marcus afirmaram ter alcançado
um desempenho dentro da média necessária para o ingresso no programa. Para Felipe,
contribuiu para a nota obtida o fato de já ter estudado inglês antes da ocasião do CsF. Hugo
relata ter voltado a estudar a língua estrangeira quando decidiu se inscrever no programa,
utilizando novamente o material do curso que havia frequentado quando mais jovem, além de
um aplicativo instalado em seu telefone celular, aproveitando todo tempo livre que tinha para
se preparar para o exame. Já Marcus, que, a não ser como disciplina escolar, nunca havia
estudado inglês, comentou que, apesar de nunca ter frequentado um curso livre, costumava ter
contato com o idioma estrangeiro por meio de jogos e filmes, o que lhe estimulava a pesquisar
o que não conhecia, razão, segundo ele, para ter atingido o desempenho necessário na prova de
seleção do CsF.
Os três estudantes relatam que, ao terem sido aprovados, suas famílias receberam a
notícia com certo abalo, fato evidentemente compreensível, pois, por mais que esses pais
almejassem para os filhos oportunidades que eles, como famílias populares, nunca puderam
proporcionar, exatamente por ocuparem uma posição social menos favorecida, sobretudo em
capital cultural, a própria ideia de busca ou criação de ensejos para esses sujeitos se dá de forma
limitada. Quando, então, seus filhos alcançam um recurso cultural que foge a esse contexto,
estando mais próximos de práticas comuns para os estratos mais elevados da sociedade,
dificilmente a reação dessas famílias ocorreria com certa naturalidade. Assim, Felipe contou
que sua mãe recebeu com susto a informação de que o filho iria para outro país, e que uma das
preocupações que ela havia exposto se relacionava aos custos que o filho supostamente teria no
exterior, ainda que ele não fosse ter gasto algum. Hugo, por outro lado, relatou que seus pais
tiveram uma reação “meio neutra”, não acreditando totalmente que o filho fosse, de fato, para
o exterior. E Marcus, que somente contou para a família sobre a tentativa de ingresso no Ciência
sem Fronteiras após ter sido aprovado pelo programa, disse que a notícia foi recebida em casa
com “um choque muito grande”, principalmente pelo fato de o filho precisar ficar longe por
tanto tempo.
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Já no que concerne às expectativas para a viagem e a própria experiência por vir,
imperava sobre os entrevistados a ansiedade, especialmente a respeito da língua inglesa, ainda
que seus conhecimentos no idioma já tivessem sido testados e aprovados. Felipe contou que
chorou muito ao saber de sua aprovação, com medo de tudo o que desconhecia, e passaria a
fazer parte de sua vida dali a algum tempo, como o idioma, os hábitos, as pessoas diferentes.
Hugo afirmou que sentia, principalmente, insegurança quanto a sua fluência na língua
estrangeira. Marcus relatou que sentia muito receio ao pensar nas possíveis dificuldades que
enfrentaria a partir de então. São preocupações, portanto, que revelavam, de modo geral, a
ausência de familiaridade dos três estudantes com práticas e vivências em contexto
internacional, corroborando a noção a que Brito (2010, p. 455) denomina “habitus de migrante”,
construção por meio da qual os sujeitos em constantes experiências em solos estrangeiros
incorporam “disposições favoráveis à mobilidade internacional”, dominando cada vez melhor
as competências básicas necessárias aos desafios internacionais.

4.2.2 A experiência internacional

A chegada ao ambiente internacional, segundo o relato dos três estudantes, foi um
momento marcado, sobretudo, pelo encantamento e pelas dificuldades, ambas as questões
vividas em função das diferenças sociais, culturais e geográficas das sociedades de recepção.
Felipe, embora tenha tentado fugir do frio canadense, foi para a cidade de River Falls, nos
Estados Unidos, e conta que foi assustador chegar a um dos lugares mais frios do país
justamente no inverno, situação pela qual chorou muito durante os dois primeiros meses de sua
experiência pelo CsF. O entrevistado disse que, além do clima, suas principais dificuldades de
adaptação se relacionavam à alimentação, à fala em outro idioma, e à aproximação dos
estadunidenses, mas também apontou ter se impressionado positivamente com a questão da
limpeza urbana naquela sociedade:

Mas eu fiquei chocado com umas coisas... assim... A questão de... limpeza urbana...
Como que as cidades são estruturadas pra poder receber qualquer tipo de deficiência,
também algo que eu fiquei: “Mas, gente, é uma cidade pequena...!” E tava toda
estruturada... [...] E com leis, tipo, você não pode atravessar a rua... sem o sinal,
semáforo estar aberto pra você. Se tiver câmera, você pode ser multado... Ninguém
fica atravessando as ruas, assim... Na verdade, ninguém anda nas ruas. Todo mundo
anda de carro... Então, isso eu achei meio estranho também... [...] É maravilhoso,
assim, essa parte, assim... de organização.
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Tanto Hugo quanto Marcus foram para a cidade de Olds, no Canadá, e ambos
destacaram a hospitalidade recebida do povo canadense como uma de suas melhores
experiências. Hugo relata ter se sentido maravilhado com cada aspecto diferente que via: “Tudo
era estranho! Era tudo diferente!... Tudo! Qualquer coisinha, assim, o mínimo que fosse, era
uma nova experiência, sabe? Era muito diferente!” O estudante contou que sua maior
dificuldade inicial em outro país dizia respeito à fala e à compreensão da língua inglesa. Já
Marcus disse que se sentiu deslumbrado antes mesmo de chegar em solo internacional, por fazer
sua primeira viagem de avião: “Então, as primeiras experiências com avião..., as primeiras
experiências com a língua... estrangeira..., o primeiro contato com a neve, né? Aquele clima
frio... Então, é como se... eu tava... Como se eu tivesse num sonho, né?” Portanto, passando
pela experiência inédita de imersão em um idioma estrangeiro, e tendo seu primeiro contato
com a neve, o bolsista relata que suas dificuldades iniciais foram exatamente relacionadas à
língua e ao clima canadense, além da questão da alimentação. Como indica Brito (2010), passar
por uma experiência de mobilidade espacial envolve estar exposto a um processo de adaptação
sucedido pela sensação de se encontrar entre dois universos distintos, o de origem e o atual,
cada um com suas próprias regras habituais, justamente o que parece ter submetido os três
estudantes aqui analisados à defrontação com as diferentes situações vivenciadas, as quais
exigiam respostas próprias, compatíveis com aquelas realidades de então.
Nesse sentido, um fator essencial à apropriação de hábitos e atitudes pelos entrevistados
perante as novas circunstâncias em território estrangeiro parece ter sido o imediato
estabelecimento de relações sociais, principalmente com pessoas experenciando a mesma
situação de mobilidade. E nisso se destaca a amplitude do próprio Ciência sem Fronteiras, ao
possibilitar que um grande número de estudantes brasileiros vivesse uma experiência acadêmica
internacional, tal como os três discentes do Campus Barbacena. Tanto Felipe quanto Marcus
relatam que, na ocasião em que receberam a notícia de sua aprovação no programa, puderam
conhecer, pela internet, outros bolsistas cujo destinos eram os mesmos que os deles, fato por
meio do qual criaram uma rede de apoio para antes e durante a vivência internacional. Felipe,
por exemplo, contou que se sentiu mais seguro quando encontrou esses colegas no alojamento
da instituição estrangeira onde morou, tornando mais fácil o início de sua experiência fora do
Brasil, assim como conheceu também outros intercambistas do mundo todo. Hugo viveu algo
parecido, comentando que teve o apoio conjunto do grupo formado pelos outros brasileiros
alocados na mesma cidade, estando todos muito próximos e se ajudando o tempo inteiro. Diante
disso, podemos compreender que a constituição desse capital social pelos entrevistados, ao
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mesmo tempo que tornava sua experiência “menos internacional”, pela familiaridade que se
estabelecia entre os grupos formados, também permitia mais facilmente a mobilização coletiva
de estratégias, como a própria formação dessa rede de ajuda, no enfrentamento das adversidades
que se criavam por estar em um ambiente totalmente desconhecido.
Na instituição estrangeira, a relação com os professores estrangeiros também parecia
tornar a experiência no exterior de Felipe, Hugo e Marcus menos complicada. Recebendo todo
tipo de suporte, Felipe conta que os professores que conheceu costumavam ser muito atenciosos
e dispostos a conversar nos horários livres:

Os professores... tipo assim, são muito fofos. Eu não sei se é porque sabiam que a
gente era brasileiro, e tudo... Eles gostavam da forma que a gente trabalhava. Sabiam
que a gente poderia ter uma dificuldade ou outra em alguma palavra no inglês. Mas,
não sei, parecia que... só faltava eles carregar, sabe, assim, a gente nos braços? Eu
não sei se é porque a gente tá acostumado de uma forma aqui no Brasil, porque aqui,
querendo ou não, aqui no Brasil, tipo assim, a carga horária dos professores aqui é
muito puxada. Eles não têm quase tempo pra nada. Eles têm que dar conta de várias
turmas, corrigir prova, ainda têm que trabalhar com pesquisa. Lá, não. Eles têm um
horário reduzido. Assim como são as nossas aulas, também são reduzidas. Então, eles
têm horários livres também. Ficam nas salas deles, que a gente pode chegar lá,
conversar, e tudo... Então, eu acho isso muito bacana, que eles receberam a gente,
tipo, de braços abertos: “Ah, vou marcar reunião. Passa na minha sala depois da
aula.” E ficava horas conversando com a gente: “Ah, precisa disso? Disso? Toma
aqui, oh! Tem todos esses livros... Pode entregar quando você terminar. Ah! Vamos
tomar um café. Anda! Vamos sair comigo! Vamos tomar um café. A gente vai
conversar sobre isso e aquilo outro...”. Então, tinha horas que a gente ficava: “Gente,
será que é só porque eu sou brasileiro que ele tá me tratando assim?” Mas depois a
gente via que não, que eles tratavam todos os alunos daquela forma. Tipo assim,
parecia que tava quase carregando, assim, nos braços, mesmo. Eles são bem
atenciosos.

Para Hugo, quem mais marcou foi a professora de inglês do curso realizado antes das
atividades acadêmicas, cujas aulas ele afirma terem sido maravilhosas. Marcus relatou que os
professores com quem teve contato foram muito receptivos, com alguns dos quais tinha uma
relação melhor do que com alguns professores da instituição brasileira.
No que diz respeito à rotina de estudos dos bolsistas do CsF pesquisados, seu período
de mobilidade internacional pode ser dividido em três diferentes momentos, os quais foram o
curso de inglês realizado antes das atividades acadêmicas, que teve a duração de quatro meses
para os três estudantes, o cumprimento de disciplinas na instituição que os recebeu, e o período
dedicado a algum programa de estágio, que durou quase três meses para Felipe, e quatro meses
para Hugo e Marcus. Independente do momento ou da atividade, os estudantes se mostraram
constantemente dedicados aos estudos internacionais realizados, a exemplo daquilo que já
faziam no contexto brasileiro, no qual seu desempenho acadêmico era, de forma geral, bem
avaliado.
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Felipe contou que concluiu nove disciplinas no exterior, além de ter participado de
muitos grupos de estudos. Segundo o estudante, não havia muito tempo de aula por dia, mas
sempre existia algum trabalho para o dia seguinte, assim como havia provas toda semana, o que
exigia uma rotina de estudos diária, mesmo quando os conteúdos não fossem tão complicados:

[...] a carga horária de lá é muito diferente daqui. Aqui a gente fica se matando em
sala de aula, sei lá, tem que... fica a manhã toda, a tarde toda, estudando. Lá, não.
Lá você tem... 50 minutos ou, no máximo, uma hora e meia de aula... E... no dia, tipo
assim... uma disciplina. Geralmente, você tem duas aulas, só, no dia. Então, você vai
ficar três horas, só, na sala de aula, mas, aí, depois, você tem que ir para campo,
laboratório... biblioteca, estudar. Porque eles só passam, assim, o básico, e você tem,
depois, que fazer tudo... Você tem tarefa pro outro dia, tem que completar trabalhos
na internet, e tudo... no site... Porque lá tem prova toda semana. Toda semana tem o
teste, e tem prova. Então... você, fazendo isso, você acabou, aí, você tinha o resto
livre.

