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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo analisar quem são as mulheres das camadas médias que
buscam formação no ensino superior, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis
do Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves (IPTAN), de São
João del-Rei/MG. A partir da definição desse objetivo geral, outros propósitos mais
específicos surgiram abordando as questões sobre a escolha do curso, da instituição e das
estratégias que permeiam essa experiência, além da compreensão do significado do
diploma e das perspectivas futuras dessas mulheres. Para esse fim, analisaram-se as
mudanças recentes na expansão do ensino superior, especialmente no setor privado, no
aumento expressivo da participação feminina nesse nível de educação e nas mudanças que
vêm ocorrendo na composição e estratificação social brasileira. Utilizou-se, como
procedimento metodológico, a abordagem de pesquisa quanti-qualitativa com coleta de
dados feita por questionário. Os dados revelaram que 39,8% das mulheres pesquisadas
pertencem às famílias das classes médias, com um perfil muito heterogêneo, que
possibilitou um fracionamento desse estrato social, apesar da similaridade verificada em
suas trajetórias, que se inserem em um contexto de longevidade escolar. Constataram-se
famílias com baixo nível escolar, com ocupações que não são legítimas das classes médias
tradicionais, que lutam por um lugar no mundo à custa de muito trabalho, quando a
aquisição de um diploma torna-se o instrumento para “melhorar de vida”. É possível
afirmar que as escolhas profissionais são fruto de circunstâncias impostas pela rotina dos
“batalhadores”, mas que essas mulheres estão fazendo escolhas para construir uma nova
representação de si mesmas, lutando para serem reconhecidas pela sociedade.
Palavras-Chave: Mulheres, Camadas Médias, Faculdade Particular, Ensino Superior.

ABSTRACT

The aim of this dissertation is to analyze the profile of middle class women who seek for
Management and Accountancy courses at IPTAN (Instituto de Ensino Superior Presidente
Tancredo de Almeida Neves) in São João del- Rei – MG. Having set this as the general
objective, however, other more specific purposes came about such as the choice of course
and institution as well as the strategies which permeate this experience, besides the
understanding of the meaning of having a diploma and the future expectations of these
women. Bearing this in mind, the recent changes in the growth of higher education,
especially in the private area, the apparent increase in the feminine participation at this
level of education and the changes that have been taking place in the organization and
stratification of Brazilian society were all analyzed. As a methodological procedure, the
quantitative and qualitative method was used by means of collecting data through
questionnaires. The collected data revealed that 39, 8% of the interviewed women belong
to middle class families. It also showed that they do have a very heterogeneous profile
what made it possible to fractionate this specific social stratum despite the similarities
noticed in their paths, which are all inserted in a context of school longevity. Low level of
education in the families whose professions are not legitimate to traditional middle class
current profiles as well as women who struggle to have a place in society were observed
and, as a result, having a diploma for them is a tool for improving their lives. It is possible
to assert that these professional choices stem from the imposed circumstances faced by
these “strugglers” daily. However, their choices aim at creating a new self-image as they
are struggling to be recognized by society.
Key words: Women, Middle class, Private University, Higher Education
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INTRODUÇÃO

Por trabalhar como docente no Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de
Almeida Neves (IPTAN), na cidade de São João del-Rei/MG, desde o ano de 2011,
observações e inquietações emergiram na busca pelo objeto de estudo deste trabalho, pois
fui surpreendida pelos dados originados por uma pesquisa local sobre o perfil dos
estudantes, realizada pelo Instituto Áquila1, no ano de 2013, que vão à contramão do perfil
de vocações vigente apontado por dados de pesquisas nacionais2, há algumas décadas. Os
dados mostraram que 60% dos estudantes eram do sexo feminino, na maioria dos cursos,
excluindo o de Gestão da Tecnologia da Informação (GTI) 3; 80% desses eram solteiros;
com idade até 27 anos e, em grande parte, originários das cidades da microrregião de São
João del-Rei (INSTITUTO AQUILA, 2013).
Os estudos da Fundação Carlos Chagas (2014) apontam uma tendência marcante no
ensino superior, para as opções femininas segundo as áreas de conhecimento, sinalizando
para uma reprodução em "nichos" ou "guetos" ocupacionais femininos no mercado de
trabalho. A realidade do IPTAN indica que cursos ditos como “preferidos” pelo público
masculino são mais procurados e frequentados pelo contingente feminino, em sua grande
maioria. Essa constatação apoiou a escolha feita pelo estudo dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis, visto que os cursos de Engenharia Civil e de Produção, representantes
clássicos dos nichos ocupacionais masculinos, estão em início de formação, com poucas
turmas disponíveis.
Por outro lado, essa realidade apresenta confluência com dados nacionais do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2015)

1

O Instituto Áquila é uma consultoria internacional que oferece soluções gerenciais, resultado de uma
iniciativa de profissionias especializados em soluções de gestão, com foco na melhoria dos resultados de seus
clientes. Tem atuação em países da América, Europa e Oceania, apoiada por escritórios no Brasil e na Suíça,
além de um Centro de Estudos em Zurique, onde são conduzidas pesquisas e inovações em gestão.
2
Pequisas nacionais, como da Fundação Carlos Chagas (2014), apontam uma tendência marcante nas
escolhas femininas pela educação profissional e/ou superior, segundo as áreas de conhecimento, notando-se a
existência de algumas mais permeáveis à presença das mulheres e outras nem tanto. No ensino profissional,
as preferências femininas se concentram em cursos de imagem pessoal, desenvolvimento social e lazer,
saúde, turismo e hospitalidade. No superior, a maior concentração de formadas ocorre nas áreas da educação,
saúde e bem-estar social, humanidades e artes.
3
O perfil relatado pelo Instituto Aquila não mencionou o curso de Engenharia de Produção e Medicina, pois
os mesmos só foram ofertados para vestibular do IPTAN para o 2º semestre de 2014 e 2º semestre de 2015,
respectivamente.
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sobre a expansão do ensino superior privado e o aumento expressivo da participação
feminina nesse nível de educação.
O interesse pela abordagem das classes médias remete-se a uma ideia pré-formada,
por mim mesma, sobre a necessidade de um estudante possuir renda própria ou familiar
suficiente para arcar com as despesas de um percurso escolar em instituição particular,
pensando em todo investimento necessário para a conclusão do curso.
Nesse sentido, é pertinente uma investigação sobre esse perfil, levando a
questionamentos sobre a escolha feita pelas mulheres do IPTAN que, em direção a um
padrão nacional, também escolhem instituições particulares para ingressar no ensino
superior. Partindo-se de pressupostos quanto ao valor pago pelas mensalidades dos cursos,
quanto aos custos com transporte e alimentação, além de outros recursos financeiros e
emocionais, necessários para que essas estudantes mantenham suas trajetórias no ensino
superior, torna-se relevante questionar: essas mulheres pertencem mesmo às classes
médias? Suas práticas de consumo podem ser caracterizadas como as da classe média?
Esses sujeitos partilham de outras características desse estrato social no que diz respeito a
bens culturais tradicionalmente considerados legítimos?
Tendo como principal referência os questionamentos acima, a realização deste
trabalho tem como objetivo analisar quem são as mulheres das camadas médias que
buscam formação no ensino superior, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis
do IPTAN - São João del-Rei – MG, abordando as questões sobre a escolha do curso e da
instituição, do contexto que permeia essa experiência, com vistas à compreensão do
significado do diploma, relacionando conceitos da Sociologia da Educação e estudos do
Gênero no processo de formação dessas estudantes.
Diante desse contexto, o problema de pesquisa se expressa através de algumas
questões pertinentes. Como se deu o processo de escolarização das mulheres das classes
médias dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN? Quais estratégias
foram utilizadas pelas famílias de classes médias desses sujeitos para a entrada e
permanência no curso superior? Por que essas estudantes escolheram estudar numa
instituição de ensino superior privada? Como se deu a modificação do perfil vocacional da
mulher da atualidade? Qual a significação dada ao diploma por sujeitos das classes
médias? Quais perspectivas futuras alimentam tal trajetória?
Estudos de dados relacionados ao perfil socioeconômico dos discentes do IPTAN
ainda encontram-se em construção, sem acessibilidade a dados concretos. Acreditamos que
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o conhecimento das características socioeconômicas e culturais das alunas investigadas
contribuirá para a discussão e compreensão sobre a problemática apresentada, tornando-se
necessário pesquisar: em qual camada social a maioria das estudantes se enquadra? O
objeto de pesquisa proposto é representativo na instituição? Será que os benefícios trazidos
pela escolarização superior compensam os esforços, as renúncias e abstinências que
acompanham a vida acadêmica e a projeção de vida futura dessas mulheres?
Cumpre ressaltar que considero os trabalhos sobre a escolarização das mulheres no
ensino superior recentes, especificamente com um recorte espacial para a rede particular de
ensino; e que o debate sobre a composição e estratificação social brasileira ainda é de
caráter controverso, sendo a bibliografia relacionada disponível bastante limitada.
Deste modo, na perspectiva dessa pesquisa tem-se, enquanto contribuição, a
oportunidade de compreensão e reorientação do entendimento da busca das mulheres das
classes médias pela escolarização superior que pode representar mudanças sociais na sua
participação e no modelo de identidade feminina, mantendo relações com as condições
sociais e materiais que afetam a temática educação, gênero e profissão na sociedade
brasileira contemporânea.

Estado da arte

Descrevo, nos próximos parágrafos, um estado da arte sobre as temáticas que guiam
essa pesquisa: a instituição pesquisada, os estudos sobre a classe média, sobre o ensino
superior, sobre as mulheres na universidade, suas escolhas profissionais e perspectivas
futuras, tópicos que serão retomados em capítulos específicos.
O IPTAN, em seus 16 anos de existência, vem construindo uma história na área do
ensino superior privado, no município de São João del-Rei e região das Vertentes, nos
remetendo a uma compreensão de seu processo de configuração e sua atual conjuntura.
O ano 2000 foi emblemático para a história da instituição, por se tratar do marco
cronológico da sua criação. Valendo-se dos projetos de expansão e reordenamento de
ensino, intentou-se a criação de uma escola de ensino superior da rede privada, a fim de
atender às demandas da microrregião de São João del-Rei. Impulsionados pelo interesse de
educadores e gestores, vários cursos foram criados, em situações diversas de gestão ao
longo desses anos, sendo ofertados, na atualidade, os cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de
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Produção, Gestão da Tecnologia da Informação (GTI), Medicina, Odontologia e
Pedagogia. No atual momento, a instituição prepara-se para um novo credenciamento, para
se tornar Centro Universitário, quando mudanças estruturais físicas, pedagógicas e
curriculares estão em movimento.
O conceito de classes médias ocupa uma posição de interesse destacado nessa
pesquisa, visto que as mulheres participantes do estudo pertencem a tal camada social,
segundo critérios de elegibilidade da amostra de pesquisa.
Maria Alice Nogueira (2013) relata que, no último decênio, inúmeras mudanças na
economia brasileira, na mobilidade social e na escolaridade promoveram a emersão de um
novo segmento social, de contornos bastante indefinidos, denominada “nova classe
média”, “segunda classe média” ou “classe C”, conforme nomeação de diferentes autores.
As controvérsias existentes acerca desse segmento social referem-se a conceitos de
capital econômico, cultural e social das famílias. O economista Márcio Pochmann (2012)
sustenta que se trata de um fenômeno de “reconfiguração” de uma parcela importante da
classe trabalhadora, num processo de mobilidade social ocorrido na base da pirâmide
social, sendo identificado, equivocadamente, como uma nova classe média. O autor
também defende que devem ser avaliadas as ocupações exercidas pelos membros da
família, seu nível de rendimentos médios e seu padrão de consumo.
Nos estudos sobre a (Nova) Classe Média Brasileira, Nogueira (2013) cita que, do
ponto de vista da renda, Marcelo Neri (2011) define que esse grupo social seja composto
por famílias cuja renda domiciliar se situe entre a faixa de 2 e 8 salários mínimos. Ele
afirma ser importante, também, a avaliação dos “marcadores de classe disponíveis”, como:
carro, computador, TV a cabo, casa própria financiada e crédito ao consumidor, padrão de
consumo, recursos para a educação, crédito e emprego formal, que constituem itens
importantes para a qualificação da situação socioeconômica da população.
Segundo considerações de Geraldo Romanelli (1995, p. 448), “as classes médias
são constituídas por trabalhadores não manuais, assalariados ou não e que integram uma
categoria social de extrema heterogeneidade”. Ainda segundo o autor, é possível delimitar
os segmentos pertencentes a uma mesma classe a partir de dois determinantes. O primeiro
concernente à determinação econômica, a distribuição da renda; enquanto o segundo ligado
ao universo simbólico, às representações que se constituem em estilos de vida
diferenciados. Para o mesmo autor (2003), as camadas médias não constituem um universo
social homogêneo, sendo compostas por frações ou segmentos diversos em seu interior,
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que desenvolvem práticas específicas, objetivando principalmente o sucesso escolar dos
filhos.
Para Elísio Estanque (2012) a importância da classe média tem subjacente a ideia
de mobilidade social e esta, por sua vez, apoia-se no princípio de meritocracia como fator
de fixação das posições dos indivíduos nos estratos da sociedade. Na sua visão (p. 99-100),
“A classe média tem uma história e sua razão de ser prende-se com o processo de
desenvolvimento e de modernização das sociedades”.
Nogueira (2013, p. 112) se expressa, refletindo que “as convergências entre os
autores superam as discordâncias”, sendo consensual a ideia que se trata de uma fração das
classes populares que sofreu um processo de ascensão social, caracterizada por seu acesso
a bens de consumo, serviços, aumento de poder aquisitivo e uma disposição ao esforço
para “melhorar de vida”. Pode-se, assim, avaliar que a classe de origem não pode ser
definida apenas pelo critério econômico, mas sim por combinação de diversos tipos de
bens como redes sociais, patrimônio cultural, capital econômico etc.
No âmbito dos estudos da Sociologia da Educação é recente o debate sobre as
mudanças que vêm ocorrendo na estratificação social brasileira, de caráter controverso e
instável, para onde se voltam as atenções da classe política, da mídia, do meio acadêmico e
de outras esferas sociais (NOGUEIRA, 2013).
Outro tema de interesse para a pesquisa é a expansão do ensino superior no Brasil,
em especial, do segmento particular ou privado e o incremento da participação do público
feminino nos cursos das instituições de educação superior.
Uma análise sócio-histórica da escolarização brasileira aponta para um expressivo
crescimento da educação superior no Brasil, especialmente no setor privado, de acordo
com Valdemar Sguissardi (2008); assim como para um aumento significativo do nível de
instrução da população, principalmente das mulheres, consolidando-se no final da primeira
década do século XXI e impactando na inserção das mulheres no mercado de trabalho.
Segundo informações do Censo do Ensino Superior, em 2007, mais da metade dos
ingressantes e 60% dos concluintes do ensino superior são do sexo feminino. A maior
concentração de formandas ocorre nas áreas da educação, saúde e bem-estar social,
humanidades e artes (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC, 2014)4.
4

É importante ressaltar que o banco de dados “Trabalho das Mulheres” da FCC foi lançado em 1998 e
atualizado três vezes, em 2000, 2002 e 2007, completando 10 anos de análises e estatísticas sobre o trabalho
na ótica das relações de gênero.
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Alceu Ravanello Ferraro (2010) relata que a relação entre mulher e escola mudou e
que essa mudança certamente tem a ver não com sexo, com os aspectos biológicos que
distinguem homens e mulheres; mas com gênero, com as mudanças nas concepções e
valores a respeito da mulher e de seu lugar e papel na sociedade, assim como nas relações
sociais entre homens e mulheres.
Romanelli (2003) apontou que um dos fatores mais significativos do
redimensionamento das universidades foi o aumento da participação feminina na clientela
dos cursos superiores, relacionado com as transformações ocorridas na sociedade
brasileira, que mudaram as representações sobre o sexo feminino e abriram o mundo do
trabalho para as mulheres. O aumento do sistema de ensino superior privado, ampliando o
número de vagas, sobretudo nos cursos noturnos, contribuiu muito para a criação de
oportunidades para a clientela das camadas médias ingressarem no terceiro grau.
Clarissa Baeta Neves (2013) relata que a organização da oferta do ensino nas IES
particulares leva em conta as necessidades de uma clientela que depende do próprio
sustento para se manter no Ensino Superior.
Claudia Pereira Vianna et al (2011) possibilitam ver que, em sua pesquisa, o
trabalho de reunir uma base de dados com todo acervo sobre educação formal, gênero e
sexualidade teve um sentido político de resgatar a atualidade e relevância desse debate,
com vistas às questões do campo educacional e à análise dos fenômenos educacionais.
Esses parâmetros foram avaliados na escola em seus diferentes níveis (da Educação
Infantil à pós-graduação), modalidades (do ensino profissionalizante aos cursinhos prévestibular), contextos (das políticas educacionais às relações entre família e escola) e
efeitos (tais como letramento, analfabetismo ou diversos graus de certificação).
Conforme Eugênia Leone e Paulo Baltar (2006), as diferenças de rendimento entre
os sexos, embora ocorram em todos os níveis de escolaridade, são maiores na educação
superior, em que as mulheres constituem mais da metade dos ocupados com essa
escolaridade, podendo indicar uma situação mais favorável para as mulheres do que para
os homens, no que se refere à expansão do seu nível de ocupação.
Marília Pinto de Carvalho (2012) nos conta que o tema das diferenças de
desempenho escolar entre os sexos está presente nos debates educacionais brasileiros pelo
menos desde os anos de 1970, chamando a atenção para o fato de as mulheres obterem
maiores índices de sucesso. No entanto, ainda são escassas as pesquisas que articulam o
gênero a outros determinantes sociais e são raras aquelas que demonstram uma apreensão
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complexa das relações de gênero no campo simbólico, para além da interação homemmulher.
As escolhas femininas pelos cursos superiores e a projeção de vida futura também
são questões norteadoras nessa pesquisa. Nos estudos de Fúlvia Rosemberg (2005) é
referenciado que as mulheres tendem a prosseguir no ensino superior, em carreiras de
menor prestígio. Várias carreiras vêm se feminizando no Brasil (como a odontologia),
porém notando-se duas extremidades (as masculinas e as femininas) que se mantêm
intactas. Do lado masculino as engenharias (acima de 70% de estudantes homens) e do
lado feminino serviço social, pedagogia, enfermagem e psicologia com mais de 90% de
estudantes mulheres, segundo o Censo 2000.
Nadir Zago e Lea Pinheiro Paixão (2013), em uma entrevista com Marília Pinto de
Carvalho, descrevem que mais para a ponta final da escolarização se vê que, na medida em
que se fazem escolhas temáticas, as moças ainda continuam se dirigindo a determinadas
carreiras que na história são majoritariamente femininas. As mulheres nos cursos
superiores não estão igualmente distribuídas, nem em todas as carreiras, nem em todos os
tipos de cursos, estão concentradas nas faculdades privadas e em cursos das áreas de
humanidades. Se hoje as mulheres são a maioria no ensino superior, não o são em qualquer
curso superior, mas sim naqueles que implicam numa menor competição para o ingresso e
que, em geral, resultam num status social mais baixo.
Entretanto, na contramão dos discursos acima referenciados, na sociedade brasileira
contemporânea as mulheres estão buscando, cada vez mais na conclusão do ensino
superior, a oportunidade de mudar seus projetos de vida. Para Ana Lúcia Guimarães
(2003), as mulheres querem liberdade de pensamento e ação, elas desejam ser percebidas
como sujeitos capazes de fazer escolhas e tomar decisões.
Carolina Borges (2013) contempla que, hoje, os caminhos da vida das mulheres são
menos padronizados. Trabalho, profissão e independência financeira parecem ser temas
que ganharam destaque em seus projetos. É possível vislumbrar uma despadronização das
trajetórias de vida, com transformações nos modelos sociais de identidade feminina.
Para Adriane Vieira e Graziele Amaral (2013), a sobrevivência material, a
autonomia financeira e o status social da mulher, conquistados por meio do lugar no
mundo do trabalho, não só representam fonte de reconhecimento social ou de condição de
igualdade com o homem, mas também, como elemento constitutivo do ser, fator
importante para a compreensão dos dilemas de gênero na atualidade.
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Com relação à visibilidade do diploma superior, Márcia Lima (2013) acredita que,
no cenário brasileiro atual, o mesmo tornou-se um ativo com múltiplos significados, desde
qualificação para um mercado de trabalho mais competitivo até formas de manutenção de
emprego ou, ainda, uma sinalização de investimento educacional, constantemente cobrada
no mercado.
Estudos relacionados às questões de gênero relatam que as investigações acerca das
escolhas feitas pelas mulheres quanto aos cursos superiores apresentam caráter limitado
para as análises e as discussões teóricas. Tal questão suscita uma abordagem e análise
social e histórica das mulheres em seu percurso de escolarização, de suas escolhas
acadêmicas e do trabalho profissional.

O caminho metodológico

Nesta proposta de trabalho, foi realizado um estudo misto de dimensão quantitativa
e qualitativa de especificidades da população pesquisada, a partir da coleta de dados por
meio de um questionário e da análise e interpretação dos dados gerados.
A pesquisa de cunho qualitativo, segundo Ana Paula de Castro (2010), se
desenvolve a partir da relação entre sujeitos, pesquisador e pesquisados, promovendo uma
interação que possibilita a construção de uma compreensão ativa acerca do fenômeno
estudado.
Por um lado, as pesquisas qualitativas possibilitam um melhor entendimento dos
sujeitos envolvidos na pesquisa e na relação direta com o contexto no qual estão inseridos,
segundo Ana Letícia de França e Édina Schimanski (2009), se preocupando com um nível
de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2011). Por outro lado, João José
Fonseca (2002) esclarece que a pesquisa quantitativa se centra na objetividade, sendo
compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de
instrumentos padronizados, recorrendo à linguagem matemática para descrever as causas de
um fenômeno.
Na perspectiva de Bernadete Gatti (2001), é preciso considerar que os conceitos de
quantidade e qualidade não são totalmente dissociados, na medida em que a quantidade é
uma interpretação, uma tradução e um significado que é atribuído à grandeza manifestada
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por um fenômeno e ela, do mesmo modo, precisa ser interpretada qualitativamente, pois
sem relação a algum referencial não tem significação em si.
A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais
informações do que se poderia conseguir isoladamente. Devido a essas características,
optou-se por utilizar tais dimensões de pesquisa para o desenvolvimento desse trabalho,
quando a coleta de dados foi executada através da aplicação de um questionário5, com 45
questões objetivas e 36 subjetivas, que exigiram respostas por escrito dos atores, permitindo
que o sujeito pesquisado expressasse subjetividades.
O instrumento utilizado procurou construir o perfil de mulheres estudantes das
classes médias dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, envolvendo a
investigação das características sociais, culturais e escolares do conjunto de investigadas.
O questionário foi estruturado com questões que abordaram informações acerca das
categorias: a estudante, a família, a vida escolar e a situação socioeconômica da estudante e
da sua família e a sua própria experiência de estudante de curso superior. Sua construção
atendeu a um sentido das trajetórias, por privilegiar o percurso da estudante dentro de um
trajeto familiar, apoiado em importantes aspectos sociais, a escolaridade e o trabalho.
Desta forma, a primeira parte do questionário destinou-se a fazer um levantamento
sobre os dados gerais de identificação das estudantes (pessoal, econômica e social) e de
constituição familiar, como a escolaridade e ocupação dos antecessores das pesquisadas. A
segunda parte fez abordagem de dados referentes à formação escolar e profissional das
pesquisadas, versando sobre dados da trajetória escolar desde a Educação Infantil até a
Educação Superior que atualmente estão cursando, a escolha do curso e da instituição que
estudam, as expectativas quanto à inserção no mundo do trabalho e a participação em
programas acadêmicos.
Primeiramente, este questionário foi aplicado a seis mulheres estudantes dos cursos
de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, escolhidas de modo aleatório, na forma
de pré-teste. O intuito foi de constituir um grupo que viabilizasse uma avaliação sobre a
praticidade, efetividade e pertinência do questionário para a obtenção das informações
abordadas, além de apontar possíveis erros/falhas na elaboração das questões, tempo e
dificuldades para preenchimento. O pré-teste produziu algumas correções, assim como as

5

Questionário instrumento de coleta e produção de dados encontra-se em anexo na página 136.
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orientações da banca no momento da qualificação, que possibilitaram o refinamento do
referido instrumento metodológico.
A experiência do pré-teste revelou-me, após contato com a direção do IPTAN e
coordenadores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, uma facilidade de
abordagem das estudantes, que se mostraram solícitas ao meu pedido para preenchimento
do questionário, apontando observações sobre o tempo gasto para realização, dificuldades
de entendimento e preenchimento, sugestões e críticas. Na mesma intensidade, uma
dificuldade para obter o retorno dos questionários preenchidos, sendo necessárias várias
idas e vindas às salas de aula, contatos com colegas, contatos pelo whatsapp, até todos os
questionários serem devolvidos.
Ao me entregarem os questionários, elas relataram que o tempo médio gasto para o
preenchimento das questões foi de 25 minutos; uma estudante mencionou que tinha “muitas
questões abertas e normalmente quem vai responder tem preguiça de escrever”; outra
relatou que questões relacionadas com estruturação e convivência familiar tradicional eram
difíceis de serem respondidas em virtude de não manter esse tipo de relação com todos os
membros da família; e outra estudante sugeriu a modificação do enunciado da questão sobre
a importância da escola para a mãe e para o pai. As demais colaboradoras mencionaram que
as questões estavam claras, que não tiveram dificuldades para o entendimento e o
preenchimento.
Após uma análise dos eventos ocorridos no pré-teste, da reorganização dos pontos
considerados falhos, da definição do público a ser pesquisado e de um novo contato e
agendamento com os professores responsáveis, o questionário foi aplicado a todas as
mulheres estudantes do 4º e do 8º períodos dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis, considerando serem etapas em que elas já estão inseridas nos cursos ou estão
concluindo suas escolhas acadêmicas. Nesse procedimento, optamos por fazer a aplicação
do instrumento de pesquisa na forma física, em sala de aula, aguardando seu
preenchimento, para então recolher imediatamente, a fim de obtermos mais segurança no
retorno das informações e podermos esclarecer dúvidas que por ventura surgissem. De um
total de 138 estudantes mulheres, obtivemos respostas de 93 delas (67,4% dos
participantes), sendo que a seleção daquelas a serem analisadas posteriormente limitou-se
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aos critérios de pertencer às camadas médias da sociedade6 e de ser filha de pais com
escolaridade mínima de ensino médio completo.
Para a elucidação e compreensão do objeto de pesquisa foi realizado um estudo
bibliográfico, englobando referenciais teóricos e literatura acadêmica, com o propósito de
verificar o panorama das pesquisas sobre a temática em questão que abordem, em um
processo histórico, as relações de gênero, o papel e a identidade socioeconômica das
mulheres, bem como questões relativas ao contexto educacional.
As respostas a esse questionário foram indexadas em um banco de dados, construído
no programa Microsoft Office Excel, que contou com 114 campos, reunindo as respostas
objetivas e subjetivas, com o objetivo de realização de entrecruzamento, interpretação e
representação gráfica dos dados da pesquisa, conforme figura 1. Esse programa é um editor
de planilhas e seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de
cálculo e de construção de gráficos. Desse modo, permitiu-nos a manipulação dos dados,
através do uso de filtro, agrupamento, categorização, ordenação alfabética e numérica dos
dados, além de inserção de gráficos, dentre outras funções necessárias para a análise da
pesquisa.
Figura 1 – Planilha de Dados Pesquisa – Microsoft Office Excel

Fonte: Santos (2017)

6

Os indicadores utilizados para a categorização de classes foram escolaridade, ocupação, estilo de vida,
modos de consumo, moradia, lazer, estudo de línguas, prática de esportes, dentre outros.
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Em seguida, procedeu-se à análise dos dados, inicialmente traçando o perfil das
estudantes do 4º e do 8º períodos dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis,
mantendo referências com os dados nacionais do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE, 2012) sobre esses sujeitos, buscando elementos comparativos de
análise entre os universos Brasil e IPTAN.
As respostas das questões abertas passaram por uma análise descritiva, com o
objetivo de identificar semelhanças nas narrativas e serem reduzidas a categorias mais
próximas, facilitando a análise dos dados.
A etapa de análise é interpretada por França e Schimanski (2009) como um
processamento e organização sistemática de dados visando a obter maior compreensão dos
materiais coletados e torná-los compreensíveis ao maior número possível de pessoas. Nesta
etapa foi realizado o tratamento e a interpretação dos resultados obtidos, quando os dados
foram tratados de maneira a se tornarem significativos e válidos. Para Laurence Bardin
(2011), este momento de análise compreende os processos de codificação (transformação
dos dados brutos do texto em recortes para análise) e categorização dos dados (classificação
de elementos do texto em temas).
A análise final buscou articular os dados empíricos com questões macro sociais,
considerando as experiências cotidianas como processos micro sociais. Assim,
posteriormente à análise geral do universo pesquisado, traçou-se o refinamento de uma
amostra de mulheres pertencentes às camadas médias da sociedade, nos referidos períodos e
cursos da instituição, com o objetivo de analisar esse estrato social, suas particularidades
sociais, econômicas e culturais que entremeiam uma trajetória de longevidade escolar. Da
mesma forma, todos os dados coletados, por meio da aplicação do questionário em questão,
foram analisados de modo a categorizar o público alvo e atender aos objetivos dessa
pesquisa.
O tratamento dos dados dessa pesquisa foi conduzido pelo critério de agrupamento e
redução de categorias em termos percentuais, conforme população da amostra definida,
analisando o universo IPTAN e o recorte em termos de classe social de interesse.
Esta análise foi feita em articulação com o referencial teórico construído durante a
pesquisa, dialogando com conceitos do campo da Sociologia da Educação e estudos
relativos ao Gênero acerca das funções e funcionamento social dos sistemas de ensino nas
sociedades, além das relações mantidas entre famílias das classes médias, a escola e o saber.
Conceitos esses que fomentam reflexões e até mesmo indagações a respeito das
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contradições e das lutas concorrenciais que se estabelecem entre os agentes envolvidos nos
processos de formação, representadas nesse estudo pelas diferenças e lutas das mulheres das
camadas médias que cursam o ensino superior no IPTAN.
Acredita-se que o ideal para esse tipo de trabalho seria o aprofundamento dos dados
obtidos através da realização de entrevistas com os sujeitos pesquisados, que poderia
revelar-nos informações mais aprofundadas sobre o tema, no entanto, o tempo demandado
para tal trabalho não seria compatível com o que é disponibilizado para elaboração desse
estudo. No entanto, entende-se que a metodologia utilizada proporcionou uma análise
representativa dos dados, cabendo uma ressalva de que as contribuições da presente
pesquisa podem ser retomadas, aprofundadas e superadas por trabalhos posteriores.
De forma a melhor discorrer sobre o assunto, organizou-se esse trabalho em 4
capítulos. O primeiro capítulo, “As Classes Médias”, tem por objetivo apresentar conceitos
e definições acerca dessa fração de estrato social e suas relações com a escola, tema ainda
pouco investigado pelos pesquisadores, mas que podem reservar singularidades importantes
para a compreensão do traçado de diferentes trajetórias escolares, em um viés para o ensino
superior particular.
No segundo capítulo, “O Ensino Superior Privado”, contextualizamos o campo
empírico da investigação, citado anteriormente como um viés interessante de pesquisa,
apresentando dados da expansão, organização e estruturação do ensino superior privado,
além de discorrer algumas características do IPTAN, sua região de inserção, histórico,
identificação institucional e um perfil dos cursos investigados.
O terceiro capítulo revela a história da presença da mulher e expansão de sua
escolarização, especificamente no ensino superior, com discussões da representação de
vida, de hábitos, de percurso escolar, de trabalho e de identidade que levaram as mulheres
investigadas a escolherem por determinadas carreiras, além de apresentar um perfil dos
estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis no cenário brasileiro e no
IPTAN.
O quarto capítulo, “As Mulheres das Camadas Médias em Curso Superior no
IPTAN”, objetivou investigar o perfil sociocultural e escolar de uma amostra da pesquisa,
das frações das classes médias, que chegaram ao Ensino Superior Particular, reconstituindo
esse percurso através de discussões sobre situação social e de trabalho, patrimônio cultural,
experiências escolares e familiares que permitiram uma longevidade escolar, mesmo que
em faculdade particular e uma compreensão do significado do diploma para esses sujeitos.
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Desta forma, vejamos a seguir, em que contexto histórico e social se constitui as
mulheres das camadas médias do IPTAN, que optam pelo ensino superior particular, com
perspectivas futuras de melhor lugar no mundo do trabalho e de mobilidade social desejada.
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1

AS CLASSES MÉDIAS

Neste capítulo, buscaremos conceituações e definições sobre a fração da camada
social brasileira, chamada de classes médias, com o intuito de conhecer o público-alvo
dessa pesquisa, questionando quem são e de que meio social vêm as estudantes dos cursos
de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN.

