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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar as razões que interferem para que ex-alunos 

procedentes de escola pública considerem a possibilidade de dar continuidade à carreira 

estudantil em uma universidade pública. Importam, sobretudo, os aspectos simbólicos 

dessa questão, que são construídos na vivência psicossocial dos sujeitos. Para tanto, nos 

propusemos a investigar: (a) as escolhas de vida efetuadas pelos sujeitos, (b) as razões de 

suas escolhas, (c) as estratégias que foram utilizadas para efetivá-las e (d) as 

representações sociais construídas por eles sobre a universidade pública e como essas se 

relacionam com suas escolhas. Com a expansão do Ensino Médio ocorrida nas últimas 

décadas, vimos o número de concluintes desse nível de ensino chegar, em 2008, a mais de 

dois milhões de alunos. Do total de concluintes, 85,5% pertencem à escola pública. Nesse 

momento de encerramento do ensino básico, a maioria desses egressos, jovens na faixa 

etária entre 17 e 24 anos, precisa enfrentar os problemas das escolhas de vida em relação 

ao seu futuro. A fim de conhecermos o caminho que seguiram após a conclusão do Ensino 

Médio, foi aplicado um questionário em 36 sujeitos que concluíram essa etapa escolar em 

2007, em uma escola estadual de São João del-Rei. Em seguida, foram separados dois 

grupos de seis sujeitos, compostos por uma característica distintiva: os que prestaram 

vestibular e ingressaram em uma universidade pública e os que não prestaram vestibular 

algum. Com esses sujeitos, foram realizadas entrevistas em profundidade, utilizando como 

referencial teórico a teoria das representações sociais de Serge Moscovici (1978, 2003), e 

como referencial metodológico, a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Os 

resultados mostram que, para o grupo dos que ingressaram na universidade, a 

representação social da universidade pública serve como suporte de uma mobilização para 

o ingresso na instituição. Para o outro grupo, as representações sociais construídas 

constituem obstáculos simbólicos para o ingresso e contribuem para justificar escolhas que 

afastam os sujeitos da perspectiva do acesso à universidade pública. Concluímos, ainda, 

que há um espaço de construção de representações sociais que remete à nova realidade da 

acessibilidade nas universidades públicas. Por fim, os resultados mostraram que o mundo 

do trabalho é uma via privilegiada para a ancoragem de representações sociais que 

aproximam a escola pública de ensino básico e a universidade pública. 

 

Palavras-chave: representações sociais, Ensino Superior, Ensino Médio, democratização 

do acesso. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper had as aim investigating the reasons that interfere so that ex-pupils, from public 

schools, consider the possibilities of giving continuity to the student career in a public 

university. It matters, above all, the symbolic aspects of this problem, which are 

constructed in the psychosocial living of the individuals. For this, we proposed to 

investigate: (a) the life choices effectuated by the individuals, (b), the reasons of their 

choices, (c) the strategies which were used to effectuate them and (d) the social 

representations which were constructed concerning the public university and how these 

social representation are related with their choices. With the expansion of High School, 

which occurred in the last decades, we so the number of concluders of this level to 

overcome two million students in 2008. 85% of the total of concluders belong to the public 

school. In this moment of basic education concluding, most of these egresses, young 

people between 17 e 24 years old, need to confront the problems of the life choices in 

relation to their future. To understand which were the destinies of these individual after the 

conclusion of the High School, it was applied a questionnaire for 36 individual who 

concluded the High School in 2007, in a São João del-Rei state school. In second place, 

two groups, with six individuals were separated, composed by a distinctive characteristic: 

those who tried vestibular and entered in a public university and the ones who did not tried 

any vestibular. There were made interviews with these individuals in deep using the social 

representation theory of Serge Moscovici (1978, 2003) as theoretical referential. And as 

methodological referential, the analysis of the purpose content by Bardin (1977). The 

results show that to the group of those who entered in the University, the social 

representation of the public university works as support of mobilization to an entry in the 

institution. To the other group, the constructed social representations constitute symbolic 

obstacles to the entry and contribute to justify the choices which keep the individuals way 

of the perspective of the access to the public university. We conclude still there to be one 

space of construction of social representation that remits to new reality of the accessibility 

in the public universities. At last, the results show that the job world is privileged via to the 

anchorage of social representation that approximates the basic public school and the public 

university. 

 

Keywords: social representation, Higher Education, High School, access democratization.
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INTRODUÇÃO 

 

 

Inicio esta dissertação descrevendo parte da minha história de vida. Fatos que me levaram 

a interessar pelo problema da relação do aluno de escola pública com a universidade 

pública. Fiz toda a minha trajetória escolar em escolas públicas. Como pertenço às 

camadas populares e morava no interior do estado de Minas Gerais, estudei em escolas 

próximas à minha casa. Até a oitava série do Ensino Fundamental cursei o período diurno, 

com um bom rendimento e sem grandes percalços. Concomitante, pela necessidade de 

contribuir no orçamento familiar, trabalhava em colocações informais desde muito novo. 

Quando estava cursando a oitava série do Ensino Fundamental, em meio a uma greve das 

escolas estaduais, consegui um emprego em tempo integral com possibilidades futuras de 

formalização e passei a estudar no período noturno. Desse momento em diante, não foi 

fácil continuar os estudos. Uma reprovação e a quase desistência, em alguns momentos, 

são lembranças que me ajudam a refletir o quanto esse período foi difícil e como a escolha 

pela continuidade dos estudos, pela conclusão do Ensino Médio, impunha uma série de 

sacrifícios. Depois de conseguir o diploma do Ensino Médio, fiquei cinco anos sem 

estudar, apenas trabalhando. Os possíveis próximos níveis de escolarização simplesmente 

não figuravam na minha mente. Era como se não houvesse, na época, nenhuma referência 

simbólica sobre o Ensino Superior, as quais, só foram constituídas mais tarde no contato 

com outros grupos sociais. Decidido por retornar os estudos, optei por cursar uma 

faculdade particular próxima à minha cidade e me inscrevi em um cursinho preparatório 

para o vestibular. Nesse cursinho, chegou às minhas mãos um folder de uma instituição 

escolar pública de São João del-Rei que aproveitava, em seu processo seletivo, as notas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Como dispunha de boas notas no exame, 

resolvi prestar vestibular na referida instituição, para fazer um “teste” de como eu me 

sairia. Acabei sendo aprovado e me inserindo em uma universidade pública, uma “federal”, 

instituição que eu praticamente desconhecia. 

 

Aproximadamente um ano após a minha entrada na universidade, fui convidado pela 

escola onde havia cursado o Ensino Médio para fazer uma palestra sobre o meu curso, em 

um espaço oferecido aos alunos, destinado à reflexão sobre as vocações. Já de posse de 

algum conhecimento da instituição na qual estava inserido, sugeri falar sobre a 
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universidade pública e sua relação com os alunos da escola pública. A escola concordou e 

a partir daí, passei a fazer uma série de reflexões que remontavam, não apenas à minha 

trajetória escolar, mas ao jogo escolar, ao projeto de vida de alunos provenientes da escola 

pública, em geral, e principalmente às suas relações com a universidade pública.  

 

Observando empiricamente, pude constatar que a maioria dos meus colegas de escola 

básica que se tornou bem sucedida economicamente não passou pelo Ensino Superior. 

Alguns nem terminaram o Ensino Médio. Esses sujeitos demonstraram, em geral, um 

espírito empreendedor e muita ousadia para alterar suas condições sócio-econômicas. Pude 

observar também que foram poucos os colegas que conquistaram um lugar socialmente 

privilegiado, usando como estratégia a perseverança na escolarização. Porém, na minha 

história individual, depois de algum tempo experimentando alternativas que não 

prosperaram, como o emprego no comércio ou montagem de um negócio próprio, a 

possibilidade de cursar a graduação numa universidade pública mostrou-se uma alternativa 

viável e posteriormente, representou uma mudança significativa na perspectiva de vida e 

de futuro. Desde então, mesmo sabendo que cursar uma graduação pode não ser a melhor 

escolha para determinados perfis, comecei a querer compreender melhor porque a 

universidade pública não aparece como uma alternativa concreta para a continuidade dos 

estudos de grande parte dos alunos provenientes de escolas públicas.  

 

A partir daquele momento em que fui convidado pela direção de uma escola para dar uma 

palestra, minha vida acadêmica no curso de Psicologia da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ) passou a ser permeada por essa questão. Foram quatro anos 

desenvolvendo um projeto de extensão que auxiliava alunos de escola pública a refletir, de 

forma crítica, sobre suas possibilidades de escolarização em universidades públicas, 

projeto que resultou numa bolsa de Iniciação Científica na qual se buscou compreender 

quais as representações sociais
1
 eram construídas por esses sujeitos sobre o acesso à 

universidade pública. Vislumbrei a possibilidade de cursar o mestrado, a oportunidade de 

lançar um olhar mais abrangente para esse problema e construir um conhecimento mais 

sistemático sobre essa questão. 

 

                                                             
1 Segundo Denise Jodelet (2001), representações sociais seria uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social (p.22). 
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Deste modo me propus, no mestrado, a investigar de que forma a universidade pública é 

representada por sujeitos que cursaram a escola pública e como essas representações 

sociais se relacionam com suas escolhas de vida pós-Ensino Médio, me perguntando 

também, quais são as razões sociais e simbólicas de tais escolhas e as estratégias 

mobilizadas para efetivá-las. O intento é identificar, para além das questões objetivas, as 

questões simbólicas que podem se constituir em obstáculos para que esses sujeitos 

ingressem na universidade pública. 

 

No capitulo I, apresentaremos a problemática do ponto de vista social e educacional. Será 

mostrado como a recente expansão do Ensino Médio faz emergir o problema da inserção 

dos jovens após a escolarização básica, seja no mundo do trabalho ou dando continuidade 

aos estudos. Examinaremos a importância do mundo do trabalho para os jovens e a 

dificuldade que estes têm de se inserir profissionalmente. Refletiremos sobre a necessidade 

do aumento da escolarização do brasileiro e as consequências que esse aumento pode ter 

no quadro de inserção profissional dos jovens. Analisaremos ainda a iniquidade no Ensino 

Superior e as mudanças que vêm transformando as perspectivas de escolarização e 

impactando a relação entre estudantes de escola pública e a universidade pública. Ao final 

do capítulo, retomaremos o problema de pesquisa, a hipótese defendida e os objetivos 

específicos deste trabalho.  

 

No capítulo II, apresentaremos a fundamentação teórica do estudo proposto focando, 

sobretudo, na teoria das representações sociais e de sua aplicação no campo educacional. 

Faremos também uma breve descrição de estudos sociológicos que se ocupam dos estudos 

sobre longevidade escolar nas camadas populares.  

 

No capítulo III, descreveremos o percurso metodológico, os procedimentos e instrumentos 

utilizados na pesquisa. Optou-se pela realização de um estudo que articulasse uma 

perspectiva quantitativa com o uso de um questionário que foi respondido por 36 sujeitos 

de um universo de 140 alunos provenientes de uma escola pública do município de São 

João del-Rei. Posteriormente foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com dois 

grupos de sujeitos, Grupo U, composto por aqueles que fizeram o vestibular e ingressaram 

na universidade pública e Grupo N, caracterizado por aqueles que não fizeram vestibular e, 

portanto, não ingressaram na universidade pública ou privada.  
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No capítulo IV, tentaremos apresentar e analisar os resultados produzidos pela pesquisa, 

destacando as representações sociais construídas pelos dois grupos de sujeitos, bem como a 

análise das escolhas e das trajetórias de vida desses ex-alunos do Ensino Médio. 
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Capítulo I 

A TRANSIÇÃO DO ALUNO DA ESCOLA PÚBLICA PARA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA: O PROBLEMA DO PONTO DE VISTA SOCIAL E EDUCACIONAL 

 

 

Acredita-se que a questão do acesso ao Ensino Superior seja parte de uma problemática 

mais ampla, qual seja, a da inserção do jovem que conclui o ensino básico na sociedade às 

possibilidades de conquistas que se abrem para o seu futuro, bem como os limites que 

estão colocados a partir do seu lugar social. Esse será o nosso ponto de partida e dele 

caminharemos para a especificidade do acesso do aluno proveniente da escola pública à 

universidade pública na atualidade. Iniciamos mostrando como o Ensino Médio se 

expandiu nas últimas décadas, colocando novos horizontes de possibilidades para esses 

sujeitos que são defrontados com a questão: continuidade da escolarização ou interrupção 

do processo e a entrada no mercado de trabalho. Analisamos as dificuldades da relação do 

jovem com o mundo do trabalho, caracterizadas pelo desemprego e pela baixa qualidade 

das ocupações e a possibilidade do aumento da escolarização e da qualificação para 

melhorar as condições de inserção nas práticas sociais. No terceiro tópico, apresentamos os 

números que representam o baixo acesso ao Ensino Superior no Brasil. Examinamos a 

importância do Ensino Superior para o desenvolvimento do país, tal como a recente 

expansão e o problema da equidade nesse nível de ensino. No último tópico, analisamos a 

história recente de oportunidades de acesso ao Ensino Superior público por parte dos 

egressos de escola pública, trazendo a perspectiva do aumento de vagas e as políticas de 

ação afirmativa que geram impactos objetivos no aumento das oportunidades de 

escolarização de estudantes das camadas populares. Finalizamos apresentando nossa 

experiência de enfrentamento da questão, retomando o problema de pesquisa, construindo 

a hipótese norteadora e explicitando os objetivos específicos do trabalho.  

 

1.1   Expansão do Ensino Médio: mais jovens aptos ao Ensino Superior 

 

Atualmente temos um grande número de brasileiros em idade escolar que está cursando o 

Ensino Médio. É um direito do cidadão, garantido pela Constituição Federal de 1988 e 

reafirmado na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional (LDB), nas quais se defende a universalização do ensino básico e 

mais especificamente está prescrito que é dever do Estado garantir a progressiva extensão 
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da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio (Constituição, 1988, p. 34). O inciso II 

do artigo 208 da Constituição Federal que foi modificado pela emenda constitucional nº 14 

de 12 de setembro de 1996, embora deixe, segundo Bachetto (2003, p.20), o estado numa 

posição mais confortável, uma vez que diminui sua obrigação, ainda indica como 

atribuição do Estado a garantia da progressiva universalização do Ensino Médio gratuito 

(Emenda 14, 1996). 

 

Contudo, a expansão desse nível de ensino para amplos setores da sociedade é um 

fenômeno recente na história da educação no Brasil. Segundos dados do IBGE
2
, em 1968 o 

número de matrículas iniciais para esse nível de ensino era de 801.075, o que representava 

apenas 0,90% da população. Já em 2001, o número de matrículas havia aumentado em 

1.121% e eram registrados 8.983.866. Esse número significa um aumento real, pois a 

população cresceu cerca de 189% no período (Bachetto, 2003). Com os dados mais atuais 

disponibilizados pelo INEP
3
, é possível precisar que, em 2008, havia 10.016.284 alunos 

matriculados no Ensino Médio, números que abarcam também o Ensino Médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) (INEP, 2010c). 

 

A promulgação da LDB, em 1996, pode explicar parte desse crescimento, pois propõe uma 

reorganização das responsabilidades de cada esfera da União, de modo que os estados 

ficam incumbidos de oferecer prioritariamente o Ensino Médio e os municípios 

responsáveis pelas creches e pré-escolas, mas com prioridade para o Ensino Fundamental. 

A LDB ainda promulga que é permitida a atuação das diferentes esferas de governo em 

outros níveis somente quando atendidas as necessidades das quais são prioritariamente 

incumbidas (Bachetto, 2003). Os impactos podem ser medidos em números, pois apenas 

no período de 1995 a 2006, mais de 3,5 milhões de jovens foram incluídos no Ensino 

Médio, representando um aumento de 65% no número de alunos (Nascimento, 2009). E a 

taxa de escolarização dos jovens entre 15 e 17 anos, que em 1981 era de apenas 52,4%, vai 

para 59,7% em 1992 e chega a 82,3% em 2007 (IBGE, 2010d e Camarano, Pazinato, 

Kanso & Viana, 2003). 

 

Logicamente esse incremento da oferta veio atender a uma demanda da população por 

maior escolarização e por uma democratização do acesso a esse nível de ensino, 

                                                             
2 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
3 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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historicamente marcado não só pela pequena abrangência, mas também pelo acesso 

desigual da população, impactando principalmente os cidadãos mais pobres, os de cor/raça 

preta
4
, os das áreas rurais e para o gênero feminino. Em termos gerais, em 1992, o nível de 

escolaridade da população com 15 ou mais anos de vida e com oito e mais anos de estudo 

era de 29,8%. Com o incremento da escolarização, esse nível cresce ano a ano até chegar a 

51% em 2006 (IBGE, 2010c). O maior alcance no Ensino Médio dependia, contudo, de 

melhores resultados no Ensino Fundamental. Segundo Bachetto (2003, p.24): 

 
A ampliação [de atendimento do Ensino Médio] só foi possível por conta das 

modificações que melhoraram o rendimento do sistema escolar na etapa anterior. 
Várias políticas de correção de fluxo e combate à evasão e à repetência foram 

introduzidas no Ensino Fundamental. A organização da escola em ciclos, as 

classes de aceleração, a recuperação de férias e os programas de bolsa escola 

foram algumas das novidades implementadas em várias regiões do país. 

 

Com o aumento de concluintes do Ensino Médio, principalmente em relação à população 

de 18 a 24 anos, o país passa a ter um grande contingente de jovens tendo de lidar com 

questões próprias da transição da escolarização básica para novas formas de inserção 

social. Como alternativas aparecem basicamente três opções: o ingresso no mercado de 

trabalho de forma prioritária, o ingresso no mercado de trabalho conjugado com a 

continuidade dos estudos ou estritamente o prosseguimento dos estudos, seja no Ensino 

Superior – incluindo aqui a preparação em curso pré-vestibular – ou no ensino 

profissionalizante. Para esses jovens, torna-se imprescindível a construção de um projeto 

de futuro que implica na efetivação de escolhas mínimas capazes de lidar com as incertezas 

e dificuldades de realização dos desejos frente às necessidades sociais, econômicas e 

culturais que pressionam os sujeitos. O resultado do enfrentamento das contradições 

psicossociais que envolvem esse período da vida, além de contribuir para a formação 

identitária, refletirá diretamente na saúde mental dos sujeitos. Segundo dados, que serão 

mostrados ao longo deste estudo, a escolha concreta desses jovens, na maioria das vezes, 

relaciona-se com o mercado de trabalho. Cabe aqui então discutir essa relação. 