Hugo disse ter se empenhado muito durante o curso de inglês, aproveitando todo o
tempo que tinha para estudar o idioma: “Estudava muito em casa, porque eu tinha muito medo,
assim, de não conseguir... ahm... me comunicar, principalmente quando as aulas começassem,
né? Então, eu estudei muito inglês em casa. Passei muito tempo vendo filme..., lendo coisa,
sabe? Pra me acostumar.” No período acadêmico propriamente dito, o estudante contou seis
disciplinas concluídas na instituição canadense, das quais ele afirmou haver frequentemente
algum trabalho para realizar fora do horário de aulas. Marcus disse ter cursado cerca de 15
disciplinas fora do Brasil, período em que, segundo ele, passava mais tempo na biblioteca, uma
vez que a metodologia utilizada na instituição canadense priorizava a autoaprendizagem dos
discentes.
Os três entrevistados destacaram que as instituições estrangeiras ofereciam uma
estrutura com muito mais recursos e possibilidades aos estudantes do que recebiam no Campus
Barbacena:

Assim, é óbvio que eles têm muito mais recurso, e tudo... que aqui... ahm..., o que me
assustou um pouco, porque, aqui..., como o recurso é limitado, a gente reaproveita o
material até, tipo assim, acabar a vida útil, mesmo, tipo assim: “Não tem como mais
usar isso. Acabou!” Lá, não. Lá, eu vejo, tipo assim, bico de pipeta, essas coisas...
aqui a gente usa... autoclave... vai utilizando, tipo assim, por “cem anos”. Enquanto
tiver o plástico, o plástico não derreter, a gente vai utilizando. Lá, não. Lá eles usam
uma vez, e descarta. Uma vez, e descarta. Uma vez, e descarta... Isso me assustou um
pouco. Falei assim: “Gente... no Brasil a gente não faz isso...”. Eu chegava pro
professor, falava assim: “Professor, não vai reaproveitar, não?” Assim...:
“Reaproveitar...? Que palavra é essa?” Né...? [...] Agora, questão, tipo assim... de...
alunos, classe... Lá, ninguém conversa com ninguém... Tipo assim, você chega na sala
de aula, já tá todo mundo sentado na sala... [...] tem que tá todo mundo dentro de
sala de aula. Todo mundo chega e não fica conversando... [...] Tá todo mundo
sentado, revisando como que foi a matéria da semana passada, se fez a tarefa, e
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tudo... Na hora que o professor chegar, fechou a porta, ninguém entra, ninguém sai.
Cinquenta minutos de aula, e pronto... Acabou... todos... os alunos sai tudo trocando
de sala. Professor permanece na sala, o aluno que tem que trocar. Aí, eu vi essa
diferença também... [...] Ahm... talvez a assistência... Lá, eu sentia isso, que eles
davam maior assistência para o aluno. Eles estavam mais preocupados em saber
como que o aluno tá se sentindo naquela ocasião. (Felipe)
É uma diferença muito grande. Claro que eu tava numa instituição particular, né?
Então, era o que você esperaria, né...? De um lugar onde você tá pagando uma
mensalidade tão cara pra estudar, né? Então, comparando, tudo lá era perfeito. Era,
assim, de ponta. Era muito bom. Se eu comparasse, seria isso. Era a estrutura. Tanto
das construções... A biblioteca também era uma biblioteca ótima, sabe? (Hugo)
Lá, nós temos muito mais acesso a ferramentas ou livros, do que aqui. Ahm... Por
exemplo, eu vou citar o exemplo da biblioteca, que, quando nos foi apresentada a
biblioteca, era uma biblioteca imensa. Ela tinha computadores, salas de estudo... Era
uma... acho que uma das maiores que eu já vi. E... Eu me lembro até hoje que... a...
bibliotecária, ela disse que qualquer livro que a gente precisasse ia tá disponível lá.
Se a gente precisasse de algum livro que não estivesse disponível lá, a gente podia
pedir, que, dentro de dois dias, esse livro chegava. Então... ahm... o livro que eu
quisesse, se ele não estivesse disponível, eu sabia que, em dois dias, esse livro tava
lá, porque eles tinham... Lá eles têm um convênio entre bibliotecas dos... dos... das
universidades. Então... se eu precisasse de um livro que não existe nessa biblioteca
aqui, mas existe na biblioteca de uma outra universidade, eles pegam esse livro de lá,
trazem pra cá, quase em um intercâmbio de livros, digamos assim. (Marcus)

Já em relação aos horários livres que tinham durante a experiência internacional, os
estudantes contam que procuravam aproveitar diferentes atividades a sua volta, o que, na
maioria das vezes, incluía o convívio com os estudantes do próprio país de recepção ou com os
outros bolsistas brasileiros. Felipe destacou que gostava de sair de bicicleta para conhecer a
cidade, e que entrou para times de hóquei e frisbee no local, também promovendo,
normalmente, alguma recepção com os brasileiros de seu prédio:

[...] a gente sempre, final de semana, tentava fazer um churrasco ou alguma coisa,
uma comida, pra juntar todo mundo. A gente sempre encontrava. Aí, tinha outros que
foram pra outras cidades também... que, depois, a gente viajava pra poder encontrar
com eles... pra visitar a cidade.

Hugo relatou que todas as quartas-feiras ia a um pub frequentado pelos estudantes, e
que adorava ir a restaurantes típicos, conhecendo pratos de diferentes países, além de destacar
aspectos cotidianos positivos de sua experiência:

Como a cidade era pequena, então, a gente ia no mercado, aí, conversava com as
pessoas lá, né? Como a gente [era] de fora, né?... Qualquer... qualquer motivo, né...?
Já quer falar... O supermercado, também... Tinha um supermercado perto da nossa
casa, e eu ia só nesse supermercado. Aí, as funcionárias lá já conheciam a gente...
Aí, às vezes, ia lá, ficava um tempo lá, conversando, entendeu? Jogando conversa
fora... E esse pub, que toda quarta-feira a gente tava lá. E toda quarta, sempre,

126

sempre a gente conversava com alguém. Pessoal era muito, muito legal lá. Então,
assim, eles eram muito... muito carismáticos, sabe? Muito amigáveis, lá.