1.1

Conceituando as classes médias
No Brasil, mudanças socioeconômicas relativas às camadas populares vêm

ocorrendo de modo muito significativo desde 2002, sendo possível verificar uma tendência
de diminuição da desigualdade de renda. Houve um aumento generalizado da renda, que
fez com que mais de 50% da população passasse a estar nos patamares intermediários da
distribuição.
Eliana Vicente (2012) relata que o Plano Real, lançado em 1994, implantou uma
política de estabilidade da moeda que, somada a outros fatores, como as políticas
governamentais de incentivo à bancarização e do acesso fácil ao crédito, planos sociais de
distribuição de renda e aumento gradativo dos salários, resultaram num aumento da
participação da população na aquisição de bens de consumo e consequente aquecimento da
economia no país. A partir daí, as camadas emergentes passaram a ser vistas como “novos
consumidores”, tanto pelo governo como pelo mercado, mudando o desenho dos gráficos
que representam as estatísticas oficiais que classificam as classes socioeconômicas no
Brasil. A autora ainda argumenta que o fenômeno da chamada “nova classe média”,
segundo alguns sociólogos e economistas, tem chamado atenção na história recente, a
partir do grande crescimento desse segmento nos países emergentes como China, Índia e
Brasil. Estima-se que 400 milhões de pessoas façam parte da “nova classe média global” e
que em 2030 esse número chegue a mais de 2 bilhões (VICENTE, 2013).
A discussão sociológica, de dimensão complexa, em torno da definição de “classe
média” não é um tema recente. Diversos pesquisadores vêm se dedicando a compreender
essa parcela da população, tentando detalhar sua composição e características, no entanto,
os estudos resultaram em perspectivas divergentes, em virtude da pluralidade analítica.
Até os dias atuais, duas correntes servem como bases principais para orientar a
definição das classes e, mais especificamente, da(s) classe(s) média(s), evidenciando
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argumentos e discordâncias muito diversificadas. Na corrente marxista, podemos encontrar
citações a respeito dos grupos intermediários, sejam eles a pequena burguesia proprietária
ou os empregados assalariados, supervisores, técnicos, dentre outros. Encontramos
integrantes que não são proprietários, mas ao mesmo tempo administram os negócios,
fazem trabalhos não manuais, supervisionam os trabalhadores ou possuem habilidades e
status que os distinguem dos demais não proprietários. Weber, por outro lado, ao longo de
quase toda sua obra, esteve atento ao desenvolvimento da autoridade impessoal e racional,
através da formação das burocracias, em grande parte responsáveis pelo crescimento da
chamada nova classe média, na primeira metade do século XX. A teoria weberiana, ao
possibilitar que outros fatores delimitem as classes, além da propriedade, parece mais
adequada para a compreensão dessas camadas intermediárias, de acordo com Celi Scalon e
André Salata (2012).
Atualmente, no Brasil, há um enorme debate sobre a expansão das classes médias,
em geral classificadas em termos de renda média. No entanto, pesquisadores e estudiosos
acreditam que outras maneiras de mensurar a classe média, especialmente aquelas que
fazem parte da tradição sociológica, baseadas nas informações sócio-ocupacionais,
poderiam nos ajudar a interpretar os recentes movimentos das classes médias no interior da
estrutura social brasileira, conforme discutiremos a seguir.
Maria Alice Nogueira, em 1990, em um artigo sobre as Famílias de Camadas
Médias e a Escola, também exprimia o sentimento de risco ao lidar com o tema, por pisar
em terreno lacunar e inseguro, começando pela própria conceituação de “classe média”,
sempre envolta em controvérsias decorrentes de sua situação intermediária na escala social
e da acentuada heterogeneidade que marcava sua composição interna (NOGUEIRA, 2010).
Em outro trabalho, Nogueira (2012) responde à pergunta ainda problemática sobre “o que
são classes médias?”, descrevendo-as como um arco que vai do polo mais material ao polo
mais simbólico, conforme se passa do economista, com foco nos níveis de rendimentos e
potencial de consumo; ao antropólogo com sua visão nos modos de vida e visões de mundo
desse grupo; passando pela atenção dedicada pelos sociólogos à sua inserção na estrutura
sócio ocupacional e no acesso à educação, saúde, habitação etc.
Carlos Antônio Costa Ribeiro (2014) enfatiza que a definição sociológica de classes
sociais deve contemplar a ocupação, as práticas culturais e o estilo de vida das pessoas
levando-se em consideração as relações de trabalho dos sujeitos. O autor ainda acrescenta a
importância de atrelar a essas propriedades, os padrões de mobilidade intergeracional para
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definir as classes sociais, manifestando que “não há dúvidas [...] de que definir classes
sociais apenas pela renda é uma enorme limitação conceitual e empírica” (RIBEIRO, 2014,
p. 184).
Nos últimos anos, a discussão a respeito da chamada "Nova Classe Média
Brasileira", a já famosa "Classe C", vem acontecendo nos meios acadêmicos, na mídia e na
política. De acordo com André Salata (2015), o debate sobre esse tema foi impulsionado
primeiramente pela publicação dos resultados de uma pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), coordenada pelo economista Marcelo Neri, na qual se afirmava que em
2008 o Brasil se tornava um país de Classe Média. Era constatada que, entre os anos de
2003 e 2008, devido aos recentes avanços socioeconômicos, a maior parte da população
brasileira já se encontrava na camada intermediária de renda, a "Classe C". Esse estudo
aponta para o fato de que milhares de indivíduos e famílias tinham agora atingido níveis
intermediários de rendimentos, entre dois e nove salários mínimos mensais
aproximadamente e, como consequência, teria aumentado seu poder de consumo.
Vicente (2012) contribui com a argumentação lembrando que o estudo de Neri, em
2008, se baseou em estatísticas do IBGE, a partir dos dados da Pesquisa Mensal de
Empregos (PME); uma análise de atitudes e expectativas, utilizando a sondagem do
consumidor, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
(IBRE); além do potencial de consumo, definido pela quantidade mensurada de bens
duráveis nos domicílios, número de empregados domésticos na residência e no nível de
escolaridade do chefe da família, o chamado Critério Brasil, utilizado pelos institutos de
pesquisa de mercado para classificação socioeconômica.
Celi Scalon e André Salata (2012) explicam que o Critério Brasil é um método
utilizado para classificar economicamente a população brasileira, dividindo-a em 4 faixas
(AB, C, D, e E)7, cujos limites são dados pela renda. Assim, pesquisa da FGV toma os
dados sobre o crescimento da “Faixa C”, que se encontra entre os “remediados” (50% mais
pobres) e a “elite” (10% mais ricos), como crescimento da classe média que aufere a renda
média da sociedade brasileira.
No entanto, segundo Salata (2015), essa tese foi fortemente criticada no campo da
Sociologia, em virtude dos critérios adotados por Neri, referentes somente à renda,
7

Conforme Neri (2010) as classes A e B são aquelas que apresentam nível de renda superior ao da classe C,
ou seja, possuem renda superior a nove salários mínimos e as classes D e E renda inferior a dois salários
mínimos.
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argumentando que outras características, como categorias ocupacionais, capital cultural
e/ou padrão de consumo também deveriam ser avaliados para tal determinação.
Mas esse fato novo não poderia ser desprezado: o forte e rápido processo de
expansão da classe média, tal como entendida pelos economistas. No caso brasileiro,
Marcelo Neri (2011) relata que essa dita “nova classe média” passou de 32% da população
brasileira em 1992 para 55% em 2011, uma média de 39,6 milhões de pessoas.
Outro economista, Márcio Pochman (2012), afirma que as condições de trabalho
não melhoraram tanto quanto afirma Neri (2011). O livro levanta questões fundamentais,
indicando que ainda há muitos trabalhadores em ocupações e situações de emprego pouco
qualificadas e que estão no setor de serviços. Na visão do economista, o fenômeno
designado como sendo “nova classe média” é, na verdade, um alargamento da classe
trabalhadora, visto que se ampliou o número de empregos formais de baixa remuneração, o
que resgatou inúmeras pessoas da condição de pobreza e ampliou seu poder de consumo.
Essas ocupações não ofereceram uma mudança no estilo de vida das pessoas, tendo em
vista que tais remunerações não garantem acesso a bens simbólicos socialmente
valorizados, como educação de qualidade e práticas culturais distintas. Nas palavras de
Ribeiro (2014), o aumento da demanda por trabalhadores pouco qualificados foi um fator
importante para a elevação da renda, mas não houve uma mudança significativa da
qualidade dos empregos. Portanto, para Pochmann (2012), o segmento emergente é
despolitizado, individualista e busca o consumo capitalista. Do grupo que teve a renda
aumentada, esse autor aponta que as mulheres foram as que mais ocuparam os postos de
trabalho de salário de base8, assim como não brancos e pessoas com nível médio de ensino
(PEREIRA, 2016).
Para Elísio Estanque (2012, p. 17), “a importância da classe média tem subjacente a
ideia de mobilidade social, e esta, por sua vez, apoia-se no princípio da meritocracia (o
mérito de cada um) como principal fator de fixação das posições dos indivíduos nos
diferentes estratos da sociedade”. Quando a importância das qualificações e talentos
individuais são fatores decisivos de promoção pessoal ao longo de uma trajetória. E
também que, o sucesso educacional, nomeadamente no plano da formação superior, é
fundamental à mobilidade social, já que é a base mais forte de ligação entre o capital
humano e a produtividade laboral.
8

Pochmann (2012) considera como sendo salário de base os rendimentos mensais de até 1,5 salários
mínimos.
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O sociólogo Jessé de Souza desenvolveu um trabalho qualitativo muito
interessante, justamente porque revela aspectos subjetivos da situação de classe em que se
encontram brasileiros ocupando posições intermediárias e baixas na estratificação social. O
autor (2012) defende que as classes sociais não são determinadas pela renda, como para os
liberais, nem pelo lugar na produção, como para o marxismo clássico, mas sim por uma
visão prática de mundo mostrada em todos os comportamentos e atitudes acessíveis a
todos.
A pesquisa de Souza (2012) retrata uma nova classe social, produto de
transformações recentes do capitalismo mundial, que se situa entre a “ralé” e as classes
média e alta, incluída no sistema econômico como produtora de bens e serviços, ou como
consumidora crescente de bens duráveis e serviços que antes eram privilégio das classes
média e alta. Em sua nova tese, contrapondo-se às ideias utilizadas pelo economista
Marcelo Neri, o autor defende que os emergentes que dinamizaram o capitalismo
brasileiro, na última década, constituem o que ele gostaria de denominar como “nova
classe trabalhadora brasileira” ou simplesmente “batalhadores”. Essa classe social não
participa do jogo de distinções quanto ao capital cultural e capital econômico, que
caracteriza as classes média e alta, respectivamente. Ela é “comunitária” e não
“individualista” nas suas escolhas, ela conseguiu seu lugar ao sol à custa de enorme
esforço laboral, capacidade de poupança, resistência ao consumo imediato, ética do
trabalho (como capital familiar) e extraordinária crença em si mesmo e no próprio trabalho.
Esses “batalhadores” teriam o capital familiar9, como sendo um dos mais importantes, não
apenas pelos valores e pelas disposições que se incorporam nessa instituição socializadora,
mas também pelo auxílio mútuo entre os membros da família da “nova classe
trabalhadora” (PEREIRA, 2016).
Contrapondo-se a Pochmann, o qual afirma que a “nova classe trabalhadora” gasta
tudo o que ganha, a pesquisadora Aline Juliana Pereira (2016) reporta que Souza acredita
que esse contingente populacional é, em geral, muito cuidadoso com seu orçamento,
atentando-se sempre para não gastar em demasia, abrindo mão de coisas supérfluas, como
o conforto e as atividades de lazer.
9

Com a expressão “capital familiar”, o autor quer afirmar a importância da socialização primária na
formação identitária dos membros de uma mesma família. É por meio dos processos de socialização
familiares que esses “batalhadores” apreendem o mundo social em que vivem e adquirem o habitus que
orienta suas ações e práticas. É na família que o “batalhador” aprende a ser honesto, a trabalhar pesadamente
(PEREIRA, 2016).
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Souza (2012) destaca que, juntamente com o aumento relativo da renda e do poder
de consumo das famílias, seria necessário que ocorresse a modificação dos hábitos
culturais e do estilo de vida, pois se não houver investimentos em bens simbólicos como na
educação, essa elevação inicial da renda se estagnará e poderá até decair, de acordo com a
conjuntura econômica do país. Os integrantes da “nova classe trabalhadora” sabem a
importância do capital escolar na sociedade atual e estão cientes do preço que terão de
pagar caso os filhos não dêem continuidade à carreira escolar até a conclusão da educação
básica: terão de “trabalhar duro”, no sentido físico da expressão (PEREIRA, 2016).
As pesquisadoras Celia Lessa Kerstenetzky e Christiane Uchôa (2013) também
criticam o termo “nova classe média”, defendendo que considerar apenas a renda seria um
aspecto insuficiente para classificar esse grupo, sendo necessário adotar também critérios
sociológicos. Além disso, acrescenta Pereira (2016), na percepção das autoras, para ser
“nova classe média” as pessoas desse grupo deveriam apresentar estabilidade financeira e
ter acesso a bens simbólicos, valorizados pela sociedade, a fim de sustentarem a nova
posição. Para tal posicionamento, Kerstenetzky e Uchôa (2013), em pesquisa, selecionaram
cinco marcadores, considerados por elas distintivos de uma classe média: posse de casa
própria com padrões elevados de habitação10, acesso ao crédito, chefe da família com
ensino superior, utilização de planos de saúde privados e filhos matriculados em escolas
privadas11.
Roberto Unger (2012) avalia a importância do surgimento, nas últimas décadas, ao
lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, composta por milhões de
pessoas que lutam para abrir ou manter pequenos empreendimentos ou para avançar dentro
de empresas constituídas, pessoas que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e
associações, e que empunham uma cultura de autoajuda e de iniciativa.
Amaury de Souza e Bolivar Lamounier (2010) são cautelosos ao mencionar que,
para a caracterização das classes médias, é necessário mais que puramente a análise da
renda familiar, devendo-se levar em consideração outros critérios como ocupação

10

Kerstenetzky e Uchôa (2013) consideraram como sendo padrões elevados de habitação a distribuição de no
máximo dois moradores por dormitórios e pelo menos dois banheiros (PEREIRA, 2016).
11
A inclusão deste último marcador segue percepção generalizada de que o consumo de serviços sociais no
setor privado (especialmente, educação privada e plano de saúde) singulariza a classe média no Brasil, uma
vez que aqui os serviços sociais públicos, apesar de universais, são insuficientes e insatisfatórios (PEREIRA,
2016).
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profissional, educação, o próprio fator renda e critérios subjetivos de classe, como, por
exemplo, a identidade de classe.
Divergindo nas designações, os pesquisadores se convergem na análise de que esse
grupo é resultado de um processo de mobilidade social que vem impulsionando para cima
frações das classes populares beneficiadas por uma conjuntura econômica favorável
(NOGUEIRA, 2013).
Dentro do marco teórico do paradigma de classes sociais, Alceu Ferraro (2010)
explica que o IBGE, em suas pesquisas, não trabalha com o conceito de classe social e não
se preocupa com a operacionalização do conceito. No entanto, seus dados fomentam uma
tomada de posição pelos pesquisadores, relativa às diversas teorias de classe, que tentam
construir indicadores de classe a partir de determinadas informações, como posição na
ocupação, renda, dentre outros, levantados seja pelos censos, seja por pesquisas amostrais.
Uma análise dos dados do estudo de Salata (2015) fornece um quadro geral da
relação entre posição social e identidade de classe no Brasil, servindo também como forte
indicador de que somente os indivíduos que ocupam posições superiores (com renda alta,
educação universitária, ocupação de prestígio e consumo distinto) demonstram uma forte e
clara identificação com a classe média. Assim, no Brasil, a imagem do que é fazer parte da
classe média envolve, em grande medida, possuir um padrão de vida estável, ter feito
universidade, ter renda alta, ter acesso a lazer e diversão, ter padrão de consumo
diferenciado etc. Com efeito, o autor ainda se refere à discussão acerca da definição da
classe média brasileira, reconhecendo a importância do debate a respeito das vantagens e
desvantagens de utilizar diferentes critérios e variáveis, como ocupação ou renda. Procura
chamar a atenção para a importância de analisar como os próprios indivíduos percebem sua
posição socioeconômica, reconhecendo, portanto, a necessidade de considerar ambos os
aspectos, objetivo e subjetivo da estratificação. Em seu trabalho referencia Bradley (1996),
definindo que:

Classes sociais são entendidas não (somente) como um agregado de
posições objetivas, mas (também) como [um] rótulo aplicado a um nexo
de relações desiguais decorrentes da organização social da produção,
distribuição, troca e consumo. Seria o próprio processo de identificação
que – entre outros fatores – unificaria situações socioeconômicas
relativamente heterogêneas, e que de outra maneira seriam um mero
agregado de indivíduos ocupando posições objetivas similares
(SALATA, 2015, p. 115).
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Alexandre Guerra et al. (2006) nos colocam que as classes médias do século XX se
caracterizam por englobar frações do segmento. A alta classe média é constituída por
pequenos e médios empresários, pela alta direção da administração pública e privada e por
profissionais liberais de nível superior, dentre outros. Além de um segundo segmento
constituído pelos postos intermediários das grandes empresas e da administração pública,
como professores de Ensino Médio, inspetores e ocupações qualificadas etc. E um terceiro
segmento, constituído pela classe média baixa, em que se destacam os postos de trabalho
como caixas, auxiliares de escritório e técnicos em Contabilidade, dentre outros.
Do ponto de vista da avaliação dos segmentos desse grupo social, Souza e
Lamounier (2010) se mostram interessados nos padrões de consumo apresentados,
constatando que existe uma tendência a uma relativa aproximação das famílias de classe
média (C) do padrão da classe média alta, quando são avaliados os “marcadores de classe
disponíveis” utilizados por Neri (2011), como o carro, o computador, a TV a cabo, a casa
própria financiada, o acesso à internet banda larga, ao colégio privado, ao plano de saúde, à
previdência complementar e o crédito ao consumidor.
Na perspectiva de Eliana Vicente (2013), a divergência está sobre a denominação
“nova classe média”, a qual pode confundir e encobrir a compreensão da presença da
desigualdade social no país, além de exaltar o consumo como possibilidade de ascensão
social. Ela prefere, então, fazer uso do termo “segmento emergente” para se referir à
categoria classe média, assim como questiona a formação e manutenção de uma classe que
ampliou renda em tão curto espaço de tempo.
Ainda sobre o debate acadêmico, que teve início a partir da pesquisa da FGV,
retrato aqui os argumentos da autora acerca da polarização de opiniões a respeito desse
fenômeno. Uma de viés mais liberal, defendida pelos cientistas políticos Amaury de Souza
e Bolívar Lamounier no livro “A classe média brasileira: ambições, valores e projetos de
sociedade” (2010) e outra mais crítica, fortemente assentada na perspectiva bourdiesiana,
encontrada no livro do sociólogo Jessé Souza, “Os batalhadores brasileiros: nova classe
média ou nova classe trabalhadora?” (2010). Ainda sob a perspectiva de Vicente (2012),
Bolivar e Lamounier se referem à “nova classe média” mundial, incluindo aí a brasileira,
como resultado de políticas econômicas liberais, questionando se os componentes desse
segmento conseguirão sustentar os padrões de consumo, se criarão novos valores e projetos
de vida e de que modo isso se refletirá na esfera política. O que chama a atenção para esse
fenômeno, segundo eles, são as semelhanças em relação aos hábitos de consumo entre a
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classe em questão e as outras classes mais elevadas, ao tentarem emular seus hábitos de
consumo, considerados símbolos de adesão à classe média, no imaginário das pessoas
dessa “nova classe média”. No outro polo, sobre o discurso de Jessé Souza, Vicente (2012)
analisa que o autor critica a ideia de uma “nova classe média”, afirmando que uma nova
classe de trabalhadores, fruto do capitalismo neoliberal, no qual a produção flexível foi
responsável pelo desemprego estrutural, ocupa hoje posições que não exigem grande
capital cultural ou uma especialização técnica ou acadêmica, podendo ser descartada a
qualquer momento dos seus postos de trabalho. A nova classe emergente ou os
batalhadores brasileiros, ou ainda, a nova classe trabalhadora, como ele prefere chamar
essa parcela da população, não se configura nem como a classe trabalhadora tradicional,
nem como classe média.
Em suas palavras, Jessé Souza (2012) reitera que essa nova classe de emergentes
de, pelo menos 30 milhões de brasileiros que entraram no mercado de consumo por esforço
próprio, que representam a nova “autoconfiança” brasileira e seriam uma nova “classe
média” que está transformando o Brasil em um país de primeiro mundo, é uma mentira ou
meia-verdade.
Dizer que os “emergentes” são a “nova classe média” é uma forma de
dizer, na verdade, que o Brasil, finalmente, está se tornando uma
Alemanha, uma França ou uns Estados Unidos, onde as “classes médias”,
e não os pobres, os trabalhadores e os excluídos, como na periferia do
capitalismo, formam o fundamento da estrutura social (SOUZA, 2012, p.
20).

Complementando a ideia de diferenças de hábitos de consumo entre a “nova classe
média” e os “emergentes”, Guerra et al (2006) analisa que os gastos da classe média estão
concentrados em educação, cultura, lazer e serviços privados de saúde. A classe média,
diferentemente do segmento emergente, não está habituada a utilizar os serviços públicos
em virtude da péssima qualidade que esses oferecem, como educação e saúde, por
exemplo, e por essa razão parte importante da renda familiar é destinada a essas despesas.
Além, é claro, do investimento em educação ser uma característica das classes médias
modernas, pois esse tipo de investimento é o que garante a reprodução e perpetuação do
status social desse grupo.
De acordo com Aline Pereira (2016), pode-se dizer que são as diferenças das
ocupações, dos rendimentos, do nível de escolaridade e do estilo de vida dos sujeitos que
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dão origem a distintas frações de classe no interior de uma mesma camada social, não
existindo um estilo de vida único que caracterizaria as camadas sociais.
No entanto, o momento econômico atual no cenário brasileiro não tem sido
favorável à maior parte da população. Os altos índices de desemprego, estagnação da
economia e inflação podem levar a “nova classe média”, que viu sua renda aumentada na
primeira década dos anos 2000, a perder a “posição” social ocupada e a capacidade de
consumo. Nesse sentido, Pereira (2016) aponta que os critérios utilizados por Neri (2010),
para sustentar a ideia do surgimento de uma “nova classe”, estão sendo contestados pela
própria realidade econômica brasileira.
De uma forma mais crítica, Dawid Danilo Bartelt (2013) afirma que esta “nova
classe média” está hoje, de forma aguda, subdeterminada, não apenas sociológica e
empiricamente, mas também ideológica e politicamente, visto o número de manifestações
populares que vem ocorrendo no país, indicando fortemente que a narrativa ligada à “Nova
Classe Média” está se esgotando.
As divergências entre os autores, que estudaram o grupo que alargou renda entre os
anos de 2003 a 2011, evidenciam a necessidade da realização de mais trabalhos que se
dediquem ao estudo das práticas e do estilo de vida desse grupo para melhor compreendêlo e caracterizá-lo.

1.2

As relações família-escola da (nova) classe média

Ao longo dos anos, o enquadramento família-escola vem se configurando como
objeto de estudo amplamente analisado por uma gama de pesquisadores que, segundo
Valéria Santos (2012), trata das diferentes trajetórias individuais ou familiares marcadas,
sobretudo, pela mobilidade social, mais propriamente no que diz respeito às práticas e
estratégias de escolarização nas diferentes camadas sociais. Dessa forma, a autora acredita
que as famílias conseguem prever uma possível superação de sua posição social, através da
diversidade de ações desenvolvidas para tal finalidade, utilizando a seu favor o capital
econômico, o capital social e seus mecanismos de reconhecimento e práticas de
prolongamento escolar.
As atitudes escolares das diversas classes constituem um campo pouco explorado
pelos estudiosos da educação. Na perspectiva de Guiomar de Oliveira Passos e Marcelo
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Batista Gomes (2012), eles ainda estão definindo sua atuação nessa área, deixando um
pouco de lado as preocupações com os processos mais globais das ações educativas e as
políticas estatais e voltando-se, por exemplo, para a relação família e escola, inclusive em
seus microaspectos.
Num processo de reorientação teórico-metodológica na área da Sociologia da
Educação, a partir dos anos de 1980, surgem “obras interessadas pelos novos modos de
formação das elites, tanto quanto pelas condutas educativas das camadas médias”
(NOGUEIRA, 2012, p. 111), avaliando as classes médias e as ações desenvolvidas pelas
famílias pertencentes a essa categoria social na escolarização dos filhos e na relação que
estabelecem com a escola.
Com respeito a essa relação e às práticas escolares das classes médias, Carlos
Antônio Ribeiro (2014) acredita que, no Brasil, a distinção existente entre as classes
sociais é resultado da forte hierarquia de classes e enormes desigualdades sociais que
podem ser atenuadas por meio da educação, que seria o principal instrumento para a
efetivação da mobilidade social. Para Maria José Braga Viana (2005), a noção de
“mobilização escolar familiar” é entendida como atitudes e intervenções práticas que
asseguram o rendimento escolar dos filhos e que parecem ser característicos das classes
médias.
Tratando-se das orientações e condutas familiares frente à escola e a aprendizagem,
Nogueira (2012) aponta que trabalhos mais recentes lançam mão de diferenciações mais
aptas para dar conta da complexa relação dos diversos segmentos das camadas médias com
a escolarização dos filhos, apoiada em diferentes critérios relativos ao setor de emprego, ao
campo de produção e à base do recurso ocupacional com o objetivo de se tornarem mais
inteligíveis e menos fugidias da realidade. Nesse mesmo movimento, a autora analisa que a
classe média vem se beneficiando, qualitativamente, do processo de democratização do
ensino, aumentando sua capacidade estratégica. Tal fato resultou numa sofisticação de seus
investimentos

educacionais,

podendo

se

utilizar,

inclusive,

da

estratégia

de

internacionalização da formação e da carreira escolar dos filhos, através de viagens ao
exterior, intercâmbios acadêmicos, obtenção de mais de um idioma, variando conforme a
fração de classe do grupo.
Analisando os limites e as contribuições dos estudos de Pierre Bourdieu, Cláudio
Nogueira e Maria Alice Nogueira (2002) reportam que o comportamento das famílias das
classes médias, para alcançar o sucesso escolar, deve considerar as expectativas quanto ao
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futuro sustentadas por esses grupos sociais. As condutas das classes médias poderiam ser
entendidas, então, como parte de um esforço mais amplo com vistas a criar condições
favoráveis à ascensão social, sendo destacado por Bourdieu, como componentes desse
esforço, o ascetismo, o malthusianismo12 e a boa vontade cultural13. O ascetismo se
caracterizaria pela disposição das classes médias para renunciar aos prazeres imediatos em
benefício do seu projeto de futuro. Esse ascetismo se traduziria, ainda, na maneira e forma
de educar os filhos, num "rigorismo ascético", numa valorização da disciplina e do
autocontrole, e na exigência de uma dedicação contínua e intensiva aos estudos. A boa
vontade cultural se caracterizaria pelo reconhecimento da cultura legítima e pelo esforço
sistemático para adquiri-la, em particular, aquelas famílias originárias das camadas
populares, que detêm um limitado capital cultural, empreenderiam uma série de ações com
vistas à aquisição de capital cultural como compra de livros premiados, frequência a
eventos culturais etc.
A autora Ana Almeida (2003) colabora com a questão quando cita que as famílias
dos pequenos proprietários urbanos foram os que mais contribuíram para a constituição
dessa nova camada média, oferecendo uma nova geração com as disposições ascéticas
necessárias e adequadas para uma escolarização longa e bem sucedida.
Para além das aparências, Maria Lígia Barbosa (1998) defendeu ser necessário
examinar, com algum cuidado, as formas de inserção social que são criadas pelos grupos
de classe média ou que se apresentam a eles como possibilidades. Trata-se de analisar os
processos de criação de identidades e de formas de representação mediante os quais esses
grupos produzem e modelam o seu lugar na sociedade, por exemplo, como a disposição
para a prática da escolarização. Isabel Lelis (2005) aponta que a pesquisa sobre a
escolarização das camadas médias é um objeto que exige um movimento do pensamento
acerca de uma pluralidade de valores, estilos de vida e de gostos, que vão além dos
volumes e estruturas de capital econômico e cultural desses grupos sociais.
Estudos sociológicos e antropológicos sobre o parentesco, o vínculo social e
familiar se interessam pela abordagem da relação entre educação recebida e educação dada
12

O malthusianismo seria a propensão ao controle da fecundidade. As famílias de classe média, por uma
estratégia inconsciente de concentração dos investimentos, tenderiam, mais do que as das classes populares e
mesmo do que as das elites, a reduzir o número de filhos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).
13
A boa vontade cultural é entendida como a docilidade, o esforço e a tenacidade com que as classes médias
aderem aos valores escolares para a aquisição de cultura com propósito de compensar as desvantagens
decorrentes de um capital cultural limitado. Para Bourdieu trata-se de um movimento de reconhecimento sem
conhecimento (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).
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e a transmissão desse patrimônio simbólico e social por meio de trocas intergeracionais.
Assim, de acordo com Mihai Dinu Gheorghiu, Pascale Gruson e Judit Vari (2008), ao lado
da dimensão patrimonial da educação familiar surgiu uma dimensão estratégica, na qual a
educação é explicitamente representada como um investimento (por parte dos pais) que
visa ao “sucesso” (social, profissional) dos filhos possibilitando uma mobilidade
ascendente, que pode ser considerada como um indicador de estabilidade da posição social
da família. Os autores ainda apontam que a literatura das últimas décadas dá uma atenção
particular às classes médias, à sua mobilidade e à transformação do modo de dominação
que sua história faz surgir. Em virtude de sua grande heterogeneidade e sua fraca distinção,
as classes médias merecem uma análise aprofundada das estratégias educativas utilizadas.
No que se refere ao campo das relações família-escola, Maria Alice Nogueira
(2013) descreve as novas formas de consumo material e simbólico das classes médias que
incluem e envolvem a escolarização. Os modos de consumo escolar da “nova classe
média” mantêm relações com a escolha da escola para os filhos, do tamanho da prole, dos
investimentos parentais escolares e paraescolares, mesmo constituindo-se um ato de
consumo altamente instável, pois as famílias se veem compelidas a administrar e a
compatibilizar problemas práticos financeiros, como se estivessem no “fio da navalha”, a
fim de satisfazer se não a opção desejada, ao menos aquela possível.
A situação descrita foi reiterada por Santos (2012), referenciando que as famílias
pertencentes às classes médias são marcadas por sua posição privilegiada na hierarquia
social e são possuidoras de um conhecimento do sistema escolar formal que as distingue
das categorias mais baixas. Ademais, a autora cita que, para as famílias das classes médias,
as trocas simbólicas existentes no nicho familiar e estendidas aos meios externos são
importantes para o desenvolvimento de valores morais e culturais, assim como para a
incorporação de um conjunto de capitais valorizados pela família.
Essa compreensão teórica das práticas das classes médias com relação à
escolarização de seus filhos e o modo como as famílias se mobilizam a favor da trajetória
escolar dos mesmos, proporciona o ingresso na universidade, objeto de estudo de Maria
Alice Nogueira. A esse respeito, Nogueira (2010) alerta para o protagonismo crescente que
assumem as famílias contemporâneas, através de suas escolhas e estratégias educacionais,
na produção e no funcionamento dos próprios sistemas de ensino, incitando a uma
ampliação da análise das políticas e leis educacionais para uma compreensão do
funcionamento de um sistema de ensino, em suas faces desiguais e iníquas.
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Geraldo Romanelli (1995, p. 446) apontava que
Entre as camadas médias há um enorme empenho para que os filhos
tenham acesso ao curso superior. Nas representações de pais e de filhos, a
escolarização superior é avaliada como recurso que qualifica a força de
trabalho, habilitando-a a disputar empregos bem remunerados, revestidos
de alto valor simbólico, e a competir por posições hierárquicas elevadas
nas empresas.