 

1.2   Os jovens brasileiros e o mercado de trabalho 

 

As relações que a juventude estabelece com o mundo do trabalho, juntamente com a 

educação e as demais questões específicas da condição juvenil vêm, nos últimos anos, 

                                                             
4 Estes termos são utilizados pelo IBGE. 
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sendo objeto de inúmeras pesquisas que tentam compreender o problema e apontar os 

caminhos para as políticas públicas. Como exemplos de trabalhos mais específicos nessa 

área, optamos por trabalhar com Abramo (2005), Branco (2005), Camarano et al (2003), 

Guimarães (2005), Raitz & Petters (2008), Rocha (2008), Sarriera, Silva, Kabbas & Lopes 

(2001), Sposito (2005) e Schwartzman & Cossío (2007). 

  

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o jovem pode ter a carteira assinada 

a partir dos 16 anos, porém, até os 18 anos, ele não pode trabalhar no período noturno e 

nem em condições perigosas e insalubres. Abaixo dessa idade, é vetado o trabalho. São 

concedidas exceções na condição de aprendiz, conforme a Lei nº 11.180 de 23 de setembro 

de 2005, a partir dos 14 anos. Ou seja, antes dos 18 anos o trabalhador jovem se enquadra 

em uma categoria especial, com regras específicas. Nesse período, a lei privilegia a escola 

em relação ao trabalho e isso se reflete nos números de ocupação da população 

economicamente ativa (PEA). Segundo dados de uma pesquisa amostral, realizada em 

2003, com jovens de 15 a 24 anos de idade, na coorte
5
 de 15 a 17 anos, 48% dos jovens 

ainda não estão na PEA. Esses números evoluem de modo que, entre 18 e 20 anos, apenas 

19% ainda estão fora da PEA. Dos 21 aos 24 anos, 92% dos jovens fazem parte da PEA. 

(Abramo, 2005). Contudo, lançando um olhar mais acurado para as estatísticas, pode-se 

verificar que o reflexo da legislação
6
 nos números da PEA se dá, na prática, de forma 

bastante tímida. Analisando dados da mesma pesquisa, Sposito (2005) comenta o resultado 

que mostra que, nesse período, 36% dos jovens brasileiros trabalhavam; 40% estavam 

desempregados e 24% fora da PEA:  

 
Apesar do incremento da escolaridade, o que em tese aproximaria os jovens das 

condições socioculturais de um modelo moderno da condição juvenil, 

caracterizado pelo acesso aos sistemas de ensino dissociado do mundo do 

trabalho, os investigados situam-se majoritariamente na órbita do trabalho, pois 

para 76% dos jovens essa dimensão está em seu horizonte vital (p.102). 

 

Por outro lado, analisando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 

de 2005, sobre os indivíduos de 6 a 25 anos, Rocha (2008) mostra que, no Brasil, a 

dedicação exclusiva à escola se dá de forma predominante até os 18 anos. Nessa idade, há 

um equilíbrio entre estudo e trabalho, de modo que 53,5% continuaram frequentando a 

                                                             
5 Termo estatístico utilizado na bibliografia que significa grupo de pessoas com características comuns. 
6 Não apenas as leis trabalhistas, mas principalmente as que tratam da educação. Atuando de forma conjunta 

e inspirando políticas públicas, as leis estão organizadas no sentido de tentar fazer com que os jovens tenham 

uma experiência mais efetiva de escolarização antes de entrar no mundo do trabalho. 
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escola e 50,2% ingressaram no mercado de trabalho. A partir dessa faixa etária, a categoria 

que predomina e segue o curso de forma ascendente é a dos sujeitos que só trabalham. A 

categoria dos que nem trabalham e nem estudam se mantém de forma estável até os 25 

anos e a dos que trabalham e estudam descresse, assim como a dos que só estudam. 

Constata-se que o grande impacto da transição para o mundo do trabalho se dá entre os 17 

e os 19 anos e a curva segue aumentando a partir desse momento de forma linear até os 25 

anos. O Ensino Médio torna-se então, para a grande parte dos jovens, o marco de transição 

da escola para o mundo do trabalho (Rocha, 2008). 

  

Fazer essa transição, porém, muitas vezes é um desafio inquietante para o jovem. O mundo 

do trabalho, para fazer frente às novas demandas do mundo globalizado, vem sofrendo 

grandes mudanças estruturais, tornando-se mais complexo e impactando, principalmente, a 

população jovem. São características da nova condição do trabalho: 

 
(...) menos emprego tradicional, isto é, o emprego formal a tempo completo, 

único por toda a vida; mais ocupações temporárias, intercaladas por períodos de 

inatividade e desemprego; mudança contínua dos requerimentos de qualificação 

e obsolescência rápida de competências, o que requer formação continuada e 

resulta em trajetórias profissionais não-lineares (Ibid., p.547).  

 

Essas modificações na estrutura e no funcionamento do mercado de trabalho implicam em 

tensões e instabilidades com as quais os jovens devem lidar: 

 
O período de inserção é, provavelmente, um período instável e incerto e é um 

passo importante para a transição da juventude para a idade adulta. Pode 

representar, ao mesmo tempo, uma fonte de esperanças no futuro, pela 

possibilidade de mobilidade social e/ou de frustrações, pois pode significar 

também rotinas, precariedade e exclusão social (Camarano et al, 2003, p.53). 

 

Acontece que, ao entrar no mundo do trabalho, o jovem se depara, dentre outras coisas, 

com a perspectiva do desemprego, uma vez que é na população jovem que o desemprego 

se faz sentir com mais intensidade. Em 2005, a taxa de desocupados
7
 com idade entre 18 e 

25 anos era de 17,1%, enquanto que a taxa dos desocupados que tinham 26 anos ou mais 

era de 5,8% da população. Vale lembrar que esses números são mais expressivos entre os 

jovens pobres. 

 

                                                             
7 Taxa de desocupação é a percentagem das pessoas desocupadas (de um grupo etário) em relação às pessoas 

que já estão na PEA (do mesmo grupo etário). Geralmente diz respeito à quantidade de mão de obra que o 

mercado pode dispor. 
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Essa situação não é exclusiva do Brasil. O desemprego é fenômeno mundial a impactar de 

forma mais substantiva a população juvenil. A Comunidade Europeia, por exemplo, 

apresentava, em 2006, números equivalentes que apontavam para uma maior intensidade 

do desemprego entre os jovens em relação a outros grupos etários da PEA. Considerando a 

faixa etária de 15 a 25 anos, a taxa era de 16,6% de desemprego na população jovem e de 

7,8% da geral. Em termos mundiais, houve um aumento do desemprego entre pessoas de 

15 a 24 anos, no período de 1994 a 2003, segundo dados da Organização Mundial do 

Trabalho (OIT). O impacto na juventude, em 2003, representava 47% do total de 

desempregados, sendo que os jovens são apenas 25% da população trabalhadora (Branco, 

2005; Raitz & Petters, 2008; Rocha, 2008).  

 

Aquele que está desempregado permanece dentro do percentual da PEA ou da taxa de 

atividade dentro do grupo etário de referência. A taxa de atividade (pessoas ocupadas e 

desocupadas) dos jovens de 18 a 25 anos, seguindo uma tendência geral, aumentou no 

Brasil de 71,5% para 76,3%, de 1996 para 2005 (Rocha, 2008). Os dados mostrados acima 

indicam que, não obstante a capacidade deficitária do mercado de trabalho de incorporar 

plenamente a demanda da PEA, principalmente a dos jovens, o contingente de pessoas 

interessadas em ingressar no mundo do trabalho vem aumentando. Segundo Rocha (2008), 

isso está ligado a uma mudança estrutural e cultural, já que, cada vez mais, a participação 

no mercado de trabalho é vista como uma condição para a realização plena dos 

indivíduos, independentemente de sexo, condição na família e nível de renda (p.537).  

 

Além do desemprego, há também o problema da qualidade das ocupações dos jovens. Boa 

parte da inserção do jovem se dá por meio do trabalho informal. Segundo Abramo (2005), 

63% dos trabalhadores de 15 a 24 anos, em 2003, estavam em colocações informais. O 

trabalho informal, ou emprego sem carteira assinada, além de proporcionar salários abaixo 

da média e jornadas excessivas, deixa o jovem à margem de seus direitos de cidadão 

trabalhador. A despeito do impacto da informalidade na ocupação dos jovens, Camarano et 

al (2003) nos trazem os seguintes dados: 

 
Entre 1989 e 2001, foram destruídos 950 mil postos de empregos formais para 

trabalhadores com idades entre 15 e 24 anos. Por outro lado, foram criados 3,7 

milhões de postos para o restante da população. Já a população de 25 anos e mais 

cresceu 35% e o emprego formal desse grupo aumentou 20% nesse período. A 

população jovem cresceu 32% e o número de jovens em empregos formais caiu 

14,8% (p. 64). 
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As autoras ainda salientam que grande parte da demanda de trabalho dos jovens se dá por 

atividades pouco qualificadas e mal remuneradas. No caso das mulheres, atividades 

domésticas, e no dos homens, atividades em que os principais requisitos residem na 

própria força da juventude (Idem, p. 64). 

 

Diferentemente da perspectiva ideológica de que os ciclos de vida movem os indivíduos do 

ambiente familiar para o ambiente escolar e deste para o ambiente profissional 

(Guimarães, 2005, p.166), a experiência de transição do jovem brasileiro se faz 

predominantemente de outra maneira. Notadamente, há uma incursão no mundo do 

trabalho, antecipada para a maioria dos jovens, que independe da conclusão do ensino 

básico. Trata-se, em primeiro lugar, de uma disposição simbólica, pois independente de ter 

sucesso na tarefa de se empregar, há a atitude de se colocar disponível para o mercado de 

trabalho. 

 

Contudo, houve um aumento, nos últimos anos, do número de indivíduos que posterga a 

sua entrada no mundo do trabalho em função de sua permanência na escola. Do ponto de 

vista das políticas públicas para a juventude, essa vinculação estrita à escolarização adiaria 

o ingresso do jovem na PEA, capacitando-o para o trabalho e melhorando os índices de 

desemprego juvenil. (Rocha, 2008). No entanto, essa estratégia tem seu ônus, pois de 

acordo com Rocha (2008) 

 
(...) postergar a entrada no mercado de trabalho também tem custos. Sabe-se que, 

para os jovens [entrarem no mercado de trabalho], ter alguma experiência de 

trabalho é mais importante que a escolaridade. De fato, há evidências empíricas 

que, para os indivíduos de 15 a 24 anos, “o mercado de trabalho valoriza mais a 
experiência que a escolaridade” e que um ano a mais de experiência aumenta em 

20% a probabilidade de o jovem estar ocupado, enquanto um ano a mais de 

escolaridade aumenta essa probabilidade em apenas 1%” (p.540). 

 

O aumento da escolaridade pode melhorar as condições de inserção no emprego, tanto de 

forma quantitativa como qualitativa, principalmente se o Ensino Médio for concluído. A 

grande valorização da experiência dada pelo mercado, que é um fenômeno mundial, ocorre 

em todos os níveis de qualificação, mas tem peso maior para os postos de trabalho que 

requerem menor qualificação. Por outro lado, a inserção inicial no mundo do trabalho é 

bem mais complicada para o jovem pouco escolarizado (Rocha, 2008).  
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Discutindo dados sobre o prolongamento da condição juvenil no Brasil, Abramo (2005) 

defende que o fenômeno possa ter outro significado para os jovens: 

 
(...) podemos dizer que a “moratória” juvenil hoje tem menos o sentido de 

“suspensão” e “espera” para poder realizar melhor as coisas no futuro, quando 

forem adultos; e mais a noção de uma possibilidade de vivência e 

experimentação diferenciada (uma vivência em todas as esferas do mundo 

adulto, mas de maneira singular, não igual ao dos adultos): sexualidade, estudo, 

trabalho, diversão, mas com menos compromissos e encargos do que quando se 

casa e tem filhos, com vínculos menos definitivos (como namorar sem 

compromissos), com mais alegria e liberdade, em função do maior vigor e 

disponibilidade para a experimentação e menor número de constrangimentos 

(p.69). 

 

Os jovens estariam, então, ávidos para a experimentação das possibilidades de futuro e em 

busca da constituição de sua identidade. Nesse contexto, seria profícuo o contato com 

alternativas que pudessem oferecer orientações mais seguras para a vida do sujeito e 

impactar a juventude como um todo. Por sua vez, a demanda subjetiva de experimentação 

não satisfeita soma-se ao contexto de necessidades objetivas de renda ou independência 

financeira e ao sistema educacional deficiente
8
, podendo fazer com que ocupação 

profissional rivalize com a escolarização.  

 

No estudo de Raitz & Petters (2008), jovens estudantes do turno noturno de uma escola 

estadual de Santa Catarina foram questionados sobre o que consideravam mais importante 

na vida. O trabalho, perdendo em importância só para a família, foi considerado de caráter 

prioritário pelas autoras, estando hierarquicamente mais bem posicionado que a educação. 

Defendendo a ideia de que o trabalho ocupa uma posição central na vida dos jovens, as 

autoras observam que, na fala dos sujeitos investigados, o trabalho se configura como uma 

vantagem na vida deles, a falta representa uma angústia, uma frustração, consiste em um 

dos maiores problemas da vida juvenil (p.413). As autoras estão discutindo resultados de 

pesquisas com alunos do ensino noturno, onde, evidentemente, ocorre maior adesão dos 

alunos que tentam conciliar a escola com o trabalho. Mas a grande importância dada ao 

trabalho pelos jovens é recorrente na literatura que trata da relação jovem, educação e 

trabalho. 

 

Guimarães (2005) também cita a importância do trabalho na vida dos jovens: 

                                                             
8 Em seu estudo, Schwartzman & Cossío (2007) argumentam que o abandono da escola por parte dos jovens, 

principalmente das camadas populares, se dá mais em função da precariedade do sistema educacional que 

pela necessidade socioeconômica. 
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(...) instigados a manifestarem-se com respeito ao significado e à importância de 

diferentes esferas de atividade e sociabilidade, os jovens brasileiros ouvidos em 

pesquisa amostral representativa realizada em 2003 não deixam dúvidas; para 

eles, o trabalho não apenas ainda está na ordem do dia, como se destaca com 

relação a outros aspectos tidos como reveladores de interesses “tipicamente 
juvenis” (p.150). 

 

Em função da grande importância que o trabalho tem na vida dos jovens, a sua busca por 

emprego acaba por gerar grande impacto nos índices de desemprego da juventude. A 

despeito disso Branco (2005, p.131) pondera: 

 
(...) todos os indicadores disponíveis têm evidenciado uma forte “pressão” dos 

jovens na procura por ocupação, denotando que, se eles estivessem apenas se 

dedicando às atividades de escolarização e aprendizagem profissional, as taxas 

de desemprego cairiam substancialmente, uma vez que seu ingresso na força de 

trabalho seria adiado. E, além disso, estariam adquirindo melhor preparo 
educacional e profissional, requisitos indispensáveis para que pudessem 

enfrentar com maiores chances de êxito os desafios e obstáculos colocados por 

um mercado de trabalho cada vez mais excludente e competitivo.  

 

Contudo, o próprio autor admite as dificuldades de aumentar o contingente de jovens que 

priorizam a escolarização. Uma política pública que desestimulasse o ingresso juvenil na 

PEA certamente contrastaria fortemente com vários determinantes da realidade, que vêm 

transformando, para muitos jovens, a busca por ocupação numa opção imperiosa (idem, 

p. 131).  

 

Com efeito, esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar. Do ponto de vista 

estratégico, em um cenário de grande confiança na economia, com expectativas de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) por volta dos 5%, em 2010 e 2011
9
, é 

imprescindível que se estime as implicações da incompatibilidade de estudo e trabalho, 

levando o jovem ao mundo do trabalho em detrimento da longevidade escolar. De acordo 

com Rocha (2008), em caso de crescimento econômico na ordem de 5%, haverá demanda 

por mão de obra qualificada e  

 
Caso o perfil da oferta de mão-de-obra não se coadune com as necessidades do 

mercado, o resultado será exclusão crescente do contingente de não-qualificados 

e prêmios salariais crescentes para os qualificados, levando, inclusive, a uma 

possível reversão da queda da desigualdade de rendimentos. Nesse sentido, a 

ênfase, quando se trata da inserção dos jovens no mercado de trabalho, recai, 

necessariamente, sobre as questões de melhoria da educação e de redução do 

                                                             
9 Segundo o Boletim Focus – Relatório de Mercado de 23 de abril de 2010, divulgado pelo Banco Central do 

Brasil, a expectativa de crescimento do PIB era de 6% em 2010 e 4,5% em 2011. Informação disponível em 

30/04/2010 em http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20100423.pdf. 
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dramático déficit de escolaridade de um importante contingente dentre eles. 

(p.548) 

 

Em outras palavras, o crescimento econômico brasileiro pode esbarrar na falta de 

qualificação e escolaridade da população, levando a um retrocesso nos números da 

desigualdade social, que ainda estão longe do ideal. 

 

Reconhecendo a amplitude do problema da qualificação, enquanto estratégia para facilitar 

a inserção profissional do jovem, tal como a necessidade de ampliação dos índices de 

escolaridade do brasileiro, optou-se, neste trabalho, por refletir sobre as implicações que 

estão associadas à possibilidade de continuidade dos estudos, realizando uma graduação na 

universidade pública. Do ponto de vista da inserção profissional, essa opção justifica-se 

pelo fato de, no Brasil, o Ensino Superior estar intimamente ligado à educação 

profissionalizante (Rocha, 2008; Nunes & Carvalho, 2007). Para tanto, veremos no 

próximo tópico como se dá o quadro de oportunidades de acesso ao Ensino Superior no 

Brasil. 

 

1.3   A longevidade escolar e equidade no Ensino Superior 

 

A média de tempo de estudo das pessoas de dez anos ou mais de idade, no Brasil, tem 

números bem pequenos. Segundo a série estatística do IBGE, em 1995, a média era de 5.2 

anos, evoluindo para sete anos em 2007. Um ano depois, a média era de 7.1 anos, 

conforme dados do PNAD, de 2008. Para os jovens entre 20 e 24 anos, esse número sobe 

para 9.4 anos e é a maior média entre os grupos etários pesquisados (IBGE, 2009 e 2010b). 

Esses números refletem o aumento da escolarização dos brasileiros ocorrido nos últimos 

anos. Porém, a despeito do crescimento, ainda há muito espaço para melhorar e a evolução 

que vem ocorrendo tem sido lenta.  