Marcus falou que, desde de que havia chegado à cidade estrangeira, entrou para o time
de futebol da instituição, e geralmente preparava comida brasileira para os colegas conhecerem.
Além das atividades locais, que integravam os três estudantes à sociedade que os recebeu, e aos
demais estrangeiros que nela conheceram, tanto Hugo quanto Marcus, assim como Felipe,
também, sempre que podiam, viajavam em grupo para outras regiões do país em que estavam:
Eu viajei pras cidades próximas, que ficavam lá... Calgary e Red Deer. Que é assim…
como se fosse… uma pra direita, e a outra pra esquerda. Aí, eu fui até essas duas
cidades. Depois, com a faculdade, a gente também... Ah! Eu lembro que a gente
também viajou pra Banff... todo mundo junto. E alguns outros lugares do Canadá.
(Hugo)
Então, sempre que nós tínhamos algum dia livre, algum feriado, nós viajávamos pra
outras cidades... Ahm, a universidade que nós ficamos, também, ela proporcionou
duas viagens muito boas, né? Uma à Costa Leste e outra à Costa Oeste do Canadá.
Então, a própria universidade que a gente tava, ela... ela sempre influenciou a gente
em... em conhecer melhor aquele país que a gente tava. Porque, apesar de ser um
mesmo país, assim como o Brasil, cada província lá, né, que seriam os estados pra
nós?... Cada província tem a sua cultura, tem... os seus costumes. E a própria
faculdade, ela sempre... ela sempre influenciou a gente a conhecer isso. Então... nós
viajamos bastante. Sempre em grupo. Conhecemos bastante lugar, vários lugares.
Conhecemos várias pessoas, né? Então, isso também contribuiu muito pra mim.
(Marcus)

Os três discentes pesquisados relataram que o Ciência sem Fronteiras ofereceu todos os
recursos materiais relacionados à sua mobilidade acadêmica internacional, sendo a bolsa
recebida suficiente para todos os gastos que tiveram durante o período de um ano e meio em
que permaneceram fora do Brasil, não havendo, portanto, qualquer gasto proveniente de sua
parte ou de suas famílias. Inclusive, os entrevistados enfatizaram que jamais teriam realizado
tal investimento sem a promoção dessa política pública, testemunho da importância do
programa na trajetória desses três sujeitos de origem popular, os quais não apenas chegaram ao
Ensino Superior público, assim como ao próprio CsF, mas construíram uma participação muito
positiva para suas próprias histórias e para a história do já extinto programa de mobilidade
internacional. Felipe, Hugo e Marcus consideram ter aproveitado da melhor maneira possível a
experiência proporcionada pelo Programa Ciência sem Fronteiras, o qual avaliam como uma
oportunidade única em suas vidas.
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4.3 Retorno ao Brasil: a vida após o CsF

Se a ida para outro país era uma ideia que gerava ansiedade, e chegar a essa nova
realidade era um fator que necessitava uma adaptação a hábitos, ritmos, estruturas e a uma
língua diferente, o retorno para o país de origem, depois um longo período em solo
internacional, causava tanta perturbação quanto a experiência de chegar àquele universo
anteriormente desconhecido. De acordo com Brito (2010, p. 454): “A situação de regresso
pressupõe riscos quase tão grandes quanto a situação de partida e o processo de readaptação é
tão mais difícil quanto mais longo tenha sido o tempo passado no exterior”. E foi por essa
sensação, com todas as suas implicações, que Felipe, Hugo e Marcus contaram ter passado
quando regressaram ao Brasil.
Felipe falou que se sentiu frustrado ao retornar, sobretudo, para o Campus Barbacena,
após ter chegado com tanto ânimo, e perceber, pela falta de estrutura e comportamentos
negativos das pessoas, a impossibilidade de aplicar muitas das experiências vividas na
instituição norte-americana. E reconhecer e, ao mesmo tempo, desconhecer aspectos viciosos
da cultura brasileira, de um modo geral, parecem ter contribuído para o período em que o
estudante viveu um estado de depressão.
Hugo relatou algo parecido sobre sua volta para o Brasil, definindo o momento vivido
pelo impacto de precisar se acostumar novamente ao antigo estilo de vida, em um país de
condições sociais tão atrasadas, em comparação com o Canadá. Uma das questões mais
complexas relatadas pelo entrevistado fazia menção a sua relação com a família, abalada pela
divergência de perspectivas de vida que se colocavam em questão após o retorno do filho de
uma realidade outra, o qual pretendia alcançar objetivos mais ousados do que os que seus pais
poderiam lhe desejar ou mesmo aceitar como possíveis. Bourdieu (2015b, p. 261), exatamente
sobre o descompasso gerado pelo êxito ou fracasso dos filhos em relação às expectativas dos
pais, afirma que uma das situações de maior contradição e sofrimento:

[...] ocorre quando as expectativas dos pais, constituídas em um estado anterior do
mundo social, são, de alguma forma, descompassadas e defasadas em relação às
exigências do mundo presente que são mais ajustadas às expectativas dos filhos por
terem sido constituídas em condições de socialização diferentes.

Marcus, de maneira semelhante aos outros dois, conta ter sentido um “choque reverso”
ao voltar para seu país de origem, confessando ter sentido maior dificuldade de adaptação
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quando de seu retorno ao Brasil do que de sua ida para Olds. O estudante relatou que sentia
falta de como as situações do cotidiano era mais facilmente resolvidas em solo canadense do
que brasileiro, destacando, com tristeza, assim como Felipe, as deficiências estruturais, então
mais explícitas, do Campus Barbacena em relação à instituição que o havia recebido no exterior.
Em relação aos impactos do Programa CsF em suas vidas, os três estudantes
entrevistados relataram a ocorrência de situações e transformações ocorridas justamente, de
acordo com sua própria visão, em função da experiência internacional pela qual passaram por
intermédio de tal política pública. De forma semelhante ao que acontece nos casos em que a
internacionalização dos estudos é utilizada pelos grupos mais favorecidos como estratégia de
diferenciação social, quando as famílias pertencentes a esses estratos, dentre as principais
razões de investir em práticas educativas internacionais, procuram criar condições para o
desenvolvimento social e psicológico dos filhos, Felipe e Marcus falaram sobre o
desenvolvimento desses aspectos em suas vidas proporcionado pelo Ciência sem Fronteiras.
Felipe disse ter conquistado mais autonomia, segurança, crescimento pessoal, e uma concepção
de mundo menos limitada, tornando-se mais aberto a novas possibilidades. Marcus também
ressaltou a importância do programa no que se refere a transformações de seu modo de pensar,
destacando, inclusive, que os maiores ganhos da experiência internacional em sua vida se deram
mais em âmbito pessoal do que em qualquer outro.
Outro aspecto apontado pelos estudantes do Campus Barbacena acerca das
transformações vividas a partir de sua mobilidade acadêmica internacional se refere ao
desenvolvimento da fluência em língua inglesa, algo que, nos três casos analisados, gerou
aquilo que Prado (2002, p. 166) indica sobre as situações de intercâmbios culturais no exterior:
“o aprendizado do inglês pode permitir o exercício de uma atividade profissional (dar aulas),
após a volta”. Para Hugo e Marcus, entretanto, tal questão foi mais amplamente modificadora
de suas vidas. Hugo, como já demonstrava insatisfação com sua área antes mesmo do CsF,
trancou a faculdade de Engenharia Agronômica, e se matriculou em um curso de graduação em
Letras, a distância, voltando-se totalmente para as aulas de inglês, o que, inclusive, ocasionou
sua mudança para outro estado. Marcus continuou tanto na graduação quanto em Barbacena,
mas, desde que voltou do intercâmbio no Canadá, passou a trabalhar em uma escola de inglês
em sua cidade, sendo que, atualmente, já leciona para três cursos diferentes.
Como encerramento às questões suscitadas pelo CsF na vida desses sujeitos
provenientes das camadas populares, embora cada um tenha se encontrado em diferentes
situações a partir da volta para o Brasil, todos eles tiveram suas trajetórias acrescidas por
aspectos internacionais, os quais, vividos em um contexto de imersão, passaram a dar novas
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configurações aos processos sociais na vida dos três estudantes. Felipe se formou na graduação,
e, um ano depois, instigado por sua curiosidade e gosto pela pesquisa, ingressou em um
programa de mestrado (Fitotecnia) na Universidade Federal de Viçosa (UFV). O estudante
contou que, durante a seleção, sua experiência internacional foi um fator de grande importância,
somando pontos em aspectos específicos à internacionalização dos estudos. Hugo disse ter se
sentido culpado por trancar a graduação justamente que o havia proporcionado conhecer outro
país, de língua inglesa, a qual hoje domina e ensina. E é exatamente por ensinar inglês que o
entrevistado acredita poder dar não o retorno desejado pelo CsF, quando o selecionara, mas sua
contribuição à educação no Brasil. Além disso, começando a dar aulas ainda quando morava
com a família, em Santos Dumont, o estudante já pagava pela própria formação em Letras, e
via os pais, dessa vez, empregando esforços na graduação de sua irmã. E Marcus, cuja formatura
em Engenharia Agronômica havia sido há poucos dias da entrevista realizada, contou que,
graças a seu trabalho conquistado a partir do CsF, ele, quem nunca havia estudado inglês antes
do programa, pôde comprar o primeiro carro de sua família.