O autor ainda complementa que entre as famílias há uma enorme disposição para
que os filhos tenham acesso ao Ensino Superior e que a entrada na universidade se
constitua como um projeto familiar, no qual se pretende assegurar a ascensão social da
família mediante a formação profissional dos filhos.
No ensino superior, os jovens recebem todo o apoio material da família para a
obtenção do diploma; quando não conseguem vaga numa universidade pública, os pais
pagam uma faculdade particular; a meta é o diploma de nível superior e,
consequentemente, status mais elevado na estrutura social. Essas estratégias, para Lellis
(2005, p. 138), "têm a capacidade de sedimentar habitus, ajudando a entender como os
alunos se mobilizam diante dos estudos, das tarefas escolares, de suas preferências quanto
aos estilos de ensinar dos professores, etc”.
Torna-se importante, observando a expansão da chamada classe C, compreender
que o aumento dos rendimentos dessas famílias as leva a ampliar suas aspirações em
relação à entrada dos seus jovens no ensino superior. Tal fato, segundo Rosana Heringer
(2011), ocasionaria o crescimento da demanda por maior acesso a esse nível de ensino,
principalmente por um contingente de jovens que procuram por universidades públicas
gratuitas ou por universidades privadas.
No entanto, de acordo com Fúlvia Rosemberg (2011), desde a Ditadura Militar, o
número de vagas no ensino superior público permanece relativamente estável, tendo
ocorrido maior expansão no sistema universitário privado, que constitui um importante
nicho para os setores médios da população brasileira. Geraldo Romanelli (2003) contribui
com essa visão mostrando que, é justamente o incremento do sistema de ensino superior
privado que, ampliando o número de vagas, sobretudo nos cursos noturnos, cria
oportunidade de ensino e de ingresso no terceiro grau para clientela proveniente de
famílias de segmentos das camadas médias.
Verifica-se, então, que nas camadas sociais médias os valores educacionais são
amplamente difundidos e os meios de atingirem suas metas são sistematicamente postos
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em práticas para o sucesso dos filhos no meio social, pois é através da educação que
realizam suas aspirações.
Diante de tais considerações, imersa nesse contexto de constituição social e
econômica das classes médias, explorarei nos próximos capítulos o fenômeno da expansão
do ensino superior privado brasileiro, com uma visão voltada para a inclusão e acesso do
gênero feminino na escolarização superior; em um campo empírico constituído por uma
instituição de ensino superior privado, de referência na microrregião de São João delRei/MG.
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2

O ENSINO SUPERIOR PRIVADO

Neste capítulo serão abordados tópicos relacionados à expansão, organização e
estruturação do ensino superior no Brasil, especificamente do ensino superior privado, com
vistas a revelar o campo empírico e o perfil dos cursos tratados nessa pesquisa.

2.1

A Expansão do Ensino Superior no Brasil

A educação superior brasileira, segundo Andréa Araújo do Vale (2011) é um
campo historicamente marcado por lutas, de modo articulado na e pela formação social,
entre o particularismo e o privatismo (delineado por um capitalismo dependente e pelo
padrão de escola superior daí decorrente) e o caráter público atrelado às forças
democratizantes.
Segundo Deise Mancebo e Andréa do Vale (2013), o país vivenciou a emergência
de um “novo ensino superior privado”, de perfil laico, comandado por uma lógica de
mercado e por um acentuado ethos empresarial, que foi se constituindo a partir do final dos
anos de 1960. Esse segmento passou a pressionar pela abertura de novas instituições,
guiado pela percepção da existência de uma demanda reprimida, na qual se destacavam “os
excedentes” e também uma crescente clientela potencial, resultante da ampliação da rede
de segundo grau. As autoras complementam ainda que, impulsionados por uma política
educacional

“generosa”,

os

empresários

da

educação

puderam

abrir

novos

estabelecimentos de ensino, em sua maioria faculdades isoladas de pequeno porte, mais
baratas, mais rápidas e aptas ao funcionamento, com cursos na área das ciências humanas e
sociais, que contavam com maior demanda, além de serem mais baratos. Aproveitavam,
nesses anos, das isenções fiscais e tributárias e do processo de expansão do setor privado
no sistema de ensino superior, apoiado por uma clara presença do fundo público na
reprodução ampliada do setor.
De forma crítica, Antônio Augusto Prates (2010) aponta uma “vertente mercantil”
de gestão do ensino superior, baseada em uma lógica gerencialista-empresarial,
constituindo muito mais um paradigma ideológico de gestão do que um processo de
privatização “real” do setor.
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O autor considera que

Este paradigma surge em consequência, de um lado, das restrições, de
ordem econômico-financeira da crise fiscal do Estado, associadas às
demandas de acesso ao ensino superior pela classe média, que no pósguerra expandiu-se rapidamente e em grande proporção nos países
industrializados. De outro lado, é consequência da crescente hegemonia
da ideologia neoliberal que propugnava, como panaceia, a transposição
da lógica de mercado para o âmbito dos serviços públicos, incluindo aí a
educação superior (PRATES, 2010, p. 127).

A história do desenvolvimento do ensino superior no Brasil nos mostra que esse
nível educacional se constituiu desde o início como um ensino para poucos, marcado pela
elitização, de acordo com Rosana Heringer (2011). A partir dos anos de 1960, com o
crescimento econômico, a urbanização e uma maior demanda educacional colocada pelas
classes médias, iniciam-se algumas medidas de expansão do ensino superior que, no
entanto, não se dá prioritariamente por meio da ampliação do ensino superior público, mas
sim através do crescimento do ensino superior privado e pago, seguindo nessa tendência
até o período recente.
Nos anos de 1970, a expansão foi impulsionada pela pressão de diversos segmentos
da sociedade brasileira, que se tornava cada vez mais urbana e industrializada, sendo
apontado por Helena Sampaio (2011) que, para um contingente cada vez maior da
população, a formação superior fazia parte de seus projetos de realização pessoal e de
ascensão social, fato esse percebido pela iniciativa privada que, atenta às demandas de
novos e potenciais consumidores, respondeu de forma ágil, sendo mais dinâmico que o
setor público, muitas vezes em detrimento da própria qualidade do serviço oferecido.
Em meio às lutas pela redemocratização e pelos direitos sociais (entre eles o da
educação pública), nos anos de 1980, emerge um novo perfil de instituição superior
privada, em grande parte na tentativa de adequação ao novo momento político do país.
Mancebo e Vale (2013) complementam que o setor privado se escudou em formas de
ﬁnanciamento estatal direto e indireto que foram fundamentais para o crescimento do setor,
preparando o tipo de expansão que se faria nos anos de 1990.
Clarissa Neves (2012) compartilha das mesmas ideias ao relatar que a fonte de
sustentação mais visível das IES privadas é a das mensalidades. No entanto, há inúmeras
fontes indiretas, como renúncia fiscal, isenções fiscais e previdenciárias, de recursos
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públicos para as IES privadas filantrópicas e fontes diretas, como o crédito educativo, o
que contribui significativamente para a expansão e manutenção do ensino superior privado.
Em seus estudos, Helena Sampaio (2011) relata que, entre 1960 e 1980, o número
de matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, em um crescimento de
quase 500%; no setor privado, o crescimento foi de mais de 800%.
Os dados referentes ao expressivo crescimento do setor privado, especialmente
representado pelo subsetor particular ou privado/mercantil, também foi discutido por
Valdemar Sguissardi apontando que, a partir do octênio 1994-2002, o número de IES
quase dobra, com maior representatividade proporcional para as IES privadas. Quanto às
matrículas, foi constatado um crescimento total de 109,5%, predominantemente nas
matrículas privadas, fazendo com que em oito anos as matrículas privadas fossem o dobro
das públicas. No quatriênio seguinte 2002-2006 o ritmo de crescimento de IES foi menor,
no entanto, verificou-se um aumento mais significativo das IES públicas, ainda assim
abaixo da média, insuficiente para ombrear-se com o crescimento das IES privadas. O
ritmo de crescimento das matrículas também foi menor, porém manteve-se a desproporção
no crescimento entre matrículas públicas e privadas, quase idêntica à do período anterior.
Finalmente, verifica-se que mais do que o crescimento desproporcional do número de IES
no período 1994-2006 – 13,7% públicas para 219,4% privadas – chama a atenção o
processo de privatização das matrículas: em 12 anos, as públicas cresceram 75% contra
275,2% das privadas (SGUISSARDI, 2008).
A Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9.394, de 20/12/96, e
a série de disposições legais partidas do Ministério da Educação e de seus órgãos
assessores deliberativos são destacados, por Helena Sampaio (2011), como eventos
propulsores para o setor privado que, ao final do século XX, moldou-se por uma lógica da
sobrevivência criativa, denominada por ela de período de “viração”, quando foi necessário
lidar com dois intervenientes: um Estado regulador, expedidor de disposições legais e
normas burocráticas, e um mercado desaquecido. Nesse cenário, alguns segmentos do
ensino superior privado protagonizaram ações de empreendedorismo, como diversificação
da oferta de cursos, desconcentração regional e interiorização das matrículas, dentre outras,
cujos resultados estão na base das transformações hoje em curso.
Os parâmetros acima citados são reiterados por Clarissa Neves (2012) quando
relata que o Brasil assistiu a um notável processo de crescimento no ensino superior, nos
últimos vinte anos, decorrente da estrutura atual da educação superior no país, que foi
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formalizada e normatizada na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996, e em uma
série de decretos oficiais e resoluções do Conselho Nacional de Educação.
Quanto à Constituição Federal de 1988, Nina Beatriz Ranieri (2000) abordou como
essa lei, ao definir o dever do Estado com a educação (art. 205) e o seu comprometimento
com o desenvolvimento nacional e a construção de uma sociedade justa e solidária (art.3),
estabelece a educação superior como um bem jurídico. A Constituição de 1988 ainda
assegura a participação da iniciativa privada no ensino superior, vedando recursos públicos
no financiamento das atividades desse setor.
A sanção da Lei N. 9.394/1996 (LDB/96) é citada como um marco para a
ampliação das instituições e matrículas no setor privado e a crescente introdução de
mecanismos mercantis na condução da política e gestão das instituições públicas,
proporcionando um distanciamento na oferta do ensino superior pelo setor público e a
preponderância do setor privado nesse nível de ensino no Brasil (GUIMARÃES; MONTE
E FARIAS, 2013).
Para além do crescimento das instituições de educação superior, a garantia de
acesso a elas precisava se fundamentar e, de acordo com Clarissa Neves (2012), poderia
ser a partir de uma equitativa igualdade de oportunidades a todos os membros da
população que desejam e tenham condições de cursar este nível de ensino. “As
transfomações foram fortalecidas com o advento das políticas institucionais e
governamentais afirmativas e de inclusão social implantadas nos primeiros anos do novo
século [...]” (NEVES, 2013, p. 280). A autora (2012) ainda aponta que as políticas de
inclusão social atuais: Programa Universidade para Todos (ProUni), Reestruturação e
Expansão das Universidades (Reuni), Financiamento Estudantil (Fies) e Ações Afirmativas
têm o seu valor e cumprem uma função importante de redistribuição de oportunidades, mas
não são suficientes para a virada da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil.
Em uma vertente de expansão do ensino superior no Brasil, segundo Rosana
Heringer (2011), temos a implementação nos últimos seis anos do Programa Universidade
para Todos (ProUni), criado em 2004 através da medida provisória nº 213, de 10/09/2004 e
institucionalizado, posteriormente, através da Lei 11.096, de 13/01/2005.
O ProUni é um projeto do governo federal que tem como objetivo a concessão de
vagas para estudantes de baixa renda, selecionado por sua pontuação no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), em instituições privadas de Ensino Superior, com ou sem fins
lucrativos. Em contrapartida, as IES que receberem alunos beneficiados pelo programa
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terão isenção de alguns tributos. O programa prevê a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais, para cursos de graduação tradicionias e sequenciais de formação
específica. Desde o ano de 2007 possibilita, também, aos bolsistas parciais que recorram ao
financiamento do valor restante das mensalidades através do Financiamento Estudantil
(Fies) da Caixa Econômica Federal (NEVES, 2013).
Cristina Helena de Carvalho (2011) pontua que, dessa forma, o desenho do
programa foi delineado, tendo como ponto de partida a concessão de bolsas de estudos por
parte dos estabelecimentos particulares aos estudantes pobres, associado à adoção de
política aﬁrmativa e à melhoria na qualiﬁcação de professores da rede pública da educação
básica, além do benefício da renúncia fiscal para as instituições participantes.
O Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) é um programa
de crédito educativo, instituído pela Lei n. 10.260, de 12 de Julho de 2001, de natureza
contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados
em cursos superiores não gratuitos e que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001).
Apesar de não ser o foco dessa pesquisa, não podemos deixar de mencionar outra
vertente das políticas governamentais para o ensino superior, instituída em 2007, o
Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão para as Universidades
Federais (Reuni), que teve como objetivo a expansão do acesso e a ampliação das
matrículas nas instituições públicas (ANDIFES, 2010), reforçando os dados que expressam
a expansão do ensino superior no Brasil.
Olgaíses Maués (2011) ressalata que as inferências feitas em direção à expansão do
ensino superior brasileiro continuarão se dando, prioritariamente pela via privada, inclusive
com recursos públicos como é o caso do ProUni e uma outra grande política para a área,
divisada nesse projeto de lei, o Decreto n. 6096/2007, que é o Reuni.
No século XX, o Brasil consolidou, assim, seu sistema de educação superior, que
será abordado a seguir, com organização e estruturação em dois segmentos bem definidos e
distintos: um público e um privado.

2.2

Organização e Estrutura do Ensino Superior Privado no Brasil
A educação superior brasileira abarca, hoje, um sistema complexo e diversificado

de instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (confessionais,
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particulares, comunitárias e filantrópicas). Os cursos de graduação oferecem formação em
nível de bacharelado, licenciatura e tecnológica. Também faz parte desse nível de ensino a
pós-graduação, que compreende cursos de especialização, programas de mestrado e
doutorado, cabendo ressaltar o crescimento intenso dos cursos de graduação à distância,
nos últimos anos (NEVES, 2012).
Do ponto de vista legal, na trajetória da expansão da educação superior póspromulgação das Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), destaca-se o Decreto nº
2.306 de agosto de 1997, que define a nova estrutura e classificação das IES, e estabelece,
pela primeira vez, de forma clara, a distinção entre as instituições privadas sem fins
lucrativos das com fins lucrativos. Valdemar Sguissardi (2013) destaca esse dispositivo
legal como propulsor da rápida transformação no quadro de distribuição e evolução das
Instituições de Ensino Superior (IES) e das matrículas de graduação no país,
principalmente a partir dos últimos anos da década de 1990. O decreto 2.306/97, em seu
artigo 7º legaliza:

As instituições privadas de ensino classificadas como particulares, em
sentido estrito, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil,
quando mantidas e administradas por pessoa física, ficam submetidas ao
regime de legislação mercantil, quanto aos encargos fiscais, parafiscais e
trabalhistas, como se comerciais fossem, equiparados seus mantenedores
e administradores ao comerciante em nome individual (BRASIL, 1997).

A partir de 1999, o Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)14 começa a fazer a separação entre as IES
privadas (sem fins lucrativos) e as IES particulares (privadas com fins lucrativos). Os
autores Estefânia Tumenas Mello e Eddy Ervin Eltermann (2012), na Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), na região Sul do país, relatam que o
processo de expansão das IES privadas (89,4%) é muito superior ao número de IES
públicas (10,6%). Os mesmos autores apontam que a expressão maior da mudança do
panorama das IES brasileiras foi arquitetada por um conjunto de medidas legais nos anos
1990, entre as quais a LDB de 1996 que, no capítulo “Educação Superior”, aponta para a
diferenciação e flexibilização da oferta de ensino, definindo a sua organização.
14

A partir de 2010, a distinção entre privadas (confessionais e comunitárias, sem fins lucrativos) e
particulares (com fins lucrativos) deixou de constar do Censo do Inep, sem que se tornassem públicas as
razões, retornando-se à denominação genérica de privadas (SGUISSARDI, 2013).
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Posteriormente, o Decreto 5.773 de 09/05/06, modifica o artigo 44 da LDB, ao destacar no
credenciamento a reorganização das IES em: Faculdades, Centros Universitários e
Universidades.
Maria de Lourdes Fávero e Valdemar Sguissardi (2012) descrevem a evolução nos
dados percentuais de distribuição do número de matrículas por natureza de instituição
(pública, privada e particular), do período de 1999 a 2010, sendo verificado que as IES
públicas reduziram seu percentual nessa distribuição de 35,1% para 26,8%; as privadas, de
37,4% para apenas 11%; e as particulares mais do que duplicaram sua participação,
passando de 27,5% para 62,1%. Esses autores ainda acrescentam que, por não haver um
projeto político-educacional, no qual se articulam efetivamente o político, o econômico e o
acadêmico-científico, a expansão das instituições de ensino superior no país ocorria e
ocorre, frequentemente, de forma distorcida e marcada pela ausência de planejamento e de
preocupação com a natureza pública, privada ou particular dessas instituições, sendo
necessário estabelecer medidas de reforma e ampliação das universidades e demais
instituições de ensino superior, mediante as quais elas ofereçam respostas adequadas às
necessidades da sociedade e a suas transformações.
Segundo dados do Censo da Educação Superior 2014, realizado pelo INEP (2015) a
educação superior brasileira registrou 7,8 milhões de matrículas na graduação, um aumento
de 6,8% em relação a 2013, demonstrando que o país continua a expandir o acesso a essa
modalidade de ensino. No ano de 2014, mais de 3.110.848 de estudantes ingressaram em
cursos de graduação, 82,3% deles em instituições privadas (2.562.306), enquanto 17,6%
(548.542) ingressaram em instituições públicas.
Outro fator relevante para a avaliação da expansão do ensino superior no Brasil é a
organização da oferta dos cursos. A autora Clarissa Neves (2013) apontou que as
instituições públicas, gratuitas e disputadas por grande quantidade de candidatos, até
meados da década de 1990, com poucas exceções, ofereciam seus cursos durante o dia,
fato esse que dificultava o acesso dos candidatos que precisassem trabalhar, além de uma
acirrada forma de seleção dos candidatos. Por sua vez, a organização da oferta do ensino
nas IES particulares sempre levou em consideração as necessidades de uma clientela que
precisa trabalhar e que depende do próprio sustento para manter-se no ensino superior, com
um processo de seleção menos rigoroso. No entanto, o valor das mensalidades era um
impedimento para um maior acesso de estudantes de baixa renda. Ainda complementa
(2013, p. 279) que, “a partir de fins dos anos de 1990 que se pode constatar uma mudança
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nesse cenário”. As mudanças econômicas decorrentes do Plano Real, que resultaram em
uma estabilidade da economia do país, propiciaram uma ampliação do acesso ao ensino
superior público, com a criação de cursos noturnos e diversificação da oferta de cursos,
além de um aumento da taxa de crescimento do ensino superior particular, imprimindo ao
processo uma acirrada concorrência.
Geraldo Romanelli (2003) também se expressa quanto à expansão acelerada das
Instituições de Ensino Superior (IES), iniciada nos anos de 1960, mencionando que os
estabelecimentos de ensino superior privado são regidos pelas leis de mercado, oferecendo
cursos que exigem poucos investimentos para implantação e a qualidade da formação dos
alunos fica subordinada a critérios de rentabilidade financeira. Segundo o autor, a
ampliação do número de vagas nos cursos noturnos possibilita a criação de oportunidades
para uma clientela oriunda de famílias de camadas médias, que se mostram dispostas a
uma mobilização expressiva para a obtenção de um diploma para que se afirmem em um
contexto socioeconômico e cultural que possibilite uma ascensão social.
Essas mudanças no ensino superior privado acolhem a aceleração da economia no
país e, ao mesmo tempo, dela se beneficiam. Helena Sampaio (2011) analisa que, a partir
de 2006, cerca de 20 milhões de brasileiros passaram a pertencer à classe C. O reflexo do
fenômeno é imediato na educação superior: a participação de alunos da classe C nas
instituições de ensino superior passou de 16% para 23%, o que corresponde a 2,1 milhões
de novos alunos num período de 8 anos. Cerca de 70% dos alunos que ingressaram no
ensino superior o fez quatro anos após ter concluído o ensino médio. Ela conclui que, sem
dúvida, é esse novo contingente que está alimentando o crescimento do setor privado no
país e orientando a nova configuração do sistema de ensino superior.
A expansão quantitativa do ensino superior, para Nadir Zago (2005), está apoiada,
sobremaneira, no fortalecimento do setor privado, em detrimento do ensino público,
fenômeno esse que está relacionado ao sistema econômico capitalista mundial e ao
processo mercantilista do ensino superior.
Completando essa linha de pensamento, para Olgaíses Maués (2011), a expansão de
instituições, cursos e vagas nos últimos anos pode dar uma visão do recuo do público e do
avanço do privado/mercantil na Educação Superior.
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A autora defende que
As políticas de educação superior implementadas nos últimos 16 anos
têm trazido a marca da privatização, da mercadorização e do
empresariamento da educação. O ajuste neoliberal que o país viveu impôs
o corte dos gastos públicos, o enxugamento da máquina administrativa,
levando a uma reforma do Estado que ganhou ares de gerente e avaliador
(MAUÉS, 2011, p. 3).

Alguns números revelam o traço mais marcante da expansão do sistema de ensino
superior no Brasil, ou seja, a ampliação da oferta vem se dando prioritariamente nas
instituições privadas e confessionais. O Censo da Educação Superior, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2015)
aponta os seguintes dados de informações estatísticas sobre o ensino superior brasileiro:

1.

O número de Instituições de Ensino Superior no Brasil apresentou um

crescimento expressivo ao longo da última década (71,0% de crescimento de 2001 a 2010),
sendo perceptível uma tendência atual para a estabilização do número de IES. O número
atual, segundo o censo de 2014, é de 2.368 instituições, sendo que 2.070 dessas (87,4%)
são da rede privada, nas categorias de universidade, centro universitário e faculdade. A
tabela 1 apresenta dados sobre a evolução dos números das instituições de ensino superior
nos anos de 2003 a 2014.

2.

Existência de 32.878 cursos de graduação oferecidos pelas IES, computando

todas as modalidades de ensino. As instituições pertencentes à categoria privada são
responsáveis pela oferta de 21.842 cursos (66,4%).
3.

As matrículas de graduação vêm aumentando nos últimos anos, porém, a taxa

de crescimento do número de matrículas por ano tem diminuído. O total geral do número
de matrículas de graduação é de 7.828.013, sendo que 5.867.011 (75,0%) estão
relacionadas às instituições privadas. Esses dados estão representados na tabela 2 que, por
categoria administrativa, mostra um resumo estatístico do crescimento do número de
instituições, de matrículas de oferta de cursos das IES.
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Tabela 1 – Número de Instituições de Educação Superior por Organização Acadêmica e
Categoria Administrativa – Brasil – 2003-2014

Instituições
Universidade
Ano

Total

Pública

%

Privada

Centro Universitário
%

Público

%

Privado

Faculdade
%

Pública

%

Privada

%

2003

1.859

79

4,2

84

4,5

3

0,16

78

4,2

86

4,6

1.490

80,1

2004

2.013

83

4,1

86

4,3

3

0,15

104

5,1

104

5,1

1.599

79,4

2005

2.165

90

4,1

86

4,0

3

0,14

111

5,1

105

4,8

1.737

80,2

2006

2.270

92

4,0

86

3,8

4

0,18

115

5,1

119

5,2

1.821

80,2

2007

2.281

96

4,2

87

3,8

4

0,18

116

5,1

116

5,1

1.829

80,2

2008

2.252

97

4,3

86

3,8

5

0,22

119

5,3

100

4,4

1.811

80,4

2009

2.314

100

4,3

86

3,7

7

0,3

120

5,2

103

4,5

1.863

80,5

2010

2.378

101

4,2

89

3,7

7

0,3

119

5,0

133

5,6

1.892

79,6

2011

2.365

102

4,3

88

3,7

7

0,3

124

5,2

135

5,7

1.869

79,0

2012

2.416

108

4,5

85

3,5

10

0,4

129

5,3

146

6,0

1.898

78,5

2013

2.391

111

4,6

84

3,5

10

0,4

130

5,4

140

5,8

1.876

78,5

2014

2.368

111

4,7

84

3,5

11

0,5

136

5,7

136

5,7

1.850

78,1

Fonte: MEC/Inep, 2014

Tabela 2 – Resumo das Estatísticas Gerais da Educação Superior, por Categoria
Administrativa – Brasil – 2014

Categoria Administrativa
Estatísticas Básicas
Número de Instituições
Educação Superior Graduação
Cursos

Total Geral
2.368

32.878

Matrículas
Ingresso Total

7.828.013
3.110.848

Concluintes

1.027.092

Fonte: MEC/Inep, 2014

Pública
Total
%
298 12,6

Privada
Total
%
2.070 87,4

11.036 33,6
1.961.002 25,1

21.842 66,4
5.867.011 74,9

548.542 17,6
241.765 23,5

2.562.306 82,4
785.327 76,5
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O gráfico 1, a seguir, revela os dados sobre o número de matrículas no ensino
superior brasileiro, no período de 1980 a 2013.
Gráfico 1 –

Fonte: MEC/Inep, 2013

4.

A avaliação do perfil do vínculo discente nos cursos de graduação, no ano de

2014, mostra que predomina no cenário do ensino superior brasileiro o gênero feminino, a
modalidade presencial, em rede privada, no nível de bacharelado, em turno noturno. A
idade média dos discentes no momento do ingresso é de 18 anos, e a idade média à
conclusão do curso é de 23 anos, segundo dados do Quadro 1.
Quadro 1 – “Perfil” brasileiro do Vínculo Discente dos Cursos de Graduação, por
Modalidade de Ensino (Presencial e a Distância) – Brasil – 2014

Atributos do Vínculo Discente
de Graduação
Sexo
Categoria Administrativa
Grau Acadêmico
Turno
Idade (ingresso)
Idade (concluinte)
Fonte: MEC/Inep, 2014. Quadro elaborado pela Deed/Inep.

Modalidade de Ensino
Presencial

A Distância

Feminino

Feminino

Privada

Privada

Bacharelado

Licenciatura

Noturno

Não se aplica

18

26

23

33
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5.

Na categoria privada, as áreas mais expressivas em número de matrículas na

graduação, segundo área geral do curso, são Ciências Sociais, Negócios e Direito. Com
relação aos 10 maiores cursos de graduação, de acordo com o número de matrículas, de
ingressantes e de concluintes, estão na ordem de classificação: Direito, Administração,
Pedagogia e Ciências Contábeis, em conformidade com o interesse de estudo desta
pesquisa.
Os gráficos 2, 3 e 4, a seguir, mostram os resultados do Censo da Educação
Superior, em 2013, quanto à porcentagem de estudantes ingressantes, matriculados e
concluintes nos diversos cursos, segundo o gênero.
Gráfico 2 – Ingressantes na Educação Superior por gênero - Brasil – 2013

Ingressantes
45%
Masculino

55%
Feminino

Fonte: MEC/Inep, 2013

Gráfico 3 – Matrículas na Educação Superior por gênero - Brasil – 2013

Matrículas
55%
Feminino

Fonte: MEC/Inep, 2013

45%
Masculino
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Gráfico 4 – Concluintes na Educação Superior por gênero - Brasil – 2013

Concluintes
41%
Masculino

59%
Feminino

Fonte: MEC/Inep, 2013

O quadro 2 mostra os resultados referentes ao número de matrículas dos cursos de
graduação, segundo o gênero.
Quadro 2 – Dez maiores cursos de graduação em número de matrículas, por gênero –
Brasil – 2013

Curso
Feminino
Pedagogia
568.030
Administração
445.226
Direito
414.869
Enfermagem
194.166
Ciências Contábeis
191.298
Serviço Social
157.919
Psicologia
146.347
Gestão de Pessoas
138.243
Fisioterapia
88.007
Arquitetura e Urbanismo
79.293
Total
2.423.398

%
23,4
18,4
17,1
8,1
7,9
6,5
6,1
5,7
3,6
3,2
100

Curso
Masculino
Direito
Administração
Engenharia Civil
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Educador Físico
Análise de Sistemas
Total

355.020
354.888
183.297
136.733
106.266
97.658
91.802
74.840
71.215
66.383
1.538.102

%
23,1
23,1
11,9
8,9
7
6,3
5,9
4,9
4,6
4,3
100

Fonte: MEC/Inep – Nota: Os cursos sem as cores estão entre os 10 maiores cursos nos dois gêneros.