 

Em relação aos níveis de ensino, o que mais contribui para a baixa média de escolarização 

logicamente é o Ensino Superior, cujo acesso, no Brasil, é extremamente pequeno. Além 

de herdar os impactos acumulados dos estágios anteriores, esse nível de ensino ainda 

apresenta problemas de oferta. Segundo Bertolin (2009), a taxa de escolarização bruta
10

 da 

educação superior passou de 8,1%, em 1991, para 15,1%, em 2002. Comparado com 

                                                             
10 A taxa de escolarização bruta é a comparação do total da matrícula num dado nível de ensino com a 

população na faixa etária adequada a esse nível.  
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outros países, fica explícita a sua insignificância. Na América do Sul, países como 

Argentina e Bolívia apresentam índices bem superiores – 48% para a Argentina, em 1999, 

e 36% para a Bolívia, em 2002. A situação brasileira torna-se mais crítica quando a 

comparação é feita com os dados da taxa de escolarização líquida
11

. Em 2004, a taxa 

brasileira era de 10,6% contra 24,8% do México, 53,1% da Argentina, 65% dos EUA, 

65,4% da Bélgica e 93,4% da Coréia do Sul (Neves, Raizer & Fachinetto, 2007). A busca 

por maior escolarização e consequentemente por Ensino Superior, que não 

necessariamente é uma demanda por universidade, ocorre no mundo todo, e passou de 48 

milhões de matrículas, em 1990, para cerca de 100 milhões nos primeiros anos deste 

milênio (Penin, 2006). No caso específico dos países em desenvolvimento que ainda têm 

baixas taxas de escolarização, para fazer frente ao novo contexto de globalização da 

economia e à emergência da sociedade do conhecimento e da informação, os governos 

 
precisam refletir sobre o projeto de desenvolvimento que querem, não apenas 

desenvolvimento econômico, mas principalmente o desenvolvimento humano e 

socialmente sustentável. É nesta orientação que a educação, de modo geral, tem 

um papel fundamental de fortalecimento das dimensões socioeconômicas e 
culturais (Neves et al, 2007, p.128). 

 

Penin (2006) argumenta que a importância atual do Ensino Superior se dá por dois motivos 

principais. O primeiro reporta ao papel de desenvolvimento dos países que se efetivaria 

pela disseminação de conhecimentos e a formação de profissionais e lideranças para 

estarem à frente desse processo. O outro motivo faz alusão às representações e à dinâmica 

da população sobre o problema: 

 
Segundo, em razão da leitura que a população, mesmo a não-letrada, parece fazer 

das características da atualidade, colocando a educação como papel central desse 

cenário, incitando-a a demandar por mais escolarização, incluindo a superior, e, 

assim, pressionando a sociedade e os governos a definir um caminho para sua 

expansão (Penin, 2006, p.332). 

 

Com efeito, essa é uma demanda da população brasileira, expressa, sobretudo, pelos 

movimentos sociais ligados a grupos que se sentem excluídos e que lutam por mais acesso 

e equidade no Ensino Superior
12

. Essa luta remete ao direito de usufruir de uma formação 

profissional, cultural e humana de qualidade. 

                                                             
11 A taxa de escolarização líquida é relativa ao percentual da população em determinada faixa etária que se 

encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. Para o Ensino Superior, a idade adequada 

considerada no Brasil é de 18 a 24 anos. 
12 Como exemplos de movimentos da sociedade civil organizada, temos a OSCIP Educafro e o MSU – 

Movimento dos Sem Universidade, que se destacam na luta pelo acesso democrático ao Ensino Superior. 
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Tentando ampliar o acesso a esse nível de ensino no Brasil, as diretrizes do Plano Nacional 

de Educação (PNE) tinham como meta prover, até o final da década, a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos (INEP, 2001, p.67). 

Segundo dados preliminares do Censo da Educação Superior 2008
13

, o número de 

matrículas na graduação presencial aumentou cerca de 46% em 6 anos, indo de um total de 

3.479.913, em 2002, para 5.080.056, em 2008 (INEP, 2010d). Analisando a estimativa 

populacional do IBGE para o ano de 2010 que é de aproximadamente 23,8 milhões de 

jovens entre 18 e 24 anos (IBGE, 2010a), conclui-se que, para atingir a meta proposta do 

ponto de vista da taxa de escolarização bruta, deveríamos fechar o ano de 2010 com 7,14 

milhões de matrículas no Ensino Superior. O que significa que em dois anos teremos que 

crescer 40%, o que equivale ao acumulado dos últimos seis anos.  

 

Apesar de ser insuficiente a oferta para o projeto de desenvolvimento da educação 

brasileira, é inegável a recente expansão no Ensino Superior. A taxa de frequência líquida 

da população de 18 a 24 anos nesse nível de ensino passou de 4,6%, em 1992, para 13%, 

em 2007 (Castro, 2009). Esse crescimento se deu em maior parte na rede privada, cuja 

participação em cursos de graduação aumentou de 61,3%, em 1991, para 71,1%, em 2004 

(Neves et al, 2007). Já em 2007, a participação da rede privada em todo o Ensino Superior 

era de 76%, e de 24% a da rede pública que inclui as instituições federais, estaduais e 

municipais (IBGE, 2008). Como defende Felicetti e Morosini (2009), o Ensino Superior 

que foi propiciado pela LDB tem como marca a expansão. Num primeiro momento via 

privatização e mais recentemente via políticas para o setor público. (p.14). 

 

Além da baixa oferta, o problema da equidade, recorrente em outros níveis de ensino, 

chega ao ápice no Ensino Superior. Tanto que, para essa questão específica, a meta 19 da 

educação superior no PNE prescreve:  

 
Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à 

educação superior, através de programas de compensação de deficiências de sua 

formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade 

de condições nos processos de seleção e admissão a esse nível de ensino (INEP, 

2001, p.67). 

 

A necessidade de democratização do acesso ao Ensino Superior pode ser constatada na 

medida em que certas categorias sociais estão parcialmente excluídas desse nível de 

                                                             
13 Os dados de 2008 são os mais recentes disponibilizados pelo INEP, no primeiro semestre de 2010. 
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ensino. Apresentam baixos índices relativos de acesso ao Ensino Superior, os negros 

(pretos e pardos conforme autodeclaração para o IBGE), indígenas, população das regiões 

norte e nordeste, população rural, mas, sobretudo, os pobres. A carência sócio-econômica 

atravessa as outras categorias citadas, impactando negativamente os indicadores 

educacionais em todos os níveis e, de forma mais acentuada, os do Ensino Superior. Os 

dados específicos da população indígena não foram encontrados na literatura utilizada, mas 

os relativos às outras variáveis são muito claros. 

 

No entanto, observa-se que os baixos números de variáveis como cor ou raça, região e 

localização de domicílio são atravessados e fortemente impactados pela questão da renda. 

A longevidade escolar é um desafio para as camadas populares no Brasil e motivo de 

políticas públicas em todos os níveis de ensino. A média de tempo de estudo das pessoas 

com 25 anos ou mais de idade é de 4,1 anos para o quinto da população mais pobre e 10,1 

anos para o quinto mais rico. Falando especificamente dos estudantes do Ensino Superior, 

em 2007, um total de 57,6% veio do quinto mais rico da população e apenas 1,5% do 

quinto mais pobre. Um grande desequilíbrio, pois se formos levar em conta os três 

primeiros quintos de rendimento da população, a participação no Ensino Superior, em 

2007, era de apenas 16,9%, enquanto os 83,1% são provenientes dos últimos dois quintos, 

ou seja, dos 40% da população com renda mais alta (IBGE, 2008).  

 

Andrade & Dachs (2003), em seu estudo, “Acesso à educação por faixas etárias segundo 

renda e raça/cor”, concluem que a variável renda influi mais diretamente na escolaridade 

dos brasileiros do que a variável raça/cor. Utilizando dados da PNAD, de 2003, os autores 

analisaram os efeitos da situação econômica do grupo familiar e da raça/cor no acesso à 

escola, até o Ensino Superior, considerando as principais transições escolares e grupos 

etários. De acordo com os autores, a variação da escolaridade entre brancos e não-brancos 

ocorre em todas as faixas de renda com desvantagem para os não-brancos. Contudo, as 

variações de raça/cor são menores do que a de renda e as mesmas podem ser explicadas 

pela renda, uma vez que a população não-negra é mais expressiva nas faixas de 

rendimentos menores. Essa conclusão reforça o peso negativo da situação econômica na 

longevidade escolar e na equidade de acesso. Por essas razões, cabe a pergunta: Por que o 

jovem das camadas populares tem tanta dificuldade de ingressar no Ensino Superior? 
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Vários pesquisadores que debatem a questão da equidade concordam que o principal 

motivo da falta de igualdade no acesso ao Ensino Superior é o fato dos jovens não 

conseguirem se qualificar para essa etapa, principalmente os das camadas populares. Ou 

seja, em função de atraso e evasão escolar, não chegam a concluir o Ensino Médio, ou 

concluem depois dos 24 anos (Andrade & Dachs, 2007; Neves et al, 2007, Schwartzman, 

2006). Mesmo com o aumento significativo de pessoas cursando o Ensino Médio, a taxa de 

escolaridade dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, em 2008, no Brasil, foi de 

84,1% (IBGE, 2008). Isso quer dizer que, mesmo sem considerar o número de alunos que 

ainda estavam atrasados na sua escolarização, tínhamos, em 2008, pelo menos 15,9% da 

população dessa faixa etária fora do Ensino Médio. Em relação à taxa de frequência líquida 

dos alunos de 15 a 17 anos no Ensino Médio, ela evoluiu mais de 160% de 1992 para 2007, 

mas, mesmo assim, não atingiu metade dos jovens nessa idade, alcançando apenas 48% 

dessa população (Castro, 2009) Outro número que aponta para a insuficiência do alcance 

do Ensino Médio é o que mostra que, em 2008, 2.343.152 alunos deixaram de frequentar o 

ensino básico, sendo que 56,5% evadiram do Ensino Fundamental e 43,3% do Ensino 

Médio (INEP, 2010c).  

 

Evidentemente esse abandono nem sempre é definitivo, de toda forma, não deixa de se 

somar às outras variáveis e influenciar negativamente o número final de jovens com idade 

entre 18 e 24 anos com o Ensino Médio completo, qualificação mínima para pleitear a 

entrada no Ensino Superior. O entendimento do impacto da escolarização básica no quadro 

de desigualdade no Ensino Superior é crucial para o avanço dentro da temática: 

 
(...) tendo em vista que a razão principal da iniquidade do acesso ao Ensino 

Superior continua sendo o insucesso dos níveis anteriores de ensino com relação 

à inclusão social, é possível estabelecer condições melhores de abordagem e 

compreensão do que se tem passado com a educação superior no país (Neves et 

al, 2007, p.138).  

 

Após o breve exame da questão da igualdade de acesso, parece-nos que o caminho 

principal de democratização do ingresso no Ensino Superior passa pela busca da 

universalização do acesso e da qualidade no ensino básico. Pois 

 
O processo de democratização do acesso ao Ensino Superior, bem como da 

distribuição mais equitativa em termos de gênero, classe e etnia, não pode 

ignorar que a população fica, em média, 6 anos na escola e que quase 70% de 

seus jovens de 18 a 24 anos não se encontram em nenhum espaço de educação 

formal (Neves et al, 2007, p.155). 
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Contudo, sem abrir mão dessa perspectiva, há problemas a serem enfrentados 

contemporaneamente, pois há um número crescente de jovens que, apesar do quadro 

diverso, conseguiram complementar sua escolarização básica e buscam as melhores 

alternativas para a inserção na vida produtiva. Diante de uma situação grave de 

desemprego juvenil, eles podem, como alternativa, lançar mão da estratégia de aumentar 

sua escolarização para chegar ao mundo do trabalho em melhores condições. E para esses 

jovens especificamente, qual é o quadro atual? 

 

1.4   Aluno da escola pública na universidade pública 

 

Se olharmos para um passado recente, veremos que estamos em um momento de 

significativas transformações do quadro de democratização do acesso ao Ensino Superior, 

devido ao aumento das oportunidades de ingresso pela parcela mais alijada nesse processo. 

Com o argumento de promoção de inclusão social, diminuição das desigualdades sociais e 

capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento do país, as possibilidades dos 

alunos do Ensino Médio, oriundos da escola pública e, pertencentes às camadas populares 

continuarem sua escolarização no Ensino Superior estão bem maiores do que há 10 anos. 

Para corroborar essa afirmação, há alguns indicadores. Em primeiro lugar, como se pode 

ver na TAB. 1, existe uma oferta maior de vagas. Em 2000, havia 1.216.287 vagas 

oferecidas para o Ensino Superior. Em 2008
14

, sem contar as vagas da EAD (Educação à 

Distância), são quase três milhões de vagas para as graduações, e a perspectiva é de 

números maiores para 2010. Concomitante a esse fato, há um aumento das políticas de 

ação afirmativa
15

 que beneficiam candidatos das camadas populares que fizeram a maior 

parte da sua escolarização em instituição pública, onde se encontra a maioria das categorias 

mais excluídas de sujeitos.  

 

                                                             
14 Utilizaremos números do ano de 2008 porque os de 2010 só estarão disponíveis entre 2011 e 2012. 
15 A ação afirmativa configura um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 

facultativo ou voluntário, que visam ao combate da discriminação racial, de gênero e de origem nacional 

(Barbosa Gomes, 2001, como citado por Gomes, 2003, p.77). Para Oliven (2009) a ação afirmativa visa 

remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, 

universidades e posições de poder. Nessa perspectiva, a sub-representação de minorias em instituições e 

posições de maior prestígio na sociedade é considerada um reflexo de discriminação. Portanto, visa-se, por 

um período provisório, a criação de incentivos que busquem certo equilíbrio da representatividade dos 

diversos grupos que fazem parte de determinada sociedade, nesses espaços (p.66). 
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Além de programas de ação afirmativa, próprios das universidades públicas, há o Programa 

Universidade para Todos (ProUni)
16

, do governo federal, que concede bolsas integrais ou 

parciais em faculdades particulares para estudantes de escola pública com renda familiar 

per capta menor que três salários mínimos
17

. Em 2010, foram concedidas 165 mil bolsas, 

sendo 86 mil integrais e 79 mil parciais. 

 

TABELA 1  
Número total de vagas oferecidas, candidatos inscritos e total de ingressantes conforme forma de 

ingresso nos anos de 2008, 2000, 1990 e 1980 no Ensino Superior 

Ano e rede de 

ensino 

Vagas 

Oferecidas 

Candidatos 

Inscritos 

Ingressantes 

Total Vestibular 

Outros 

Processos 

Seletivos (1) 

Outras 

Formas de 

Ingresso (2) 

2008* 2.985.137 5.534.689 1.873.806 1.359.600 146.219 367.987 

 Pública 344.038 2.453.661 352.615 275.595 31.718 45.302 

 Privada 2.641.099 3.081.028 1.521.191 1.084.005 114.501 322.685 

2000 1.216.287 4.039.910 897.557 - - - 

1990 502.784 1.905.498 407.148 - - - 

1980 404.814 1.803.567 356.667 - - - 

* Cursos de Graduação Presenciais sem os dados da Educação à Distância. Diferenciação de rede 
pública e privada. (1) Outros Processos Seletivos: Vestibular, ENEM, Avaliação Seriada no Ensino 
Médio, Vestibular + ENEM e Outros Tipos de Seleção. (2) Outras Formas de Ingresso: Mudança de 
curso dentro da IES, Transferência (vindo de outras IES, excluído ex-offício), Transferência ex-
offício, Acordos internacionais, Admissão de diplomados em Curso Superior, Reabertura de 
matrícula e Outros tipos de ingresso. 
Fonte: Dados de 2008 – Sinopse do Ensino Superior 2008 (INEP, 2010d), dados 2000, 1990 e 1980 – 
MEC/INEP (Neves et al, 2007). 

 

Marcada pela diversificação das organizações acadêmicas, liberação do setor privado, no 

qual se apostava, e pela diminuição dos recursos no setor público, a expansão do Ensino 

Superior no governo Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) teve grandes avanços 

numéricos, mas se mostrou sem fôlego para atingir as metas do PNE. Com estratégia 

diferente e lançando mão de forte intervenção do setor público, as políticas do governo 

Luis Inácio Lula da Silva (de 2003 até os dias atuais), tais como o ProUni e o REUNI
18

, 

estão promovendo, além da expansão das vagas, uma inclusão significativa de parcelas da 

população excluídas desse nível da educação. (Corbucci, 2004, Pacheco & Ristoff, 2004).  

 

                                                             
16 O ProUni foi criado pela Medida Provisória n. 213, de 10 de setembro de 2004 e depois transformado na  

Lei – n . 11.096, de 13de janeiro de 2005. Para ter uma visão crítica sobre o programa ver Segenreich (2009). 
17 A bolsa integral destina-se a estudantes com renda familiar per capta de até um salário mínimo. 
18 REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  
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Sem entrar no mérito da discussão da viabilidade, qualidade ou limites do modelo de 

expansão adotado acredita-se que o crescimento da rede privada de Ensino Superior 

favoreceu e pode favorecer ainda mais a democratização do acesso ao Ensino Superior. 

Considera-se que, por estarem inseridas nas práticas de mercado, essas instituições irão 

buscar e motivar sua clientela, tanto na escola pública, como na rede privada. Mas e a 

universidade pública? De que forma essa instituição se apresenta e tenta estimular sua 

clientela na escola pública, uma vez que, na escola particular, parece já haver uma cultura 

de estímulo ao ingresso na universidade pública? E mais, por que essa relação é relevante 

hoje em dia? 

 

TABELA 2 
Número de concluintes no Ensino Médio conforme modalidade e rede de ensino em 

2008 

Rede de Ensino 
Modalidade 

Total % 
Ensino Médio regular EJA 

Pública 1.491.812 292.623 1.784.435 85,5 

Privada 269.613 32.864 302.477 14,5 

Total 1.761.425 325.487 2.086.912 100,0 

  Fonte: Resultados do Censo Escolar 2008 (INEP, 2010c) 

 

Há uma carência de dados e pesquisas que apresentem números sobre a relação de 

ingressantes da escola pública na universidade pública a nível nacional. A pesquisa mais 

recente é do FONAPRACE
19

 que afirma que 46,2% dos entrevistados de uma amostra de 

33.958 alunos matriculados no segundo semestre de 2003 e no primeiro semestre de 2004, 

em 47 instituições federais, passaram pela escola pública, incluindo aí, os que tiveram uma 

passagem parcial. O restante, 53,8%, fez toda escolarização na rede privada (Fiuza, 2005). 

Pode-se falar pouco sobre esses dados, pois a amostra não é representativa da totalidade 

das universidades públicas. Porém, essas informações revelam certo desequilíbrio. Fazendo 

um exercício de simular o impacto de números dessa natureza na transição do Ensino 

Médio para o superior, para um universo mais recente e amplo de alunos, teríamos a 

seguinte proporção: de 307.313 ingressantes em instituições públicas de Ensino Superior, 

em 2008, por vestibular e outros processos seletivos (TAB. 1), 53,8% teriam feito sua 

escolarização em escolas particulares (Fiuza, 2005). Observa-se, conforme TAB. 2, que o 

percentual de alunos concluintes do Ensino Médio, em 2008, foi de 85,5% para a escola 

                                                             
19 Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. 
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pública e 14,5% para a rede privada. Esses dados mostram a seguinte relação de 

concluintes do Ensino Médio para ingressantes no Ensino Superior público: 54,7% da rede 

privada e apenas 8,1% da escola pública. Ou seja, é como dizer que do total de quase 1,8 

milhões de alunos egressos do Ensino Médio público, apenas 8,0% foram capazes de 

vencer os processos seletivos e ingressar em instituições públicas de Ensino Superior. 