***

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Es comprensible que insistan en medirnos con la
misma vara con que se miden a sí mismos, sin
recordar que los estragos de la vida no son iguales
para todos, y que la búsqueda de la identidad
propia es tan ardua y sangrienta para nosotros
como lo fue para ellos. La interpretación de
nuestra realidad con esquemas ajenos sólo
contribuye a hacernos cada vez más desconocidos,
cada vez menos libres, cada vez más solitarios.”
Gabriel García Márquez, em “La soledad de
América Latina”, 1982.
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Como pudemos ver, a literatura sociológica revela que a internacionalização dos estudos
desponta no Brasil no século XX, representando uma nova realidade educacional para as
camadas sociais mais favorecidas. Se antes desse período, somente as elites recorriam ao
exterior como meio de distinguir sua formação, sobretudo acadêmica, novas modalidades
educacionais internacionais, a partir de tal momento histórico, passam a surgir e a fazer parte
também dos estratos mais elevados, sobretudo em capital cultural, das camadas médias, tais
como os cursos livres de idiomas, as escolas internacionais em território nacional ou
estrangeiro, e a própria mobilidade internacional, esta atendendo a um público cada vez mais
jovem, ao mesmo tempo em que continuava a representar uma formação diferenciadora também
em nível superior. Portanto, o acesso das camadas populares a recursos educacionais antes
restritos às camadas mais abastadas motivou a criação de diferentes estratégias educacionais
que mantivessem ou promovessem a distinção social desses grupos, os quais, em maior posse
de capital cultural e econômico, passaram a investir em uma formação dos filhos que se
passasse, então, para além das fronteiras nacionais, cuja escolarização tornava-se cada vez
menos valorizada simbolicamente.
Já no século XXI, pudemos constatar que, mais uma vez, a prática da
internacionalização dos estudos no Brasil sofre significativas alterações, agora em função do
Programa Ciência sem Fronteiras, criado pelo Governo Federal com o intuito de promover a
internacionalização da ciência e do Ensino Superior brasileiro. Vimos que o programa, por meio
de parcerias firmadas com diversas instituições de ensino e pesquisa pelo mundo, possibilitou
que milhares de estudantes de graduação de todo o país realizassem um período de estudos no
exterior de maneira totalmente gratuita. Entretanto, devido ao atendimento restrito a
determinadas áreas do conhecimento, e, principalmente, aos critérios de seleção pouco
democráticos, o CsF promoveu o acesso, em sua grande maioria, a universitários que, no que
se refere à internacionalização dos estudos, assim como já ocorria antes da criação do programa,
possuíam maior posse de capital cultural e econômico, raramente atendendo, por isso, aos
estudantes das camadas populares, cujas trajetórias escolares, de maneira geral, são marcadas
pela ausência de aspectos culturais favoráveis a sua inserção em meios acadêmicos
internacionais.
Diante de tal cenário, a identificação de sujeitos das camadas populares realizando
estudos internacionais por intermédio do CsF se apresentava como um objeto raro para o campo
da Sociologia da Educação, cujas pesquisas apontam que o fenômeno da internacionalização
dos estudos, mesmo após a criação do programa, sempre esteve atrelado às famílias detentoras
dos capitais necessários para sua efetivação. Assim, ao verificar a presença de estudantes de
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origem popular no IF Sudeste MG – Campus Barbacena participantes do CsF, esta pesquisa se
atentou a conhecer três desses discentes, por meio da reconstrução de suas trajetórias, a partir
da realização de entrevistas e posterior análise de conteúdo, identificando, portanto, suas
disposições e aspirações para a realização de estudos no exterior, as estratégias mobilizadas
anteriormente e no decorrer de sua participação no programa, e os impactos que tal experiência
provocou em suas vidas. Antes, porém, reconhecendo a importância da política de
institucionalização dos Institutos Federais, a qual possibilitou um avanço para a interiorização
da Educação Superior no Brasil, observamos, por meio de pesquisa e análise documental, que
o Campus Barbacena, resultado dessa política pública, por mais que tenha enviado mais
estudantes, de certo modo, favorecidos para o intercâmbio acadêmico internacional ofertado
pelo CsF, mostrou-se, ao mesmo tempo, a porta de entrada para a participação no programa de
um público mais diversificado do que aquele mostrado por outras pesquisas.
Como mostraram os resultados apresentados, os três estudantes das camadas populares
selecionados no Campus Barbacena pelo CsF têm em comum uma origem familiar interiorana,
de recursos econômicos e culturais que sempre foram pouco propensos à internacionalização
dos estudos, sobretudo levando em consideração tal prática por meio da mobilidade acadêmica
internacional. Em posse de pouco capital econômico, e com muitas restrições a uma
escolarização contínua, suas famílias, representadas principalmente pelas mães, tinham como
maior recurso à formação escolar dos filhos o apoio e o incentivo moral, o que parece ter
favorecido a criação de disposições para os estudos desde o início da trajetória escolar dos
sujeitos analisados, que sempre se mostraram com um bom desempenho e notáveis resultados
na escola. Junto a essa disposição para os estudos, a possibilidade de cursar uma graduação se
tornava maior com a criação do Campus Barbacena, permitindo o ingresso dos três
entrevistados em um curso superior próximo de casa. Mantendo um bom rendimento também
durante a vida acadêmica, os estudantes pesquisados, por questões de motivação pessoal ou
profissional, adquiriram, durante suas trajetórias, uma propensão aos estudos que, ainda que de
forma particular a cada um, conferiu-lhes certa vontade de buscar diferenciar, dentro das reais
possibilidades, sua formação universitária, o que foi desperto pela chegada do CsF na
instituição.