A ampliação da procura por educação superior é uma das tendências centrais na
sociedade contemporânea. Clarissa Neves, Leandro Raizer e Rochele Fachinetto (2007) já
destacavam que, dentre os fatores que têm contribuído para esse processo, destacam-se a
defesa dos direitos sociais por mais educação, a valorização do conhecimento científico, a
necessidade de aquisição de mais competências para enfrentar o mercado de trabalho, a
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aspiração das famílias por mobilidade social e outros benefícios proporcionados pela
educação.
Na perspectiva de Romanelli (2003), um dos fatos mais significativos do
redimensionamento das universidades é o aumento da participação feminina na clientela
dos cursos superiores, relacionado às transformações ocorridas na sociedade brasileira e
mudanças nas concepções das representações do sexo feminino, que abriram o mercado de
trabalho para as mulheres.
Os índices de escolaridade entre as mulheres são relatados por vários autores,
dentre eles Marília Pinto de Carvalho (2004, p. 259) que considera que

Há algumas décadas, as estatísticas nacionais vêm indicando uma nítida
diferença de desempenho escolar entre meninos e meninas. Em relação ao
tempo de estudo, por exemplo, os homens tinham em 1960 2,4anos em
média e as mulheres 1,9, o que significa que o acesso à escola era em
geral muito baixo e ainda pior para as mulheres.

A autora ainda acrescenta que, a partir da década de 1960, pôde-se verificar uma
ampliação significativa do acesso à escola, com médias nacionais maiores em termos de
anos de escolaridade, sendo predominante a presença do sexo feminino, indicando que as
mulheres foram as maiores beneficiadas deste processo (CARVALHO, 2003).
A seguir, analisaremos a instituição de ensino superior privado escolhida para a
análise de pesquisa, o Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves
(IPTAN), elencando dados gerais, de regionalização e dos cursos selecionados como
objeto de estudo.
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2.3

Revelando o campo empírico - A Instituição IPTAN

Fonte: https://www.google.com.br – IPTAN – 2016

2.3.1 Região de inserção e identificação
O Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves (IPTAN)
tem sede e foro na cidade de São João del-Rei/MG, que está distante 183 Km da capital do
estado, Belo Horizonte e tem uma população estimada de 89.378 habitantes em 2015, IDH
de 0,758 (2010) e PIB per capita de R$ 16.777,67 segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2015). É o município sede administrativa da Região Campo
das Vertentes, composta pelos municípios de Barbacena, Carrancas, Conceição da Barra de
Minas, Coronel Xavier Chaves, Ibertioga, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Prados,
Piedade do Rio Grande, Ritápolis, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Com pouco mais de
300 anos de existência e uma localização privilegiada, a economia de São João del-Rei,
além do setor educacional, gira também em torno do turismo colonial histórico, comércio,
tecelagem, agricultura e pecuária.
A mesorregião do Campo das Vertentes é uma das doze que compõem o estado de
Minas Gerais. Formada por 36 municípios, divide-se em três microrregiões: Barbacena,
Lavras e São João del-Rei. Sua população média é de 546.007 habitantes, gerando uma
densidade demográfica de 43,5 habitantes por Km. O Campo das Vertentes possui,
segundo dados do censo, PIB per capita em torno de R$ 5.586,23.
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Figura 3 – Mapa com a localização geográfica de São João del-Rei/MG

Fonte: https://www.google.com.br/maps

O Campo das Vertentes tem como mesorregiões limítrofes a região Metropolitana
de Belo Horizonte, o Oeste de Minas, o Sul de Minas e a Zona da Mata, sendo
considerado, devido a essa característica, ponto estratégico no estado. A mesorregião do
Campo das Vertentes tem 26 municípios mais próximos da cidade de São João del-Rei,
sendo estes: Andrelândia, Barbacena, Barroso, Bom Sucesso, Carrancas, Conceição da
Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, Ingaí,
Itumirim, Itutinga, Lagoa Dourada, Lavras, Madre de Deus de Minas, Minduri, Nazareno,
Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São
Tiago, São Vicente de Minas e Tiradentes. Nessas cidades, a demanda do Ensino Médio se
mostra significativa, com perspectiva de crescimento para os próximos anos. Em São João
del-Rei, no ano de 2015, as matrículas no ensino fundamental foram um total de 10.304
alunos e no ensino médio de 3.353 alunos, ofertados em escolas públicas municipais e
estaduais, principalmente, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2015).
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Figura 4 – Mapa da Mesorregião de Campo das Vertentes – microrregiões de Lavras, São
João del-Rei e Barbacena

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregião_do_Campo_das_Vertentes

Dessa forma, percebe-se que a comunidade escolar presente no Ensino Médio da
região apresenta um número relevante e sabe-se que grande parte desses alunos busca o
ensino superior, até mesmo em outros centros, quando não o encontram na região.
Existem, nessa mesorregião, instituições educacionais de ensino superior
presencial. Entre elas destacam-se as instituições públicas, o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET), o IF Sudeste de Minas Gerais, a Universidade
Federal de Lavras e a Universidade Federal de São João del-Rei. Dentre a rede de ensino
superior privado, a Universidade Presidente Antônio Carlos, sediada em Barbacena,
o Centro Universitário de Lavras, em Lavras e o IPTAN, em São João del-Rei. Todas estas
podem oferecer vagas e receber estudantes oriundos da própria região do Campo das
Vertentes.
Verifica-se, na mesorregião, uma predominância do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio sobre outros níveis de formação educacional, como o tecnológico e o
superior, razão pela qual a existência do IPTAN, na cidade-sede de São João del-Rei, se
justifica sobremaneira, especialmente por se tratar de uma das poucas instituições de
ensino superior da rede privada da região (IPTAN, 2015).
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Os cursos de formação superior do IPTAN atendem à demanda tanto da cidadesede de São João del-Rei, quanto à demanda das outras 35 cidades que compõem a
mesorregião do Campo das Vertentes. O IPTAN, juntamente com a Universidade Federal
de São João del-Rei (UFSJ) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF
Sudeste MG), transformou a cidade em um polo universitário.
Figura 5 – Microrregião de São João del-Rei/MG

Fonte: http://docplayer.com.br

Nesse contexto educacional, o IPTAN vislumbra possibilidades de novos
empreendimentos e, por meio de seus cursos superiores, a formação de profissionais
capacitados em várias áreas de conhecimento.

2.3.2 Breve histórico do IPTAN
O Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves foi criado
por iniciativa particular do odontólogo Afrânio Arnaldo de Sousa e da professora
Especialista em História Ilda Rosa de Souza Cunha, no ano de 2000, ao se considerar a
comemoração dos trezentos anos de história da cidade de São João del-Rei. É um
estabelecimento de ensino superior mantido pela entidade Instituto de Ensino Superior
Presidente Tancredo de Almeida Neves Ltda., regido pela legislação federal e estadual,
pelo contrato social da entidade mantenedora e pelas normas do regimento interno do
Instituto. O IPTAN tem organização acadêmica de faculdade, credenciada pelo Ministério
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da Educação (MEC), em categoria administrativa de instituição privada com fins
lucrativos. Oferece aos candidatos, como forma de ingresso, o vestibular; financiamento
estudantil pelo FIES e PROUNI, baseado na nota obtida no ENEM e um programa de
concessão de crédito privado, além da oferta de bolsas da FAPEMIG a partir do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica.
No ano de 2016, ofereceu à sociedade onze cursos de graduação, a saber:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia de Produção, Gestão da Tecnologia da Informação, Medicina,
Odontologia e Pedagogia. Seu corpo docente é formado por, aproximadamente, 120
professores e seu quadro discente por 2.000 estudantes matriculados, procedentes da
microrregião de São João del-Rei.
Em relação aos atos legais que merecem destaque, o IPTAN obteve seu
recredenciamento institucional, realizado pelo MEC, no ano de 2012 (Portaria MEC nº
1.156 de 13/09/2012) e, atualmente, um processo para recredenciamento como centro
universitário e construção de novo campus estão em andamento.
Dentre os cursos oferecidos, até o ano de 2016, os cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Gestão da
Tecnologia da Informação e Pedagogia estão autorizados e reconhecidos; os cursos de
Educação Física (Bacharelado), Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Medicina e
Odontologia estão autorizados pelo MEC. Outros cursos de graduação e de pós-graduação
serão oferecidos pelo Instituto, com o objetivo de cumprir um amplo planejamento
acadêmico e consolidar sua atuação na região do Campo das Vertentes, cujas metas de
médio prazo encontram-se em fase de concretização.

2.3.3 O perfil dos cursos investigados
2.3.3.1 O curso de Administração
O curso de Bacharelado em Administração, modalidade presencial, iniciou suas
atividades em fevereiro de 2009, possuindo atualmente cerca de 365 alunos matriculados,
divididos em oito turmas, do primeiro ao oitavo período. O 4º período possui um total de
43 alunos, sendo que 31 deles são do sexo feminino (72,1%) e o 8º período tem um total de
84 alunos, sendo que 51,2% são mulheres (43 estudantes), conforme demonstrado no
quadro 3 e no gráfico 5.
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A instituição oferece 120 vagas anualmente, turno noturno, com vestibulares
semestrais. Obteve sua autorização de funcionamento pelo MEC com nota 5 e, em
setembro de 2014, recebeu o Selo Guia do Estudante GE Profissões Vestibular 2015.
O curso de Administração tem duração de 04 anos, equivalentes a 800 dias letivos,
com regime de matrícula seriado semestral e valor referente à mensalidade anual de R$
498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), reajustáveis conforme políticas
governamentais. A integralização deve ocorrer no tempo máximo de 06 anos,
correspondentes a 12 períodos semestrais. A carga horária total do curso é de 3.164 horasrelógio de efetivo trabalho escolar, nestas incluídas aulas teóricas e práticas, inclusive o
estágio supervisionado e atividades complementares.
A proposta curricular do curso de Administração fundamenta-se na Resolução
CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, que trata das diretrizes curriculares nacionais dos
cursos de graduação em Administração, com uma composição curricular que inclui
disciplinas de formação básica, nos dois primeiros anos; disciplinas de formação
profissional, a partir do terceiro ano; disciplinas de estudos quantitativos e suas
tecnologias; disciplinas eletivas e complementares.
Quanto à área de atuação dos egressos, segundo o Projeto Pedagógico de Curso
(IPTAN, 2015), a instituição busca formar administradores aptos a atuar em todos os tipos
de empresas e em diferentes ramos de atividades, podendo o profissional seguir carreira
como diretor, gerente, consultor técnico, na administração geral ou pública.
Quadro 3 – Demonstrativo do corpo discente dos 4º e 8º períodos dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016

Curso

% mulheres

Total alunos

Total mulheres

4º Admin.

43

31

72,1%

8º Admin.

84

43

51,2%

4º C. Cont.

39

28

71,8%

8º C. Cont.

54

36

66,7%

Total

220

138

62,7%

Fonte: Santos (2017)
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Gráfico 5 – Demonstrativo do corpo discente dos 4º e 8º períodos dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016
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2.3.3.2 O curso de Ciências Contábeis
O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, modalidade presencial, oferece
anualmente 120 vagas, sendo 60 alunos por semestre. O corpo discente no ano de 2016 é
de, aproximadamente, 193 alunos matriculados, sendo a forma de ingresso por processo
seletivo, vestibular, turno noturno, carga horária de 3.700 h. O quadro discente do 4º
período é composto por um total de 39 alunos, sendo que 28 deles são do sexo feminino
(71,8%) e do 8º período são 54 alunos no total e um percentual de 66,7% de mulheres (36
estudantes), como demonstrado no quadro 3 e no gráfico 5.
Duração mínima de 4 anos, de integralização curricular de 8 semestres e duração
máxima de integralização curricular de 12 semestres. O regime de matrícula é seriado
semestral, em 8 períodos, e valor referente à mensalidade anual de R$ 487,00
(quatrocentos e oitenta e sete reais), reajustáveis conforme políticas governamentais.
O curso possui uma empresa júnior, “Vertentes Consultoria Júnior”, formada por
estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, orientados por
professores específicos dos cursos. Ela desenvolve projetos e presta serviços de consultoria
e assessoria adaptados às necessidades dos clientes, com foco em diversas áreas de negócio
e em atividades como diagnóstico empresarial, pesquisa de mercado, organização de

66

eventos, treinamento, dentre outras. A Empresa Júnior é um laboratório previsto no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Contábeis, com funcionamento em anexo ao
IPTAN. Sem fins lucrativos, possui funções deliberativa, informativa, fiscalizadora,
consultiva e tem como objetivo básico proporcionar aos estudantes a aplicação prática de
conhecimentos teóricos relativos às áreas de formação profissional específica, prestando
consultoria na área de Administração e Contabilidade para empresas da região.
A composição curricular do curso de Ciências Contábeis inclui, conforme a
Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, disciplinas de formação básica,
disciplinas de formação profissional, disciplinas de estudos quantitativos e suas tecnologias
e disciplinas complementares. A organização curricular proposta atende as diretrizes
curriculares do curso, complementada pela Proposta Curricular para os Cursos de Ciências
Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Quanto à área de atuação dos egressos, segundo o Projeto Pedagógico de Curso
(IPTAN, 2015), a instituição busca formar bacharéis em Ciências Contábeis para operar e
obter o máximo de resultados econômico-financeiros, a solução de problemas relativos às
áreas contábil, financeira, de custos e gerencial.
Após essa breve e, ao que me parece, necessária inserção no campo empírico,
retomo aqui os objetivos da pesquisa. O presente estudo objetivou investigar, descrever e
analisar o processo de busca pela escolarização superior das mulheres das camadas médias,
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - São João del-Rei - MG,
abordando as questões sobre a escolha do curso e da instituição, do contexto que permeia
essa experiência, com vistas à compreensão do significado do diploma, relacionando os
conceitos da Sociologia da Educação e estudos do Gênero no processo de formação dessas
estudantes.
Pretendemos, assim, esclarecer o contexto que permeia as experiências e as
trajetórias das mulheres das camadas médias da sociedade que escolheram estudar
Administração e Ciências Contábeis no IPTAN. Passo, pois, a apresentar o perfil dessas
estudantes, de acordo com a análise dos dados obtidos pela pesquisa.
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3

AS MULHERES NO ENSINO SUPERIOR

Neste capítulo, abordaremos a história do movimento de escolarização da mulher,
especificamente no ensino superior, com ênfase às características gerais, trajetória escolar,
grau de escolaridade e condições de trabalho dos familiares e das estudantes do curso de
Administração e Ciências Contábeis no cenário brasileiro e no IPTAN.
A história da presença feminina nas instituições de ensino superior no Brasil tem
início basicamente no século XIX, sendo esse acesso marcado por uma cultura patriarcal e
conservadora, de forma gradativa e diversificada. Somente a partir do final do século XIX,
as mulheres brasileiras adquiriram o direito de ingressar no ensino superior. O pioneirismo
do acesso feminino à universidade, segundo Delcele Queiroz (2001), cabe a uma médica,
formada pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1887, quando um Decreto de lei
sancionado por D. Pedro II autorizou o ingresso das mulheres em tal modalidade15.
A esse dado somam-se as colocações de Écio Portes (2001), o qual menciona que
às mulheres não era permitido frequentar as academias jurídicas até o final do século XIX,
sendo esse impedimento rompido em decorrência de discussões sobre liberdades, colocado
em pauta à época da proclamação da República e da abolição da escravatura. Autores
citados por Portes, como Clóvis Bevilaqua (1927) e Spencer Vampré (1977) relatam que,
em 1888 e em 1902, formaram-se as primeiras senhoras na Faculdade de Direito do Recife
e na Academia Jurídica de São Paulo.
Kátia Borges, Maria Helena Ide e Sara Jane Durães (2010) relatam que pelos
grandes centros urbanos do século XIX também circulavam informações sobre o
feminismo, reivindicando o ensino não diferenciado entre homens e mulheres (primeira
onda do feminismo)16. Contudo, o ingresso de mulheres no ensino superior foi gradativo,
limitado, diferenciado e marcado pela exclusão tanto social quanto econômica.

15

Em 19 de abril de 1879, D. Pedro II faz aprovar uma lei autorizando a presença feminina nos cursos
superiores. A decisão do Imperador deveu-se ao episódio vivido por Augusta Generosa Estrela, que tendo se
diplomado em Medicina, em Nova York, em 1876, com uma bolsa de estudos concedida pelo próprio
Imperador, foi impedida de exercer a profissão ao retornar ao Brasil (BLAY; CONCEIÇÃO, 1991).
16
Conforme Joana Maria Pedro (2005), o movimento de mulheres, como movimento social evidente, viveu
algumas fases. A “primeira onda” surgiu e se desenvolveu no final do século XIX e centrou-se nas
reivindicações dos direitos políticos (direito ao voto), dos direitos sociais e econômicos (trabalho
remunerado, estudo, propriedade, herança).
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As mesmas autoras (2010, p.4) descrevem que
Após a segunda metade do século 20, com a crescente necessidade de
recursos humanos para atividades estratégicas, como as ciências e o
movimento de liberação feminina (2ª onda do movimento feminista)17,
com a publicação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, no
final dos anos de 1960, aumentou a procura das mulheres por uma
formação profissional, especialmente na universidade.

Dada a história dos próprios estudos feministas, que se originaram da busca para
dar visibilidade às experiências das mulheres, foi relevante elucidar os estudos sobre
“educação feminina” e “mulheres na educação”, vertente ainda marcante no campo. Dessa
maneira, Cláudia Pereira Vianna et al (2011) relatam ser importante a discussão sobre a
educação formal, sexualidade e gênero, em intuito de resgatar a relevância e a atualidade
dessas questões do campo educacional, em seus diferentes níveis (da Educação Infantil à
pós-graduação) e diferentes contextos (das políticas educacionais às relações entre família
e escola).
Segundo os dados analisados por Alceu Ferraro (2010), essa inversão em favor das
mulheres se manifesta em termos tanto de média de anos de estudo cursados quanto de
taxa de analfabetismo, verificada desde o último quartel do século XIX, mostrando que
esse forte movimento de escolarização da mulher vem de longa data.
Fúlvia Rosemberg (2005) relata que as ações do governo brasileiro visando à
igualdade de oportunidades de gênero e raça na educação são bastante recentes, com início
na década de 1980, sendo decorrente da rearticulação dos movimentos sociais durante o
combate à ditadura militar e reinstalação de governos democráticos. A Constituição de
1988 foi um marco no reconhecimento de igualdades de direito para os grupos subalternos,
abrindo perspectivas mais incisivas de combate ao racismo e de reconhecimento dos povos
indígenas.
Embora presentes de forma significativa pelo menos desde os anos de 1970, após a
Constituição de 1988, as temáticas de gênero e sexualidade ganharam força no debate
nacional sobre direitos sociais e na produção acadêmica. Na área da Educação, essa
retomada se deu de forma mais intensa a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique
Cardoso, que manteve uma agenda referente a gênero e sexualidade destinada a eliminar a
17

A “segunda onda” emergiu depois da Segunda Guerra Mundial, e priorizou as lutas pelo direito ao corpo,
ao prazer, e contra o patriarcado – entendido como o poder dos homens na subordinação das mulheres. Para a
autora “naquele momento, uma das palavras de ordem era: o privado é político” (PEDRO, 2005, p.79).
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discriminação contra as mulheres, juntamente com as Metas do Milênio e da Conferência
de Dacar18, relatam Vianna et al (2011). A terceira meta do Projeto Milênio refere-se à
promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres, prevista como
medida necessária para a melhoria das condições de vida pela Organização das Nações
Unidas (ONU).
Foi também em meados dos anos de 1990 que um importante foco de produção de
pesquisas sobre mulheres e relações de gênero no Brasil, nos Concursos de Dotações para
Pesquisas desta temática, organizados pela Fundação Carlos Chagas, passaram a apoiar
deliberadamente uma cota de pesquisas especificamente voltadas para a educação
(ROSEMBERG, 2002).
Algumas observações quanto à escolarização das mulheres foram apontadas por
Ferraro (2010, p. 509):
As médias mais elevadas de anos de estudo encontradas em 2000 na
geração 1970/1980 (7,8 anos de estudo para as mulheres e 7,0 para os
homens) representam aproximadamente três vezes as médias apuradas
nas gerações de homens e mulheres nascidos (as) até 1920; duas vezes as
médias nas gerações de 1930/1940 e uma e meia vez as médias nas
gerações 1940/1950.

O autor ainda complementa que isso significa que, na medida em que se passa das
gerações mais velhas para as mais novas, a média de anos de estudo aumenta tanto entre
homens como entre mulheres. No entanto, observa-se uma marcante inversão histórica na
relação entre sexo e escolarização.
Em relação aos anos médios de estudo, os achados de Marília Pinto de Carvalho
(2012), mostram que o tema das diferenças de desempenho escolar entre os sexos está
presente nos debates educacionais brasileiros pelo menos desde os anos 1970, quando
pesquisadores chamaram a atenção para o fato de as mulheres obterem maiores índices de
sucesso. Portanto, ao longo dos últimos 40 anos, assistiu-se não só a uma ampliação muito
grande do acesso à escola, mas também a uma inversão entre os grupos por sexo indicando
que as mulheres foram as maiores beneficiadas. A autora menciona, também, a história dos
primeiros estudos sobre as diferenças entre os sexos, citando Gilda Olinto Silva (1993)
que, em um estudo inovador e pioneiro, articulou hipóteses sobre as determinações de
18

Em 2000, o Brasil foi um dos 155 governos signatários da Declaração de Jomtien, elaborada na
Conferência Mundial de Educação para Todos (Tailândia) e ratificada na Cúpula Mundial Educação para
Todos, em Dacar (Senegal).

70

classe e gênero que definiriam valores e hábitos, afirmando que “no Brasil, pertencer ao
gênero feminino aumenta as chances de a pessoa ir para a escola e nela permanecer por
mais tempo” (SILVA, 1993, p. 75).
Ferraro (2010) colabora, dizendo que tal situação pode ser exemplificada com o
perfil da educação do último quartel do século XIX, que mostrava que esse movimento de
escolarização da mulher vem de longa data, às avessas de valores e pretensões da
sociedade, apontando para concepções, valores e práticas efetivas de pais e meninas quanto
à escolarização e ao papel e lugar da mulher na sociedade19.
Nas últimas décadas, as estatísticas educacionais brasileiras apontam uma expansão
do sistema educacional e, de modo consistente, melhores indicadores para as mulheres que
para os homens, independentemente de sua cor/raça, local ou região de residência e nível
de renda familiar.
Por análise dos dados do Censo 2000, Fúlvia Rosemberg (2005) esclarece que outra
diferenciação a ser considerada refere-se aos ramos de ensino, especialmente no ensino
médio e superior. A bipolarização humanas e exatas, carreiras “mais fáceis” e “mais
difíceis” para alguns; de gênero feminino e masculino para outros foi um fenômeno
persistente. Estudos revelaram a persistência, na década de 1990, de carreiras universitárias
com predomínio masculino intenso, como engenharias civil, elétrica e mecânica, outras
com predomínio feminino, como odontologia, jornalismo, letras, matemática e outras
tendendo ao equilíbrio, como a administração, direito e medicina veterinária. Há muito que
se nota uma tendência a que mulheres prossigam, no ensino superior, carreiras de menor
prestígio. Para ela, as poucas pesquisas daquele tempo, sejam elas teses/dissertações ou
não, que adentravam nesse campo, contribuíram para a compreensão das tendências da
educação formal de homens e mulheres: uma tendência menos intensa ao maior êxito de
19

Cabe aqui lembrar quais eram os padrões de educação das meninas e mulheres antes do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, de 1932. A burguesia cursava o ensino secundário e as mulheres da classe
burguesa, a Escola Normal, menos para se profissionalizarem e mais para se prepararem para o seu "destino
social" de mães de família e esposas. Assim, o currículo e os conteúdos dessa Escola Normal estavam
voltados para essa finalidade. Os pioneiros reivindicavam a implantação da escola única, laica e gratuita,
baseado em um ensino unificado e comum a todos. A escola unificada não permitia ainda, entre alunos de um
e outro sexo, outras separações que não sejam as que aconselham as suas aptidões psicológicas e
profissionais, estabelecendo em todas as instituições "a educação em comum" ou coeducação, que, pondo-os
no mesmo pé de igualdade e envolvendo todo o processo educacional, torna mais econômica a organização
da obra escolar e mais fácil a sua graduação (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO

NOVA, 2006).
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mulheres no sistema de ensino; a permanência de carreiras fortemente guetizadas;
atividades exercidas quase que exclusivamente por mulheres e a sua melhor qualificação
educacional.
Adriano Souza Senkevics (2012) reitera o posicionamento de Fúlvia Rosemberg e
Nina Madsen (2011) quando mencionaram que pesquisas nessa área têm apontado,
repetindo uma tendência que atravessa as últimas cinco décadas, a persistente desigualdade
educacional que favorece a escolarização das mulheres, na medida em que as taxas de
escolarização dessas são superiores às dos homens na educação básica e superior,
resistindo às diferenças étnico-raciais e regionais, muito embora sofra impacto da
geração/idade.
Em análise dos dados apresentados pelo INEP, Fúlvia Rosemberg e Leandro
Andrade (2008) sintetizam, no cenário brasileiro, uma maior presença feminina que
masculina no ensino superior; um melhor aproveitamento escolar das mulheres no ensino
superior que o dos homens; uma tendência mais acentuada nas matrículas em
estabelecimentos situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, assim como entre
pretos, pardos e indígenas que entre brancos.
De acordo com a Fundação Carlos Chagas (2014), tem sido reiterada na literatura, a
associação entre a escolaridade e a participação das mulheres no mundo do trabalho de
forma intensa. As atividades das mulheres que têm nível superior de ensino apresentaram
uma taxa de 82% em 2007, bastante superior à taxa de atividade feminina geral e
masculina.
Tais dados incitam o questionamento dessa pesquisa quanto ao predomínio do
público feminino em cursos superiores considerados de preferência masculinas. Dessa
forma, os estudos acerca do tema educação das mulheres ou educação e gênero vêm, de
acordo com Rosemberg (2001), concitando a atenção de pesquisadores (as) e especialistas
em diferentes países do mundo, inclusive no Brasil, em virtude de uma produção
caracterizada por pouca reflexão teórica e, mesmo informações empíricas, sobre a
educação. Além disso, a interpenetração entre o feminismo como atuação militante e
estudos sobre mulher/relações de gênero deve ser levada em conta, para que se
compreenda este quadro, particularmente no Brasil.
Em seus estudos, Andreia Barreto (2014) aponta que, nos anos de 2009 e 2012,
verificava-se a prevalência feminina nos cursos de ciências humanas e sociais. Em 2009,
de 22 cursos avaliados, 16 cursos apresentaram maioria de mulheres. Entretanto, pelo
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menos três cursos se mostraram mais paritários: Tecnologia em Processos Gerenciais,
Tecnologia em Marketing e Direito. Em outros sete cursos (Administração, Ciências
Contábeis, Design, Comunicação Social, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em
Gestão Financeira e Relações Internacionais), os homens eram minoria, com diferença de
até 20 pontos percentuais. A autora ainda mostra que as mulheres são maioria também
entre os/as concluintes do ensino superior, apresentando números ainda mais significativos.
Em 2012, nas instituições públicas, a diferença foi de 14 pontos percentuais a favor das
mulheres; nas instituições privadas, chegou a 20,6 pontos percentuais. Essa preponderância
de concluintes do sexo feminino pode ser constatada na maior parte das IES, sejam
públicas ou privadas, universidades, centros universitários ou faculdades.
Mas as mulheres não estão igualmente distribuídas nos cursos superiores, nem em
todas as carreiras, segundo Marília Pinto de Carvalho, em entrevista a Nadir Zago e Lea
Paixão (2013). Estão concentradas nas faculdades privadas, em cursos das áreas de
humanidades e naqueles que implicam numa menor competição para o ingresso que, em
geral, resultam num status social mais baixo, seja em termos de recompensa financeira ou
em termos de valorização social.
Jaqueline Leta (2003) relata que, com a presença feminina nas áreas de ciências e
tecnologia, foi possível perceber que cada vez mais as mulheres estão ocupando carreiras
que até então eram prioritariamente ocupadas por homens. Devido a algumas mudanças
ocorridas, como a globalização, o crescimento das ciências e tecnologia, a necessidade
crescente de mão-de-obra especializada, entre outros fatores, a autora aponta para a
existência de uma transformação paradoxal do trabalho que pode contribuir para mudanças
significativas nas relações de gênero, inserindo cada vez mais a mulher no mercado de
trabalho.
Com relação à faixa etária no momento de ingressar na educação superior, Dilvo
Ristoff (2006) chama a atenção para o fato de que mais mulheres do que homens
ingressam na universidade na faixa etária considerada apropriada, de 18 a 24 anos,
merecendo destaque a trajetória das mulheres na graduação, que indica uma taxa de
sucesso maior que a dos homens, no momento do ingresso (56,4%) e no momento da
formatura (63,4%).
A idade de ingresso no nível superior de educação é um indicativo razoável de
posição social. Maria Lígia Barbosa e Carolina Zuccarelli (2014) apontam que, quanto
mais jovens são os ingressantes numa determinada carreira, maiores são as probabilidades
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de