Certamente esse número remete aos problemas de equidade já reportados neste trabalho e 

principalmente denuncia a questão da qualidade do ensino básico público. Mas parece 

haver algo importante da dimensão simbólica presente na questão.  

 

Pesquisas realizadas com universitários oriundos de escola pública, ingressantes através de 

ações afirmativas, em universidades como a Unicamp, USP (Marques, 2008), UFPR e 

UFBA (Mielki, Biondi, Hammes & Rossi, 2008) mostram que esses alunos conseguem 

desempenho igual ou superior aos ingressantes de entrada universal. Como exemplo, o 

desempenho de alunos da escola pública na Unicamp, referência em excelência 

educacional, no primeiro ano de estudo, em 2005, surpreende: 

 
No ranking do vestibular, eles tiveram médias superiores às de colegas formados 
em escolas privadas em apenas quatro dos 56 cursos. Mas, ao cabo de 1 ano de 

estudo, as médias desses mesmos jovens já eram superiores em 31 dos cursos 

quando comparados ao grupo vindo do ensino particular (Marques, 2008, s.p.) 

 

Contudo, tal como os processos seletivos das universidades públicas estavam 

estabelecidos, as chances de alunos de escola pública, principalmente os das camadas 

populares, ingressarem em universidades públicas, eram reduzidas. Reconhecendo essa 

realidade, atendendo a uma recomendação do governo federal e tentando atender à já 

citada meta 19 do Ensino Superior no PNE, há atualmente um grande número de 

universidades adotando políticas de ação afirmava. Essas políticas criam mecanismos que 

visam ampliar, no quadro de discentes das universidades, a participação de grupos sociais 

da população que buscam igualdade de direitos em relação ao acesso ao Ensino Superior. 

Segundo Felicetti & Morosini (2009, p.14) as ações afirmativas vêm colaborar para que 

uma maior diversidade de alunos possam ter acesso ao Ensino Superior, embora as 

estratégias usadas pelas ações afirmativas não resolverão de todo os problemas da 

iniquidade nesse nível de ensino. Segundo a OSCIP Educafro, acredita-se que haja 

atualmente 91 instituições públicas de Ensino Superior que incorporaram políticas de ação 

afirmativa em seus processos seletivos. Os modelos de política de ação afirmativa adotados 

são diversos, mas a grande maioria tem um recorte social e beneficia os alunos oriundos 
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das escolas públicas. Dentro desse recorte, algumas instituições beneficiam ainda os 

candidatos que se autodeclaram negros e índios. Em ambos os casos, ampliam-se as 

oportunidades para os jovens da escola pública que até então estavam, em sua maioria, 

distantes das possibilidades de acesso às universidades públicas. 

 

Um dos motivos das medidas de ação afirmativa de recorte social serem direcionadas aos 

alunos das escolas públicas é o fato de ser nessas instituições que se encontra grande parte 

da população pobre para quem se destina as políticas públicas de democratização do 

acesso. Na dificuldade de estabelecer critérios de avaliação da condição socioeconômica, 

adota-se o tipo de rede de ensino cursado (pública ou privada). Para se ter uma ideia, 

segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais 2008 (IBGE, 2009), entre os estudantes 

do Ensino Médio do quinto de renda mais pobre da população, 98,1% estão na escola 

pública. Caso se leve em conta os três primeiros quintos de rendimento que representam 

apenas 21,8% da renda total das famílias, eles totalizam 69,7% dos estudantes da escola 

pública. Na rede privada, há 2,3% do quinto mais pobre, e sobre eles Pinto (2004) 

considera: 

 
Existe um dado que pode enviesar as estatísticas e que não deve ser desprezado, 

e que se trata do mecanismo utilizado por muitas instituições particulares do 

Ensino Médio de, mediante a realização de “vestibulinhos” para a oferta de 

bolsas, retirar das escolas públicas seus alunos mais preparados, “vitaminando”, 
com isso, seus índices de aprovação no vestibular. O que aparece na publicidade 

como compromisso social dessas instituições (a oferta de bolsas) é na verdade 

investimento de retorno garantido e baixo custo (p.744). 

 

À medida que as universidades públicas, por meio da ampliação do número de vagas ou 

por medidas de ação afirmativa, aumentam o acesso para jovens estudantes de escolas 

públicas oriundos das camadas populares, é necessário que se preocupem também com a 

permanência e o rendimento dos alunos, como argumentam Felicetti & Morosini (2009): 

 
(...) pode-se acreditar que a equidade no Ensino Superior não se refere somente 

ao acesso, mas também à permanência com qualidade. Neste sentido, a equidade 

representa a intensidade em que os alunos podem se beneficiar da educação e da 

formação, através de acesso, oportunidades, acompanhamentos e resultados 

(p.21). 

 

Todavia, outra preocupação das universidades públicas que adotaram ações afirmativas 

deve ser a busca pelos melhores talentos da escola pública para compor seus quadros. 

Neste sentido, a meta 33 do PNE para a educação superior recomenda estimular as 

instituições de Ensino Superior a identificar, na educação básica, estudantes com altas 
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habilidades intelectuais, nos estratos de renda mais baixa, com vistas a oferecer bolsas de 

estudo e apoio ao prosseguimento dos estudos (INEP, 2001, p.67). Esse cuidado deve ser 

aplicado principalmente às instituições que adotam cotas ou reserva de vagas. Pois no 

ensino público brasileiro, o aumento quantitativo da escolaridade não veio acompanhado 

do crescimento qualitativo que os novos alunos demandavam. A despeito disso, Oliveira 

prevê: 

 
Em breve, todos terão oito anos de escolarização, mas nem todos terão acesso 
aos mesmos níveis de conhecimento. Muitos, nem mesmo a patamares 

mínimos. Elimina-se, assim, a exclusão da escola, não a exclusão do acesso ao 

conhecimento, criando-se condições historicamente novas para demandas por 

qualidade de ensino (Oliveira, 2000, como citado em Zago, 2006, p. 232). 

 

Se não houver grande interesse por essas vagas, corre-se o risco delas serem preenchidas 

por estudantes que concluíram o Ensino Médio, mas que estão pouco preparados, o que 

dificultará a própria permanência desses estudantes no Ensino Superior. Para a 

potencialização dos impactos desse tipo de política pública, é preciso, também, que os 

beneficiários estejam, além de preparados, motivados para conquistar o espaço que lhes 

está sendo oferecido. Mais que isso, que as representações sociais sobre a universidade 

pública contemplem a nova realidade de maior possibilidade de ingresso e acessibilidade. 

 

Preocupados com essa perspectiva, conduzimos, de 2003 a 2007, um projeto de extensão 

que levava aos alunos de algumas escolas públicas uma discussão crítica sobre a entrada de 

jovens da escola pública nas universidades públicas (Assis, Oliveira, Silva & Leal, 2006). 

Tendo, nesse projeto, presenciado a surpresa dos jovens quando se apresentava a 

universidade pública, a qual a maioria desconhecia realmente, começamos a especular que 

a falta de conhecimento era um dos motivos a afastá-los desse tipo de instituição escolar. 

Essa suspeita aumentou quando entrevistamos alunos que receberam o projeto e entraram 

em uma universidade pública. Alguns deles alegaram que não prestariam vestibular e, que 

antes de conhecer o projeto, não se imaginavam naquele ambiente (Assis et al, 2006). Em 

relação ao baixo índice de acesso desses alunos às referidas instituições de ensino, já 

tínhamos dados das questões objetivas mencionadas nesse estudo, mas parecia-nos haver 

algo da dimensão subjetiva desses sujeitos, talvez das representações sociais construídas 

sobre universidade pública, que poderia representar obstáculos para o ingresso efetivo 

nesse nível de ensino. 
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Na busca de compreensão de alguns dos mecanismos subjetivos implicados no acesso à 

universidade pública por parte de jovens oriundos da escola pública, realizamos uma 

pesquisa na qual investigamos as representações sociais de um grupo de 141 alunos do 3° 

ano do Ensino Médio de uma escola pública de São João del-Rei a respeito de seu ingresso 

em uma universidade pública (Assis & Silva, 2008). Esse estudo nos mostrou que as 

representações sociais do referido grupo colocavam a instituição universidade pública em 

lugar de destaque, como local de realização pessoal e profissional, de alto valor positivo e 

presente nos sonhos mais remotos do grupo. Concomitante a esse conteúdo, outro apontava 

para a impossibilidade do ingresso, para as dificuldades percebidas na realização de um 

sonho distante. A pequena ocorrência de conteúdos que viam a universidade pública como 

um direito ou como uma meta clara também reforçou o entendimento de que as 

representações sociais que esses alunos constroem sobre a universidade pública pouco 

favorecem que eles lutem por esse espaço. Isso é significativo, pois que as representações 

sociais são valorativas e indicam uma direção para a qual pode fluir o comportamento do 

grupo (Moscovici, 2003a). Com os resultados da pesquisa, concluímos que lutar para 

entrar em uma universidade pública não seria a atitude predominante naquele grupo, 

mesmo representando a instituição como socialmente valorizada. 

 

Como vimos anteriormente, os jovens em vias de conclusão do Ensino Médio estão às 

voltas com a questão da inserção no mundo do trabalho e/ou vida adulta. A escolha pela 

escolarização em uma universidade pública pode ser, para eles, uma opção interessante, tal 

como pode fugir de seu interesse profissional ou rivalizar com necessidades imediatas de 

renda e colocação no mundo do trabalho, mesmo que de forma precária. Dessa 

encruzilhada é que retiramos nosso problema de pesquisa: Quais as razões que interferem 

para que ex-alunos do Ensino Médio, oriundos de escola pública, considerem a 

possibilidade de dar continuidade à carreira estudantil em uma universidade pública? 

 

Com certeza, há uma série de fatores, objetivos e subjetivos, a subsidiar a escolha desses 

ex-alunos. Porém, preocupa-nos a dimensão subjetiva desse problema, aquela construída 

na interação dialética entre o social e o psicológico. A nossa hipótese é que as 

representações sociais construídas sobre a universidade pública ajudam a orientar o sentido 

das escolhas desses ex-alunos, após o Ensino Médio, e podem fazer com que a opção de 

continuidade dos estudos em uma universidade pública seja ou não considerada, de modo a 

encontrar diferentes representações, conforme a escolha realizada. 
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Por meio de informações coletadas informalmente na escola anteriormente pesquisada, 

observou-se, que do referido grupo de 141 alunos investigados, alguns poucos prestaram 

vestibular e conseguiram entrar em uma universidade pública. Outros não tiveram sucesso 

nessa empreitada. E, a grande maioria realizou outras escolhas que não envolviam a 

universidade. Para verificar nossa hipótese e dar continuidade aos esforços de compreensão 

da relação desses jovens oriundos da escola pública com a universidade, neste trabalho, 

realizado dois anos mais tarde, nós nos propusemos a entrar em contato com o maior 

número desses ex-alunos para investigar: (a) as escolhas de vida efetuadas pelos sujeitos, 

(b) as razões de suas escolhas, (c) as estratégias que foram utilizadas para efetivá-las e (d) 

as representações sociais que foram construídas sobre universidade pública e suas 

articulações com as respectivas escolhas. 

 

Esses são os objetivos específicos desta pesquisa. Cremos ser possível que a teoria das 

representações sociais continue nos auxiliando na tarefa de lançar luz sobre um fenômeno 

grupal que pode, numa certa porcentagem, afetar a composição discente das universidades 

públicas brasileiras. Um dos princípios metodológicos da teoria das representações sociais 

é que o caráter destas é revelado de forma especial em tempos de mudanças. Os indivíduos 

do grupo, desejosos de entender a ordem das coisas, a emergência do novo, do não-

familiar, estão mais dispostos a se comunicar, estão mais espontâneos e com suas imagens 

e expressões mais vivas (Moscovici, 2003a). Partindo desse princípio, pareceu-nos 

fundamental reconhecer, que frente a um momento de importantes mudanças nas políticas 

públicas de acesso ao Ensino Superior, os fenômenos das representações sociais seriam 

mais facilmente percebidos. Diante de um cenário de transformação, de aumento de 

chances, o encontro com as novas possibilidades de futuro que passam pelas universidades 

públicas obriga os jovens a re-criarem sua realidade, a construir novas representações 

sociais frente a esse objeto não-familiar. A maneira como essas representações foram e são 

construídas sempre influenciará na relação com o objeto. Não que as representações sociais 

sejam a causa dos comportamentos, mas elas apontam para os efeitos e intenções dos 

possíveis comportamentos (Moscovici, 2003a). 
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Capítulo II 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O CAMPO DA EDUCAÇÃO 

 

 

No presente capítulo, pretendemos inicialmente construir a fundamentação teórica da 

pesquisa, a partir de uma leitura dos principais conceitos da teoria das representações 

sociais de Serge Moscovici, aprofundada por Denise Jodelet e Jean-Claude Abric. Em 

seguida, procuraremos estabelecer um diálogo com outras pesquisas que utilizam desse 

mesmo marco teórico no campo da educação. Por fim, apresentaremos pesquisas, do 

campo da sociologia da educação, que trabalham sobre o problema da longevidade escolar, 

por parte de segmentos das camadas populares em nossa sociedade.  

 

2.1   Uma leitura dos principais conceitos da Teoria das Representações Sociais 

 

A teoria das representações sociais articula o social e o psicológico como elementos 

indissociáveis em um processo dinâmico. E de modo importante para nós, ela permite 

compreender a formação do pensamento social e prenunciar as condutas humanas, 

tornando-se um instrumento de compreensão e intervenção na realidade. Segundo Jodelet 

(2001), elas [as representações sociais] nos guiam no modo de nomear e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva 

(p. 17). Sobretudo, numa época em que as chances de escolarização do grupo que nos 

propomos a estudar estão sujeitas às mudanças que se operam cada vez mais rápidas e em 

diversas direções, os sujeitos construiriam, nas interações sociais, um conhecimento que 

abriga e conforma os objetos do novo cenário. Neste contexto que é dinâmico e re-criado 

diariamente, o estudo das representações sociais pode fornecer novas questões para serem 

pensadas, fazendo avançar o conhecimento do campo. (Jodelet, 2001; Moscovici, 2003b) 

 

Com grande vocação interdisciplinar e sendo amplamente utilizada, inclusive por outros 

campos do conhecimento, a teoria das representações sociais permite-nos examinar os 

problemas típicos da psicologia social latino-americana. Estes últimos são caracterizados 

por questões pertinentes aos desafios impostos por uma realidade social desigual e a 

transformação dos indivíduos e grupos, inserção subjetiva, inclusão e participação social. 

Trata-se da construção de uma disciplina e uma ciência crítica, preocupada com o 
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desenvolvimento social e humano das nações em que se insere (Campos & Guareschi, 

2000). Talvez por isso, a teoria das representações sociais tenha sua especificidade na 

América Latina, como argumenta Jodelet (2004). Segundo a autora, adoptado por su 

alcance crítico en el seno de la psicologia social, ofreció igualmente instrumentos 

teóricos, y hasta metodológicos, para definir su objeto especifico permitiendo al mismo 

tiempo la investigación empírica y la intervención
20

 (p.29). Por sua vez, Arruda (2009) 

chama a atenção para a adequação da teoria a uma necessidade própria de nossa condição 

de nações em construção, de compreensão e mudança das estruturas e formas simbólicas 

dessas sociedades. 

 

O que chamamos de representações sociais compreende um conjunto de fenômenos e a 

teoria construída para tentar explicá-los. A obra de Serge Moscovici (1978), intitulada 

Representações Sociais da Psicanálise
21

, é que inaugura essa perspectiva. Na referida obra, 

além de um movimento de crítica às correntes vigentes de psicologia social, o autor 

buscava, também, desenvolver uma psicologia social mais integradora e realmente 

psicossociológica, que envolvesse tanto as dimensões coletivas quanto as dimensões 

individuais dos sujeitos. Havia um intuito claro de promover uma ampla renovação em tal 

disciplina. 

 

Para melhor contextualizar o clima intelectual ao qual Moscovici se contrapunha, é 

necessário dizer que a psicologia social predominantemente praticada na academia, desde a 

década de 1940, era de orientação positivista, com ênfase na abordagem experimental de 

problemas como a comunicação, a mudança de atitude, a propaganda, a opinião pública, 

os conflitos de valor, as lideranças, a tomada de decisão, as relações raciais, os 

preconceitos etc. (Godoi, 2000, p.22). Essa psicologia social “experimental” tinha uma 

grande afinidade com o positivismo de August Comte e reivindicava para si o estatuto de 

ciência, buscando explicar, predizer e controlar o comportamento humano. Outro aspecto 

teórico importante dessa abordagem, na psicologia social predominante, era a orientação 

individualista que, instigada por uma produção hegemonicamente norte-americana, 

enfatizava que o indivíduo era influenciado pela presença real, imaginária ou implícita de 

                                                             
20 Tradução livre: adotado pelo seu alcance crítico dentro da psicologia social, ofereceu também ferramentas 

teóricas e até metodológicas, para definir o seu objeto específico, permitindo ao mesmo tempo, a pesquisa 

empírica e a intervenção. 
21 Originalmente lançada em 1961, na França, sob o título: La psychanalyse: son image et son public. Neste 

trabalho utilizamos a tradução brasileira de 1978. 
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outros indivíduos (Sá, 1993, p.20). Para os críticos, dos quais Moscovici fazia parte, essa 

vertente da psicologia social, além de ser excessivamente laboratorial, pecava pelo 

psicologismo, tratando apenas de fenômenos individuais, com uma influência abstrata do 

outro e negligenciando a dimensão social em seus estudos (Godoi, 2000 e Sá, 1993). 

Talvez por esse olhar crítico à psicologia praticada, Moscovici (2003a) tenha sido enfático 

na seguinte afirmação:  

 
A psicologia social é uma ciência do comportamento somente se isso for 

entendido como significando que seu interesse é em um modo muito específico 

deste comportamento – o modo simbólico. É isso que distingue nitidamente seu 

campo de interesse da psicologia geral (p.161). 

 

Para Godoi (2000), em contraposição a essa psicologia social estimulada pelo positivismo 

e pelo individualismo, Moscovici acabou propondo uma teoria que possibilitava uma 

reflexão ética. Segundo Godoi, para Moscovici, 

 
não fazia mais sentido (...) um conhecimento que cumprisse todos os “quesitos” 

da “ciência”, mas que continuasse tratando o indivíduo isoladamente, sem 

considerar sua dimensão relacional. Não fazia sentido ignorar toda a riqueza das 

formas de conhecimento distintas da ciência em nome de um método e do 

controle da natureza (Godoi, 2000, p.29). 