Marcada pela dedicação de esforços pessoais desde o processo de seleção do programa,
a experiência dos três estudantes no exterior, que se revelou árdua em um primeiro momento,
sobretudo pelas dificuldades impostas pela comunicação em inglês, assim como pelo clima frio
norte-americano, encontrou no estabelecimento de relações sociais com outros intercambistas
brasileiros, colegas estrangeiros e professores um dos aspectos mais positivos vivenciados
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internacionalmente. E, se a experiência fora do país se mostrou profícua aos entrevistados, as
consequências geradas a partir de sua volta da mobilidade acadêmica internacional se fizeram
sentir em diferentes âmbitos de suas vidas, passando tanto pelo desenvolvimento psicológico
quanto pela formação estrangeira, e aquisição de fluência na língua inglesa, aspectos estes que,
valorizados sobretudo acadêmica e profissionalmente, transformaram, também positivamente,
sua experiência no Brasil.
Ainda que o CsF tenha beneficiado, em maior parte, um público universitário mais
elitizado, a identificação e análise das trajetórias dos sujeitos aqui pesquisados demonstram que
o programa foi um divisor de águas na vida daqueles estudantes das camadas populares, os
quais chegaram à graduação graças à institucionalização dos IFs por meio de outra política
pública, expandindo o Ensino Superior gratuito para diversas regiões do interior do país. Tal
relação, portanto, revela a capacidade das políticas públicas de proporcionar oportunidades de
desenvolvimento de disposições e aspirações educacionais que resultem em transformações
positivas na vida de sujeitos pertencentes aos meios menos favorecidos da sociedade. Se as
desigualdades escolares existem, um dos meios capazes de minimizar a reprodução das
estruturas sociais no acesso a recursos educacionais que se restringem a poucos possivelmente
se dá a partir da mobilização de políticas públicas bem estruturadas. O fim do CsF representou,
nesse sentido, um retrocesso em relação à criação de oportunidades, tais como as vividas pelos
três estudantes do Campus Barbacena, mas também demonstrou a desarticulação entre sua
instituição e o acesso das camadas populares no Brasil à Educação Superior, justificando a
maior presença de jovens das camadas médias e elites, o que reforçava, então, a necessidade de
sua reformulação, visando critérios de seleção que se fizessem mais democráticos.
Da mesma maneira que reproduziu um público já inserido no fenômeno da
internacionalização dos estudos no contexto brasileiro, o CsF revelou, ainda, inclusive nos três
casos analisados por esta pesquisa, o estabelecimento de acordos internacionais com
instituições localizadas, principalmente, em territórios de posição central no panorama mundial,
repetindo e legitimando a busca pelos mesmos países procurados pelas camadas sociais mais
abastadas antes da criação do programa. Todavia, como vimos, tal fato não significava, ao
menos no caso do Campus Barbacena, que os estudantes brasileiros haviam sido destinados a
instituições estrangeiras mais qualificadas do que algumas brasileiras, o que pode nos levar a
possíveis novas indagações sociológicas sobre o fenômeno da internacionalização dos estudos
no Brasil, dentre as quais as razões de sua prática, assim como os sujeitos que a realizam,
quando colocamos em análise a procura por territórios, tanto quanto o Brasil, subvalorizados
internacionalmente, e mais próximos geograficamente, como outros países da América Latina.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas com os cinco estudantes de camadas populares
do Campus Barbacena participantes do CsF

Curso: _____________________________________________________________________.

Idade: _____________________________________________________________________.

Data da entrevista: _____ de ____________________ de 2019.

a. Família
1. De que cidade é a sua família? O local dessa residência era na zona rural ou urbana?
2. O que você sabe sobre a escolaridade dos seus avós maternos e paternos? E em que eles
trabalhavam, o que faziam em relação a trabalho?
3. Qual a escolaridade dos seus tios? Onde eles residiam? Em que trabalham, o que fazem?
4. E seus primos, você tem primos mais velhos, mais novos ou da sua idade que estão na
universidade?
5. Qual a escolaridade de seus pais?
6. Qual é a profissão deles?
7. Quantos irmãos você tem?
8. Qual é o seu lugar de nascimento entre os irmãos? Mais velho, do meio, mais novo?
9. Sobre a escolaridade dos seus irmãos, o que você sabe me dizer?
10. Eles estão em idade regular na escola?
11. Quantas pessoas vivem na sua casa?
12. Como é o bairro onde seus pais vivem?

b. Educação Infantil e Ensino Fundamental I
1. Você fez a pré-escola? Como era? Em que cidade ficava?
2. Com que idade você entrou?
3. Qual era o nome da escola? Pública ou privada? Por que essa escola, e não outra?
4. Depois do pré-escolar, para qual escola você foi? Era pública ou privada? Em que cidade?
5. Por que motivo você foi para essa escola? Quem escolheu?
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6. Quais lembranças você tem do seu primeiro ano?
7. Quem era sua/seu professora/professor?
8. E dificuldades? Você teve alguma dificuldade nessa época? Quais?
9. Como era seu relacionamento com a/o professora/professor?
10. Você tinha contato com ela/ele fora da escola?
11. Quais lembranças você tem dos primeiros anos no Ensino Fundamental?
12. Teve alguma reprovação? Em que ano?
13. Nesse período, como era sua relação com seus colegas de sala?
14. Você brincava com eles?
15. Do 1º ao 5º ano (1ª à 4ª série), você se recorda onde se sentava na sala de aula?
16. Nesse tempo, que importância seus pais davam ao fato de você ir à escola?
17. Como você percebia isso? Pode dar um exemplo?
18. Quem apoiava você na realização das tarefas e atividades da escola em casa?
19. Quem ia às reuniões na escola?
20. Sua família tem casa própria? Nesse período seus pais já tinham casa própria?
21. Você se lembra, mais ou menos, de como era a situação financeira da sua família nessa
época?