que

esses
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provenientes

de

setores

privilegiados

socioeconomicamente da nossa sociedade.
Ao mesmo tempo, Maria das Dores Machado e Myriam Lins de Barros (2009)
procuram mostrar que as experiências das mulheres dos segmentos médios com nível
educacional elevado, renda própria e atribuição de valores altamente individualizantes à
leitura de suas trajetórias apontam para a presença de valores relacionais, sobretudo no que
se refere à família, à maternidade e aos projetos de conjugalidade. As autoras ainda relatam
que pesquisas realizadas na sociedade brasileira, por Araújo e Scalon (2005) e Venturi,
Recamán e Oliveira (2004), revelaram transformações nas percepções do lugar da mulher
no mundo do trabalho e na esfera privada, associando tais transformações com o grau de
escolaridade e o engajamento das mulheres no mercado de trabalho. Em suas
considerações relatam que os dados obtidos revelam bem a tensão entre os valores
individualistas e os de ordem relacional. As condições e situações de classe e gênero,
construídas em campos sociais específicos, podem determinar as possibilidades de acesso a
bens materiais e simbólicos e a proeminência diferenciada de visões de mundo mais ou
menos individualistas ou relacionais com a família, matrimônio, maternidade e o trabalho.
Análises mais recentes, relatadas por Rosemberg (2013), vêm apontando que, a
partir dos anos 2000, é possível verificar uma tendência à redução dos diferenciais entre
homens e mulheres com relação às áreas do conhecimento. Na verdade, tem-se observado
maior entrada de mulheres em carreiras anteriormente “masculinas” que de homens em
carreiras consideradas “femininas”. É possível que em decorrência desse quadro, o tema
da opção masculina e feminina por carreiras típicas se viu acrescido do interesse por
carreiras atípicas. Novas e oportunas explicações foram entrando no repertório, como
alterações internas nas ocupações, ampliando os perfis de cargos e funções; uma sociedade
mais habituada a encontrar mulheres em ocupações antes masculinas; além de uma
sabedoria das mulheres para uma conciliação entre o cuidado com os filhos e a atividade
profissional.
Em seu texto apresentado na obra “Família e Escola – Novas perspectivas de
análise”, Marília Pinto de Carvalho (2013) se preocupa em apresentar pesquisas que
referenciam o sucesso escolar feminino baseado no próprio esforço e dedicação das
mulheres, mostrando como a educação formal é um importante elemento no processo de
ascensão social e sucesso profissional. Avaliando os resultados da tese de doutorado de
Dília Maria Glória (2007), a autora evidencia e questiona a influência dos fatores
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sociodemogáficos da família (composição e tamanho) e da fratria (ordem de nascimento e
gênero) sobre as estratégias educativas dos pais e trajetórias escolares dos filhos. A autora
considera que não é de se esperar nos grupos sociais econômica e culturalmente mais
favorecidos, a predominância de escolhas femininas por cursos superiores nas áreas de
Ciências Humanas e Sociais, pois tendem a levantar a bandeira da igualdade.
Em direção a esses discursos, Rebeca Contrera Ávila e Écio Antônio Portes (2009,
p. 99) colaboram relatando que, “novas gerações de mulheres estão construindo uma nova
representação de si mesmas, passando da consciência de objetos à consciência de sujeitos”.
Para eles, na atualidade, as jovens que estão entrando na universidade não são tão ingênuas
a ponto de deixarem-se moldar pela ideologia da vocação das carreiras, sem nenhum
questionamento. A escolha de determinadas carreiras, para um grupo de mulheres que
possui maior capital escolar, passa mais pelo viés do desejo do que por uma falsa
consciência ou por uma discriminação de gênero. Ávila e Portes concluem avaliando que o
avanço real do capital escolar, como incorporação cognitiva, propicia e possibilita
escolhas, também reais. Estas escolhas femininas, incluindo a educação, de forma
privilegiada, demonstram a independência dos efeitos das questões de gênero na trajetória
de vida desses sujeitos.
Rebeca Ávila (2010) aponta hipóteses a serem problematizadas sobre a escolha do
curso superior, notadamente a questão da “vocação” feminina e da guetização das carreiras
profissionais no Brasil, visto que, no atual estágio de desenvolvimento da sociedade
brasileira, as mulheres já possuem capital escolar suficiente para escolher o curso e a
carreira que desejarem, sendo essa escolha condicionada a condições materiais de
existência e ao desejo delas próprias, fundamentadas em bases cognitivas, em
conhecimentos construídos ao longo da vida social e escolar.
Por meio de seu estudo, Carolina Borges (2013, p.78) concluiu que vem ocorrendo
uma significativa mudança no padrão das trajetórias de vida das mulheres das classes
médias, influenciando menos seus projetos, emergindo um novo “modelo social de
mulher", mais individualizado, no qual é permitido que elas experimentem realização
profissional e sucesso financeiro.
Mariele Martins (2014), em sua dissertação de mestrado, põe em cena dados
quanto a mudanças em relação ao perfil dos estudantes, referindo-se ao fato de as mulheres
estarem ingressando, cada vez mais, em cursos de bacharelado. Diferentemente do que se
via até a década de 1980, quando elas ingressavam quase que, exclusivamente, nos cursos
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de licenciaturas e nas subáreas da saúde, organizando carreiras em que, mesmo sendo
maioria, mantinham-se em quadros subalternos. Relata ainda que não foi possível, nos
limites de seu trabalho, provar que a ocupação em cursos de bacharelado indica que se
reverterá esta condição de feminilização subalterna, porém o que pode apontar nesse
momento, é a diferente mobilidade dentro de alguns cursos, percebida nos últimos tempos
no Brasil.
Para Neuma Aguiar, Danielle Fernandes e Jorge Alexandre Neves (2007), a
educação apresenta um efeito bastante positivo na determinação do status socioeconômico
das mulheres, assim como as carreiras femininas dependem bem mais dos investimentos
que elas próprias realizam em educação.
No entanto, é importante discutir a persistência de outras desigualdades que
assolam a realidade das mulheres no Brasil. Segundo dados da Fundação Carlos Chagas
(2014), o fato de as trabalhadoras disporem de credenciais de escolaridade superiores aos
seus colegas de trabalho não tem se revertido sempre em ganhos semelhantes, pois os
dados deixam claro que homens e mulheres com igual escolaridade, na maior parte das
situações, obtêm rendimentos diferentes. A desigualdade salarial entre os sexos, por sua
vez, é um fenômeno que se verifica mesmo quando as mulheres apresentam os mesmos
requisitos de escolaridade, número de horas trabalhadas e posição na ocupação do que os
homens. O fato é que, as relações de gênero vão determinar valores diferentes para
profissionais no mercado de trabalho, conforme esse trabalhador seja homem ou mulher.
No último quarto de século, constata-se, no Brasil e no mundo, que as mulheres continuam
submetidas à segregação setorial e ocupacional. Outro parâmetro esclarecedor da condição
e posição atual das mulheres na sociedade é o das ocupações e cargos. A jornada semanal
de trabalho, a posse de carteira de trabalho assinada ou de contrato formal e a contribuição
para a previdência oficial são tradicionais indicadores de regulação e proteção do trabalho
e historicamente, têm mostrado que o trabalho feminino tem sido menos protegido e
regulado do que o masculino.
Diante de tais reflexões, passemos a analisar o perfil nacional da presença das
mulheres nos cursos superiores de Administração e Ciências Contábeis, com o propósito
de tê-lo como referência para análises posteriores.
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3.1

A presença da mulher no ensino superior segundo dados do ENADE

Alguns elementos da presença da mulher no ensino superior podem ser elucidados
pela avaliação dos relatórios dos dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(INEP, 2012). Os dados relatam características socioeconômicas e culturais dos estudantes,
a nível nacional, apontando para uma predominância do público feminino. Desta forma, de
modo comparativo, descreveremos o perfil dos estudantes dos cursos de Administração 20 e
Ciências Contábeis21 no ensino superior brasileiro, a partir dos dados do ENADE,
divulgados pelo INEP (2012).
Os estudantes que frequentam os cursos de Administração eram, em sua maioria,
56,5% do sexo feminino, destas 22,7% tem idade entre 20 e 24 anos, conforme
demonstrado no quadro 4.
Quadro 4 – Distribuição do grupo etário e sexo em % - ENADE/2012 - Administração

Idade
Total
Até 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 anos e mais

Total
100,0%
37,7%
30,2%
15,8%
16,2%

Sexo do inscrito
Masculino
Feminino
43,5%
56,5%
15,0%
22,7%
13,1%
17,2%
7,0%
8,9%
8,5%
7,8%

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE, 2012

No tocante à renda familiar, a média salarial foi de 1,5 a 3 salários mínimos para
14,4% das mulheres e de 9,4% das mesmas para média salarial de 6 a 10 salários mínimos.
Outras alternativas de renda familiar foram citadas: 14,6% das estudantes tinham renda, se
sustentavam e contribuíam com o sustento da família e 21,6% das mesmas declararam ter
renda, além de receber ajuda de outras pessoas para ajudar nos seus estudos. Em relação ao
grau de escolaridade do pai, 21% do sexo feminino declaram que o pai concluiu o ensino

20

O Enade 2012 refere-se à última publicação do Inep para o curso de Administração. Participaram 140.180
estudantes de 1.546 cursos de instituições de ensino superior, sendo predominante o número de instituições
de categoria administrativa privada (87,3%).
21
O Enade 2012 refere-se à última publicação do Inep para o curso de Ciências Contábeis. Contou com
47.041 inscritos presentes, de 860 cursos de instituições de ensino superior, sendo predominante o número de
instituições de categoria administrativa privada (85,2%).
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fundamental até o 5º ano (antiga 4ª série); para 16% do sexo feminino, o pai concluiu o
ensino médio; para 5,9% do sexo feminino o pai possui ensino superior. Quanto à
escolaridade da mãe, 17,7% do sexo feminino declararam possuir mãe com ensino médio e
para 6,2% do mesmo público mãe possui nível superior. Já no extremo oposto, a
escolaridade da mãe apresentou menor proporção (18,2%) no ensino fundamental quando
comparada a do pai. Referente à distribuição do tipo de escola cursada no ensino médio,
segundo o sexo, observou o percentual maior de mulheres que cursou todo o ensino médio
em escolas públicas e se graduavam em IES públicas. Dos que fizeram o ensino médio em
escolas públicas, a maioria que se graduou em IES de categoria privada era do sexo
feminino. Daqueles estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas, a
maioria se graduou em IES públicas e 21,2% se graduaram em IES privadas, conforme
demonstração na tabela 3.
Tabela 3 – Resumo do perfil dos estudantes dos cursos de Adminstração no ensino superior
brasileiro - ENADE/2012 - Administração

Faixa de renda mensal familiar e situação de renda e sustento
De 1,5 até 3 salários mínimos
De 6 até 10 salários mínimos
Tenho renda, mas recebo ajuda de outras pessoas
Tenho renda, me sustento e contribuo com sustento da família
Grau de escolaridade do pai
Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
Ensino médio
Ensino superior
Grau de escolaridade da mãe
Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
Ensino médio
Ensino superior
Tipo de escola cursada no ensino médio e categoria administrativa IES
na graduação
Cursou ensino médio na escola pública e graduou em IES privada
Cursou ensino médio na escola pública e graduou em IES pública
Cursou ensino médio na escola privada e graduou em IES privada
Cursou ensino médio na escola privada e graduou em IES pública

Sexo do inscrito
Masculino Feminino
8,2%
14,4%
9,2%
9,4%
13,8%
21,6%
8,8%
14,6%
13,2%
13,1%
6,5%

21,0%
16,0%
5,9%

11,4%
13,9%
6,9%

18,2%
17,7%
6,2%

60,7%
48,1%
24,9%
40,8%

71,2%
54,7%
18,5%
36,7%

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2012 - Elaboração própria

Do mesmo modo, os dados do ENADE, segundo INEP (2012) sobre o perfil dos
estudantes que frequentam o curso de Ciências Contábeis no ensino superior brasileiro
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constatam que eles eram, em sua maior parte, 59% do sexo feminino, sendo que destas,
21,9% com idade média de 28,4 anos, conforme quadro 5.
Quadro 5 – Distribuição do grupo etário e sexo em % - ENADE/2012 - Ciências Contábeis

Idade
Total
Até 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 anos e mais

Total
100,0%
34,9%
29,8%
17,2%
18,2%

Sexo do inscrito
Masculino
Feminino
41,0%
59,0%
13,0%
21,9%
12,3%
17,4%
7,1%
10,1%
8,6%
9,6%

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE, 2012

A faixa de renda familiar mensal foi de 1,5 a 6 salários mínimos para 11,2%, em
média, das mulheres. A segunda alternativa de renda, citada por 16,7% das estudantes foi
ter renda, sustentar-se e contribuir com o sustento da família. Outra categoria relaciona-se
à declaração de não ter renda, para 5,2% das mulheres. Em relação ao grau de escolaridade
do pai, 24,8% do sexo feminino declaram que o pai concluiu o ensino fundamental até o 5º
ano (antiga 4ª série); para 15,3% do sexo feminino o pai concluiu o ensino médio e para
4,7% do mesmo público o pai possui ensino superior. Quanto à escolaridade da mãe,
21,7% do sexo feminino declararam possuir mãe com ensino fundamental. A escolaridade
da mãe, quando comparada à declarada para o pai, apresentou menor proporção no
primeiro nível de escolaridade, foi relativamente similar nos níveis médio (17,7%) e
superior (4,8%). Quando avaliada a distribuição do tipo de escola cursada no ensino médio,
por sexo dos estudantes, observou o percentual de 65,2% de mulheres que cursou todo o
ensino médio em escolas públicas e se graduavam em IES públicas; 77,4% do mesmo
público se graduaram em IES de categoria privada. Daqueles estudantes que cursaram todo
o ensino médio em escolas privadas, a maioria se graduou em IES públicas, de acordo com
a tabela 4.
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Tabela 4 – Resumo do perfil dos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis no ensino
superior brasileiro - ENADE/2012 - Ciências Contábeis

Faixa de renda mensal familiar e situação de renda e sustento
De 1,5 até 3 salários mínimos
De 6 até 10 salários mínimos
Tenho renda, mas recebo ajuda de outras pessoas
Tenho renda, me sustento e contribuo com sustento da família
Grau de escolaridade do pai
Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
Ensino médio
Ensino superior
Grau de escolaridade da mãe
Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
Ensino médio
Ensino superior
Tipo de escola cursada no ensino médio e categoria administrativa IES
na graduação
Cursou ensino médio na escola pública e graduou em IES privada
Cursou ensino médio na escola pública e graduou em IES pública
Cursou ensino médio na escola privada e graduou em IES privada
Cursou ensino médio na escola privada e graduou em IES pública

Sexo do inscrito
Masculino Feminino
5,6%
9,9%
8,0%
9,7%
11,2%
20,7%
9,3%
16,7%
14,0%
11,7%
4,9%

24,8%
15,3%
4,7%

12,0%
13,3%
4,8%

21,7%
17,7%
4,8%

69,6%
59,4%
17,5%
30,0%

77,4%
65,2%
13,0%
27,0%

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2012 - Elaboração própria

Tais resultados mostram uma tendência nos cursos de ensino superior no Brasil, já
estudada por Nogueira (2003), apontando que, nas últimas décadas, dois tipos de trajetória
escolar estariam se construindo. Um “circuito vicioso” caracterizado pela frequência a
escolas privadas durante a educação básica, seguida pelo percurso do ensino superior em
instituição pública, para um público “mais favorecido”. E, de modo contrário, estudantes
“mais desafortunados” que frequentam escolas públicas no ensino fundamental e médio
realizam cursos superiores em faculdades particulares, geralmente de baixa qualidade,
configurando o conceito de “circuito vicioso”.
Pode-se observar, com maior atenção ao perfil das mulheres nestes cursos, que as
mesmas são provenientes de estratos das camadas médias da sociedade.
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3.2

Os sujeitos pesquisados

A partir desse perfil nacional, teceremos o perfil das mulheres pesquisadas, com
base nos dados obtidos com a aplicação dos questionários, com vistas a compreender os
sujeitos que ingressam nos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN.
Inicialmente, apoiados em dados fornecidos pela secretaria da instituição, fizemos o
levantamento do número total de alunos, do número de mulheres matriculadas e do
percentual da participação feminina nos cursos pesquisados.
O 4º período de Administração possui um total de 43 alunos, sendo que desses 31
são mulheres (72,1%) e, no momento da aplicação do questionário, estavam presentes e
participaram da pesquisa 27 estudantes (87,1%). O 8º período do curso apresenta um corpo
discente de 84 alunos, sendo 43 desses do sexo feminino (51,2%), sendo que 30 estudantes
(69,8%) participaram da pesquisa.
No curso de Ciências Contábeis, o 4º período possui um total de 39 alunos, sendo
que 28 desses são mulheres (71,8%) e 16 estudantes participaram da pesquisa (57,1%). No
8º período do curso, o corpo discente é formado por 54 alunos, com representação do
público feminino de 36 estudantes (66,6%), sendo que a participação na pesquisa foi de 20
mulheres (55,5%).
O quadro e gráfico a seguir representam o resumo dos dados apresentados pela
pesquisa.
Quadro 6 – Resumo da pesquisa aplicada em 18/10/2016
Total
alunos

Nº
%
Alunas
mulheres participantes participantes %mulheres

4º Adm.

43

31

27

87,1

72,1

8º Adm.

84

43

30

69,8

51,2

4º C. C.

39

28

16

57,1

71,8

8º C. C.

54

36

20

55,5

66,6

Total

220

138

93

67,4

62,7

Fonte: Santos (2017)
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Gráfico 6 – Resumo da pesquisa aplicada em 18/10/2016
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Fonte: Santos (2017)

3.3

Perfil das mulheres do curso de Administração
Descreveremos, em seguida, o perfil das estudantes do 4º e 8º períodos do curso de

Administração22 do IPTAN, possibilitando traçar um comparativo com dados nacionais
sobre o ensino superior brasileiro, de acordo com os dados do ENADE (2012), além de
apontar outros dados que nos ajudam a compreender a trajetória escolar desses sujeitos até
o ensino superior particular.

3.3.1 Características gerais e de trajetória escolar

A idade prevalente entre as estudantes é de 21 a 26 anos, de cor branca
autodeclarada (67,8%), solteiras (71,4%), 49,1% são originárias de São João del-Rei ,
sendo o restante delas oriundas de diversas cidades vizinhas da microrregião do município.
Quanto à trajetória e distribuição do tipo de escola frequentada no Ensino
Fundamental, segundo a categoria administrativa da instituição, observou-se 85,7% das
mulheres cursou o ensino fundamental em escola pública estadual/municipal, enquanto
1,8% teve percurso escolar misto e 12,5% o cursaram em escola particular. Dentre as
mulheres pesquisadas, 80,4% cursaram todo o ensino médio em escola pública estadual,

22

É preciso explicar que, os resultados a serem apresentados representam um total de 56 mulheres do curso
de Administração que responderam ao questionário, pois uma estudante o entregou em branco, sem nenhuma
resposta.
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duas tiveram percurso misto e 16,0% frequentaram escola particular no ensino médio,
conforme demonstrado no quadro 7, a seguir.
Desta forma, concluímos que a maioria das trajetórias dessas estudantes se
aproxima do tipo “circuito vicioso” do sistema de funcionamento educacional em que elas
frequentam o ensino fundamental e médio em escolas públicas e o ensino superior em
instituição particular (SOUZA, 1990/91 citado por ROMANELLI, 2003). Tal
comportamento seria esperado, analisando que metade dessas mulheres cursou essas etapas
do percurso escolar nas cidades em que nasceram, circunvizinhas de São João del-Rei, em
que a existência de escolas particulares não é comum.
Quadro 7 – Resumo do perfil das mulheres do curso de Administração do IPTAN - 2016

Características gerais
Idade entre 21 a 26 anos
Cor branca
Solteiras
Origem: São João del-Rei
Tipo de escola cursada nas séries iniciais do ensino fundamental
Cursou ensino fundamental na escola pública estadual/municipal
Cursou ensino fundamental na escola particular
Cursou ensino fundamental na escola pública e particular
Tipo de escola cursada nas 5ª a 8ª séries do ensino fundamental
Cursou ensino fundamental na escola pública estadual/municipal
Cursou ensino fundamental na escola particular
Tipo de escola cursada no ensino médio
Cursou ensino médio na escola pública estadual
Cursou ensino médio na escola pública e particular
Cursou ensino médio na escola particular

Número
35
38
40
27

%
62,5%
67,8%
71,4%
48,2%

48
7
1

85,7%
12,5%
1,80%

47
9

83,9%
16,1%

45
2
9

80,4%
3,6%
16,0%

Fonte: Santos (2017)

3.3.2 Escolaridade dos antecedentes

Na perspectiva de Pierre Bourdieu, hierarquias culturais reforçam, reproduzem e
legitimam hierarquias sociais mais amplas da sociedade entre grupos, classes e frações de
classes. O capital cultural é compreendido como um conjunto de bens culturais possuídos e
apropriados, ditos como socialmente dominantes. O capital escolar é entendido como um
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dos componentes do termo capital cultural e se refere, basicamente, à posse de certificados
escolares, socialmente aceitos como atestados de formação cultural (NOGUEIRA, 2009).
Uma avaliação tenaz, das vantagens e das desvantagens transmitidas pelo meio
familiar, deve levar em conta o nível cultural de pai e mãe, assim como dos antecedentes
de um e outro ramo da família (BOURDIEU, 2014).
A investigação acerca do capital escolar dos familiares revelou, principalmente pela
escolaridade dos avós, a ausência da posse de títulos e diplomas, constituindo dessa
maneira uma fraca herança cultural a ser legada aos descendentes.

3.3.2.1 Escolaridade de avós, pais e mães
Em relação à escolaridade, 1/3 das estudantes desconhece o grau de estudos dos
seus avós. Os dados dos questionários não dão um retorno preciso sobre o porquê da
dificuldade de informações sobre os avós. Poderia ser consequência da não convivência
com os mesmos, por falecimento ou por separação conjugal dos pais ou mesmo por menor
convivência com os avós.

Dezenove mulheres (33,9%), em média, desconhecem a

escolaridade dos avós paternos e maternos. Um percentual de 52,7% dos avós paternos
possui formação até o ensino fundamental, 2,7% deles têm ensino médio e 10,7% são
analfabetos. Do lado materno, o percentual de mulheres netas de avós com escolaridade de
ensino médio é um pouco mais expressivo que do ramo paterno (3,6%), 14,3% são netas de
avós analfabetos e, dentre o universo pesquisado, nenhuma mulher possui avós com
escolarização superior. Estes dados podem ser visualizados no quadro 8, descrito a seguir.
Observamos que a geração dos avós evidenciou um baixo capital escolar que
pudesse ficar como herança cultural para os filhos. As condições determinantes desse perfil
de escolaridade dos antepassados podem ser explicadas por vários fatores como condições
de escolarização, socioeconômica e cultural à época que teriam de frequentar a escola, que
já foram abordadas nesse trabalho, no entanto, não são essenciais para nossa discussão
nesse momento.
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Quadro 8 – Grau de escolaridade dos antecedentes das mulheres do curso de
Administração - IPTAN - 2016

Administração
Paternos
Nível escolar

Avô

N.
Analfabeto
6
Primário Incompleto
14
Primário Completo
6
Ensino Fundamental
5ª a 8ª série Incompleta 7
5ª a 8ª série Completa
3
Ensino Médio

Ensino Superior

Ens. Médio Incompleto
Ens. Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

Sem resposta
Total
Fonte: Santos (2017)

%
10,7
25,0
10,7
12,5
5,4

Maternos

Avó
N.
6
12
7
7
3

%
10,7
21,4
12,5
12,5
5,4

_
_
_
_
1 1,8 2 3,6
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
19 33,9 19 33,9
56 100 56 100

Avô
N.
6
13
5
6
4

%
10,7
23,2
9,0
10,7
7,1

Avó
N.
10
10
6
4
5

%
17,8
17,8
10,7
7,1
9,0

_
_
_
_
2 3,6 2 3,6
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
20 35,7 19 33,9
56 100 56 100

Em relação ao grau de escolaridade do pai, de acordo com o quadro 9, 5,4% (3
estudantes) declararam ter pai analfabeto; 16,0% (9 mulheres) declararam que o pai
concluiu o ensino primário e 14,2% (8 estudantes) declararam que o pai concluiu o ensino
fundamental; 12,7% das mulheres declararam ter pai com ensino médio completo. A
porcentagem de pais com ensino tecnológico, superior completo e pós-graduação não é
significativa. A escolaridade da mãe mostrou-se superior à do pai, evidenciando que,
aproximadamente, 1,8% eram analfabetas; 17,8% das mulheres (10 estudantes) declararam
ter mãe com ensino primário completo; para 8,9% (5 estudantes) as mães concluíram o
ensino fundamental e 19,6% (11 mulheres) tinham ensino médio completo. Quanto ao
nível de escolaridade superior, 5,4% delas (3 estudantes) afirmaram que a mãe possuía
ensino superior incompleto.
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Quadro 9 – Grau de escolaridade dos pais das mulheres do curso de Administração IPTAN - 2016

Administração
Nível escolar
Analfabeto
Ensino Fundamental

Ensino Médio

Primário Incompleto
Primário Completo
5ª a 8ª série Incompleta
5ª a 8ª série Completa
Ens. Médio Incompleto
Ens. Médio Completo

Tecnológico

Ensino Superior

Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

Sem resposta
Total
Fonte: Santos (2017)

3.4

N.
3
7
9
7
8
7
7
3
1
_
_
_
1
3
56

Pai
%
5,4
12,5
16,0
12,5
14,2
12,5
12,5
5,4
1,8
_
_
_
1,8
5,4
100

Mãe
N.
%
1
1,8
6 10,7
10 17,8
7 12,5
5
8,9
5
8,9
11 19,6
2
3,6
3
5,4
_
_
3
5,4
1
1,8
_
_
2
3,6
56 100

Perfil das mulheres do curso de Ciências Contábeis

Da mesma forma, evidenciaremos o perfil das estudantes do 4º e 8º períodos do
curso de Ciências Contábeis do IPTAN, a fim de traçar outro comparativo com dados
nacionais do ENADE (2012).

3.4.1 Características gerais e de trajetória escolar

As mulheres das Ciências Contábeis têm, prevalentemente, idade entre 22 a 29 anos
(66,7%); brancas, em sua maioria (55,6%), solteiras (75,0%), originárias do município de
São João del-Rei (75,0%), em sua grande maioria.
Com relação ao percurso escolar, 91,7% (33 estudantes) frequentaram a escola
pública estadual/municipal durante o ensino fundamental, enquanto 2,7% tiveram percurso
misto na educação fundamental e 5,6% das mulheres estudaram em escola particular nesse
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período da formação escolar. No ensino médio, verificamos o mesmo perfil relatado no
ensino fundamental, levando a concluir que a grande maioria das estudantes do curso de
Ciências Contábeis teve sua trajetória escolar em escolas públicas no ensino fundamental e
no ensino médio.
Quadro 10 – Resumo do perfil das mulheres do curso de Ciências Contábeis do IPTAN 2016

Características gerais
Idade entre 21 a 26 anos
Cor branca
Solteiras
Origem: São João del-Rei
Tipo de escola cursada nas séries iniciais do ensino fundamental
Cursou ensino fundamental na escola pública estadual/municipal
Cursou ensino fundamental na escola particular
Cursou ensino fundamental na escola pública e particular
Tipo de escola cursada nas 5ª a 8ª séries do ensino fundamental
Cursou ensino fundamental na escola pública estadual/municipal
Cursou ensino fundamental na escola particular
Tipo de escola cursada no ensino médio
Cursou ensino médio na escola pública estadual
Cursou ensino médio na escola pública e particular
Cursou ensino médio na escola particular

Número
16
20
27
27

%
44,4%
55,6%
75,0%
75,0%

33
2
1

91,7%
5,6%
2,70%

33
3

91,7%
8,3%

33
1
2

91,7%
2,7%
5,6%

Fonte: Santos (2017)

3.4.2 Escolaridade de avós, pais e mães

Quanto à escolaridade dos avós, um percentual de 46% das mulheres das Ciências
Contábeis desconhece o grau de estudos alcançados por seus antecedentes; do lado
paterno, se mantém um nível de escolaridade inferior, com predominância de avós que
possuem o ensino fundamental; no entanto, verificamos que um avô possui o ensino
superior completo. Com relação ao perfil da escolaridade dos avós de cunho materno, 18%,
em média, são netas de avós analfabetos, percentual predominante sobre outros níveis
escolares (10,4% tem ensino fundamental); porém contamos com três avós com curso
superior, sendo que duas (5,6%) possuem especialização.
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Verificamos, então, que o capital escolar dos avós das mulheres do curso de
Ciências Contábeis também se mostra fraco, apesar de encontrarmos destaque para uma
escolarização superior dos avós maternos, que pode ser representativo das mudanças já
discutidas ao longo desse trabalho, podendo influenciar de forma positiva o percurso
escolar das mulheres pesquisadas.
Quadro 11 – Grau de escolaridade dos antecedentes das mulheres do curso de Ciências
Contábeis - IPTAN - 2016

Ciências Contábeis
Paternos
Nível escolar

Avô

N.
Analfabeto
5
Primário Incompleto
3
Primário Completo
6
Ensino Fundamental
5ª a 8ª série Incompleta 1
5ª a 8ª série Completa
_
Ensino Médio

Ensino Superior

Sem resposta
Total

Ens. Médio Incompleto
Ens. Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

_
3
_
1
_
_
_
17
36

Maternos

Avó
%
11,1
8,4
22,2
2,8
_

Avô
N.
6
2
8
2
_

Avó

%
13,9
8,3
16,7
2,8
_

N.
4
3
8
1
_

%
17,1
5,7
22,9
5,7
_

N.
7
3
6
1
_

%
19,4
8,3
16,7
2,8
_

_
8,3
_
2,8
_
_
_
47,2
100

_
_
_
_
3 8,3 1 2,9
_
_
_
_
_
_
1 2,9
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
17 47,2 16 44,5
36 100 36 100

_
1
_
_
2
_
_
16
36

_
2,8
_
_
5,6
_
_
44,5
100

Fonte: Santos (2017)

A categoria escolaridade de pai, abaixo representada no quadro 12, revelou que
8,3% (3mulheres) declararam ter pai analfabeto; 16,7% (6 mulheres) declararam que o pai
concluiu o primário; 25,0% (9 estudantes) que o pai tinha ensino médio completo e 5,6%
declararam que o pai tinha ensino superior completo. A porcentagem que representa o
número de pais com nível tecnológico ou de pós-graduação não é significativo (2,8%).
Quanto à escolaridade da mãe, 27,8% tem mãe com ensino primário completo; 11,0%
declaram ter mãe que concluiu o ensino fundamental; a mesma porcentagem (11,0%) com
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ensino médio completo, enquanto 5,6% tem mãe com nível tecnológico, não havendo
estudantes cujas mães possuam ensino superior completo ou pós-graduação.
Quadro 12 – Grau de escolaridade dos pais das mulheres do curso de Ciências Contábeis IPTAN - 2016

Ciências Contábeis
Nível escolar
Analfabeto
Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Primário Incompleto
Primário Completo
5ª a 8ª série Incompleta
5ª a 8ª série Completa
Ens. Médio Incompleto
Ens. Médio Completo

Tecnológico

Ensino Superior

Sem resposta
Total

Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

Pai
N.
3
4
6
5
1
2
9
1
_
2
1
_
_
2
36

%
8,3
11
16,7
13,9
2,8
5,6
25
2,8
_
5,6
2,8
_
_
5,5
100

Mãe
N.
_
3
10
10
4
1
4
2
2
_
_
_
_
_
36

%
_
8,3
27,8
27,8
11
2,8
11
5,6
5,6
_
_
_
_
_
100

Fonte: Santos (2017)

Dessa forma, podemos traçar um perfil das estudantes do curso de Ciências
Contábeis do IPTAN como sendo mulheres brancas, com idade média de 25,5 anos,
predominantemente solteiras, da cidade de São João del-Rei, filhas de pais com baixo nível
de instrução e percurso escolar de nível fundamental e médio em instituições de ensino
público.
Podemos observar que os resultados apontados pela pesquisa em questão vão ao
encontro dos padrões nacionais, conforme relatório do ENADE 2012, para os cursos em
estudo, evidenciando um aumento da participação feminina nos cursos de graduação, em
instituições particulares. Verificamos que são mulheres jovens, brancas, solteiras, com
trajetória escolar fundamental e média em escolas públicas, em sua grande maioria, cujos
pais apresentam baixo capital escolar. As maiores porcentagens verificadas no grau de
escolaridade dos pais foram para os níveis fundamental e médio. A escolaridade do pai,
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para o curso de Ciências Contábeis é maior que o de Administração, enquanto a
escolaridade da mãe é maior para o curso de Administração, incluindo o nível superior
completo e pós-graduação.