 

Na necessidade de se distanciar dessa perspectiva, Moscovici vai buscar, na sociologia do 

conhecimento, suas referências iniciais para a construção do conceito de representações 

sociais. Tentando estabelecer um contraponto ao “psicologismo”, ele procura em Émile 

Durkheim, notadamente um pólo oposto por trabalhar com conceitos essencialmente 

sociológicos, elementos para uma teoria mais integrativa. A origem do conceito de 

representações sociais perpassa o conceito de representação coletiva, elaborado por 

Durkheim e utilizado pelo mesmo para tratar de temas como religião, mito, ciência, etc. 

Nesse ponto de vista (1912, como citado em Sá, 1993), as representações coletivas 

 
são o produto de uma imensa cooperação que se estende não apenas no espaço, 

mas no tempo; para fazê-las, uma multidão de espíritos diversos associaram, 

misturaram, combinaram suas idéias e sentimentos; longas séries de gerações 
acumularam aqui sua experiência e saber (p.21). 

 

Dessa forma, os indivíduos da sociedade portariam e seriam usuários das representações 

coletivas, mas estas não poderiam ser identificadas como a soma das representações 

individuais. Segundo Durkheim, muitas vezes considerado o mais antipsicológico dos 
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sociólogos (Godoi, 2000, p. 31), os fenômenos sociais independiam da natureza pessoal 

dos indivíduos (Godoi, 2000 e Sá, 1993). Para Moscovici (2003b), 

 
a idéia de representação coletiva constitui uma reviravolta na concepção 

durkeiminiana de vida social. Seja porque ela representa um limite à história do 

determinismo econômico, seja porque ela combate a idéia de um determinismo 

instintivo, biológico, a idéia de representação coletiva define a autonomia deste 

meio natural ao homem, que é a sociedade (p.13). 

 

Esse autor, no entanto, percebia algo de estático no conceito de representações coletivas, o 

que não seria grande problema para a época em que havia sido proposto, mas tornava-se 

insuficiente para explicar os fenômenos representacionais mais contemporâneos e, mais 

ainda, para a empreitada de renovação da psicologia social à qual ele se propunha. Sá 

(1993) denuncia essa insuficiência:  

 
(...) se Moscovici foi buscar na sociologia durkheiminiana um primeiro abrigo 

conceitual para suas objeções ao excessivo individualismo da psicologia social 

americana, isso não era suficiente ou adequado para os seus propósitos de 

renovação da disciplina. Realmente, o desafio maior implicando tal renovação 

consistia em situar efetivamente a psicologia social na encruzilhada entre a 
psicologia e as ciências sociais, em ocupar de fato esse território limítrofe, onde 

se desenvolvem fenômenos cuja dupla natureza – psicológica social – tem sido 

reiteradamente admitida, e que, por isso mesmo, já lhe pertenceria de direito 

(1993, pp.21-22). 

 

Para tanto, a própria mudança das sociedades tradicionais para as modernas, caracterizadas 

pelo fluxo intenso de informação, justificavam o deslocamento de uma representação 

autônoma, exterior e coercitiva – a coletiva – para outra mais dinâmica e fluida, cuja 

ênfase se daria no processo de trocas e interações sociais. A despeito disso, Moscovici 

(2001) complementa: 

 
Em suma, a necessidade de fazer da representação uma passarela entre os 

mundos individual e social, de associá-la, em seguida, à perspectiva de uma 

sociedade em transformação, estimula a modificação em questão. Trata-se de 

compreender não mais a tradição, mas a inovação; não mais uma vida social já 

feita, mas uma vida social em via de se fazer (p.62). 

 

Portanto, a base epistemológica da teoria das representações sociais situa-se justamente 

entre dois extremos. Por um lado, funda-se na crítica de um modelo centrado no indivíduo 

ou no comportamento individual, por outro, na superação do caráter estático e 

unidirecional das representações coletivas e buscando uma psicologia social realmente 

“psicossociológica”. Segundo Ivana Markova, a teoria das representações sociais faria 
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parte de uma epistemologia dialógica que substituiria a díade sujeito-objeto pela tríade 

sujeito-alter-objeto (Palmonari, 2009). 

 

A intenção de Moscovici foi bastante ousada. Por meio da teoria das representações 

sociais, pretendia revolucionar e unificar a psicologia social. As representações sociais 

seriam o material sobre o qual os pesquisadores poderiam se debruçar para fazer avançar o 

conhecimento, superando as noções sociológicas e psicológicas que lhe serviam de base. 

Trata-se, então, de verdadeiras teorias coletivas, cotidianamente desenvolvidas, criadas em 

grupos que interpretam e elaboram a realidade. Segundo seus argumentos: 

 
(...) as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma 

produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma ação 

que modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses comportamentos 

ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo exterior (Moscovici, 

1978, p.50). 

 

Não estamos falando, portanto, de um conceito fechado. Moscovici preferiu não aprisionar 

a teoria em um conceito, defendendo uma maior fluidez do campo de estudo. Por sua vez, 

Denise Jodelet (2001) cunhou uma definição sintética, amplamente aceita pelos seus pares. 

Conforme essa autora, a representação social é uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social (p.22). Trata-se, portanto, de uma forma de 

saber nomeada como saber ingênuo, natural ou senso comum, que é diferente de outros 

conhecimentos, como o saber científico, mas tão importante quanto. 

 

Moscovici busca em autores como Freud, Piaget e posteriormente, em Vygotsky, 

elementos que o ajudam a resguardar a contribuição do sujeito psicológico. Não se trata da 

total eliminação das dicotomias como sujeito – objeto, intelectual – sensorial ou social – 

individual, mas por meio do dinamismo próprio das representações sociais e atuação 

recíproca dos pólos dicotômicos. Nesse sentido é que se diz que uma representação social 

será sempre de alguma coisa e de alguém (Jovchelovitch, 2000; Jodelet, 2001; Nóbrega, 

2003; Moscovici, 2003a). 

 

A qualidade dinâmica do conceito é um dos principais pontos de diferenciação com as 

representações coletivas de Durkheim. Contudo, é preciso evitar que se busquem 

empiricamente os dois conceitos em um mesmo grupo, ou que, ao mesmo fenômeno, se dê 



 

45 
 

os dois nomes. Em mais de um momento, Moscovici afirma que é necessário evitar a 

proliferação dos nomes e entidades (Moscovici, 2003a, 2003b). As representações sociais 

são evoluções de uma teoria para dar conta de fenômenos mais contemporâneos. Farr 

(1994) reforça essa tese ao dizer que existe uma clara continuidade entre o estudo das 

representações coletivas de Durkheim e o estudo mais moderno, de Moscovici sobre as 

representações sociais (p. 32).  

 

Outra peculiaridade da teoria das representações sociais é a ideia do pensamento ser 

considerado como ambiente. A importância desse entendimento está em apontar as 

representações como um suporte das cognições, como um ambiente de representações já 

histórica e socialmente construídas que nos faculta a enxergar certos objetos e a não 

perceber outros. Para tanto, caberia às representações, convencionar os novos objetos que 

encontra, dando-lhes forma, categorizando-os e colocando-os como modelos aceitos por 

um grupo de forma prescritiva, atuando com tal força sobre os sujeitos que Moscovici 

considera que a representação social é uma combinação de uma estrutura que está 

presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que 

deve ser pensado (2003a, p. 36).  

 

As representações sociais, por sua vez, abrem possibilidades para o novo, mas ao mesmo 

tempo, operam deformações para adequá-lo às convenções. Então, em certa medida, 

compreender as representações sociais de um grupo em relação a um objeto é também 

entender as predisposições daquele ambiente grupal para tal objeto. Podemos dizer sobre 

uma tendência no momento da convencionalização que indicará o sentido de sua força 

prescritiva. Parte-se do pressuposto, em nosso caso, que a ciência, a inovação, novas 

informações ou mesmo a notícia sobre novas políticas públicas suscitarão representações 

diferenciadas, conforme o ambiente grupal no qual são construídas. (Moscovici, 2003).  

 

Não se diferencia as representações sociais de outras teorias-chave da psicologia e da 

psicologia social exclusivamente na conceituação. Tampouco na descrição das 

circunstâncias e dos agentes que são seus produtores. É na ênfase de sua função que a 

teoria ganha singularidade no campo. As funções são: a ação (elaboração de 

comportamento) e a comunicação entre os indivíduos, e se assemelham a uma bússola a 

guiar os sujeitos nas realidades que vivenciam ou conhecem, e mesmo transformando 

aquilo que é novo, diferente ou desconhecido, em um objeto do qual se tem algum 
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conhecimento (Moscovici, 1978, 2003a). Nesse sentido, Moscovici acredita que a 

finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria 

não-familiaridade (2003a, p. 54).  

 

Os universos consensuais dos grupos são ambientes simbólicos nos quais todos querem ter 

o signo da pertença, de modo a temer e evitar o risco ou o conflito gerado pelo objeto 

estranho, pelo não-familiar, aquilo que corta as possibilidades de comunicação e interação 

grupal. De uma forma ou de outra, todos fazem parte de círculos de ciência cotidiana, onde 

são criados, negociados e metamorfoseados conceitos e teorias leigas, porém, ricas de 

lógica. Essa ciência cotidiana permite aos sujeitos comunicarem adequadamente no grupo, 

bem como agir de maneira coerente no mesmo. (Moscovici, 1978, 2003a).  

 

Cabe aqui, uma distinção. Ao afirmar que uma das funções das representações sociais é a 

ação, não quer dizer que seja, pura e simplesmente, a causa dos comportamentos, mas sim, 

que aponta para os efeitos e intenções dos possíveis comportamentos. Para melhor ilustrar 

o que vem a ser essa proposição, tomamos emprestado o exemplo utilizado por Moscovici 

(1978), no clássico estudo sobre as representações sociais da psicanálise: 

 
De ordinário, se um indivíduo exprime uma atitude negativa a respeito da 

Psicanálise – e diz que ela é uma ideologia – nós interpretamos sua atitude como 

uma tomada de posição ante uma ciência, uma instituição, etc. Entretanto, ao 

observá-la mais de perto, verifica-se que a Psicanálise está confinada ao domínio 

da ideologia justamente para possibilitar esse julgamento negativo. Portanto, se 

uma representação social é uma “preparação para a ação”, ela não o é somente na 

medida em que guia o comportamento, mas, sobretudo na medida em que 
remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o comportamento 

deve ter o seu lugar. Ela consegue incutir um sentido ao comportamento, integrá-

lo numa rede de relações que está vinculada ao seu objetivo, fornecendo ao 

mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de observação que tornam essas 

relações estáveis e eficazes (p.49). 

 

Desse modo, da mesma maneira que o ambiente grupal (universo consensual), no qual um 

objeto novo, não familiar, é introduzido, pode resistir e modificá-lo. A força do novo 

objeto também pode reconfigurar o ambiente. Na verdade, as duas operações ocorrem de 

forma concomitante e, poderíamos dizer, de forma dialética. Porém, enfatizar a força de 

impacto do novo objeto num universo consensual é chamar a atenção para o dinamismo 

das representações sociais, para a possibilidade da mudança. Tal como o sujeito, o objeto 

também é ativo na construção da realidade e, para tanto, precisa tornar-se socialmente 

relevante. Nesse movimento dialético, são construídas as realidades cotidianas. Se a 
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elaboração do real o constrói, permitindo agir sobre ele, importa para muitos de nós o 

“turning point” em que esta ação caminhe numa direção diferente
22

 (Arruda, 2009, p.68). 

Nessa passagem, Arruda chama a atenção para o viés da mudança que inspira muitos 

pesquisadores de nosso continente a trabalhar com a teoria.  

 

Abric (1998) propõe que as representações sociais possuem quatro funções essenciais: de 

saber, identitária, de orientação e justificadora. A função “de saber” possibilita 

compreender e explicar a realidade. Equivalente à função de comunicação de Moscovici, 

diz respeito ao saber prático do senso comum, que permite aos atores sociais a aquisição e 

integração de conhecimentos coerentes com seu funcionamento cognitivo e valores sociais. 

Facilita, por isso mesmo, a comunicação social. A “função identitária”, por sua vez, define 

a identidade e permite a especificidade dos grupos. Tal função assegura, para os indivíduos 

e os grupos, um lugar, uma identidade, uma imagem positiva no campo social, compatível 

com as normas e valores constituídos histórica e socialmente. É o que permite a 

comparação social. Como afirma Jodelet (2001), “partilhar uma idéia ou uma linguagem é 

também afirmar um vínculo social e uma identidade” (p.34). A “função de orientação”, tal 

como a ação para Moscovici, guia os comportamentos e práticas. Para Abric (1998), a 

representação intervém diretamente na definição da finalidade da situação, (...) produz um 

sistema de antecipações e expectativas, e (...) define ainda o que é lícito, tolerável e 

aceitável em um dado contexto social (pp.29-30). A “função justificadora” possibilita, 

posteriormente, a construção de justificativas para as tomadas de posição e para os 

comportamentos. As representações sociais também permitem aos atores justificarem 

escolhas feitas e condutas em determinada situação ou frente aos seus pares sociais (Abric, 

1998, Nóbrega, 2003). 

 

As conversações cotidianas nos grupos são os espaços privilegiados das representações 

sociais, onde são comunicadas, criadas e re-criadas, ao mesmo tempo em que são a própria 

razão da existência das representações sociais. Revelam um modelo de cognição no qual, 

por meio das comunicações e para as comunicações (ou pertença social), a realidade é 

recriada com a aquisição de significado dado ao universo reificado, tornando-o universo 

consensual. Segundo Moscovici (2003a), a conversação está no centro de nossos 

                                                             
22 Quando a autora diz “muito de nós”, refere-se a pesquisadores que trabalham com a teoria das 

representações sociais na América Latina. O conceito de “turning point” na tradução livre significa: “ponto 

de modificação de rota”. 



 

48 
 

universos consensuais, porque ela configura e anima as representações sociais e desse 

modo lhes dá uma vida própria (p. 90). Há vários gêneros de comunicação como, a 

difusão, a propaganda e a conversação, sendo esta última o espaço de aprendizagem não 

somente dos conteúdos, mas também das regras de relação no grupo e dos modos 

adequados de se comunicar nesse espaço (Coelho, 2008; Doise, 2001; Moscovici, 2003a). 

 

Por sua vez, existem dois processos fundamentais envolvidos na produção das 

representações sociais, quais sejam: a ancoragem e a objetivação. Estes dois processos 

explicam a interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições sociais de 

exercício, nos planos da organização dos conteúdos, das significações e da utilidade que 

lhe são conferidas (Jodelet, 2001, p.30). Na ancoragem, incorpora-se o desconhecido em 

uma malha estabelecida de categorias e conhecimentos. Compara-se esse novo objeto, não-

familiar, diferente e ameaçador, a outros já agrupados e devidamente organizados, de tal 

forma que ele passa a fazer parte de um conjunto já existente, recebendo as características 

desse grupo de objetos e sendo nomeado. Por um trabalho de memória, o pensamento 

constituinte apóia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a novidade a 

esquemas antigos, ao já conhecido (Ibid., p.39).  

 

Na objetivação, esse objeto estranho que se adaptou às estruturas cognitivas existentes, 

mas que ainda está no campo das ideias, talvez pulverizado e instável, ganha concretude, 

materialidade. Ou seja, o objeto abstrato representado torna-se real e acessível ao senso 

comum, através da linguagem. Por meio da objetivação, a complexidade de ideias ligadas a 

um objeto ganha um nome, o que lhe dá concretude, síntese e certa estabilidade temporal, é 

uma operação imagética e estruturante. Pode-se dizer que no caso de teorias, ocorreria a 

formação de um núcleo figurativo, onde se teria a estrutura conceitual a partir de uma 

estrutura imaginante. A respeito desse núcleo, Moscovici (2009) argumenta que, 

compreender uma representação social, ao mesmo tempo coerente e difusa, é inicialmente 

identificar seu núcleo figurativo, que associa um conceito e uma imagem da mesma forma 

que um poema ou um discurso associa forma e matéria (p.26). É por meio desses dois 

processos que se dá, por exemplo, a vulgarização da ciência (Jodelet, 2001; Moscovici, 

2003a e 2009; Rocha, 2006; Siqueira, 1994).  

 

Segundo Moscovici (1978), haveria três fatores que determinam as condições em que as 

representações sociais são pensadas e constituídas: a dispersão da informação, a 
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focalização e a pressão à inferência. A dispersão da informação refere-se à multiplicidade e 

desigualdade do conhecimento, das informações sobre algum assunto ou fenômeno que 

circulam em um grupo e ao interesse desse grupo sobre os mesmos. Há uma relação entre a 

diversidade da informação e o número de campos de interesses que um indivíduo deve 

apreender para comunicar-se ou comportar-se (p. 251). A focalização dos sujeitos diz 

respeito ao grau de implicação ou distanciamento que o sujeito mantém em relação a 

alguns fenômenos. Remete, ainda, ao grau de implicação de um grupo ou indivíduo em 

seus próprios juízos e opiniões, durante a interação social. A pressão para inferência está 

relacionada às pressões e exigências que os grupos e pessoas sofrem para inferir sobre um 

fenômeno ou se posicionarem sobre um assunto. Essa pressão acaba interferindo no tempo 

que se teria para reelaborar as informações recebidas. A busca de consenso nesse cenário 

tem por efeito o julgamento relativo aos objetos sociais (Nóbrega, 2003; Moscovici, 1978; 

Rocha, 2006).  

 

Em relação ao estatuto epistemológico da representação social, Jodelet (2001) chama a 

atenção para as diferenças existentes entre o objeto e suas representações sociais. Como as 

representações sociais estão, enquanto modos de conhecimento, a serviço do grupo e são 

reconstruções do objeto, expressivas dos sujeitos, acabam por provocar uma defasagem em 

relação ao objeto, seu referente. Esta defasagem pode ser devida igualmente à intervenção 

especificadora dos valores e códigos coletivos, das implicações pessoais e dos 

engajamentos sociais dos indivíduos (Ibid., p. 36). Segundo a pesquisadora, há três tipos de 

efeito em relação aos conteúdos representativos: distorções, suplementações e subtrações. 

Na distorção, não se omitem os atributos do objeto, eles se fazem presentes, contudo, são 

acentuados ou atenuados, provocando uma deformação. A suplementação resulta de um 

acréscimo de significações, conferindo ao objeto representado atributos e conotações que 

não lhe são próprios. E a subtração refere-se à supressão de atributos do objeto, o que, 

muitas vezes, ocorre em função do efeito repressivo das normas sociais (Jodelet, 2001). 