c. Ensino Fundamental II
1. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o 6º ano (5ª série). Você havia mudado de
escola? Em que cidade ela ficava?
2. Em qual período do dia você estudava?
3. Qual o nome da escola? Era pública ou privada?
4. Por que você estudava nessa escola, e não em outra?
5. Como você ia para a escola? Alguém buscava você?
6. Você se recorda em que lugar você se sentava no 6º ano (5ª série)?
7. E por que você gostava de se sentar nesse lugar?
8. E o 7º ano (6ª série), como foi esse período?
9. Teve algum problema? Qual?
10. Em que parte do dia você estudava, de manhã ou à tarde?
11. Quando você chegava da escola, o que você fazia?
12. Como era a sua relação com os seus colegas de sala de 6º ao 9º ano (5ª à 8ª série)?
13. O que você consegue se lembrar sobre esses anos?
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14. Nessa escola, como você se relacionava com seus professores? Tinha o costume de se
encontrar com eles fora da escola?
15. Nessa época, como estava a vida econômica da sua família? Alguma coisa mudou em
relação a antes do 6º ano (5ª série)? Onde seus pais estavam trabalhando?
16. Naquela época, você ou sua família tinha algum contato com estrangeiros? Como?

d. Ensino Médio
1. Sobre o Ensino Médio, você continuou na mesma escola?
2. Como ela se chamava? Era pública ou privada? Na mesma cidade?
3. Foram seus pais quem escolheram essa escola?
4. Por que essa escola? Era a que ficava mais perto da sua casa? Havia outras mais próximas?
5. Você estudava de manhã, à tarde ou à noite?
6. O que você fazia nos outros períodos do dia?
7. Como foi o 1º ano?
8. Nessa escola, você se sentava em que lugares em cada ano?
9. Como você se relacionava com os colegas de sala? Vocês se encontravam fora da escola para
outras atividades? O que costumavam fazer?
10. De forma geral, como foi o período em que você estava no Ensino Médio?
11. O que você pensava em fazer quando acabasse o Ensino Médio?
12. O que os seus pais pensavam sobre isso? O que eles falavam?

e. Vestibular/Enem
1. Nessa época, você tinha ideia do que iria fazer quando terminasse o Ensino Médio?
2. Você queria continuar estudando?
3. Você queria fazer algum curso? Qual?
4. Vestibular, você fez algum? E o Enem?
5. Para quais instituições e cursos você tentou?
6. Como foram os resultados?

f. Trabalho
1. Você chegou a trabalhar antes de ingressar no curso superior?
2. Alguma vez você precisou conciliar trabalho com os estudos?
3. Em que você trabalhava? Em qual período do dia?
4. Qual o motivo para que você trabalhasse nessa época?
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5. Como fazia para conciliar o trabalho com os estudos?

g. Universidade
1. Você frequentou algum cursinho pré-vestibular?
2. Em que ano que você entrou para a universidade? Qual curso escolheu, e por que esse, e não
outro?
3. Quantos anos você tinha naquele momento?
4. Eu gostaria que você me contasse sobre a sensação de ser aprovado. O que você sentiu?
5. Como foi para seus pais?
6. Você entrou por ampla concorrência ou por alguma cota? Qual?
7. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou para fazer o curso?
8. Como era a sua relação com seus colegas de sala?
9. Você tinha contato com eles em outros espaços? Vocês se encontravam fora da faculdade?
10. E com os professores, como era o seu vínculo?
11. Você costumava se encontrar com eles além da universidade? Se você tinha alguma dúvida,
como fazia?
12. Você tinha dificuldades para acompanhar as disciplinas? Por quê?
13. Na sala de aula, em que lugar costumava se sentar? Por quê?
14. Você participou de projetos de extensão, iniciação científica, Pibid ou monitoria?
15. Recebeu alguma premiação nos estudos superiores?
16. Quais lugares você mais frequentava dentro da instituição?
17. Por que essa busca pela universidade? Por que você escolheu estudar?
18. Qual a importância dos estudos superiores para você?

h. CsF
1. Qual a sua experiência com uma língua estrangeira antes do programa?
2. Quanto tempo estudou? E onde? Era gratuito o curso? Se não, quem arcava com as despesas?
3. Como você ficou sabendo do CsF?
4. E por que tentou? Quais as influências na decisão de realizar a mobilidade internacional?
5. Qual foi seu desempenho na prova de línguas do programa?
6. Para que país você tentou uma vaga? Por que tal país?
7. O que você acha que contribuiu para que você conseguisse uma bolsa do programa?
8. Já havia viajado de avião antes?
9. E para o exterior? Para onde? Por quê? Por quanto tempo?
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10. E seus pais? Para onde e por quê? Por quanto tempo?
11. O que eles acharam quando você contou que conseguiu a bolsa?
12. Quais eram as suas expectativas com a viagem e o intercâmbio?
13. Você teve apoio de familiares e/ou terceiros para a viagem?
14. Como foi chegar lá?
15. Que dificuldades você encontrou assim que chegou ao exterior?
16. O que era mais estranho?
17. E o que era mais familiar?
18. Como era sua relação com os colegas que conheceu?
19. E com os professores?
20. Você fez viagens e passeios durante o tempo em que esteve fora por essa experiência? Para
onde? Em que momentos?
21. Quanto tempo você passava na universidade?
22. Quantas disciplinas você cursou na instituição estrangeira?
23. Você passou o período inicial de seis meses fazendo o curso de línguas antes de cursar as
disciplinas na universidade?
24. Você participou de algum estágio? Onde? Por quanto tempo?
25. Quais auxílios recebeu do programa para se manter no exterior?
26. E eles eram suficientes?
27. Recebeu apoio de familiares e/ou terceiros para sua permanência no exterior?
28. Sem o programa, você e sua família teriam condições de um investimento como esse?
29. O que você fazia no tempo livre?
30. Que diferenças a instituição estrangeira tinha em relação à instituição brasileira?
31. O que você considera ter aprendido lá que não aprenderia no Brasil?
32. E sobre a cultura estrangeira, quais foram suas principais impressões?
33. Você conheceu outros brasileiros na mesma situação que você?
34. Quanto tempo fora do país você esteve nessa experiência internacional?
35. Como você lidou com a distância da família, amigos e do Brasil?
36. Você fez amigos lá fora, outros contatos? Qual a importância disso para você?
37. Como você avalia o programa e a sua participação nele?