3.5

Condições de trabalho dos antecedentes

As condições de trabalho dos familiares serão abordadas como mais um
instrumento que permita entender as condições de vida que propiciam uma trajetória
escolar mais estável e que culmine em uma escolarização prolongada, foco dessa pesquisa.
Para Maria Lígia de Oliveira Barbosa (2015), a classificação das ocupações dos indivíduos
segundo o grau de prestígio, renda e poder que essas ocupações detêm numa determinada
sociedade é outra medida clássica da posição social de um indivíduo.
Os dados do questionário aplicado nos revelam particularidades sobre as ocupações
dos antecedentes das mulheres analisadas e, nesse item, apresentamos um perfil único,
comparativo, entre os dois cursos em questão. As tabelas, abaixo, apresentam um resumo
sobre tais indícios.

3.5.1 Ocupações dos avós paternos e maternos

Com relação a esses critérios, observamos que o percentual de mulheres que
desconhecem a ocupação dos avôs paternos é expressivo, nos dois cursos, da ordem de
48,5%, sendo que no curso de Ciências Contábeis esse valor é muito alto (66,7%). Quando
são referidas as diversas ocupações, os percentis são bem próximos, com destaque para os
trabalhadores manuais alocados na indústria. Para o curso de Administração o maior
percentual é de avôs trabalhadores rurais, seguidos pelos trabalhadores autônomos,
evidenciando que as estudantes ignoram as atividades laborais de seus avôs por
desinteresse ou falta de proximidade com os mesmos.
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Tabela 5 – Categorização socioprofissional23 dos avôs paternos das mulheres dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016

Avôs paternos
Ciências
Contábeis

Administração
Categorias

N

%

Categorias

N

%

Aposentados
Motoristas
Proprietários rurais
Trabalhadores autônomos
Trabalhadores
não
qualificados
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados na
indústria
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados na
construção civil
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados no
setor de serviços

1
1
5
8

1,8
1,8
8,9
14,3

1
1
1
2

2,8
2,8
2,8
5,5

3

5,4

1

2,8

2

3,6

3

8,3

3

5,4

_

_

2

3,6

Aposentados
Motoristas
Proprietários rurais
Trabalhadores autônomos
Trabalhadores
não
qualificados
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
na indústria
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
na construção civil
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
no setor de serviços

_

_

Trabalhadores não manuais
de nível médio/superior

2

3,6

Trabalhadores não manuais
de nível médio/superior

1

2,8

Trabalhadores rurais
Não sabe
Total

12
17
56

21,4
30,3
100

Trabalhadores rurais
Não sabe
Total

2
24
36

5,5
66,7
100

Fonte: Santos (2017)

Com relação aos avôs maternos, de forma diferente, o percentual de estudantes que
não sabem informar a ocupação do avô é menor (28,7%), destacando também a taxa menor
para o curso de Ciências Contábeis, podendo reforçar a suposição de haver maior contato
entre netas e avôs maternos, ou mesmo os efeitos de uma proximidade cotidiana junto à
mãe, no lar, que se incumbe de preservar a memória da família. Verificamos que a
23

As categorias socioprofissionais, trabalhadas nessa pesquisa, foram estabelecidas a partir dos trabalhos de
Portes (2001).

91

ocupação principal, para o curso de Adminstração, é o trabalho rural (18%), ademais
12,5% são trabalhadores não manuais de nível médio/superior e 10,7% são proprietários
rurais, representando que possuem condições melhores de trabalho. Situação similar é
verificada para os avôs maternos das Ciências Contábeis que são proprietários rurais
(16,7%) e trabalhadores não manuais de nível médio/superior (13,9%).
Tabela 6 – Categorização socioprofissional dos avôs maternos das mulheres dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016

Avôs maternos
Ciências
Contábeis

Administração
Categorias

N

%

Categorias

N

%

Aposentados
Motoristas
Proprietários rurais
Trabalhadores autônomos
Trabalhadores
não
qualificados
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados na
indústria
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados na
construção civil
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados no
setor de serviços

2
2
6
2

3,6
3,6
10,7
3,6

_
1
6
1

_
2,8
16,7
2,8

_

_

Aposentados
Motoristas
Proprietários rurais
Trabalhadores autônomos
Trabalhadores
não
qualificados
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
na indústria
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
na construção civil
Trabalhadores
manuais
qualificados
ou
semiqualificados alocados
no setor de serviços

1

2,8

1

2,8

2

5,5

3

8,3

2

5

8,9

_

_

Trabalhadores não manuais
de nível médio/superior

7

12,5

Trabalhadores não manuais
de nível médio/superior

5

13,9

Trabalhadores rurais
Não sabe
Total

18
12
56

32,1
21,4
100

Trabalhadores rurais
Não sabe
Total

3
13
36

8,3
36,1
100

Fonte: Santos (2017)
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Avaliando as informações sobre as ocupações das avós paternas, vemos que
novamente é maior o percentual de desconhecimento por parte das estudantes dos dois
cursos, quando comparamos com as avós maternas. Em sua grande maioria, as avós são do
lar, cuidam dos assuntos da casa e da família ou são trabalhadoras que exercem atividades
autônomas ou de semiqualificação, talvez tentando colaborar com o orçamento doméstico,
além de suas funções no lar.
Tabela 7 – Categorização socioprofissional das avós paternas das mulheres dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016

Avós paternas
Ciências
Contábeis

Administração
Categorias

N

%

Categorias

N

%

Aposentadas
Do lar
Proprietárias rurais
Trabalhadoras autônomas

_
32
_
3

_
57,1
_
5,4

1
15
1
3

2,8
41,7
2,8
8,2

Trabalhadoras não qualificadas ou
semiqualificadas

4

7,1

1

2,8

Trabalhadoras da educação
Trabalhadoras rurais
Não sabe
Total

1
3
13
56

1,8
5,4
23,2
100

Aposentadas
Do lar
Proprietárias rurais
Trabalhadoras autônomas
Trabalhadoras
não
qualificadas
ou
semiqualificadas
Trabalhadoras da educação
Trabalhadoras rurais
Não sabe
Total

_
_
15
36

_
_
41,7
100

Fonte: Santos (2017)

As avós maternas também são, na sua grande maioria, trabalhadoras do lar para os
dois cursos, sendo que em ambos temos já a presença de uma trabalhadora da educação, o
que nos desvela indícios da participação feminina em níveis mais elevados de escolaridade
e de mundo de trabalho mais reconhecido socialmente, já na linha de antecedentes das
mulheres pesquisadas.
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Tabela 8 – Categorização socioprofissional das avós maternas das mulheres dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do IPTAN - 2016

Avós maternas
Ciências
Contábeis

Administração
Categorias

N

%

Categorias

N

%

Aposentadas
Do lar
Proprietárias rurais
Trabalhadoras autônomas

1
35
1
3

1,8
62,5
1,8
5,4

_
20
1
1

_
55,5
2,8
2,8

Trabalhadoras não qualificadas ou
semiqualificadas

6

10,6

_

_

Trabalhadoras da educação
Trabalhadoras rurais
Não sabe
Total

_
2
8
56

_
3,6
14,3
100

Aposentadas
Do lar
Proprietárias rurais
Trabalhadoras autônomas
Trabalhadoras
não
qualificadas
ou
semiqualificadas
Trabalhadoras da educação
Trabalhadoras rurais
Não sabe
Total

1
_
13
36

2,8
_
36,1
100

Fonte: Santos (2017)

3.5.2 Ocupações de pais e mães

A avaliação da ocupação de pai e mãe é fator preponderante para a análise das
relações socioeconômicas e culturais das camadas sociais de uma população. Os fatores
escolaridade, posses econômicas e/ou culturais, relações sociais, com a cultura e o lazer,
assim como hábitos de vida e de consumo impactam diretamente na trajetória e sucesso
escolar dos membros das famílias, que podem proporcionar ou garantir mobilidade social
entre gerações.
Esse critério pode ser ovservado nos quadros a seguir, especificando os cursos em
questão e sendo, posteriormente, utilizado em conjunto com dados sobre escolaridade dos
pais, um dos critérios a serem considerados para a delimitação da amostra das mulheres
das camadas médias do campo empírico estabelecido.
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3.5.2.1 Curso de Administração
Nos quadros 13 e 14, que seguem, apresentamos o perfil socioprofissional de pai e
mãe das estudantes do curso de Administração e observamos uma configuração
heterogênea, principalmente quanto às ocupações dos pais. A quarta parte deles é
profissional autônomo (comerciantes, vendedores, empresários); 23,3% realizam trabalhos
manuais e estão alocados na indústria, no setor de serviços e a grande maioria na
construção civil. O número de pais com qualificação, desempenhando ocupações não
manuais não é expressivo (3 - 5,4%), sendo semelhante à categoria de não qualificados e
inferior àqueles considerados trabalhadores rurais (4 - 7,1%).
Ainda sobre as categorias socioprofissionais dos antecessores das mulheres do
curso de Administração, os dados mostram que elas são filhas, em sua grande maioria
(42,8%), de mães que trabalham como autônomas, talvez com atividades que possam ser
mais conciliadas com os afazeres domésticos, como comerciante, costureira, lavadeira e
empresárias (não foi possível definir melhor esta função com os dados levantados na
pesquisa); bem como mães trabalhadoras manuais semiqualificadas, com um número
expressivo (9 – 75%) exercendo atividades de empregadas domésticas e 39,3% possuem
mães que realizam o trabalho doméstico, cuidam dos filhos e da casa. Essa configuração
pode desvelar a realidade das famílias brasileiras na atualidade, que mantêm o zelo familiar
sob custódia da figura feminina, no entanto, a mesma necessita criar formas de geração de
renda para ajudar nas despesas da casa. A ocupação como empregada doméstica é
interessante de ser avaliada, pois é uma atividade que permite um contato mais íntimo ou
direto com hábitos e costumes de famílias com maior poder cultural que podem ser
absorvidos, aos poucos, pela pessoa que convive nesse meio. Não podemos deixar de
mencionar que cinco mães (8,9%) possuem qualificação para exercer atividades não
manuais, índice superior àquele verificado para os pais, confirmando conceitos sobre a
predominância da presença das mulheres nos níveis mais elevados da educação; além da
presença de três mães profissionais da educação (5,4%) que possuem uma visão
diferenciada sobre a importância da longevidade escolar e também por conhecer os
permeios acadêmicos para uma trajetória de sucesso.
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Quadro 13 – Ocupação dos pais das mulheres do curso de Administração - IPTAN - 2016

Categorias Socioprofissionais dos Pais - Curso Administração
Categorias

Ocupações

carroceiro (1)
serviços gerais (1)
vigilante (1)
agricultor (1)
Trabalhadores rurais
lavrador (2)
trabalhador rural (1)
autônomo (2)
comerciante (5)
Trabalhadores autônomos
empresário (3)
pastor (1)
vendedor (3)
operador de máquinas (1)
Trabalhadores manuais qualificados
operário (1)
ou semiqualificados alocados na
serralheiro (1)
indústria
Trabalhadores não qualificados

N

%

3

5,4

4

7,1

14

25

3

5,4

marceneiro (1)
Trabalhadores manuais qualificados
pedreiro (5)
ou semiqualificados alocados na
pintor (1)
construção civil
servente de pedreiro (1)

8 14,3

Trabalhadores manuais qualificados
ou semiqualificados alocados no setor eletricista (2)
de serviços

2

3,6

3

5,4

engenheiro de projetos (1)
Trabalhadores não manuais de nível
técnico contábil (1)
médio/superior
técnico em eletrônica (1)
caminhoneiro (1)
Motoristas
motorista (4)
taxista (1)
Proprietários rurais
proprietário rural
Vive de renda/aposentados
Aposentado
Não sabe
Total
Fonte: Santos (2017)

6 10,7
4
4
5
56

7,1
7,1
8,9
100
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Quadro 14 – Ocupação das mães das mulheres do curso de Administração - IPTAN - 2016

Categorias Socioprofissionais das Mães - Curso Administração
Categorias

Ocupações

Do lar

do lar (22)
artesã (1)
comerciante (2)
costureira (3)
Trabalhadoras autônomas
empresária (4)
lavadeira (1)
vendedora (1)
auxiliar de serviços gerais (1)
Trabalhadoras
manuais
sem cozinheira (1)
qualificação ou semiqualificadas
empregada doméstica (9)
faxineira (1)
agente comunitário saúde (1)
Trabalhadoras não manuais de nível secretária (2)
médio/superior
técnica do judiciário (1)
técnica em enfermagem (1)
Trabalhadoras da educação
professora (3)
Trabalhadoras rurais
lavradora (1)
Não sabe
Total

N

%

22 39,3

12 21,4

12 21,4

5

8,9

3
1
1
56

5,4
1,8
1,8
100

Fonte: Santos (2017)

Observamos, no curso de Administração, a prevalência de pais trabalhadores
autônomos (25%), seguidos dos representantes de trabalho manual qualificado ou
semiqualificado, ao passo que 5,4% dos pais são trabalhadores não manuais de nível
médio/superior. A maior porcentagem das mães (39,3%) foi declarada como do lar,
enquanto 21,4% como trabalhadoras autônomas e manuais sem qualificação ou
semiqualificadas, respectivamente, permitindo-nos fazer uma correlação das ocupações
com o grau de escolaridade dos pais, discutida anteriormente.
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3.5.2.2 Curso de Ciências Contábeis

Os quadros, abaixo descritos, apresentam as categorias socioprofissionais dos pais
das mulheres do curso de Ciências Contábeis do IPTAN.
Quadro 15 – Ocupação dos pais das mulheres do curso de Ciências Contábeis - IPTAN 2016

Categorias Socioprofissionais dos Pais - Curso Ciências Contábeis
Categorias

Trabalhadores rurais

Trabalhadores autônomos

Trabalhadores manuais qualificados
ou semiqualificados alocados na
indústria

Trabalhadores manuais qualificados
ou semiqualificados alocados na
construção civil

Ocupações
retireiro (1)
trabalhador rural (2)
autônomo (1)
comerciante (1)
empresário (3)
entregador de móveis (1)
forneiro (1)
soldador (1)
tecelão (1)
torneiro mecânico (1)
armador (1)
marcineiro (1)
pedreiro (4)
pintor (1)

Trabalhadores manuais qualificados
ou semiqualificados alocados no setor mecânico (2)
de serviços

Trabalhadores não manuais de nível
médio/superior

Motoristas
Vive de renda/aposentados
Não sabe
Total
Fonte: Santos (2017)

economista (1)
engenheiro agrônomo (1)
funcionário público (2)
locutor de rádio (1)
mergulhador (1)
militar (1)
motorista (2)
aposentado (3)

N

%

3

8,3

5 13,9

5 13,9

7 19,4

2

5,6

7 19,4

2
3
2
36

5,6
8,3
5,6
100
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Quanto às ocupações dos pais das mulheres do curso de Ciências Contábeis
verificamos que 38,9% são trabalhadores manuais alocados na construção civil, na
indústria e no setor de serviços; 19,4% dos pais possuem qualificação e exercem ocupações
não manuais, um índice superior ao encontrado no curso de Administração. Sobre as
ocupações de suas mães encontramos dados que apontam para um percentual superior
(55,5%) daquelas que trabalham como autônomas ou são trabalhadoras manuais
semiqualificadas, também na função de empregadas domésticas e de outras com
qualificação para atividades não manuais (11,1%), quando comparados aos do curso de
Administração. Verificamos a presença de apenas uma profissional da educação.
Quadro 16 – Ocupação das mães das mulheres do curso de Ciências Contábeis - IPTAN 2016

Categorias Socioprofissionais das Mães - Curso Ciências Contábeis
Categorias
Do lar

Ocupações

do lar (6)
artesã (1)
costureira (1)
empresária (1)
Trabalhadoras autônomas
manicure (2)
microempresária (1)
vendedora (2)
auxiliar de serviços gerais (2)
Trabalhadoras
manuais
sem cuidadora de idosos (3)
qualificação ou semiqualificadas
empregada doméstica (6)
faxineira (1)
auxiliar de enfermagem (1)
Trabalhadoras não manuais de nível
bancária (1)
médio/superior
funcionária pública (2)
Trabalhadoras da educação
professora (1)
Trabalhadoras rurais
trabalhadora rural (1)
Vive de renda/aposentadas
Aposentada
Não sabe
Total
Fonte: Santos (2017)

N

%

6 16,7

8 22,2

12 33,3

4 11,1
1
1
3
1
36

2,8
2,8
8,3
2,8
100
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Para o curso de Ciências Contábeis, verificamos que a maior porcentagem dos pais
é trabalhador manual qualificado ou semiqualificado, 19,4% possuem nível médio ou
superior e são trabalhadores não manuais. A porcentagem de mães declaradas como do lar
é menor que a do curso de Administração, sendo que 33,3% são trabalhadoras manuais
sem qualificação ou semiqualificadas e 22,2% são autônomas.
Diante de tais avaliações, por análise combinada entre o grau de escolaridade e a
ocupação dos pais desse universo pesquisado, conseguimos construir uma amostra das
mulheres dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis do IPTAN, que atendem
aos critérios de seleção pré-estabelecidos, principalmente no que diz respeito aos conceitos
que apontam para a classificação de classes sociais. Nesse caso específico, sujeitos
pertencentes às camadas médias da sociedade brasileira.
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4

AS MULHERES DAS CAMADAS MÉDIAS EM CURSOS SUPERIORES DO
IPTAN

Neste capítulo, passamos a descrever as mulheres dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis do IPTAN que pertencem às camadas médias da sociedade. As
divergências conceituais já discutidas no primeiro capítulo, a experiência metodológica
vivenciada na análise dos dados e a tentativa de contribuição para o enriquecimento dos
estudos e conhecimentos acerca do tema nos fizeram optar por escolhas de critérios que se
mostram mais relevantes para a categorização de classes, como: escolaridade, ocupação,
estilo de vida, modos de consumo, moradia, lazer, dentre outros que serão explorados ao
longo da discussão a seguir.
As dificuldades enfrentadas para a determinação da subamostra de pesquisa foi
muito impactante, visto que os resultados, obtidos com a aplicação do questionário, nos
surpreenderam em alguns aspectos como o grau de escolaridade dos pais e suas ocupações.
Com o pensamento voltado para algumas questões que foram levantadas no pré-projeto da
pesquisa, como por exemplo, como se deu o processo de escolarização das mulheres
pesquisadas, a qual camada social a maioria das estudantes pertence e quais os meios
necessários para se manter em um percurso escolar particular, os dados provocaram
estranheza de conceitos pré formados sobre a classe média. No entanto, conseguimos
vislumbrar um rumo teórico para discuti-los sem, contudo, negligenciar outras
conceituações presentes no meio acadêmico.
A princípio, atendendo aos critérios de inclusão de percurso escolar do ensino
fundamental e médio em escola particular, obtivemos uma subamostra de quatro
mulheres24, duas do curso de Administração e duas do curso de Ciências Contábeis. Foi
possível observar que além de atenderem a esse critério elas realmente se enquadravam em
um perfil de classe média, pois apresentavam características definidoras como padrão de
consumo e lazer, práticas e hábitos culturais, ocupação e escolaridade de antecedentes
típicas desse segmento social. No entanto, entendemos ser essa análise muito ínfima para
uma contribuição acadêmica relevante sobre a representatividade de estrato social.

24

Cabe ressaltar que essas quatro mulheres estão presentes na subamostra de mulheres das camadas médias
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, estabelecida posteriormente para o estudo.
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Dessa forma, reestabelecemos critérios que atendessem às características
definidoras de classe e que poderiam ser representativas no campo empírico, sendo eles:
escolaridade dos pais mínima de ensino médio completo e ocupação dos mesmos que,
apesar de não ter sido utilizado como um critério de exclusão mostrou ter uma relação
positiva em consequência ao grau de escolaridade. Outros critérios foram sendo analisados
de forma conjunta, demonstrando apresentarem relações positivas entre eles e os objetivos
estabelecidos para análise da pesquisa.
Assim, apresentamos, a seguir, o quadro descritor da subamostra obtida a partir
dessas conjunções. De um universo de 93 mulheres pesquisadas, 37 delas25 (39,8%) foram
classificadas como pertencentes às camadas médias da sociedade.
Quadro 17 – Subamostra de mulheres das camadas médias dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis - IPTAN - 2016

Escolaridade
Mulher Companheiro
5
6
10
12
13
14
17
19
20

Superior

23
26
29
31
25

Ensino
Médio

Pai
Ensino
Fundamental
Superior
incompleto
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
incompleto
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
Primário
Ensino Médio
Ensino Médio

Ocupação
Mãe
Ensino Médio

Produtor rural

Mãe
Ag. Comunitário
de Saúde

Especialização

Empresário

Téc. Judiciário

Mestrado

Motorista

Professora

Especialização

Produtor rural

Professora

Ensino Médio

Aposentado

Vendedora

Pintor
Taxista
Comerciante
Eletricista

Do lar
Do lar
Do lar
Costureira

Comerciante
Policial reformado

Do lar
Empresária

Serralheiro

Do lar

Empresário

Empresária

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Primário
Ensino Médio
Ensino Médio incompleto
Ensino Médio Tecnológico
Ensino Médio
incompleto
Ensino Médio
Superior
Tecnológico
incompleto

Pai

Para a confecção do banco de dados, as mulheres pesquisadas foram identificadas por números, segundo o
curso, em ordem aleatória.
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Escolaridade
Mulher Companheiro
36
FIES

Tecnológico

38
39
43
46
FIES
47
48
49
50
FIES
56

Ensino
Médio

58
63
65
67
69
72
75

Superior
incompleto

77
79
PROUNI
80
88
91
92

Superior
incompleto
Tecnológico

93
Fonte: Santos (2017)

Pai

Ocupação
Mãe

Ensino
Fundamental

Pai

Mãe

Ensino Médio
Superior
Primário
incompleto
Ensino Médio Ensino Médio
Tecnológico
Tecnológico
Ens. Fundam.
Ensino Médio Incompleto
Superior
Doutorado
incompleto

Carroceiro

Faxineira

Pedreiro
Vigilante
Téc. Eletrônica

Do lar
Do lar
Téc. Enfermagem

Primário
Ensino
Fundamental

Especialização

Produtor rural

Professora

Ensino Médio

Empresário

Empresária

Tecnológico
Ensino Médio
Ensino Médio Ensino Médio
Ensino
Ensino Médio Fundamental
Ensino Médio
incompleto
Ensino Médio

Técnico Contábil
Operário máquinas

Do lar
Do lar

Locutor de rádio

Ensino Médio Ensino Médio
Superior
Ensino Médio incompleto

Forneiro

Do lar
Auxiliar
de
serviços gerais
Cuidadora
de
idosos

Especialização Tecnológico
Ensino
Ensino Médio Fundamental

Fucionário público

Professora
Fucionário
público

Militar

não informou

Superior

Ensino Médio

Economista

Do lar

Ensino
Ensino Médio Fundamental

Empresário

Marceneiro/pedreiro Do lar
Engenheiro
de
projetos
Do lar

Pedreiro

Mecânico

Ensino Médio Tecnológico
Superior
Superior
incompleto
Ensino Médio Ensino Médio
Ensino
Ensino Médio
Fundamental

Microempresário

Empresária
Auxiliar
Enfermagem

Eng. Agrônomo
Motorista

Bancária
Do lar

Comerciante

Vendedora

Tecnológico

Entregador móveis

Vendedora

Pintor

Empregada
doméstica

Primário

Ensino Médio Primário

de
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Neste ponto do trabalho, acredita-se ser pertinente o questionamento: por que
estudar as relações das classes médias e a educação escolar, constatando-se um percentual,
relativamente baixo, de aproximadamente 40%, de representantes deste segmento social no
ensino superior particular, nessa pesquisa, no IPTAN? Parafraseamos, então, Maria Alice
Nogueira (2012), ao traduzir apontamentos de Power (2001) e esclarecer o interesse pelas
classes médias. Primeiramente porque elas realmente existem, de maneira muito
diversificada e constituem, a seu modo, um fenômeno contemporâneo, merecendo a
atenção de estudiosos. Além disso, têm particular importância nos estudos da Sociologia da
Educação porque suas ações desempenham papel crucial no processo das iniquidades
sociais.
Portanto, tentaremos analisar a subamostra obtida, sem pretensão de estabelecer
limites e diferenciações entre as famílias, através do enquadramento em categorias préfixadas, pois observamos que tais relações não são muito evidentes. Ademais, nos
apoiamos nos escritos de Nogueira (2012), expondo que a busca por divisões nítidas dentro
das classes médias, com base em diferenças posicionias, pode ser estruturalmente
ultrapassada para as análises mais contemporâneas.
A seguir, relatamos análise da subamostra de 37 mulheres das camadas médias dos
cursos de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, abordando características gerais,
familiares, de hábitos e consumo, práticas culturais, escolaridade, vivências e expectativas
sobre o curso superior e sua identidade feminina.

4.1

Características gerais

Na primeira parte do questionário aplicado, foram abordadas informações sobre os
dados gerais de identificação pessoal, econômica e social das pesquisadas, além de um
levantamento sobre a constituição familiar das mesmas, como escolaridade e ocupação de
seus antecessores.
A idade das estudantes das classes médias apresentou-se dentro dos limites de 20 a
37 anos, média de 25 anos, com predominância para a cor branca (67,6%), 21,6% se
consideram pardas e 10,8% amarelas, sem constar nenhuma mulher preta ou de outras
cores consideradas pelo IBGE. Quanto ao estado civil, essas mulheres são solteiras, em
sua maioria (78,4%), destas, 73% vive com seus pais, 16,2% são casadas e vivem com
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cônjuge/companheiro e filhos, uma delas tem união estável, vive com pais, companheiro e
filhos e outra é mãe solteira e vive com os pais e filho. Praticamente, a metade delas
(56,8%) é originária de São João del-Rei e as outras mulheres do grupo vêm de
localidades geográficas diversas, da mesorregião e das redondezas desse município, como
Andrelândia (2,7%), Barroso (5,4%), Entre Rios de Minas (2,7%), Lagoa Dourada (2,7%),
Resende Costa (2,7%) e São Tiago (5,4%), além de outras cidades como Belo Horizonte,
Itajubá, Mariana, Volta Redonda.

4.2

Marcadores de classe e bens de consumo
A análise dos “marcadores de classe disponíveis” foi utilizada nessa pesquisa por ir

ao encontro aos conceitos de delimitação das frações e das classes sociais, descrita por
Neri (2011), além de serem indicadores do poder de compra e de consumo da população.
Dentre os marcadores, o tipo de residência e o local de moradia constituem
parâmetros válidos para estimar a renda domiciliar, de acordo com Maria Teresa Gonzaga
Alves e José Francisco Soares (2009). Não utilizamos, especificamente, tal indicativo, mas
investigamos como as estudantes moravam. Ao fazer essa pergunta nos deparamos com
resultados insatisfatórios, 54% das mulheres pesquisadas não respoderam a esse quesito.
Acreditamos que, por falha técnica na elaboração da pergunta, não verificada antes da
aplicação, nem todas elas perceberam que teriam mais de uma opção para marcar, gerando
um “nó cego” nessa abordagem. Dentre aquelas que responderam, 15 mulheres (40,5%)
relatam morar em casa própria, a maioria delas com seus pais. Dentre os outros marcadores
considerados, a grande maioria delas, aproximadamente 84%, possui bens de consumo, de
tecnologia, conforto e lazer como acesso à internet, computador, notebook, DVD, microondas, smartphone e máquina de lavar roupas. Em uma menor porcentagem (33%),
também apontaram possuir tablet, freezer, carro e moto. Após consideração desse perfil da
amostra, comparativamente a padrões nacionais, quando consultado o Critério Brasil, o
Critério do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e o Critério do IBGE26,
26

A estratificação socioeconômica é de interesse para diversas áreas do conhecimento. No Brasil existem
diversos critérios para classificar a população, como o Critério Brasil, o critério da SAE – Secretaria de
Assuntos Estratégicos do Governo Federal, o critério do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas e o critério do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, nenhum deles
consegue incorporar completamente os padrões de consumo da realidade de classes brasileiras (ROSA;
GONÇALVES, FERNANDES, 2014).
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achamos por bem considerar “marcadores de classe” que poderiam impactar na situação
familiar dessas mulheres, como a TV por assinatura, a empregada doméstica e o plano de
saúde privado, itens que podem gerar despesas extras mais significativas para o orçamento
familiar. É possível avaliar que esses itens representam “luxos” ou “itens supérfluos”, que
demarcariam hábitos de consumo diferenciados, de uma classe social com situação
econômica um pouco melhor, que investe em bens que a aproximam das classes mais
abastadas. Dessa forma, 46% das mulheres têm TV por assinatura, 11% têm empregada
doméstica em seus lares e 38% pagam plano de saúde privado.
Metade das estudantes pratica algum tipo de esporte, sendo que 47,6% delas o
fazem em academias, escolas ou estúdios de esporte, portanto, pagam mensalmente para
realizar a atividade, o que demonstra uma particularidade de hábitos de consumo das
camadas médias.
Quanto ao idioma, além de ser um diferencial curricular, a frequência a cursos de
línguas fora do ambiente escolar pode ser vista como um diferencial econômico, na medida
em que, para muitas famílias, se torna impossível arcar com as mensalidades desse tipo de
curso. Apenas 37,8% (14 mulheres) estudam ou estudaram línguas, sendo esse idioma o
inglês. Essa experiência, segundo Isabel Lelis (2005, p. 156), “longe de ter um caráter
aleatório evidencia a presença de uma estratégia desenvolvida pelas elites e camadas
médias para transmitir a seus filhos um tipo de capital cultural, importante indicador de
distinção social”.
Três quartos (75%) dessas mulheres relatam que viajam frequentemente, sendo que
46% delas o fazem três ou mais vezes por ano, na grande maioria, para turismo em
diversas regiões e cidades.
Em seguida, será abordada a posse de curso superior pelos irmãos, tios, primos e
amigos dos pesquisados, pois segundo a literatura da Sociologia da Educação referente ao
sucesso escolar em camadas médias, a continuidade de uma trajetória escolar é elemento
característico dessa classe, que investe todos seus esforços na educação, podendo isso ser
verificado já nas gerações anteriores e prolongada para novas gerações. Quanto aos
amigos, a rede de socialização da classe tende a se manter entre pares de mesmas
características, a fim de compartilhar experiências sociais, culturais e econômicas.
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4.3

Escolaridade de irmãos (ãs), tios (as) e primos (as)

Assim, levando em consideração o perfil das estudantes foco do presente estudo, as
informações acerca do acesso ao Ensino Superior pelos irmãos das pesquisadas revelam
que 32% deles possuem ensino médio completo, 26% têm ensino superior, 10% são
tecnólogos e 2%, apenas um irmão (ã), tem formação como especialista27. Os dados,
portanto, revelam um nível maior de escolaridade nessa geração, em comparação à dos
avós e pais, configurando a disposição que as famílias das camadas médias têm de
proporcionar a educação para seus descendentes.
A seguir, o quadro 18, apresenta o perfil do acesso dos tios (as) e primos (as) ao
Ensino Superior. O questionário utilizado não propunha investigar o nível de escolaridade
de todos os tios e primos, investigamos apenas a quantidade desses que possuía curso
superior.
Na avaliação do nível de escolaridade de tios e tias das pesquisadas, no que se
refere à posse de curso superior, nota-se que mais da metade (54,1%) não teve acesso ao
nível superior de ensino, tanto do ramo paterno quanto materno.
No caso dos primos, percebe-se uma maior frequência ao Ensino Superior que os
demais familiares, ou seja, a cada geração o percentual de acesso ao Ensino Superior tem
crescido, possivelmente pelas políticas públicas empreendidas na última década e a
utilização de estratégias de escolarização das famílias das classes médias. Assim, as
estudantes pesquisadas não são os únicos membros da família a fazer uma graduação, visto
que o percentual de primos (as) com nível superior é de 75,7%.
Quadro 18 – Escolarização superior de tios e primos das mulheres das camadas médias dos
cursos de Administração e Ciências Contábeis - IPTAN – 2016
Tio (as) com curso superior Primos (as) com curso superior
Total
Sim
Não
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
N
%
N %
Ramo paterno 17 45,9
20 54,1
28
75,7
9
24,3 37 100
Ramo materno 17 45,9
20 54,1
28
75,7
9
24,3 37 100
Classificação

Fonte: Santos (2017)
27

Esses dados percentuais podem ser explicados pelo número de filhos e ocupação na fratraria das famílias
pesquisadas, pois 38% das mulheres, aproximadamente, ocupam a posição de filha mais velha, sendo seus
irmãos mais novos, em período escolar de nível fundamental ou médio, predominantemente.