 

Uma teoria complementar à “grande teoria” proposta por Moscovici é a do núcleo central, 

proposta por Jean-Claude Abric, em 1976. A hipótese é de que a organização de uma 

representação social apresenta uma característica específica, a de ser organizada em 

torno de um núcleo central, constituindo-se em um ou mais elementos que dão significado 

à representação (Abric, 1998, p.31). Esse núcleo tem duas funções fundamentais, uma 

função generadora, por meio da qual se cria ou se transforma o significado dos outros 
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elementos da representação; e uma função organizadora, que determina os elos entre si e os 

outros elementos, unifica e traz estabilidade à representação. O núcleo central é o elemento 

mais rígido e resistente da representação social. Ele é passível de modificação, mas tem 

uma estabilidade maior no tempo. Sem a identificação do núcleo central, não seria possível 

a comparação entre representações sociais de grupos diferentes, pois só há uma 

representação realmente diferente se há diferença no núcleo central. Contudo, os elementos 

mais acessíveis e concretos fariam parte do sistema em torno do núcleo central, o 

periférico. Os elementos periféricos teriam três funções primordiais: de concretização, de 

regulação e de defesa. A função de concretização é o que permite a formulação da 

representação em termos concretos, constituindo a interface entre o núcleo central e 

situação concreta. A função de regulação está relacionada com as transformações, 

mobilidade e evolução dos elementos do sistema periférico que, menos rígidos que o 

núcleo central, se adaptam rapidamente às evoluções do contexto. Por fim, a função de 

defesa que funciona como um “para-choque” da representação. A mudança no núcleo 

central significa uma alteração completa da representação, portanto, as modificações se 

operam inicialmente nos elementos periféricos, resguardando o primeiro. No sistema 

periférico é que se torna possível o surgimento das novidades e contradições (Abric, 1998). 

  

Avançando ainda na teoria, tal como foi proposta inicialmente, vamos chamar a atenção 

para um ponto que Moscovici indicou ser um “nível relativamente superficial” (1978, 

p.67). No entanto, na presente pesquisa, entender esse “nível” pode nos ajudar a visualizar 

as diferenças nas representações sociais sobre a universidade pública e como estas apontam 

para as delimitações de subgrupos distintos. Conforme apontou o autor da teoria, é nesse 

nível 

 
(...) que a representação social se mostra como um conjunto de proposições, 

reações e avaliações que dizem respeito a determinados pontos, emitidas aqui e 

ali, no decurso de uma pesquisa de opinião ou de uma conversação, pelo “coro” 
coletivo de que cada um faz parte, queira ou não (Moscovici, 1978, p.67). 

 

Esse coro coletivo ou opinião pública apresenta-se de forma bem diversa e se organiza de 

tantas formas quantas forem possíveis à existência de grupos (ou universos de opinião) 

com alguma distinção. Formulou-se a hipótese de que, cada universo de opinião com suas 

proposições, reações e avaliações, seja tridimensional. Para o exame do conteúdo das 

representações sociais, é preciso levantar essas três dimensões, quais sejam: a informação, 

o campo de representação e a atitude. A informação refere-se ao conjunto de 
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conhecimentos apreendidos por um determinado grupo acerca de um objeto social 

específico, sejam quantitativos ou qualitativos. A existência dessa dimensão tem a ver com 

uma conceituação do objeto mais próxima do universo reificado e está condicionada a um 

maior grau de coerência. Para compreender com mais acuidade essa dimensão, deve-se ter 

alguma noção de quais as partes da informação sobre o objeto estão mais bem difundidas 

na sociedade. Já o campo de representação está relacionado com a tendência de 

agrupamento ou organização das respostas de um grupo que recebe influências contextuais 

segundo uma hierarquia. Diz respeito a imagens e ou modelos sociais que circulam no 

grupo e se relacionam com o objeto. A amplitude do campo é variável. A relação maior e 

ou mais perceptível do conteúdo hierarquizado é com a ideologia. Quanto à atitude, 

podemos dizer que é a tomada de posição frente a um dado objeto social, de forma positiva 

ou negativa. Ela independe da quantidade de informação desse objeto. No entanto, essa 

dimensão é a de maior superfície nas representações sociais, ou, melhor dizendo, a mais 

recorrente. Isso levou Moscovici a inferir que alguém só se informa sobre e representa um 

objeto após ter tomado uma posição em relação a ele. E mais, que o faz em função da 

posição tomada (Moscovici, 1978).  

 

As representações sociais de que um indivíduo é portador estão relacionadas com os 

grupos ou universos consensuais com os quais ele mais se identifica, faz parte, ou pretende 

fazer. Algumas são facilmente assimiláveis, outras nos atravessam por meio da ideologia; 

a partilha da representação sempre implicará uma dinâmica social. Segundo Jodelet 

(2001), o lugar, a posição social que eles [os indivíduos] ocupam ou as funções que 

assumem determinam os conteúdos representacionais e sua organização, por meio da 

relação ideológica que mantêm com o mundo social (p.32). 

 

A vitalidade do campo de estudos das representações sociais é inegável. Já em 1998, Celso 

Pereira de Sá nos dizia que o campo de estudo das representações sociais se encontrava em 

“franca expansão no Brasil, não apenas no âmbito da psicologia social, mas também de 

disciplinas aplicadas, como educação, enfermagem e serviço social” (Sá, 1998, p.15). 

Numa breve pesquisa em um site de busca de artigos em periódicos, podemos ver que, em 

1998, o número de artigos relacionados com o disparador “representações sociais” era de 

apenas onze. Esse número vai crescendo ao longo dos anos, quase numa constante, até 
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chegar ao pico de setenta e sete artigos em 2009
23

. Além do uso explícito da teoria houve, 

nas últimas décadas, um retorno por parte ciências sociais ao uso de representações sociais 

ou coletivas, que mesmo sendo nomeadas de outra forma, devem ser levadas em conta, 

pois seu estudo pode constituir uma contribuição evidente para a abordagem das 

representações sociais (Jodelet, 2009, p.112). Já no campo da Psicologia Social, 

Palmonari (2009) considera que a principal contribuição da teoria das representações 

sociais, para a renovação da disciplina, consistiu no reconhecimento da psicologia popular 

(folk psychology) expressa pelo senso comum. Segundo o autor  

 
O senso comum é uma forma de conhecimento social sui generis, diferente, mas 

complementar ao conhecimento científico (formal). Negligenciar a importância 

das trocas e das conversações diárias que estruturam a folk psychology leva a 

psicologia social a ver apenas estereótipos e heurísticas de raciocínio e a ver as 

pessoas comuns como sujeitos que cometem continuamente erros cognitivos 
(p.44). 

 

Neste estudo, reconhecemos esse saber popular como um saber legítimo. E interessa-nos 

de que forma a produção desse saber em relação à universidade pública pode interferir na 

relação de ex-alunos da escola pública com essa instituição. Certos de que a teoria pode 

nos ajudar nessa tarefa, finalizamos nossa fundamentação teórica com uma afirmação de 

Nóbrega (2003), encontrada em seu mémoire
24

 de doutorado em psicologia social feito sob 

orientação de Moscovici. Diz ela: 

 
As comunicações, as representações e as relações sociais são imbricadas de tal 
maneira, que uns forjam os outros termos da dinâmica psicossocial. As 

representações sociais agem enquanto guia das condutas que modelam as formas 

e entrelaçam as redes das relações sociais, sendo que estas últimas formam, por 

sua vez, e estruturam as representações. (p. 75). 

 

2.2   Representações Sociais na Educação: algumas contribuições 

 

Como afirmamos anteriormente, ao conceber a teoria das representações sociais, 

Moscovici se interessa pela dinâmica móvel do mundo social. Inserido em um contexto de 

desigualdade na produção e circulação do conhecimento instituído, a consciência dessa 

condição é necessária ao homem, concebido como ser histórico, para interferir ativamente 

na transformação de sua vida social (Catão, Tubino, Arruda, Gomes & Leon Filho, 2005). 

Esse movimento psico-sócio-histórico fervilha nos ambientes educacionais, o que torna a 

                                                             
23 Busca realizada no Scielo (http://search.scielo.org/index. php), em 30 de maio de 2010. 
24 Espécie de dissertação. 
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escola pública e seu público um ambiente propício para a pesquisa de representações 

sociais e a intervenção subsidiada pelo conhecimento aí adquirido. Alda Judith Alves-

Mazzotti é uma das pesquisadoras que chama a atenção para as contribuições da teoria para 

o campo da educação. Na condição de educadora, ela argumenta: o conhecimento das 

representações sociais de nossos alunos e de suas famílias, bem como as nossas próprias, 

pode nos ajudar a alcançar uma maior descentração no que se refere à maior eficácia das 

práticas educacionais (Alves-Mazzotti, 2001, p.71). A autora afirma também o crescente 

uso da teoria por parte dos educadores, sobretudo na década de 90, o que teria 

caracterizado certo “modismo”. Considera ainda, a possibilidade de que o grande uso da 

teoria no campo da educação pode estar relacionado ao fato das representações sociais 

orientarem e justificarem práticas sociais. Isso poderia ajudar os pesquisadores na 

compreensão e modificação de práticas envolvidas nas desigualdades de oportunidades 

educacionais que, por sua vez, se relacionam aos problemas de desigualdades sociais na 

América Latina. (Alves-Mazzotti, 2005). A pesquisadora argumenta que 

 
A compreensão dos aspectos simbólicos às interações entre sujeitos pertencentes 

a grupos que são objeto de exclusão e aqueles que os excluem permitem uma 

atuação mais focalizada e, consequentemente, mais eficaz no que se refere à 

orientação de práticas que favoreçam a inserção social de grupos historicamente 

excluídos de seus direitos fundamentais (ibid., p. 149). 

 

Para tanto, a autora convida-nos a zelar pela qualidade da pesquisa como uma meta 

política, a fim de que se produzam conhecimentos relevantes e confiáveis para subsidiarem 

tomadas de decisão mais eficazes nos contextos das práticas sociais e na formulação de 

políticas no campo da educação, tal como o desenvolvimento das ferramentas teóricas e 

metodológicas das representações sociais nesse campo (Alves-Mazzotti, 2005). 

 

Sousa (2002), por sua vez, afirma que a “descoberta” das representações sociais pelos 

educadores se dá na virada da década de 80 para a de 90, quando as investigações no 

campo passaram a exigir uma psicologia capaz de integrar as perspectivas do ator 

individual, do ator social, do micro e do macro. Buscava-se uma psicologia capaz de 

fundamentar e contrapor práticas que corrigissem desigualdades sociais assinaladas na 

área educacional (ibid., p. 286) 

 

Segundo Gilly (2001), o potencial da noção de representação social para a compreensão 

dos fatos de educação estaria no foco sobre o papel de conjuntos organizados de 
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significações sociais no processo educativo (p.321), ao oferecer uma via nova de 

compreensão de como os mecanismos de referência social agem sobre esse processo e ao 

favorecer, concomitantemente, as articulações entre psicossociologia e sociologia da 

educação. Sobre este ultimo item, o autor complementa: 

 
Esta articulação não diz respeito apenas à compreensão de fenômenos 

macroscópicos; as relações entre a pertença a um determinado grupo social e as 

atitudes e comportamento diante da escola, o modo como o professor concebe 

seu papel etc. Refere-se também a níveis de análise mais finos, relativos à 

comunicação pedagógica na turma e à construção de saberes (Gilly, 2001, 
p.322). 

 

Gilly defende que o estudo das representações sociais na educação pode favorecer o 

enriquecimento da teoria devido à dinâmica do campo que permite o estudo de questões 

relativas às construções e funções das representações. O campo educacional sofreria as 

marcas de grupos sociais que ocupam diversas posições no seu interior. Essas marcas 

seriam referentes aos discursos de políticos, administradores, usuários, etc. Defendendo 

que os sistemas de representações são feitos de contradições, Gilly argumenta que (...) 

essas contradições se articulam em totalidades coerentes, em torno de esquemas 

dominantes que conferem às representações sociais níveis funcionais de adaptação, de 

acordo com os níveis de realidade com os quais se confrontam os sujeitos (Idem). A partir 

dessa articulação, as necessidades de equilíbrio e coerência nas práticas sociais dos sujeitos 

estariam garantidas pelas representações sociais. Seria possível perceber essas nuanças 

numa perspectiva diacrônica, histórica da evolução da escola, ou sincrônica, pela análise 

dos elementos contraditórios do discurso, num dado momento, e pelo estudo de sua 

organização em torno de significações dominantes justificadoras das práticas (Idem). 

Citando como exemplo várias pesquisas publicadas no idioma francês, Gilly (2001) 

defende que as representações sociais, na condição de sistemas de significações 

autônomos, nascem do encontro contraditório de pressões de fatores ideológicos com as 

imposições do cotidiano escolar, tendo aí também uma função justificadora. Defende, 

ainda, que não se pode deixar de considerar, nas pesquisas na escola, os sistemas de 

representações sociais mais gerais com os quais se vinculam e dependem. A teoria das 

representações sociais pode oferecer também contribuições para a compreensão do 

cotidiano da sala de aula, tanto em relação aos objetos do saber como aos mecanismos 

psicossociais postos em uso nas aprendizagens. 
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Franco (2002), por outro lado, é enfática, ao apontar o papel da teoria das representações 

sociais quando utilizada pela área específica da psicologia da educação: elas devem estar 

necessariamente associadas ao estudo do desenvolvimento da consciência (p. 190). A 

autora salienta que, por meio dos mecanismos próprios de construção das representações 

na sociedade, estas são, muitas vezes, construídas de forma acrítica em relação aos objetos 

representados. A pesquisadora defende que é preciso zelar pelo desenvolvimento da 

consciência, de modo que as representações sociais ultrapassem uma idealização 

intencional e uma alienação conveniente (...) e, com isso, tenham a possibilidade de 

ultrapassar e se desprender de algumas e determinadas “amarras” (Ibid., p.191). Dessa 

forma, poderiam contribuir com a expressão de mensagens mais realistas e 

potencializadoras da melhoria da qualidade do ensino e suas consequências (Franco, 2002). 

 

Cabe aqui fazer um contraponto, para evitar uma interpretação errônea. Quando Franco 

(2002) atribui a característica “acrítica”, é preciso não confundi-la com “ilógica” ou com 

uma “representação errada do objeto”. Não se pode tratar as representações sociais nesses 

termos; se assim for, estaremos entrando no campo da cognição social norte americana, à 

qual a teoria das representações sociais se contrapõe. Alves-Mazzotti (2005), em tempo, 

nos adverte: 

 
Uma das principais diferenças entre a teoria das representações sociais e da 

cognição social norte-americana se refere á preocupação desta última com os 

vieses ou erros cometidos pelos sujeitos em seus julgamentos sobre os objetos ou 

eventos sociais, o que pressupõe que as pessoas deveriam se pautar por 

princípios lógico-formais em sua vida cotidiana. Para a teoria da representação 

social, ao contrário, não tem sentido falar em erro, uma vez que as 

transformações efetuadas no processo de apropriação do objeto pelos sujeitos 

constituem a forma mesma do pensamento social; suas características são 

decorrentes das situações sociais em que esse pensamento se origina e das 
normas sociais que os orientam (p.146). 

 

Contudo, comungamos com Franco a possibilidade de reconstrução das representações 

associadas ao desenvolvimento das consciências, entendendo que, sempre haverá uma 

defasagem da representação social em relação ao objeto (Jodelet, 2001), mas que mesmo 

com essas diferenças, elas podem ser construídas de maneiras mais críticas ao objeto e 

contribuírem para que os indivíduos se tornem cada vez mais sujeitos de suas histórias e se 

utilizem melhor do conhecimento, para que a educação seja promotora de qualidade de 

vida. 
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O estudo de representações sociais no campo da Educação é bastante fértil. Algumas 

pesquisas estão voltadas, por exemplo, para a questão do cotidiano escolar e a prática 

docente, com a finalidade de lançar luz sobre as relações e práticas na escola (Alves-

Mazzotti, 2001), o enfrentamento de problemas socioeducacionais como o fracasso escolar 

(Rangel, 2004), a relação entre educação e exclusão social (Alves-Mazzotti, 2003), a 

violência escolar (Campos, Torres & Guimarães, 2004), entre outros.  

 

Em levantamento de pesquisas sobre representações sociais na área da educação, realizadas 

por alunos e professores do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação e 

Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PED/PUC-SP), 

feito por Sousa (2002), e outras realizadas pela Fundação Carlos Chagas, constatou-se que 

as trajetórias metodológicas das 37 pesquisas encontradas poderiam ser classificadas por:  

 
a) Análise crítica da ideologia das representações sociais em contextos 

educacionais; b) Análise das representações sociais em situação de exclusão ou 

construídas a partir de experiências traumáticas; c) Análise de representações 

sociais como subsídio para diagnóstico de sistemas e programas educacionais; d) 
Análise de representações sociais produzidas e propagadas pela mídia; e e) 

Análise da possibilidade de desconstruir ou reconstruir representações sociais 

(p.287).  

 

Segundo análise da autora, o uso do arcabouço teórico das representações sociais para 

leitura da educação estava, na época da publicação, só no início de seu desenvolvimento 

teórico e metodológico. 

 

Há pesquisas, porém, que se aproximam mais de nossa temática e por isso exploraremos 

em mais detalhes. Vale citar, por exemplo, estudos como o da representação social do 

projeto de vida de escolares. Neste campo, várias investigações lançam luzes para as 

aspirações de alunos da escola pública frente ao futuro. Catão e colaboradores demonstram 

que emprego e estudo são os temas mais representativos no projeto de vida de estudantes 

de uma escola pública de Ensino Fundamental, em João Pessoa – PB (Catão et al, 2005). 

Outra investigação, também com alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas, 

reuniu em sua amostra 813 alunos de 30 escolas de Cuiabá – MT. Nessa investigação, as 

autoras observaram que estudo, trabalho, família e qualidade de vida parecem ser os 

elementos sobre os quais se constituem as representações sociais de perspectivas de futuro 

dos estudantes. Consideraram também que o “estudo” serviria de ancoragem para a 

realização no “trabalho” (Paredes & Pecora, 2004). 
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Cidral (2000), em um estudo das representações sociais sobre a escolha profissional, 

investigou 60 alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio de duas escolas, sendo 

uma privada e uma pública. Um primeiro dado interessante desse estudo diz respeito às 

respostas dos alunos em relação à profissão que queriam exercer. Enquanto 73,3% dos que 

frequentavam a escola privada indicaram cursos superiores, 63,3% dos alunos da escola 

pública apontaram áreas de atuação sem referência direta à formação no Ensino Superior. 

Na estrutura das representações sociais das escolhas profissionais do grupo de estudantes 

da escola pública sobressaem, as oportunidades no mercado de trabalho e o 

condicionamento dos recursos materiais. O primeiro item trata da escolha enquanto 

condição das oportunidades que se apresentam no mercado de trabalho e, o segundo, faz 

referências às dificuldades materiais de realizar a escolha e ingressar no Ensino Superior. 