i. Volta para o Brasil
1. Como foi a volta para o Brasil?
2. E para casa?
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3. E para o IF Sudeste MG – Campus Barbacena?
4. O que você mais estranhou ao voltar?
5. Você passou a se considerar fluente no idioma estrangeiro após o CsF?
6. O que mudou na academia, para você, depois de sua volta para a instituição brasileira?
7. E na sua relação em casa?
8. Você teve aproveitamento de todas as disciplinas que cursou lá fora?
9. Teve algum arrependimento em relação à experiência internacional? Qual?

j. Vida depois do CsF
1. Você terminou o curso no Campus Barbacena? Quando?
2. O que você considera que o programa mudou na sua vida?
3. Em relação a emprego, por exemplo, está trabalhando? Onde?
4. E acerca dos estudos? Faz um novo curso? Qual? Onde?
5. Acredita que o programa tenha relação com essa e outras oportunidades? Por quê?

k. Cultura
1. Você gosta de ver filmes? De que gêneros? E documentários?
2. Vai ao cinema?
3. Tem o hábito de ouvir músicas? Que tipo de música você gosta de ouvir?
4. Você vai a shows? Que tipo de shows?
5. Lê jornal? Revista? De que tipo?
6. Gosta de ler livros? Quais os seus preferidos?
7. Você assiste à TV? De quais programas você gosta?
8. Tem o costume de ir ao teatro?
9. E a exposições?
10. Faz visitas virtuais a museus, no ambiente doméstico?
11. Tem alguma religião? Você já mudou de religião?
12. Você gosta de redes sociais? Com que frequência você usa? Quais?

l. Sociabilidade
1. Você namora?
2. Faz uso de bebidas alcoólicas?
3. E de cigarro?
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APÊNDICE B – Carta de esclarecimento aos entrevistados

______________________________, _____ de ____________________ de 2019.

Eu, Jhonathas Armond Assis Ramos, acadêmico do Programa de Pós-Graduação em
Educação Strictu Sensu – Mestrado em Educação: Processos Socioeducativos e Práticas
Escolares (PPedu), Linha de Pesquisa: Discursos e Produção de Saberes nas Práticas
Educativas, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), estou desenvolvendo uma
pesquisa cujo título é A trajetória de cinco estudantes das camadas populares participantes do
Programa Ciência sem Fronteiras: o caso do IF Sudeste MG – Campus Barbacena.
Nessa pesquisa, tenho como propósito reconstruir a trajetória social e acadêmica dos
estudantes de camadas populares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) – Campus Barbacena que participaram do Programa
Ciência sem Fronteiras (CsF), e qual a experiência acadêmica desses discentes antes, durante e
depois do programa, assim como os impactos de tal política para suas vidas. A importância do
estudo é justamente mostrar a existência de sujeitos de camadas populares lidando com a
internacionalização dos estudos por meio do CsF, algo até então quase não visto por pesquisas
anteriores, com suas consequências a esses sujeitos e aos meios de onde se originam, a partir
dessa e de outras políticas públicas para o Ensino Superior que lhes permitiram passar pela
mobilidade acadêmica internacional.
O trabalho envolve etapas de pesquisa documental, a partir de documentação acadêmica
disponibilizada pelo Campus Barbacena dos estudantes participantes do CsF, e de seus
respectivos currículos na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), e de uma entrevista semiestruturada, gravada em áudio, com
os estudantes de camadas populares identificados por meio dessa documentação. Os
entrevistados poderão deixar de participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer
momento durante a realização desse estudo, sem qualquer justificativa.
Os resultados obtidos a partir das análises das entrevistas serão divulgados para os
sujeitos pesquisados, por meio de uma cópia da dissertação enviada por e-mail. Antes, durante
ou depois de conceder as entrevistas, os estudantes em questão devem se sentir à vontade para
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o esclarecimento de qualquer dúvida que tiverem em relação às etapas do estudo e de sua
participação nele.
Embora seja comum em produções científicas o anonimato dos sujeitos pesquisados,
ressalto a importância que a autorização da divulgação dos nomes verdadeiros tem para as atuais
pesquisas na Sociologia da Educação, uma vez que o conhecimento dos verdadeiros sujeitos
estudados permite o acompanhamento e análise de suas trajetórias futuramente, o que confere
ainda mais valor e veracidade a esse tipo de pesquisas. Nesse sentido, os entrevistados podem
aceitar ou não divulgar seus nomes verdadeiros ao participarem desde estudo.
Pela participação na pesquisa, não será oferecido qualquer valor financeiro, mas todos
têm a garantia de que quaisquer despesas necessárias para a realização do estudo são de inteira
responsabilidade do pesquisador. Os resultados obtidos com a pesquisa poderão ser divulgados
por meio de apresentações em eventos acadêmicos e científicos, tais como, por exemplo,
congressos, seminários e simpósios, e de publicações em produções acadêmicas especializadas,
como em periódicos da área de Educação ou em capítulos de livros, por exemplo.
Obrigado e atenciosamente,

___________________________________________________________________________
Jhonathas Armond Assis Ramos
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido

Eu, __________________________________________________________________,

li a carta de esclarecimento, e compreendi para que serve o estudo e quais os procedimentos
metodológicos adotados pelo pesquisador. Entendi que sou livre para interromper minha
participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Ficou claro que terei acesso
aos resultados da pesquisa, e poderei esclarecer minhas dúvidas a qualquer momento. Em
relação à utilização de meu nome verdadeiro no estudo: ( ) aceito; ( ) não aceito. Também
entendo que não terei despesas nem receberei qualquer valor financeiro por participar da
pesquisa. Concordo em participar voluntariamente do estudo, e declaro ter recebido uma cópia
deste termo.

______________________________, _____ de ____________________ de 2019.

___________________________________________________________________________
Assinatura do entrevistado

Nome: _____________________________________________________________________.

Telefone para contato: ________________________________________________________.

Endereço: __________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________
Jhonathas Armond Assis Ramos

Telefone do pesquisador: (32) 9 8462-1118.