107

De forma geral, os dados indicam que não é possível apontar influências que
possam pesar para um lado da família, materna ou paterna para os tios e para os primos e,
ainda, que a prática de escolarização superior, na geração atual, tem sido uma constante
nessas famílias. Ao analisar aspectos da configuração social na qual essas mulhers estão
inseridas, observamos que o acesso ao Ensino Superior não parece algo tão distante delas,
visto que esse percurso escolar é comum entre seus familiares mais próximos, os primos.
Avaliando as influências de pares (amigos) para a escolarização superior, verificase que 81% das pesquisadas manifestaram não ter amigos com curso superior, com quem
pudessem discutir questões referentes a esse nível escolar. Pode-se dizer, então, que os
amigos não interferiram em suas escolhas, configurando, assim, que a maior influência
possa ter vindo de familiares, da escola ou por vontade própria. Nesse ponto, acreditamos
que a pergunta foi mal elaborada e/ou interpretada, porque certamente elas podem ter
amigos fazendo curso superior, pois a idade de seus pares é sempre muito próxima, em
ambiente escolar e não escolar.
Quanto ao número de dependentes, o gráfico 8 ilustra outra característica das
famílias pesquisadas, uma propensão ao controle de fecundidade, o “malthusianismo”,
refletindo a tendência ao investimento escolar para todos os filhos, ao máximo possível de
seus recursos, para que eles tenham um futuro diferente de seu próprio presente
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). Vemos que possuem poucos filhos, 13,5% das
mulheres pesquisadas são filhas únicas, 48,7% das famílias possuem dois filhos, 24,3%
têm três filhos e as demais famílias com número superior de descendentes apresentam
percentuais irrelevantes. Quando se observa a posição ocupada pelas estudantes na fratria,
37,8% (14 mulheres) são filhas mais velhas que podem se beneficiar das estratégias
traçadas pela família para uma longevidade escolar, sendo que cinco delas (35,7%) têm
irmãos com escolaridade superior incompleta.

4.4

O significado da escola
Nesse quesito, perguntamos aos pesquisados “o que sua mãe, seu pai e você

pensam sobre a escola?” A instituição escolar é considerada pelas camadas médias como
fator fortemente integrado numa estratégia de reprodução social, como fonte difusora de
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capital escolar que, em princípio capacita seu portador para o mundo do trabalho
(NOGUEIRA, 2012).28
Na educação dos filhos, segundo relato das entrevistadas, todas as mães têm o
mesmo entendimento sobre a importância da instituição escolar na vida e formação de seus
descendentes. Quanto à importância dada à escola pela mãe, 37,8% consideram que “o
estudo é muito importante para a vida de uma pessoa”, 29,7% relatam que, além de
importante, “é a base para a construção de um futuro melhor” e 21,6% o consideram
“essencial para o ser humano”. Vejamos os registros a seguir:
A escola sendo muito importante, essencial para a vida e que nos permite obter
conhecimento, primordial (mulher 6, 23 anos, branca, solteira, Administração, pai
empresário do agronegócio, mãe técnica do judiciário).

Escola é algo necessário para nossas conquistas pessoais e um melhor ciclo social (mulher
31, 23 anos, branca, solteira, Administração, pai e mãe empresários).

É o caminho certo para o sucesso profissional, apesar das falhas no ensino público, sempre
apoia e ajuda (mulher 69, 28 anos, branca, mãe solteira, Ciências Contábeis, pai e mãe
funcionários públicos).

A opinião do pai, segundo as pesquisadas, é muito semelhante à da mãe, no entanto,
cinco mulheres não responderam a essa questão e três apontaram que não sabem o que ele
pensa a respeito. Esse tipo de resposta pode revelar a existência de uma relação mais
distante com o pai, desconhecimento do mesmo ou até a vivência de um distanciamento do
pai com relação ao assunto. Apenas no relato de uma das entrevistadas houve a exposição
do descrédito do pai pela escola, classificando-o como indiferente.
Pensa como algo que vai me ajudar a crescer na vida e me tornar estável (mulher 12, 23
anos, branca, solteira, Administração, pai produtor rural, mãe professora).

28

Maria Alice Nogueira (2012) reconhece que a obra de Bourdieu ainda é referência conceitual para as
relações entre classes médias e educação, posto que essa categoria social é a que mais investe em valores
escolares não somente pelo diploma, princípio de todo êxito social, mas também pelas chances objetivas de
mobilidade social.

109

A escola é fundamental, o aprendizado é importante para alcançar objetivos pessoais e
profissionais (mulher 26, 22 anos, parda, solteira, Administração, pai policial militar
reformado, mãe empresária).

Acredito que pensa também que seja importante mas nunca me incentivou (mulher 20, 28
anos, branca, solteira, Administração, pai eletricista, mãe costureira).

Como se pode observar, o investimento dispendido pelas famílias para a educação
dos filhos tem por objetivo oferecer conhecimento, habilidades, relações e posições sociais
considerados essenciais para a manutenção e ampliação da posição social da família
(ROMANELLI, 2003). Observa-se, também, que as mães se importam e incentivam seus
filhos mais que os pais, podendo ter relação com a taxa de escolaridade dos pais, inferior à
das mães, em 43% do grupo, configurando o reconhecimento da cultura e da escola e sua
legitimação.
Nos relatos aqui analisados, verificamos que a escola tem um papel muito
significativo nas representações dessas mulheres.

Suas percepções dão ênfase maior

(64,9%) para a importância na “contrução de um futuro promissor”, 13,5% apontam que a
educação é “fonte de crescimento pessoal e profissional”, enquanto que 19% acreditam que
“a escola é fonte de conhecimento legítimo”.
O mínimo que qualquer pessoa deve ter para levar uma vida digna (mulher 56, 26 anos,
branca, solteira, Administração, pai operador de máquina, mãe do lar).

Aumenta o grau de instrução para ser competitivo no mercado (mulher 6, 23 anos, branca,
solteira, Administração, pai empresário do agronegócio, mãe técnica do judiciário).

Uma importante fonte de conhecimento intelectual, de relacionamentos interpessoais, de
desenvolvimento financeiro através do conhecimento (mulher 36, 26 anos, branca, união
estável, Administração, pai carroceiro, mãe faxineira).

Nesse contexto, as mulheres pesquisadas são, em sua maioria, provenientes de uma
configuração familiar que gradativamente foi sendo integrada aos níveis mais elevados de
ensino, tratados por Kimi Tomizaki (2013) como uma das maneiras mais efetivas de se
combater a transmissão das desigualdades ao longo das gerações, fator primordial para o
acesso a posições ocupacionais e de renda hierarquicamente superiores.
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Ao avaliar a presença e melhora da escolarização de longo curso entre gerações, a
escolaridade e a ocupação dos pais, podemos vislumbrar a existência de uma clientela
heterogênea, de diferentes segmentos das classes médias, que segundo pesquisadores,
podemos designá-las de “A Classse Média” e “A Classe Média Trabalhadora”. Para Maria
Alice Nogueira (2012), as avaliações sociológicas de classes, em trabalhos mais recentes,
lançam mão de uma diferenciação entre segmentos das camadas médias para melhor
análise das estratégias de reprodução social.29
Desta forma, a partir da subamostra de 37 mulheres, pertencentes às classes médias,
ainda podemos fazer subgrupos ou frações para melhor classificá-la e estudá-la nessa
pesquisa. O quadro 19 mostra o refinamento realizado em frações de camadas médias.
Quadro 19 – Frações das camadas médias das mulheres do curso de Administração e
Ciências Contábeis - IPTAN - 2016

CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS MÉDIAS DAS FAMÍLIAS PESQUISADAS
Classificação de Classes
Nº famílias
%
"Classe média trabalhadora"
29
78,4
"Classe média"
8
21,6
Total
37
100
Fonte: Santos (2017)

A análise permite verificar que 78,4% dessas famílias configuram a “Classe Média
Trabalhadora”, descrita por Jessé Souza (2012) como uma classe que se situa entre a “ralé”
e as classes média e alta, incluída no sistema econômico, como produtora de bens e
serviços valorizados, ou como crescente consumidora de bens duráveis e serviços que
antes eram privilégio das classes mais abastadas.
Apenas oito famílias, 21,6% da amostra analisada representa a “Classe Média”,
compreendida por autores, como Nogueira (2013), se tratar de uma fração das classes
populares que ascenderam na escala social, caracterizada por um acesso a novos serviços e
bens de consumo, além da característica enfática de fortes disposições ao esforço para
“melhorar de vida”.

29

Os estudos sobre a heterogeneidade interna das classes médias eram baseados no fracionamento
tradicional, composto pelos pequenos proprietários e pelos profissionais liberais (“pequena burguesia”) e a
“nova” classe média, composta por trabalhadores assalariados.
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As tabelas 9 e 10 apresentam o perfil das famílias, em frações das classes médias,
permitindo avaliar a escolaridade e a ocupação dos antecessores.
Tabela 9 – Famílias da “Classe Média” – Cursos de Administração e Ciências Contábeis IPTAN - 2016

Escolaridade
Ocupação
Mulher Companheiro
Pai
Mãe
Pai
Mãe
Superior
6
incompleto
Especialização Empresário
Téc. Judiciário
Ensino
10
Fundamental
Mestrado
Motorista
Professora
Ens.
Médio
12
incomp
Especialização Produtor rural
Professora
Superior
Engenheiro
47
Doutorado
incomp.
projeto
Do lar
48
Primário
Especialização Produtor rural
Professora
Fucionário
69
Especialização
Tecnológico
Fucionário público público
Superior
75
incompleto
Superior
Ensino Médio Economista
Do lar
Superior
Engenheiro
80
Superior
incomp.
agrônomo
Bancária
Fonte: Santos (2017)

As ocupações familiares na “Classe Média” mostram-se menos heterogêneas; as
famílias parecem integrar uma elite intelectual quando, ao menos, um dos progenitores tem
formação superior, exercendo atividades de trabalho não manuais, com qualificações
específicas. Compreendemos estar diante de um grupo que vivencia um processo de
mobilidade social que vem impulsionando para cima frações das classes populares
beneficiadas por uma conjuntura econômica favorável na última década (NOGUEIRA,
2013), que permitiu uma aproximação dessas famílias, “classe média C”, com os padrões
de consumo da classe média alta (SOUZA; LAMOUNIER, 2010), além de marcados
fortemente por uma dimensão de produtores, capazes de gerar renda, mediante o recurso à
educação, ao crédito e ao emprego formal (NERI, 2011).
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Tabela 10 – Famílias da “Classe Média Trabalhadora” – Cursos de Administração e
Ciências Contábeis - IPTAN- 2016
Escolaridade
Mulher Companheiro
Pai
5
Ensino Fundamental
13
Ensino Fundamental
14
Superior
Ensino Fundamental
17
Primário
19
Ensino Médio
20
Ensino Médio
23
Ensino Médio
26
29
31
36
38
39
43
46
49
56
58

Ocupação

Pai
Produtor rural
Aposentado
Pintor
Taxista
Comerciante
Eletricista
Comerciante
Policial
Ensino Médio
Tecnológico
reformado
Ensino Médio Ens. Médio incomp Ensino Médio
Serralheiro
Tecnológico
Superior incomp
Empresário
Tecnológico
Ensino Fundamental Ensino Médio
Carroceiro
Primário
Superior incomp
Pedreiro
Ensino Médio
Ensino Médio
Vigilante
Tecnológico
Tecnológico
Téc. Eletrônica
Ens. Fundamental Marceneiro/
Ensino Médio
incompleto
Pedreiro
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Empresário
Operário
de
Ensino Médio
Ensino Médio
máquinas
Ensino
Locutor
de
Ensino Médio
Fundamental
rádio

63
65
67

Ens. Médio incomp
Ensino Médio
Ensino Médio

72

Ensino Médio

77

Ensino Médio

79
88

Ensino Médio
Ensino Médio

Mãe
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Primário
Ens. Médio incomp

Ensino Médio
Ensino Médio
Superior incomp.
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental

91

Superior
incompleto

Ensino Médio

Tecnológico
Ensino Médio
Ensino
Fundamental

92

Tecnológico

Tecnológico

Primário

Ensino Médio

Primário

93
Fonte: Santos (2017)

Mãe
Ag. comun. Saúde
Vendedora
Do lar
Do lar
Do lar
Costureira
Do lar
Empresária
Do lar
Empresária
Faxineira
Do lar
Do lar
Téc. Enfermagem
Do lar
Empresária
Do lar

Pedreiro
Forneiro
Mecânico

Do lar
Aux.
serviços
gerais
Cuidadora idosos
Professora

Militar

não informou

Empresário
MicroempreSário
Motorista

Empresária
Aux. Enfermagem
Do lar

Comerciante
Vendedora
Entregador de
móveis
Vendedora
Empregada
Pintor
doméstica
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Em virtude da divergência conceitual acerca das camadas médias, faremos uma
análise geral das famílias selecionadas, nas suas diferentes frações, em suas peculiaridades
estratégicas, que determinaram a longevidade do percurso escolar das mulheres
pesquisadas.
A segunda parte do questionário dedicou-se ao levantamento de dados referentes à
formação escolar e profissional das entrevistadas. Portanto, a seguir, tratamos de discorrer
sobre tais características a fim de completar a análise da subamostra definida em tal
pesquisa.

4.5

O percurso escolar
A princípio, na elaboração do pré-projeto, esse foi um critério considerado de

inclusão para a seleção da amostra a ser definida para a pesquisa. No entanto, ao analisar
os dados, verificamos que apenas quatro mulheres atendiam a essa condição de percurso
escolar, tornando nossa amostra muito reduzida para os estudos que desejávamos
desenvolver.
Dessa forma, optamos por considerar tal quesito apenas como elemento para análise
de perfil geral da subamostra das mulheres das camadas médias, relacionando-o com
outros quesitos, considerados tanto quanto pertinentes, para a classificação dos estratos
sociais.
Assim, os dados revelaram que todas as estudantes frequentaram a pré-escola,
29,7% (11 mulheres) a cursaram em escola particular, 70,3% (26 mulheres) em escola
pública e 2,7% não responderam. Marcadamente, um percentual de 75,7% de toda a
trajetória escolar dessas mulheres foi nas escolas públicas. Pochmann (2012) referencia
que essa reconfiguração de uma parcela da classe trabalhadora, equivocadamente
identificada como a “nova classe média”, apresenta um padrão de consumo diferenciado,
se servindo da escola pública. Diferente das concepções de Nogueira (2013) sobre a
preferência das famílias das classes médias pela escola privada ou por um vai-e-vem entre
a escola pública e a privada. O que podemos perceber é uma variedade de estratégias
adotadas, em condições econômicas e de consumo diversas, mas que fazem com que as
classes médias insistam nas disposições ascéticas em favor de destinos escolares
privilegiados. Espremidas entre o desemprego, a deterioração dos salários e a disparada
dos preços dos serviços e tarifas públicas, as camadas médias vêem-se obrigadas a
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redimensionar seus gastos, inclusive os considerados sagrados, como a escolarização dos
filhos (LELIS, 2005). A tabela 11 apresenta os dados sobre esse percurso escolar.
Tabela 11 – Trajetória escolar das mulheres das camadas médias dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis - IPTAN – 2016

Nível escolar
Pré-escola
Séries Iniciais EF
5ª a 8ª séries EF
Ensino médio

Categoria Administrativa
Particular
Público
N
%
N
%
11
29,7
26
70,3
7
19
29
78,3
9
4,3
28
75,7
9
24,3
28
75,7

Total

Misto
N
_
1
_
_

%
_
2,7
_
_

N
37
37
37
37

%
100
100
100
100

Fonte: Santos (2017)

Pedimos que as estudantes avaliassem o ensino médio e seus professores, com o
objetivo de verificar o nível de satisfação com a convivência com os pares, qualidade do
ensino, da didática, da escola frequentada e verificamos que a grande maioria o considerou
“muito bom”, com “bons professores”, evidenciando uma complacência ao esforço dos
pais para que tivessem a oportunidade de estudar. Nas palavras de Maria Alice Nogueira e
Cláudio Nogueira (2009) compreendemos essa atitude como “boa vontade cultural”,
quando as famílias instituem uma natureza laboriosa e esforçada de suas práticas escolares.
A maioria das entrevistadas, em torno de 80%, relatou ter tido uma vida cultural
bem variada no ensino médio, com frequência a bibliotecas, cinema, teatro, viagens e
ocupavam seu tempo livre se divertindo. Na avaliação de Maria Alice Nogueira e Afrânio
Catani (2014), Bourdieu formulou teorias de que os indivíduos originários de famílias
culturalmente privilegiadas são marcados pela desenvoltura, elegância e fluência verbal
naturalizadas. A transmissão e influência do capital cultural da família transmitida aos
filhos contribuem para as atitudes propícias ao êxito escolar. O privilégio cultural, patente
quando se trata de familiaridade com hábitos culturais é variável conforme a origem social.
Nesse estudo, não podemos estimar se acontecem por influência e domínios da escola ou
da família, mas é importante considerar os relatos de convivência com um ambiente
cultural, pois o tempo do estudante fora do tempo da escola é usado em múltiplas zonas de
experiência, todas elas plenas de redes de sociabilidade e de circulação social (LELIS,
2005).
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As práticas escolares são típicas de famílias das classes médias, evidenciando que
95% das estudantes tinham o material escolar necessário e a mãe era a figura principal no
acompanhamento das atividades e nas reuniões escolares. Essas disposições diante das
práticas escolares, marcadas por comportamentos estratégicos, podem, à primeira vista,
sugerir uma mobilização sofisticada na forma de intensificação do monitoramento da vida
escolar, de acompanhamento e ajuda nos deveres de casa e de participação nas instâncias
administrativas da escola (NOGUEIRA, 2012).
Para metade delas, a família foi uma incentivadora para o hábito da leitura,
principalmente de livros paradidáticos e didáticos. Com relação à frequência dos
momentos de leitura e também sobre o tipo de leitura, quase 50% não respondeu a esse
item, fazendo supor que essa prática não seria tão marcante, a ponto de não se lembrarem
disso ou, simplesmente, essa atitude não fosse tão significativa para elas. A rejeição ou
pouca familiaridade com a prática da leitura foi citada por Lelis (2005) como consequência
a uma realidade de geração, que consome a mídia e outros meios de comunicação de massa
em larga escala, sinalizando outros comportamentos estratégicos de contato com a cultura,
próprios de setores que priorizam o produto final e não os processos de aprendizagem.

4.6

O ingresso no IPTAN: preparação e escolha do curso
A “escolha” do curso superior pode ser compreendida para além dos gostos e

preferências individuais, pode ser analisada a partir da configuração social da qual são
provenientes os sujeitos. Assim, as possibilidades estão relacionadas à estrutura familiar, à
posição social ocupada por esta família no seio da sociedade, trajetória escolar, gênero,
idade e até mesmo a etnia dos sujeitos. Em consonância, pesquisas têm mostrado o peso da
origem social na escolha das carreiras no Ensino Superior (NOGUEIRA, 2004).
Como podemos avaliar, a escolha pelo curso superior e a área de estudo sofrem
várias influências. No estudo em pauta, apenas 16% (6 estudantes) tiveram uma orientação
vocacional ao final do ensino médio, a maioria feita por profisssional habilitado para tal
exercício. Essas mulheres relatam que souberam da possibilidade de fazer curso superior
por diversos meios sendo, principalmente pelos familiares e pela escola, além dos meios de
comunicação e internet. Torna-se importante perceber a influência positiva do ambiente
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familiar e escolar para essas jovens, assim como o mundo virtual que permeia a rotina
dessa geração, objeto da nossa subamostra de análise.
A subamostra de estudo é composta por 62% de mulheres que escolheram o curso
de Administração e 38% que escolheram o curso de Ciências Contábeis. Um pouco mais
da metade delas, 57% (21 mulheres) dizem ter escolhido fazer um curso superior para
obter crescimento pessoal e profissional, através da continuação dos estudos. Mencionam,
ainda, que continuaram os estudos por ter recebido incentivo familiar, por ser necessário
para atender ao mercado de trabalho ou contribuir para o crescimento de empresa familiar.
Quanto às razões existentes para a escolha do curso, em específico, um percentual de 13%
das mulheres da Administração e 14% das Ciências Contábeis já atua na área, portanto
precisavam se capacitar; 27% das mulheres de ambos os cursos veem na formação uma
possibilidade de emprego e realização pessoal e profissional. Quase metade delas (48,6%),
aponta ter uma identificação com a área de atuação e, nesse item, podemos entender que
uma parcela significativa das pesquisadas está estudando por “vocação”,30 que segundo
Maria Lígia de Oliveira Barbosa (2015) é uma característica profissional de classes
privilegiadas. Por outro lado, podemos analisar que a outra metade das pesquisadas, que
compõem a subamostra, sinaliza que ter uma profissão significa se manter no trabalho que
já tem, ou conseguir um trabalho para manter a si e talvez a família ou, simplesmente,
ajudar a manter/continuar o crescimento da empresa familiar, características típicas das
classes médias baixas.
Todavia, podemos questionar tais dados ao analisar a resposta dada para o
questionamento sobre o desejo de fazer o curso escolhido, apenas 32,4% das estudantes
responderam ser o curso dos seus sonhos, na contramão da informação sobre ser uma
escolha por vocação, pois, talvez, o curso escolhido tenha sido resultado de vários outros
fatores condicionantes, como facilidade de acesso, competitividade, oportunidade,
preferência ou facilidade por áreas de conhecimento, dentre outros.
30

Para Bourdieu, as escolhas dos sujeitos são resultado da relação dialética entre uma situação e o habitus, o
que o leva a propor uma teoria da prática, que leve em consideração tanto as necessidades dos agentes quanto
a objetividade da sociedade. Nessa perspectiva, o habitus funciona como princípio de geração de práticas,
entre elas, as escolhas profissionais, que se encontram objetivamente ajustadas à possibilidade de realização,
sem que para isso sejam necessárias estimativas conscientes da probabilidade de sucesso. Assim, a escolha
profissional não pode ser compreendida como fruto de “aspirações” e “projetos”, como a compreende o
pensamento subjetivista, nem como produto de uma coerção mecânica dos fatos sociais, que trata os agentes
como meros “suportes” ou “reflexos” redundantes da estrutura social. A vocação efetiva inclui, enquanto
disposição adquirida dentro de certas condições sociais, a referência às suas condições de realização de modo
que tende a ajustar-se às potencialidades objetivas (NASCIMENTO, 2006).
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Sousa (2012) argumenta que, como inexiste o privilégio de dedicação ao estudo
como atividade principal e/ou única, os “batalhadores” se apropriam de capital escolar e
cultural em uma escala inferior a da classe média tradicional. Inexiste o privilégio da
escolha, o tipo de trabalho tende a ser técnico, pragmático e ligado a necessidades
econômicas e condicionamentos sociais diretos. A escolha das carreiras depende mais
intensamente de condicionamentos sociais do que de um chamado ou vocação,
propriamente dito (BARBOSA, 2015).
Na perspectiva de Cláudio Martins Nogueira (2012), a análise sociológica do
processo de escolha dos estudos superiores remete a um problema teórico mais amplo, que
chamou de problema da orientação social da ação individual. Os indivíduos não se
distribuem aleatoriamente entre os diversos cursos em função de supostas preferências ou
interesses. Ao contrário, essa distribuição está estatisticamente relacionada às
características sociais, ao perfil acadêmico, à etnia, gênero e idade do estudante, além de
um complexo processo de autosseleção na escolha do curso superior. O autor ainda
considera que as diferentes teorias sobre o tema apresentam dificuldades de conceituação e
articulação entre as dimensões subjetiva e objetiva da realidade social.
Nos termos da teoria bourdiesiana, a adequação dos investimentos escolares em
relação às oportunidades objetivas seria fruto de um cálculo racional dos atores individuais
e de uma incorporação pelos sujeitos de um habitus31. Suas ações individuais
apresentariam um sentido estratégico quando os sujeitos tenderiam a selecionar objetivos
considerados razoáveis, adequados às possibilidades objetivas de realização. É a chamada
“causalidade do provável”, com vistas a desconsiderar o impossível e desejar o provável
(NOGUEIRA, 2012).
No tocante à questão sobre diferenças e afeições quanto às áreas de conhecimento,
as respostas não foram satisfatórias ou elucidativas para análise. Ao questionar sobre a
especificidade de público para o curso escolhido, não obtivemos sucesso nas respostas, elas
abordaram a abrangência do conhecimento, do acesso ao mercado de trabalho, a afinidade
com áreas etc. Acredita-se que não houve a devida compreensão acerca da pergunta,
portanto, não foi possível verificar se essas mulheres acreditam ou não na guetização de

31

Bourdieu (1983) denomina habitus como sistema de disposições duráveis, estruturadas de acordo com o
meio social dos sujeitos e que seriam predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como o
princípio gerador e estruturador das práticas e das representações.

118

carreiras, na liberdade e capacidade cognitiva para as escolhas profissionais do sexo
feminino.
Na preparação para o ingresso no curso superior, foi verificado que 48,6% (18
estudantes) fizeram cursinho pré-vestibular, pago pelos pais (44%), por um período de um
ano (50% delas). Vemos, assim, que a estratégia de complementação de estudos, por meio
de cursinhos extraescolares, característica das classes médias para que seus filhos
consigam ingressar no ensino superior, ocorreu nessas famílias.
A maioria dessas mulheres (67,6%) tentou vestibular apenas uma vez e somente
duas delas utilizaram a nota do ENEM, podendo reiterar a afirmação das mesmas de que os
motivos que as levaram a estudar em uma faculdade particular foram o de não ter
conseguido passar em uma instituição federal (51,4%), por maior facilidade de acesso
(16,2%), por opção própria para 19% delas e para 13,5% por considerarem a faculdade
uma instituição séria ou por ter conseguido uma bolsa para estudar. O esforço familiar pela
longevidade do percurso escolar pode não ter sido favorável para a entrada em uma
universidade federal, mas as estratégias utilizadas possibilitaram a manutenção da
trajetória, para alcançar o objetivo final que é a obtenção do diploma. Esse, considerado
pelas famílias das classes médias como um instrumento “ativo de múltiplos significados,
desde qualificação para um mercado de trabalho mais competitivo até formas de
manutenção de emprego ou, ainda, uma sinalização de investimento educacional,
constantemente cobrada no mercado” (LIMA, 2013).