Para Cidral (2000), a questão material é um aspecto que influi fortemente nas escolhas do 

grupo da escola pública: 

 
No que diz respeito à Escolha Profissional, os adolescentes priorizaram a 

obtenção da realização pessoal através da profissão escolhida. Entretanto, 

enquanto o grupo da escola pública vive a escolha em termos de oportunidades 

contingenciadas pela falta de condições materiais, o grupo de adolescentes da 

escola privada a representa como uma pressão exercida, sobretudo, pela família 

(p.164). 

 

Já em outro estudo, os alunos no final do Ensino Médio, ao relatarem seus projetos de vida, 

representaram dando maior ênfase na formação, seguidos pelo sucesso profissional e pelo 

trabalho, sendo que aspectos relacionados à família e bem-estar subjetivo se apresentaram 

com menor relevância, revelando sua preocupação com a formação após o Ensino Médio 

(Marcelino & Catão, 2005). Em outra pesquisa, realizada com alunos de uma escola 

pública da região central de São Paulo – SP, foi identificada a tríade trabalho, educação e 

família como elementos centrais a organizar as representações sociais do projeto de vida 

dos estudantes (Nascimento, 2003). Segundo Nascimento (2003), a tríade funcionaria 

também como referência central para a construção de sentido do sujeito com ele mesmo, 

com a vida e com o mundo (p.2058). A mesma pesquisadora, em outra investigação, dessa 

vez com 725 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas de Belém-PA, 

aponta para a centralidade da representação social do projeto de vida que gira em torno de 

“emprego” e “educação”, tendo peso, também, “dinheiro” ou “vida melhor”, conforme o 

gênero respondente. Nessa investigação, a autora ainda chama a atenção para a contradição 

na representação social da escola para o adolescente que, por um lado, é fundamental na 

conquista de uma vida melhor e por outro, da maneira como estabelecida atualmente, 
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representa um obstáculo para a realização de seus projetos (Nascimento, 2005). Em 

investigação com adolescentes em situação de risco social, na faixa etária entre 11 e 14 

anos, encaminhados pelo conselho tutelar e atendidos em uma unidade de saúde em 

Manaus-AM, os aspectos, educação, trabalho e família, novamente aparecem formando a 

tríade dos principais elementos das representações sociais do projeto de vida de 

adolescentes. A educação é vista como caminho fundamental para a conquista de um 

espaço no mundo do trabalho, e este, condição sine qua non da estruturação familiar. Por 

outro lado, a violência social é vista como impeditivo para a realização dos projetos de 

vida dos jovens (Sequeira & Catão, 2007). 

 

Em todas essas investigações, chama-nos a atenção o fato de que, apesar de permeadas por 

conteúdos que mantêm estrita relação com o Ensino Superior, ainda faltam categorias que 

remetam mais diretamente a esse nível de ensino, às universidades públicas ou mesmo à 

luta para ingressar nessas instituições. Principalmente no que se refere aos alunos de escola 

pública, mal aparece o Ensino Superior em suas representações de projeto de vida e futuro. 

 

Alevato (2005) investiga a representação social da escola de qualidade por professores de 

escola pública. Tal representação surge em um emaranhado de concepções de escola, mas 

apresenta a especificidade de ser sempre desejada. No entanto, revelou a crise institucional 

e o conflito simbólico vividos pelos professores da escola pública. A representação dessa 

escola de qualidade, segundo a autora, remete a referências míticas do passado e é 

incompatível com a escola inclusiva que acolhe e respeita a massa de alunos: 

 
Ao mesmo tempo em que vivemos as lutas pela democratização da escola, 

entendendo-a como um espaço para todos, onde o saber deve ser socializado, 

percebemos que a representação de “escola de qualidade” reforça a 

diferenciação, atrelada ao sucesso pessoal e a paradigmas como a divisão 

“natural” de talentos entre os homens. Na visão simbólica, vencem os 

merecedores, não há espaço para qualquer um. A escola para “qualquer um” não 

é identificada como “escola de qualidade”, o que acaba por contribuir para a 

imagem de escola pública como escola fraca, sujeitada à concorrência de 

escolas que se sustentam pela promessa de diferenciação (Alevato, 2005, 
p.354). 

 

Entendendo o mecanismo de produção das representações sociais, é fácil inferir que a 

maneira como os professores representam a escola, devido principalmente ao seu lugar de 

poder na instituição, afetará as representações de funcionários, alunos e pais de alunos. 

Uma escola pública, representada pelos professores como fraca, pode refletir em falta de 
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confiança dos alunos na formação oferecida pela mesma. Talvez tenha sido esse o 

fenômeno ocorrido na investigação de Sales e Passos (2005) sobre as representações 

sociais suscitadas pelos prédios escolares. Em tal pesquisa, constatou-se que, nas 

representações sociais de pais de alunos do Ensino Fundamental e médio de Teresina-PI e 

Natal-RN, encontra-se, dentre outros elementos, a expressão, “professores qualificados e 

bem remunerados”, como parte constitutiva do núcleo central de uma escola de qualidade. 

Com o intuito de verificar empiricamente o conteúdo dessas representações que, por outro 

lado, consideram que a escola pública não tem qualidade em função de, entre outras coisas, 

ter professores sem qualificação e com baixa remuneração, Passos e Macedo (2007) 

fizeram um levantamento amostral com 84 professores da rede pública de Teresina. Neste, 

os autores constataram que, em relação à renda, os professores recebem salários medianos, 

mas bem acima da maioria da população teresinense, e quanto à qualificação, eles estão 

entre os 18,8% mais bem qualificados da cidade. Portanto, para os autores, na constituição 

das referidas representações, o subjetivo não corresponderia ao objetivo, aproximando-se 

apenas nos aspectos salariais (Passos & Macedo, 2007). Parece ocorrer, nesse caso, o 

fenômeno, já descrito por Jodelet, da defasagem do objeto, podendo conter efeitos de 

suplementação e subtração concomitantemente
25

.  

 

Destacamos, ainda, a pesquisa sobre as representações sociais construídas a respeito do 

vestibular, na qual se verifica o alto valor simbólico de um exame meritocrático 

transformado em um ritual de passagem que encerra um ciclo e inicia outro. Nas palavras 

de Oliveira, Dias & Santos (2005), o vestibular deixa de ser um processo seletivo para o 

acesso às Universidades e torna-se, em nossa cultura, um momento de vida e morte para o 

jovem (p.203). Os resultados da pesquisa surpreendem e ajudam a entender um pouco o 

objeto que nos propomos a investigar, uma vez que indicam que, mesmo a representação 

social sobre o vestibular de alunos que conseguiram vencer essa etapa e entrar em uma 

universidade pública tem conteúdo predominantemente negativo, apontando o processo 

como excludente, injusto e pouco fidedigno.  

 

Todos esses resultados nos fazem refletir sobre as contradições existentes no campo 

simbólico, nas representações sociais dos grupos ligados à educação. Representações tais 

que podem funcionar como orientadoras e justificadoras de práticas sociais ancoradas em 

                                                             
25 Ver sobre defasagem do objeto da representação social na p. 47 
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tradições mais conservadoras nas escolas públicas, e, portanto, reprodutoras de 

desigualdades educacionais. As representações sociais como conhecimento espontâneo 

utilizado pelos atores do campo educacional para comunicarem e agirem no mundo pode 

contribuir ou dificultar a construção de espaços mais democráticos na educação pública, 

inclusive na educação superior. Entender melhor as representações sociais produzidas por 

determinados grupos em relação aos objetos significativos para a vida dos sujeitos pode ser 

um primeiro passo a subsidiar propostas de mudanças nas comunicações e práticas do meio 

educacional. Trabalhar sobre o conhecimento espontâneo, cotidiano dos atores do meio 

escolar, pode ser um caminho para a transformação e inclusão nos meios e práticas sociais, 

a fim de proporcionar saúde mental e maior qualidade de vida para os indivíduos.  

 

2.3  Longevidade escolar entre os alunos nas camadas populares: um olhar da 

sociologia da educação 

 

Não há como lançar um olhar para as escolhas de jovens oriundos da escola pública em 

relação a sua escolarização, clivados pelo pertencimento às camadas populares, ignorando 

as contribuições e o caminho já percorrido por alguns pesquisadores da sociologia da 

educação. Por essa razão, apresentaremos, de forma sucinta, alguns estudos que 

demonstram especificidades e dificuldades nas relações entre alunos de camadas populares 

e a sua longevidade escolar.  

 

Nas discussões que servem de base para a construção das políticas públicas de educação, 

hoje, no Brasil, talvez paire um entendimento, pelo menos no senso comum (universo 

consensual), que encontra outro análogo nas ciências sociais até meados do século XX: a 

de que a escola pública, gratuita e de qualidade resolveria os problemas de acesso à 

educação, garantindo a mesma oportunidade entre os cidadãos de diferentes classes sociais. 

Em tal contexto, acreditava-se na neutralidade da escola, na qual os indivíduos 

competiriam em condições iguais e os mais capazes seriam levados naturalmente a ocupar 

as posições superiores na hierarquia social. (Nogueira & Nogueira, 2006) 

 

Essa crença entra em grave crise na década de 60. Passa-se a ver de forma bem mais 

pessimista o papel dos sistemas de ensino na sociedade. Possivelmente dois movimentos 

influíram fortemente nessa inversão de crença. Um deles tem a ver com a divulgação, em 

1950, de uma série de grandes pesquisas nas quais os destinos escolares sofriam a marca da 
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origem social dos estudantes. O outro relaciona-se com a frustração cada vez maior dos 

estudantes, em sua grande maioria, os franceses, com dois pontos: o caráter elitista e 

autoritário da escola e um retorno social e econômico bem abaixo do esperado em relação 

aos certificados escolares (Nogueira e Nogueira, 2006). 

 

Em meio a essa crise de paradigmas, o sociólogo francês Pierre Bourdieu
26

 trouxe uma 

contribuição original que inicialmente dava conta das contradições das teorias anteriores e 

apontava uma nova perspectiva. Com Bourdieu, o sistema escolar que antes deveria ser 

promotor de justiça social e de igualdade de oportunidades, no qual o mérito individual é 

que guiaria o sujeito no sucesso e na capitalização dos dividendos escolares oferecidos 

pelo mercado, passa a ser visto como reprodutor e legitimador das desigualdades sociais. É 

também por isso que se pode afirmar que: 

 
Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos anos 1960, uma resposta 

original, abrangente e bem fundamentada, teórica e empiricamente, para o 

problema das desigualdades escolares. Essa resposta tornou-se um marco na 

história, não apenas da Sociologia da Educação, mas do pensamento e da prática 
educacional em todo o mundo (Nogueira e Nogueira, 2006, p. 12). 

 

Não será nosso intuito aqui trazer os pressupostos bourdiesianos, nem explorar os 

conceitos teóricos do autor. Contudo, traremos as contribuições de autores brasileiros que, 

partindo da sociologia da educação, embasados na perspectiva de Bourdieu, investigam 

com muita propriedade a questão dos jovens marcados pela condição social, no Ensino 

Superior, principalmente os das camadas populares. 

 

Desse modo, tentando lançar luz ao nosso objeto de pesquisa, relatamos brevemente, a 

seguir, o trabalho com a escolarização nas camadas populares, na perspectiva de três 

autores. Portes (2000), ao pesquisar o trabalho escolar efetuado pelas famílias pertencentes 

aos meios populares com filhos que conseguem vencer as barreiras dos vestibulares mais 

concorridos, alerta para a importância da interferência de outros sujeitos ou instituições 

que auxiliam os estudantes e são detentores de um saber mais rico sobre as possibilidades e 

os modos de funcionamento dos mecanismos escolares. Nessa pesquisa, foram 

entrevistados seis graduandos oriundos das camadas populares e estudantes dos cursos 

mais valorizados na UFMG, entre 1990 e 1996. Mediante a falta de capital escolar e 

                                                             
26 Pierre Bourdieu é filósofo de formação, mas seus trabalhos mais relevantes se encontram no campo da 

Sociologia e da Antropologia. 
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econômico, o contato com outros entes detentores desses capitais e dispostos a colaborar é 

imprescindível para o sucesso do estudante. Contudo, o autor defende que este contato é 

um adendo, pois o principal é a participação parental. 

 

Nesse artigo, parece ser uma preocupação do autor evidenciar que existe um conjunto de 

circunstâncias atuantes na construção familiar da trajetória escolar improvável dos 

universitários pesquisados. Utilizar os referenciais de ações da classe média, por exemplo, 

pode dar a impressão de que não há um trabalho familiar, o que, segundo Portes, não se 

sustenta. O que parece haver é um conjunto de ações complexas e bem específicas dessas 

classes que estão menos na dimensão do planejamento, perspectiva das classes médias, e 

mais na da reação às pequenas conquistas escolares dos estudantes. Conquistas estas que 

demandam, mediante uma possibilidade nova de futuro que não deve ser abandonada, uma 

série de ações que produzirão mudanças e angústias no meio familiar. Uma vez que sem 

essas ações, a desistência do curso parece ser bastante provável, elas configuram um 

importante sustentáculo do sucesso escolar desses alunos. (Portes, 2000). 

 

Porém, esses alunos são, segundo Bourdieu, os “superselecionados” que, conforme escreve 

Portes, em outro artigo, são aqueles que habitam espaços acadêmicos, como mostram as 

estatísticas, destinados aos herdeiros culturais, onde as chances de um jovem proveniente 

desse meio ter acesso a tais cursos são mínimas (Portes, 2006, p.231). A própria questão 

da reação e não do planejamento já aponta para isso. 

 

Viana (2000) também busca compreender as condições que possibilitam o sucesso escolar 

desses sujeitos. A autora investiga as trajetórias escolares de sete sujeitos que, apesar das 

difíceis condições sócio-econômicas, conquistaram espaço no 3º grau. Dois estavam na 

pós-graduação. Em seu trabalho, também aparece a falta de planejamento específica das 

estratégias das classes médias. Viana, ao apontar para as questões de aleatoriedade e 

imprevisibilidade que marcam a trajetória desses estudantes, e provavelmente inspirada por 

Bernard Lahire, usa a figura de uma embarcação navegando ao léo (2000, p. 52). Para 

esses sujeitos, não se sabe muito bem qual é o destino e o risco de não chegar é premente. 

O seu trabalho, ao questionar o investimento familiar na escolarização dos filhos, tenta 

mostrar a necessidade de se deslocar o olhar das intervenções mais diretas, típicas das 

classes médias intelectualizadas, para uma presença familiar periférica ao estritamente 

familiar (Ibid., p.54). A autora não aconselha, como cita ser a tendência, a nomeação das 
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formas de envolvimento das famílias populares como “mobilização escolar familiar”. Sua 

investigação não encontra investimentos característicos e intencionais que sustentem essa 

identificação, ao contrário, sinaliza para a existência de comportamentos que, de forma 

indireta e distanciando de intervenções estritamente escolares, sustentam as conquistas e as 

possibilidades que vão se abrindo para os filhos (Viana, 2000). 

 

A inserção em mundos diferentes é um outro ponto observado por Viana. Os estudantes 

das camadas populares que superam os estágios mais avançados de escolarização 

vivenciam a ambivalência de pertencer a dois mundos culturais diferentes. Essa relação 

tem reflexos no estudante, tanto no ambiente familiar como no escolar. Parece ser 

necessário haver, por parte do postulante aos níveis superiores de educação escolar, um 

investimento pessoal que a autora entende ser condição sine qua nom para a perseverança 

no processo de escolarização. Na ausência de planejamento prévio, o sujeito tem papel 

ativo na efetivação de estratégias que apontem para o sucesso escolar (Idem). 

 

Zago (2000) também chama atenção para o papel ativo que o aluno de camadas populares 

precisa exercer em sua trajetória, tal como a importância das relações estabelecidas com 

outras instâncias de socialização que não a estritamente familiar. A despeito deste último 

item, gostaríamos de pontuar o peso simbólico de laço familiar que outras relações podem 

ganhar. E mais ainda, dar ênfase à afetividade envolvida nas relações, encontros e 

conversações cotidianas formadoras de representações, que fazem com que o outro 

relevante influencie de maneira mais significativa o produto representacional. Em sua 

pesquisa, Zago, acompanha a situação escolar dos filhos de 16 famílias, entre os anos de 

1991 e 1998, que residiam na periferia de Florianópolis. Pareceu-nos o traço mais 

importante de sua investigação, a questão de que a mobilização familiar nas classes 

populares está voltada prioritariamente para a sobrevivência, sobrando pouco espaço para 

ações de escolarização. Seus achados mostram a difícil conciliação entre o mundo do 

trabalho e o da escola, tendo este último, inclusive, a sua valoração perpassada pelo 

primeiro, fato facilmente percebido em pesquisas na área da educação relatadas na revisão 

de literatura sobre representações sociais e educação. A trajetória escolar acidentada dos 

jovens acompanhados era marcada por retornos tardios em nome de um certificado que 

lhes conferissem melhores colocações no mercado. O que também mostra certa 

contradição entre o valor social da escola e a escolarização na condição real (Zago, 2000, 

p.27). 
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Em um estudo mais recente, Zago (2006) relata uma pesquisa na qual procurou 

compreender as desigualdades de acesso e permanência no Ensino Superior por parte de 

estudantes universitários de famílias de baixo poder aquisitivo e reduzido capital cultural. 

Para tanto, foram utilizados dados dos vestibulares de 2001 e 2003, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, e entrevistas, em profundidade, com 27 estudantes que se 

encaixavam no perfil citado. Chama-nos a atenção, na pesquisa em questão, a consciência 

da ineficácia dos certificados escolares na luta pelo acesso ao Ensino Superior. Para os 

vestibulares, diploma de Ensino Médio não significa ter conhecimento, não há um 

nivelamento por meio dele e sim, extrema desigualdade, conforme a origem da 

certificação. Parece que a consciência dessa diferença de valor atribuído à certificação 

ajuda na produção de representações ligadas à dificuldade de acesso. Neste sentido, Zago 

(2006) afirma que com um histórico escolar pouco competitivo e o alto grau de 

concorrência no vestibular, todos os entrevistados tinham uma apreciação muito crítica 

sobres suas chances objetivas (p.30).  

 

Mediante a incapacidade do capital escolar adquirido para dar conta do vestibular, outro 

espaço estrategicamente utilizado por esses alunos, tal como pelos das classes médias
27

, 

são os cursinhos. Zago menciona que as diferenças que aí se dão também contribuem para 

a elitização do Ensino Superior. Alguns cursinhos terão apenas alunos de escola pública e 

outros apenas de escolas particulares. Somando-se a isso, o investimento familiar 

específico para a obtenção do sucesso escolar reproduzirá, no sistema, as desigualdades 

sociais que lhe deram origem (Zago, 2006).  