4.7

A permanência no curso, vivências e representações

Quanto às estratégias utilizadas para a permanência da estudante no curso superior,
verificamos que a escolha pela faculdade particular foi feita por ela mesma, para meia
parcela da amostra e a outra metade não respondeu a esse questionamento. Três mulheres
(8% da amostra) são beneficiárias do FIES, sendo elas filhas de pais com grau de
escolaridade baixo (ensino fundamental, médio e tecnológico); os pais ocupam categorias
profissionais manuais sem qualificação ou semiqualificadas e as mães cuidam dos afazeres
domésticos. O PROUNI é utilizado por uma estudante de família que possui escolaridade
média e tecnológica, com funções de microempresário e auxiliar de enfermagem. Três
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estudantes trabalham com pesquisa/iniciação científica, na Empresa Júnior, projeto de
extensão, oferecido pelo curso.
Além dessa análise, torna-se necessário avaliar que 78,4% (29 mulheres) trabalham
atualmente, 89,6% (26 mulheres) em atividades não manuais de nível médio ou superior,
uma mulher (3,4%) é autônoma e 6,9% (2 mulheres) não responderam qual são suas
ocupações. Para 55% dessas que trabalham, o fato de estar cursando o ensino superior foi
relevante para sua entrada ou seleção no trabalho. A relação entre estudo e trabalho é
objeto de numerosos debates e aqui se faz pertinente, pois a necessidade de trabalhar,
enfrentada por boa parte dessas jovens, evidencia a imposição de opção por instituições e
cursos que possam ser conciliados com tal realidade.
Praticamente a maior parte delas, aproximadamente 70%, julga ter bom
desempenho como estudantes, dizendo ser dedicada e esforçada. De acordo com Sousa
(2012), na nova classe trabalhadora, a necessidade do trabalho se impõe muito cedo,
paralelamente ao estudo, sendo possível verificar que o “capital familiar” parece se
consolidar na transmissão efetiva de uma “ética do trabalho”.
A avaliação que fizeram sobre a instituição de ensino escolhida revela-nos que
56,7% consideram-na boa, 19% regular e duas estudantes do curso de Administração
apontaram um conceito “ótimo” para a faculdade. Quanto à avaliação do curso escolhido,
os conceitos são bem parecidos, considerando “bom” e “ótimo”, em torno de 40% das
mulheres, tendo destaque para o curso de Administração, com um número superior que o
de Ciências Contábeis.
Dessa forma, os dados revelam que grande parte das mulheres pesquisadas (78%)
estuda com sacrifícios, tendo que se esforçar para trabalhar e estudar, mas persegue os
caminhos para a obtenção de um diploma, com propósitos de melhora de condições
econômicas e de ascensão social. A objetivação do capital cultural sob a forma de diploma,
de acordo com Bourdieu (2014) garante ao seu portador um valor convencional no que diz
respeito à cultura e alquimia social. Ele permite a comparação entre diplomados e, até
mesmo, sua permuta (substituindo-se uns pelos outros na sucessão), além de estabelecer
taxas de convertibilidade entre capital cultural e o capital econômico.
Remetendo-nos às prerrogativas das questões norteadoras do estudo, sobre a
significação do diploma para os sujeitos das classes médias e quais perspectivas futuras
alimentam tal esforço familiar, nos vimos frente a questões relacionadas ao mercado de
trabalho, qualificação e mobilidade intergeracional.
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As expectativas de investimento das famílias na carreira escolar estão relacionadas
com o retorno provável que se pode obter com o diploma nos diversos mercados. Esse
retorno dependeria do estado das relações entre o campo escolar e econômico que
determinaria o grau de correspondência entre o diploma e os postos profissionais, em
dimensões proporcionais ao nível de favorecimento econômico e social (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2009). Assim, o sucesso profissional dessas mulheres das classes médias está
diretamente relacionado com a capacidade diferenciada de cada uma delas para que os
benefícios de um diploma possam se maximizar rumo a uma mobilidade intergeracional.
Tratando-se de relações nos meios social, econômico, cultural, de trabalho e
família, quando questionadas sobre suas percepções sobre a identidade feminina no mundo
atual, mais de 70% das mulheres revelam um pensamento otimista para suas posições na
sociedade, apesar de algumas (13,5%) indicarem ainda uma visão ambígua da situação,
uma mulher se posicionou como pessimista e quatro delas (11%) não se posicionaram, em
nenhum contexto sobre o mundo real que vivenciam.
Estamos achando espaços que antes era só homem que atuavam, nós mulheres queremos
ser reconhecidas por vários motivos além do antigo só dona de casa (mulher 14, 26 anos,
amarela, casada, Administração, pai pintor, mãe do lar).

Hoje em dia as mulheres estão mais livres para escolher, o que é bom para elas (mulher 29,
26 anos, branca, casada, Administração, pai serralheiro, mãe do lar).

Com o passar do tempo a mulher conquistou o seu espaço, ela trabalha no que quiser e
ainda tem tempo para atividades domésticas e para a família (mulher 38, 24 anos, branca,
solteira, Administração, pai pedreiro, mãe do lar).

As mulheres são maioria na população, estão buscando melhorias e igualdade, porém
vivemos em uma sociedade machista (mulher 48, 23 anos, amarela, solteira, Administração,
pai produtor rural, mãe professora).

As mulheres ainda tem preconceito tanto econômico, social, educação, no trabalho e na
política (mulher 58, 23 anos, branca, solteira, Ciências Contábeis, pai locutor de rádio, mãe
do lar).

Os relatos acima remontam às mudanças sociais e estruturais ocorridas na história
da emancipação feminina, verificando que a mulher atual se posiciona ativa e
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positivamente frente aos desafios sociais, educacionais e profissionais contribuindo para
que as famílias das classes médias se mantenham ou alarguem sua posição social. No
entanto, o preconceito e o machismo ainda são presentes, sentidos e citados pelas
mulheres, seja no âmbito social, econômico ou político.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de investigação dessa pesquisa teve por foco contribuir para a
compreensão e reorientação do entendimento da busca das mulheres das camadas médias
pela escolarização superior que pode representar mudanças na sua participação social e
profissional, aliadas às percepções de identidade feminina vivenciadas na atualidade.
A opção por estudar o ensino privado emanou da possibilidade e do desafio de
aproximação do universo das camadas médias, pouco explorado ainda sob o ponto de vista
de suas estratégias educativas, mas principalmente pela necessidade de torná-las mais
evidentes em termos de seus projetos, estilos de vida, de consumo e de escolarização.
A princípio, a ideia interligada de conceitos generalizados sobre as camadas
médias, principalmente baseados em renda e posses, além de uma visão mercantilista sobre
as instituições de ensino particulares, incentivou o interesse pelo estudo. No entanto, a
partir do envolvimento com as pesquisas recentes e o campo empírico, as concepções préformadas foram se esvaindo na medida em que ficou clara a renovação por que passa tal
problemática na atualidade, tanto em termos de pensamento sociológico, quanto da
renovação das dinâmicas sociais. Os conceitos sobre as camadas médias tradicionais não se
sustentaram nos resultados e nas análises dos dados obtidos, portanto apoiados no conceito
de fracionamento das classes sociais, já defendido por Bourdieu, passamos a analisar tal
segmento com novas perspectivas.
O interesse contemporâneo dos sociólogos da educação pelas condutas e práticas
educativas e pelas estratégias escolares dos grupos sociais favorecidos, como é o caso das
camadas médias da sociedade, tem sido discutido por muitos pesquisadores. Entretanto, em
virtude das múltiplas facetas do segmento social, a abordagem em campos empíricos
diferentes possibilita maior amplitude de análises e discussões.
Os princípios norteadores de análise utilizados sobre os dados das trajetórias das
famílias e mulheres do 4º e 8º períodos do curso de Administração e Ciências Contábeis do
IPTAN foram importantes para dar visibilidade ao estudo de uma classe média muito
heterogênea, no entanto real fruto da profunda mudança da sociedade contemporânea.
As trajetórias das mulheres pesquisadas inserem-se em um contexto daquilo que os
estudiosos entendem por longevidade escolar, já que todos conseguiram chegar ao Ensino
Superior (ÁVILA, 2010). A análise e interpretação dos dados obtidos por meio dos
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questionários revelam circunstâncias e particularidades das famílias e das jovens que
fazem parte de uma fração social com fortes disposições para “melhorar de vida”.
A mobilização escolar das famílias, caracterizada por um esforço por conduzir sua
escolaridade e obter bons resultados escolares, concentraram suas práticas na excelência de
transmissão de uma “capital familiar”, entendido por Jessé Sousa (2012) como um capital
muito específico, de difícil percepção para as formas dominantes e liberais de afazer
científico, mas que ele o compreende como um conjunto de disposições para ascensão
social através da transmissão de exemplos e valores do trabalho duro e continuado, mesmo
em condições sociais muito adversas.
A “Classe Média Trabalhadora”, configurada na subamostra dessa pesquisa, não
participa de forma legítima do jogo de distinções que caracteriza as classes média e alta.
Ela não teve o mesmo acesso privilegiado ao capital cultural e econômico, o que vemos
são famílias em situação fronteiriça, com baixo nível escolar, com ocupações que não são
legítimas das classes médias, que conquistam seu lugar no mundo à custa de muito
trabalho, transmissão de valores de ética, perseverança e disciplina, permitindo vislumbrar
uma vida com progresso e mudanças viáveis.
Foi possível verificar disposições para uma longevidade escolar, acompanhada por
estratégias de acompanhamento escolar, incentivo às práticas culturais de mais fácil acesso
e investimento em famílias pequenas circunstanciadas pela necessidade do trabalho desde
cedo, já no ensino médio, prolongando-se até a atualidade, para o custeio dos estudos.
O curso superior se apresenta como uma forma de “mudar de vida”, superar as
dificuldades, manter-se no emprego ou adquiri-lo com formação específica, na tentativa de
melhorar os rendimentos, ter ascensão material, autoestima e reconhecimento social.
As escolhas profissionais também são fruto de circunstâncias impostas pela rotina
dos “batalhadores” que, apesar de pensarem no futuro, são vítimas do presente, da
incerteza e da necessidade de se manterem em projeção social e econômica. No caso
específico, o estudo se deu nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, cursos que
não proporcionam ocupações de grande distinção ou privilégio, mas que oferecem aos seus
egressos um campo razoável de trabalho, remuneração e reconhecimento.
O interesse pelo estudo sobre as escolhas profissionais, com base em referências
nacionais, teve por objetivo uma abordagem das questões relacionadas com o conceito de
vocação para a escolha dos cursos superiores por parte das mulheres e a possível
“guetização” das carreiras femininas e masculinas. O que conseguimos verificar é que o
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novo cenário social, político e econômico vivido na atualidade permite que as mulheres das
camadas médias invistam em seus projetos de vida e, conscientes de alcançarem o sucesso,
desejam cursar o ensino superior. Possivelmente, estejam escolhendo determinados cursos
e o ensino particular como uma estratégia para conseguirem entrar na universidade. Nesse
caso, nem sempre o curso escolhido foi o realmente desejado, mas foi aquele que se tornou
possível. Infelizmente, não foi possível conhecer melhor o pensamento dessas mulheres
sobre a conceituação e representação que fazem sobre a “guetização”, pois as respostas
obtidas no questionário inviabilizaram uma análise mais profunda sobre o assunto. Não
houve o intuito de singularizar as questões da escolha das carreiras profissionais pelas
mulheres das camadas médias brasileiras; no entanto, podemos vislumbrar a possibilidade
de que as novas gerações estejam construindo uma nova representação de si mesmas,
lutando para serem reconhecidas, ocuparem lugares de destaque na sociedade e se
projetarem economicamente, via estudos prolongados.
As questões relacionadas aos benefícios da obtenção do diploma pela classe média
trabalhadora são debatidas por Sousa (2012), argumentando que o mercado de trabalho
exige, cada vez mais, a obtenção de qualificação, entretanto, possuir qualificação não é
garantia de integração estável no mercado de trabalho. A democratização escolar e a
produção social dos diplomas escolares inflacionaram tal mercado, mas são reconhecidos
como condição necessária à inserção socioprofissional e distinção social. O trabalho é
socialmente recompensador e dependente de padrões de classes como origem familiar,
disposições para a honestidade, ética e autossuperação. Márcia Lima (2013) acredita que
no cenário brasileiro atual, o número de diplomados ainda é reduzido, o que faz com que o
diploma superior tenha ainda mais um efeito transformador na realização socioeconômica
do indivíduo, sendo muito mais importante a posse do que o tipo dele como novo indicador
de desigualdades. O que entendemos é que “nossas” mulheres conhecem a importância do
conhecimento escolar formal e veem nele a possibilidade de emancipação e ascensão
social, tema este que acreditamos não ter esgotado as discussões, esperando que essas
considerações possam suscitar novas questões a partir do presente estudo.
As classes médias, em suas frações aqui representadas, oferecem evidências da
caracterização feita por Jessé Sousa, de um segmento que se diferencia não por uma
questão de renda, mas pelos modos de pensar e agir cotidianos que o faz se projetar e
sobreviver na nova realidade capitalista brasileira. O que vimos na pesquisa foi uma classe
social extremamente heterogênea, mais situada nas franjas inferiores, que busca manter-se
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longe das camadas desfavorecidas e o mais próximo possível das privilegiadas, em um
movimento ascético, à custa de muito esforço, trabalho, abnegação e renúncia a favor de
um projeto futuro. Verifica-se que a luta dos “batalhadores” é maior, que o ascetismo é
mais acentuado e o risco de perder a posição é também muito maior.
A pesquisa sobre a escolarização das camadas médias é um objeto que exige o
movimento de pensar em pluralidades de consumo, valores, estratégias e estilos de vida
que vão além dos conceitos estruturantes de capital econômico e cultural dos grupos
sociais e deve ser feita de modo contextualizado.
Cabe ressaltar que algumas análises sobre as teorias bourdieusianas na atualidade
insistem que o conjunto de disposições a que se rendiam as classes médias, a fim de
compensar sua falta de capitais, parece dar lugar a uma ênfase na capacidade estratégica de
utilizar, em interesse próprio, os recursos possuídos, em favor de destinos escolares
privilegiados (NOGUEIRA, 2012).
Os resultados alcançados, apesar de não revelarem ineditismo, expressam
singularidades do segmento particular do ensino superior. Observou-se que as famílias das
camadas médias não utilizaram os benefícios oferecidos pelas políticas públicas, como o
Fies e Prouni. Apenas 8% do grupo se beneficia do Fies (3 mulheres) e 2,7% (1 mulher) do
Prouni, permitindo dizer que o sacrifício pela conclusão do ensino superior se dá a
qualquer custo, mesmo vivendo com dificuldades e privações, em prol do objetivo final, o
diploma.
Assim, para o objetivo pretendido, concebemos que os dados proporcionaram uma
análise de realidade muito específica sobre o tema em questão, que não nos permitem
generalizações, no entanto, eles podem ser retomados e aprofundados com mais
propriedade por trabalhos posteriores.
Dessa forma, cabe assinalar que a minha expectativa é a de que as análises e
interpretações aqui apresentadas ofereçam contribuições para um novo espaço de
questionamentos e estudos nas áreas da Sociologia da Educação e Gênero.
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QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS
E PRÁTICAS ESCOLARES

Por favor, solicitamos que você leia com atenção a introdução que segue, antes de
passar para o preenchimento do questionário.
O propósito deste questionário é fazer um levantamento do perfil das mulheres
estudantes de camadas médias dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do
IPTAN. A pesquisa encaminhada por mim, Vaneska Ribeiro Perfeito Santos,
“MULHERES DAS CAMADAS MÉDIAS EM CURSOS SUPERIORES DE UMA
FACULDADE PARTICULAR DE SÃO JOÃO DEL REI/MG”, está associada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas
Escolares, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), orientada pelo Prof. Dr.
Écio Antônio Portes. Os dados fornecidos são sigilosos e somente serão utilizados na
confecção de trabalhos acadêmicos, reservando-se a identidade dos informantes. A sua
contribuição é muito importante para que possamos produzir conhecimentos sobre a
escolarização de mulheres das camadas médias no ensino superior particular.
Antecipadamente, agradecemos a sua importante participação.
ATENÇÃO: Nas perguntas objetivas você pode escrever, comentar e ampliar a sua
resposta quando achar necessário. Caso não saiba alguma resposta, é melhor você deixá-la
em branco do que responder sem ter certeza.

DADOS PESSOAIS
Número

de

matrícula:

______________________________________________________________
01 Data de Nascimento: ____/_____/_____
02 Cor:
2.1( ) Branca 2.2( ) Preta
2.6( ) Outra

2.3( ) Amarela

2.4( ) Parda

2.5( ) Indígena
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03 Sexo:
3.1( ) Masculino 3.2( ) Feminino

3.3( ) Outro

04 Estado Civil:
4.1( ) Solteira 4.2( ) Casada
4.5( ) União estável

4.3( ) Separada

4.6( ) Viúva

4.4( ) Divorciada

4.7( ) Mãe solteira

05 Cidade de Nascimento:____________________________________________________
06 Estado de Nascimento:____________________________________________________
07 Como você mora?
7.1( ) Com seus pais 7.2( ) Sozinha

7.3( ) República

7.4( ) Com cônjuge/companheiro e filhos

7.5( ) Com filhos apenas

7.6( ) Casa própria

7.8( ) Casa cedida

7.7( ) Casa alugada

08 Você possui:
8.1 TV por assinatura
8.2 Internet

8.2.1( ) Sim

8.3 Computador
8.4 Notebook
8.5 Tablet
8.6 DVD

8.1.1( ) Sim

8.2.2( ) Não

8.3.1( ) Sim

8.4.1( )Sim

8.5.1( ) Sim
8.6.1( ) Sim

8.7 Freezer

8.2.2( ) Não

8.3.2( ) Não

8.4.2( ) Não

8.5.2( ) Não
8.6.2( ) Não

8.7.1( ) Sim

8.7.2( ) Não

8.8 Micro-ondas

8.8.1( ) Sim

8.8.2( ) Não

8.9 Smartphone

8.9.1( ) Sim

8.9.2( ) Não

8.10 Máquina de lavar roupas

8.10.1( ) Sim

8.11 Empregada Doméstica

8.11.1( ) Sim

8.12 Carro

8.12.1( ) Sim

8.12.2( ) Não

8.13 Moto

8.13.1( ) Sim

8.13.2( ) Não

8.14 Plano de Saúde privado

8.14.1( ) Sim

8.10.2( ) Não
8.11.2( ) Não

8.14.2( ) Não

09 Você pratica ou praticou esportes?
9.1( ) Sim

9.2( ) Não

Qual?______________________________________________________________
10 Você estuda ou estudou outra língua?
10.1( ) Sim

10.2( ) Não

Qual? ______________________________________________________________
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11 Você costuma viajar nas férias e/ou feriados?
11.1( ) Sim

11.2( ) Não

12 Caso responda sim, com que frequência?
12.1( ) 1x/ano

12.2( ) 2x/ano

12.3( ) 3x/ano

12.4( ) Outros

13 Que tipos de viagens, para onde costuma ir?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14 Qual é (ou foi) a ocupação principal de seu avô paterno?
_________________________________________________________________________
15 Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua avó paterna?
_________________________________________________________________________
16 Qual é (ou foi) a ocupação principal de seu avô materno?
_________________________________________________________________________
17 Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua avó materna?
_________________________________________________________________________
18 Qual é (ou foi) a ocupação principal do seu pai?
_________________________________________________________________________
19 Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua mãe?
_________________________________________________________________________
20 Você possui tios e tias paternos com curso superior?
20.1( ) Sim. Quantos?_________________________________________________
20.2( ) Não
21 Você possui tios e tias maternos com curso superior?
21.1( ) Sim. Quantos?_________________________________________________
21.2( ) Não
22 Você possui primos e primas paternos com curso superior?
22.1( ) Sim. Quantos?_________________________________________________
22.2( ) Não
23 Você possui primos e primas maternos com curso superior?
23.1( ) Sim. Quantos?_________________________________________________
23.2( ) Não
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24 Você possui algum (a) amigo (a) muito próximo com curso superior, que possa ter
influenciado a sua opção pelo curso escolhido?
24.1( ) Sim. Quem?__________________________________________________
24.2( ) Não
25 Como você e esse amigo(a) discutiam o Ensino Superior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
26 Incluindo você, quantos filhos vocês são?
26.1( )1

26.2( ) 2

26.3( ) 3

26.4( ) 4

26.5( ) 5 ou mais. Quantos?_______

27 Que posição você ocupa na ordem de nascimento?
27.1( )filha mais velha

27.2( )filha do meio

27.3( )filha mais nova

28 Complete a tabela abaixo, marcando com um “X” a sua própria escolarização e a de
seus familiares

Sua escolaridade
Cônjuge ou
companheiro
Pai
Mãe
Avô Paterno
Avó Paterna
Avô Materno
Avó Materna
Irmãos
(preencher com o
nome abaixo)

Doutorado

Mestrado

Especialização

Superior
Completo

Superior
Incompleto

Tecnológico

Ens. Médio
Completo

Ens. Médio
Incompleto

5ª à 8ª série
Completo

5ª à 8ª série
Incompleta

Primário
Completo

Primário
Incompleto

Analfabeto

Escolaridade
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29 O que sua mãe pensa sobre a escola?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
30 O que seu pai pensa sobre a escola?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31 O que você pensa sobre a escola?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DADOS SOBRE SUA FORMAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
32 Você frequentou a pré-escola?
32.1( ) Sim

32.2( ) Não

33 Se sim, em que escola?
33.1( ) Pública

33.2( ) Particular

34 Onde você cursou as séries iniciais do Ensino Fundamental?
34.1( ) em escola pública municipal

34.2( ) em escola pública estadual

34.3( ) em escola particular

34.4( ) em escola pública e particular

35 Onde você estudou da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental?
35.1( ) em escola pública municipal

35.2( ) em escola pública estadual

35.3( ) em escola particular

35.4( ) em escola pública e particular

36 Onde você cursou o Ensino Médio? Se você estudou em mais de uma, indique.
36.1( ) em escola pública municipal

36.2( ) em escola pública estadual

36.3( ) em escola particular

36.4( ) em escola pública e particular

37 Como você avalia a(s) escola(s) em que você fez o Ensino Médio?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
38 Como você avalia os seus professores do Ensino Médio?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
39 Você identifica no Ensino Médio diferenças entre o ensino das matérias de humanas e
exatas? Isso tem relação com a sua escolha pelo curso superior?
39.1( ) Sim

39.2( ) Não

Qual?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
40 Você sempre tinha os materiais escolares?
40.1( ) Sim

40.2( ) Não

41 Quem, em sua casa, frequentava as reuniões escolares?
41.1( ) Mãe

41.2( ) Pai

41.3( ) Avós

41.4( ) Outros

42 Seus pais acompanhavam o seu dever de casa?
42.1( ) Sim

42.2( ) Não

De que forma?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
43 Havia momentos de leitura em sua casa (considere aqui pai, mãe, você, irmãos etc.)?
43.1( ) Sim

43.2( ) Não

44 Com que freqüência?
44.1( ) Diária

44.2( ) Semanal

44.3( ) Quinzenal

44.4( ) Mensal

44.5( ) Outros
45 Qual tipo de leitura?
45.1( ) livros

45.2( ) livros didáticos

45.4( ) outras revistas

45.5( ) jornais

45.3( ) revistas de moda/fofocas
45.6( ) gibis
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46 Como era a sua vida cultural até o final do Ensino Médio (biblioteca, cinema,
fotografia, leituras, teatro, viagens, vídeo etc.)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
47 Como é que você ocupava o seu tempo livre, fora da escola, nesse período?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
48 Você teve alguma orientação vocacional para a escolha de um curso superior?
48.1( ) Sim

48.2( ) Não

Em caso afirmativo, onde você recebeu essa orientação e de que tipo foi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
49 Como é que você ficou sabendo da possibilidade de fazer um curso superior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
50 Na sua opinião, o que foi decisivo para você fazer um curso superior?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
51 Qual curso você escolheu?
51.1( ) Administração

51.2( ) Ciências Contábeis

Por quê? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

143

51.3 Ano de início: __________

51.4 Ano de término provável: __________

52 Este é o curso que você sempre quis fazer, o curso dos seus sonhos?
52.1( ) Sim

52.2( ) Não

53 Você acha que é um curso mais direcionado para um público específico, para um
determinado perfil de público?
53.1( ) Sim

Por quê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
53.2( ) Não

Por quê?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
54 Quais são suas expectativas para o mundo do trabalho? Considerar função/cargo,
salário, reconhecimento, relação com colegas/chefia, etc.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
55 Você já começou a fazer outro curso superior?
55.1( ) Sim Qual?___________________________________________________
55.2( ) Não
56 Você concluiu esse curso?
56.1( ) Sim

56.2( ) Não

57 Por que você faz curso superior em uma instituição particular? Quem escolheu (você,
pais,outros)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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58 Você frequentou cursinho pré-vestibular?
58.1( ) Sim. Por quanto tempo? _________________________________________
58.2( ) Não
58.3 Em caso afirmativo, quem pagava o cursinho? _________________________
59 Quantos vezes você tentou o vestibular até ser aprovado para esse curso?
59.1( ) 1

59.2( ) 2

59.3( ) 3

59.4( ) 4

59.5( ) Outros

60 Você utilizou-se da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) para entrada no
Ensino Superior?
60.1( ) Sim

60.2( ) Não

61 Você é bolsista do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)?
61.1( ) Sim

61.2( ) Não

62 Você é bolsista do Programa Universidade para Todos (PROUNI)?
62.1( ) Sim

62.2( ) Não

63 Você trabalha com pesquisa (Iniciação Científica, Extensão, Pesquisa, Empresa Júnior,
Monitoria, Trabalho Voluntário)?
63.1( ) Sim. Qual?___________________________________________________
63.2( ) Não
64 Você teve alguma experiência de trabalho enquanto cursava o Ensino Fundamental?
64.1( ) Sim. Qual?___________________________________________________
64.2( ) Não
65 E enquanto cursava o Ensino Médio?
65.1( ) Sim. Qual? ___________________________________________________
65.2( ) Não
66 Atualmente, você trabalha?
66.1( ) Sim Qual a sua ocupação? ______________________________________
66.2( ) Não
67 Na sua opinião, estar no curso superior teve alguma relevância para sua entrada ou
seleção no seu trabalho?
67.1( ) Sim

67.2( ) Não

68 Faça um pequeno perfil de você como estudante. Que tipo de estudante você foi e é?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
69 Como você avalia a sua faculdade?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
70 Como você avalia o seu curso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
71 Como você avalia a identidade feminina no mundo atual? Considerar as relações com
os meios: social, econômico, cultural/educação, trabalho, família,etc.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO

Eu, Vaneska Ribeiro Perfeito Santos, sou a pesquisadora responsável pela proposta
intitulada “MULHERES DAS CAMADAS MÉDIAS EM CURSOS SUPERIORES DE
UMA FACULDADE PARTICULAR DE SÃO JOÃO DEL REI/MG”, do curso de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei. A referida proposta tem
como objetivo a construção do perfil de mulheres estudantes das classes médias dos cursos
de Administração e Ciências Contábeis do IPTAN, envolvendo a investigação das
características sociais, culturais e escolares do conjunto de investigadas, inspirado nos
modelos adotados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). É estruturado com questões sobre informações acerca das categorias: a
estudante, a família, a vida escolar e a situação socioeconômica da estudante e de sua
família. Para isso, convido você a participar desta pesquisa e peço seu consentimento para que os
dados preenchidos por você em questionário possam ser utilizados na pesquisa e possam contribuir
para a produção de conhecimento sobre as mulheres das classes médias no ensino superior privado.
A partir deste documento, atribuímos garantias legais, baseadas na Resolução CNS 196/96, que
atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir se for de vontade
própria. Este documento também lhe assegura o direito a manter seu nome em sigilo, bem
como a divulgação dos dados coletados no questionário apenas para fins acadêmicos.
Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não há,
durante o processo de coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos pesquisados.
Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do pesquisado, caso não queira colaborar com a
proposta de estudo.
Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou indenização, tendo
em vista as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, explicitamos que
estamos atentos a certas medidas de proteção que visam à confidencialidade das informações
obtidas.
Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os pesquisadores ou
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (MG)
nos seguintes telefones:
Vaneska Ribeiro Perfeito Santos: 32 999871840
Écio Antônio Portes: 32 33733184

(

) Concordo.

(

) Não concordo.

São João del-Rei, ______de _______________ de 2016
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LISTAGEM DE CÓDIGOS DO QUESTIONÁRIO EM PLANILHA DE DADOS
0 – Número de matrícula
1 – Data de nascimento
2.3 – Idade
3 – Cor
4 – Sexo
5 – Estado civil
6 e 6 – Cidade/ Estado de Nascimento
7A – Como você mora
7B – Tipo de casa
8.1 – TV por assinatura
8.2 – Internet
8.3 – Computador
8.4 – Notebook
8.5 – Tablet
8.6 – DVD
8.7 – Freezer
8.8 – Micro-ondas
8.9 – Smartphone
8.10 – Máquina lavar roupas
8.11 – Empregada doméstica
8.12 – Carro
8.13 – Moto
8.14 – Plano de saúde privado
9 – Pratica esporte
9A – Qual esporte
10 – Estuda língua
10A – Qual língua
11 – Viaja férias/feriados
12 – Frequência viagens
13 – Tipo viagens
14 – Ocupação avô paterno
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15 – Ocupação avó paterna
16 – Ocupação avô materno
17 – Ocupação avó materna
18 – Ocupação pai
19 – Ocupação mãe
20 – Tios(as) paternos
21 – Tios(as) maternos
22 – Primos(as) paternos
23 – Primos(as) maternos
24 – Amigo com curso superior
24A – Quem
25 – Como discutiam
26 – Quantos filhos são
27 – Posição ordem nascimento
28A – Sua escolaridade
28B – Escol. Cônjuge/companheiro
28C – Escol. Pai
28D – Escol. Mãe
28E – Escol. Avô paterno
28F – Escol. Avó paterna
28G – Escol. Avô materno
28H – Escol. Avó materna
28I – Escol. Irmão I
28J – Escol. Irmão II
28K – Escol. Irmão III
28L – Escol. Irmão IV
29 – O que sua mãe pensa sobre a escola
30 – O que seu pai pensa sobre a escola
31 – O que você pensa sobre a escola
32 – Frequentou pré-escola
33 – Qual pré-escola
34 – Séries iniciais Ens. Fundamental
35 – 5ª a 8ª série Ens. Fundamental
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36 – Ensino Médio
37 – Como avalia escola do Ensino Médio
38 – Como avalia professores Ensino Médio
39 – Identifica diferenças entre matérias de humanas e exatas
39A – Qual
40 – Sempre tinha material escolar
41 – Quem frequentava reuniões escolares
42 – Seus pais acompanhavam dever de casa
42A – Como
43 – Momentos de leitura em casa
44 – Frequência leitura
45 – Tipo leitura
46 – Vida cultural até Ensino Médio
47 – Como ocupava tempo livre até Ensino Médio
48 – Teve orientação vocacional
48A – Onde
49 – Como soube possibilidade fazer curso superior
50 – O que foi decisivo para fazer curso superior
51 – Curso escolhido
51A – Por que escolheu
51B – Ano início/término
52 – É o curso dos seus sonhos
53 – Acha que é direcionado para público específico
53A – Por quê?
54 – Expectativas para mundo do trabalho
55 – Já começou outro curso superior
55A – Qual
56 – Concluiu esse curso
57 – Por que estuda em instituição Particular
57A – Quem escolheu
58 – Fez pré-vestibular
58A – Quanto tempo
58B – Quem pagava
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59 – Quantas vezes tentou vestibular
60 – Utilizou nota ENEM
61 – Bolsista FIES
62 – Bolsista PROUNI
63 – Trabalha com pesquisa. Qual
64 – Trabalhou durante Ens. Fundamental
64A – Em que
65 – Trabalhou durante Ens. Médio
65A – Em que
66 – Atualmente trabalha
66A – Ocupação
67 – Estar no curso superior foi relevante para atual trabalho
68 – Perfil como estudante
69 – Como avalia sua faculdade
70 – Como avalia seu curso
71 – Como avalia identidade feminina mundo atual