 

Na maioria dos artigos apresentados, a presença do outro parece algo importante para 

mostrar como os estudantes de camadas populares conseguem perseverar em sua 

escolarização e adentrar em novos meios culturais. A presença do outro na vida dos 

superselecionados se constituirá em uma importante referência e poderíamos usar uma 

figura de linguagem para exemplificar sua ação: um corrimão. Não uma ponte, uma escada 

rolante, mas um corrimão. Pois dá alguma segurança, indica a direção, mas o trabalho que 

incorre em riscos, ainda é do sujeito, clivado que seja por uma determinada condição de 

classe, ou construindo ainda representações sociais que orientam atitudes em outras 

direções. O suporte desse outro, mesmo que às vezes contribua financeiramente, também é 

                                                             
27 Neste caso, principalmente para as carreiras mais concorridas. 
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simbólico, afetivo, constituindo-se como referência. De toda forma, o espaço de 

conversação com esse “outro”, as informações oferecidas e o valor simbólico e afetivo 

dessas comunicações irão ajudar a sedimentar novas representações sociais, mais 

orientadas para a luta que precisa ser enfrentada para vencer as determinações sociais e 

conseguir se inserir, com um mínimo de conforto, em um espaço cultural diferente de sua 

origem. 

 

Diferentemente das classes médias, as pesquisas citadas apontam como fator 

preponderante a falta de planejamento por parte das famílias das camadas populares em 

relação à trajetória escolar de seus filhos. Em investigação com universitários provenientes 

das classes médias intelectualizadas, Nogueira (2000) mostra como o planejamento 

familiar para a escolarização dos filhos contribui para que a chegada na universidade se dê 

com certa fluência e linearidade. As estratégias de excelência no processo de escolarização 

são detectadas por parte de pais e jovens e a antecipação e a previdência primam sobre a 

correção dos desvios (p.151). No estudo, o planejamento emerge nas estratégias de 

conversão do capital cultural em capital escolar. Não se pode descrever o sucesso escolar 

nesses meios sociais como uma fatalidade sociológica. Contudo, um conjunto de 

estratégias utilizadas, e dentre elas o planejamento, parecem ser muito efetivas em relação 

à conquista da longevidade escolar por parte dos jovens. Já entre as famílias de estudantes 

das camadas populares não se observa tal procedimento. Como conseqüência, esses 

estudantes têm pouco domínio do jogo escolar. O que acontece está mais próximo de um 

movimento de forçar sua natureza, tal a estranheza frente às demandas para se conquistar e 

manter seu espaço nas esferas mais altas de escolarização. Ao invés de planejamento que 

tornaria o caminho mais natural, vemos uma reação às pequenas e primeiras conquistas que 

podem construir um sonho frágil, suscetível e sempre em risco de se desfazer frente aos 

imperativos de manutenção das condições básicas para a reprodução da própria vida.  

 

Pelas razões apresentadas, o estudo das representações sociais e das estratégias construídas 

por jovens das camadas populares para o ingresso na universidade pública não pode 

prescindir da compreensão mais ampla, trazida pela sociologia da educação. 
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Capítulo III 

CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS E PERCURSO PRÁTICO DA PESQUISA  

 

 

Neste capítulo, explicitaremos de que maneira foi engendrado o desenho da pesquisa e as 

concepções que o nortearam. Para buscar, na realidade construída pelos nossos sujeitos, 

respostas que lancem luz sobre nossas indagações iniciais, e mesmo para provocar essa 

realidade, a fim de que pudessem surgir novas perguntas com o mesmo fim, adotamos os 

recursos metodológicos que, no nosso julgamento, mais se adequaram e deram segurança 

ao trabalho. Recorremos aos procedimentos quantitativos, em alguns momentos, e aos 

qualitativos, em outros. Essa opção se deu em função da própria natureza distinta dos 

dados, de modo que o uso de dois tipos de processos investigativos intencionou a 

confecção de um conjunto de elementos mais ricos e de resultados mais completos. Em 

outras palavras, o que se buscou foi uma relação de complementaridade dos 

procedimentos, para melhor percepção do fenômeno investigado (Nascimento, 2009). 

 

Por meio dos dados quantitativos, foi possível realizar um levantamento de perfil e 

escolhas educacionais e profissionais feitas pelos nossos sujeitos de pesquisa. Esses dados 

permitiram-nos caracterizá-los, agrupá-los e compará-los em função dos caminhos 

escolhidos para dar prosseguimento à vida adulta. Em outro momento da pesquisa, foi 

preciso aprofundar a investigação e entender as razões dessas escolhas, tais como as 

estratégias para efetivá-las e as suas relações com as representações sociais construídas por 

esses jovens sobre a universidade pública.  

 

Conforme defendem Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (2005), nos procedimentos 

qualitativos, a ênfase recai sobre a compreensão das intenções e dos significados dos atos 

humanos (p. 146). Ao tentarmos compreender melhor as representações sociais que jovens 

recém egressos da escola pública constroem sobre a universidade pública, bem como suas 

relações com as escolhas feitas depois de cursarem o Ensino Médio, estamos procurando as 

significações que são dadas a um objeto que vem se transformando cada vez mais para ser 

foco das intenções dessas pessoas.  

 

O testemunho foi o material primordial de nossa análise. A coleta de depoimentos por 

meio de questionários, em um primeiro momento, e entrevistas semiestruturadas em 
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seguida, foi o caminho encontrado para fazer emergir as informações que poderiam 

elucidar nossas questões. Segundo Laville & Dionne (1999, p. 183), o recurso a esses 

depoimentos permite a exploração dos conhecimentos das pessoas, mas também de suas 

representações, crenças, valores, opiniões, sentimentos, esperanças, desejos, projetos, etc. 

Mesmo com um planejamento prévio feito na construção do projeto, em vários momentos 

tivemos que ser flexíveis e nos adaptar às situações não planejadas. Os procedimentos 

adotados serão descritos com mais detalhes nos próximos segmentos do texto. 

 

Os sujeitos da pesquisa faziam parte da população de 141 ex-alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública de São João del-Rei. Esses ex-alunos participaram, 

em 2007, da investigação inicial a respeito das representações sociais construídas sobre a 

universidade pública (Assis & Silva, 2008), descritas no Capítulo I. A escola situa-se fora 

do centro, mas, em uma das avenidas mais importantes da cidade. Recebe alunos de vários 

bairros e atende um público socialmente diverso. O número de sujeitos que efetivamente 

aceitou participar da continuidade da pesquisa é de 36 ex-alunos. Eles foram abordados em 

duas fases distintas. A primeira consistiu em aplicar um questionário com informações 

mais gerais (ANEXO 1) e determinar quais foram as escolhas em relação à universidade 

pública, ou, melhor dizendo, quais foram os que: a) prestaram vestibular para alguma 

universidade pública e passaram; b) prestaram vestibular para alguma universidade pública 

e não obtiveram sucesso; e c) Não prestaram vestibular para universidade pública. No 

entanto, tentamos enriquecer esse questionário com questões que nos permitissem entender 

um pouco mais sobre o seu perfil, situação sócio-econômica e sobre suas escolhas 

educacionais ou profissionais após o Ensino Médio. Para essa primeira fase, coletamos 

informações com todos os 36 sujeitos.  

 

Na segunda fase da coleta de dados, elegemos dentre os 36, 12 sujeitos que foram 

classificados em duas configurações diferentes: sujeitos que fizeram vestibular e 

conseguiram passar em uma universidade pública e sujeitos que não prestaram vestibular 

nem para instituições públicas e nem privadas. Com esses sujeitos, fizemos entrevistas 

semiestruturadas, a fim de identificarmos mais profundamente as razões de suas escolhas, 

as estratégias para efetivá-las e os elementos de suas representações sociais a respeito da 

universidade pública. No próximo segmento do texto, descreveremos com mais detalhes os 

instrumentos utilizados nas duas fases da pesquisa. 
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3.1   Primeira fase: levantamento de perfil e escolhas feitas via questionário 

 

O questionário é um importante instrumento para obtenção de dados em pesquisas sociais. 

Ele pode ser definido como técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. (Gil, 1987, p. 124). As perguntas do questionário são padronizadas ou 

uniformizadas, e isso assegura que cada pessoa veja as questões formuladas da mesma 

maneira, na mesma ordem e acompanhadas da mesma opção de respostas, o que facilita a 

compilação e a comparação das respostas escolhidas (Laville e Dionne, 1999, p. 184). Há 

outras vantagens como, a rapidez de aplicação, a facilidade de utilização do aparelho 

estatístico, fazendo, inclusive, cruzamentos com variáveis diferentes, e a possibilidade de 

enquadrar os sujeitos e ter elementos para decidir quais perfis seriam mais interessantes 

para a continuidade da pesquisa. 

 

Por sua vez, as características da entrevista estruturada se assemelham às do questionário. 

Segundo Laville e Dionne (1999): 

 
A entrevista estruturada, por exemplo, se constrói exatamente como um 

questionário uniformizado com suas opções de respostas determinadas, salvo se, 

em vez de serem apresentadas por escrito, cada pergunta e as respostas possíveis 

são lidas por um entrevistador que anota ele mesmo, sempre assinalando campos 

ou marcando escalas, o que escolhe o entrevistado. O trabalho pode ser feito por 

ocasião de um encontro entre entrevistador e entrevistado, mas será mais 

frequentemente realizado por telefone. Pouco importa o modo usado, sabe-se que 
tal abordagem aumenta sensivelmente a taxa de resposta, sem dúvida porque é 

mais difícil dizer não a alguém do que jogar no lixo um questionário, e também 

porque o esforço exigido do interrogado é menor (p. 187). 

 

O questionário normatizado que criamos para a primeira fase de coleta de dados, em 

alguns momentos, foi apresentado aos sujeitos por escrito, em outros, lemos os 

questionários para os entrevistados, utilizando o telefone como meio de comunicação, fato 

que caracteriza uma entrevista estruturada. Essa diferenciação de formas de abordagem foi 

determinada pelo desejo dos informantes de responder por telefone ou pessoalmente. 

Contudo, como a distinção foi apenas na maneira de se empreender a coleta e sendo o 

resultado da mesma natureza, não houve diferenciação no momento de análise, os dados 

foram computados na mesma planilha e considerados de forma conjunta.  
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Tal procedimento serviu, prioritariamente, para fazer dois diagnósticos: um em relação ao 

nível socioeconômico e outro referente às escolhas de futuro dos sujeitos com relação à 

universidade pública. A questão sócio-econômica é importante para melhor mapear onde 

se situam os nossos sujeitos na estrutura econômica da sociedade. Outras questões foram 

elaboradas para o aquecimento da memória e para que pudéssemos ampliar nosso 

conhecimento sobre esses sujeitos e suas escolhas, não só em relação à universidade 

pública, mas relativas a inserções sociais próprias do prosseguimento da vida adulta.  

 

O questionário foi composto por 45 questões, distribuídas em sete eixos diferentes. A 

totalidade das questões pode ser visualizada de maneira sintética no ANEXO 1.  Foram 

elaboradas questões de vários tipos: de múltipla escolha, para se marcar apenas uma, de 

múltipla escolha, para a classificação das principais, e questões abertas, para respostas 

curtas e objetivas. A divisão por eixos permitiu dar um ritmo lógico ao desencadeamento 

temporal dos fatos ocorridos na vida dos sujeitos. O cruzamento desses eixos permitiu-nos 

responder aos questionamentos prioritários sobre escolhas feitas em relação à universidade 

pública e perceber a emergência de possibilidades concorrentes a tais escolhas. Os eixos 

definidos foram os seguintes: 

 

a) Cadastrais – o início do questionário serviu para conferir e complementar os dados 

cadastrais como, nome, endereço, bairro, telefones e e-mail. Essas informações 

foram úteis para facilitar o contato na segunda fase da pesquisa. Em relação ao 

bairro, foi possível visualizar a abrangência geográfica do atendimento da escola. 

b) Perfil – informações sobre as características fundamentais dos sujeitos investigados 

como, idade, sexo, estado civil, cor/etnia
28

 e informações sobre moradia.  

c) Perfil econômico e de consumo – na ausência de bons indicadores na literatura para 

identificar classes sociais, utilizamos o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB) que faz uma segmentação em classes econômicas. Aproveitando questões 

da CCEB, foram acrescentadas perguntas relativas a novos hábitos de consumo. 

Como exemplo, podemos citar o uso e a posse de computadores e ponto de acesso à 

internet em casa. 

d) Escolaridade dos pais – Além de compor o CCEB, os dados sobre escolaridade de 

pais e mães serão analisados separadamente no eixo D.  

                                                             
28 Aqui a pergunta em relação à cor/etnia foi feita nos termos de saber como os sujeitos se autodeclaram, pois 

esse é o critério que tem sido exigido pela maioria das universidades. 
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e) História recente de escolhas educacionais e profissionais – com onze questões, este 

bloco é o maior do questionário e tem o intuito de verificar várias escolhas 

efetuadas pelos sujeitos em relação ao campo educacional e do trabalho. Esse 

conjunto de questões permitiu-nos constatar as escolhas estabelecidas que 

incluíssem a opção universidade pública e também tecer as primeiras considerações 

sobre estratégias para efetivação de escolhas para a realização de desejos em 

relação ao futuro. 

f) Inserção profissional – com apenas três perguntas, este eixo visa identificar como o 

sujeito se insere no mundo do trabalho. A intenção foi de cruzar com outros 

resultados e visualizar se há concorrência ou complementação do mundo do 

trabalho com a esfera educacional na vida dos sujeitos pesquisados. 

g) Questões complementares – este último eixo tem duas questões, cada uma com um 

objetivo diferente. A primeira investiga quais são, na visão dos sujeitos, as 

principais contribuições do Ensino Médio para sua vida. O intuito é perceber o peso 

de contribuições que remetam à continuidade dos estudos no Ensino Superior. A 

segunda questão traz sete opções de respostas, para que o sujeito marque as duas 

principais em relação ao significado de se fazer um Curso Superior em uma 

universidade pública. Trata-se de uma tentativa de perceber, de forma inicial, se há 

alguma tendência de agrupamento específico das representações sociais sobre a 

universidade pública. Essa questão é complementar à investigação da segunda fase 

da coleta de dados, a entrevista semiestruturada.  

 

Para a grande maioria das questões foram utilizados modelos de perguntas e respostas do 

questionário socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2008, que 

visavam avaliar os alunos que estavam concluindo ou já concluíram o Ensino Médio. 

Atualmente o ENEM acumula outras funções que são irrelevantes aqui. Verificamos que 

uma parte das perguntas desse questionário se adequava perfeitamente aos nossos 

indicadores e às propostas dos eixos acima descritos. Por terem a chancela de institutos de 

pesquisa legitimados e provavelmente já serem do conhecimento dos nossos sujeitos de 

pesquisa, o uso de dados desse questionário facilitou nosso trabalho de construção da 

forma e da ordem das perguntas. Ao utilizar as informações já testadas do ENEM, 

aumentamos as chances de não necessitar fazer grandes alterações após nossa fase de testes 

dos questionários. Outra parte da investigação seguiu as orientações do CCEB e apenas 

poucas questões foram criadas integralmente por nós.  
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A nossa intenção inicial para a aplicação do questionário consistia em enviar uma 

correspondência para os sujeitos com: a) uma carta de apresentação da pesquisa com as 

devidas considerações éticas; b) o questionário a ser respondido pelos sujeitos; e c) um 

envelope preenchido e selado para que o questionário pudesse ser remetido novamente 

para o pesquisador. Fizemos esse planejamento em função de uma pré-sinalização positiva 

da escola em relação à liberação dos dados cadastrais dos ex-alunos, ou seja, todos os que, 

em 2007, estavam cursando o 3º ano e responderam nossos questionários em nossa 

pesquisa anterior. Precisávamos de dados que nos facultasse contatar esses ex-alunos 

(endereço e telefone). Contudo, na prática, no momento de solicitar os dados cadastrais 

para entrarmos em contato com os mesmos, tivemos grandes dificuldades para obtê-los. 

Alegando um histórico anterior de graves problemas ocorridos devido à liberação de 

informações de alunos para instituições que tinham interesses comerciais, a direção da 

escola optou por se resguardar e fazer algumas consultas sobre o problema. Chegamos a 

ser avisados da impossibilidade da liberação desses dados.  

 

Foram estudadas outras formas de dar prosseguimento à pesquisa sem esses dados, o que 

se mostrou pouco viável. Confiantes no reconhecimento de nossas intenções por parte das 

autoridades escolares, decidimos fazer uma última tentativa junto à escola. Desta vez, nós 

nos dirigimos a ela munidos de todas as garantias institucionais e com uma explicação 

bastante clara sobre os benefícios da pesquisa para a própria instituição. Para tanto, 

contatamos a supervisora da 34ª Superintendência Regional de Ensino (São João del-Rei) 

e, finalmente a pesquisa foi apresentada para o colegiado da escola. Com a deliberação 

positiva deste último e a direção salvaguardada da responsabilidade que poderia ocorrer em 

uma possível má utilização dos dados, conseguimos, afinal, ter acesso ao cadastro dos 

alunos. Esse processo, com planejamento no cronograma para ser efetivado em uma 

semana, durou cerca de três meses e necessitou de inúmeras visitas à escola e à 

Superintendência Regional de Ensino. 

 

Depois de obtermos a liberação, ainda foi necessário mais tempo para fazer o levantamento 

total dos dados cadastrais dos ex-alunos. Havia um arquivo eletrônico na escola que gerava 

um relatório impresso, mas que não poderia ser convertido diretamente em planilha. Ao 

lançar os dados nas planilhas, manualmente, percebemos a ausência de informações 

importantes para a pesquisa como, endereço e telefone de uma parcela dos alunos. A 

alternativa foi fazer uma pesquisa direta no arquivo morto da escola e preencher essas 
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lacunas. No entanto, alguns dados ainda ficaram insuficientes como, logradouros, 

numeração de residências e telefone. Para três sujeitos pesquisados em 2007 não havia 

nenhum dado cadastral. A falta desses dados limitou o número de sujeitos investigados, 

porém, não prejudicou a pesquisa.  

 

Em função, sobretudo, de limites de tempo, resolvemos abandonar o esquema de envio de 

questionários por cartas e tentar a sua aplicação via telefone. A crença era de que, por 

telefone, ganharíamos tempo, teríamos uma maior adesão à pesquisa e, ao mesmo tempo, 

eliminaríamos a ansiedade da espera das respostas via correio. Com o andamento da 

pesquisa, mesmo com as dificuldades de se fazer o contato por telefone, pareceu-nos que 

fizemos a escolha certa. Talvez pela pouca disponibilidade dos sujeitos que ficou 

constatada, o retorno de cartas seria pequeno e insuficiente. 

 

Para que pudéssemos otimizar a aplicação de questionários via telefone criamos um 

formulário no Microsoft Access. Esse formulário permitia-nos acessar os dados cadastrais 

que já possuíamos e complementá-los com os dados do questionário, o seu preenchimento 

era feito rapidamente, à medida que os sujeitos nos davam as respostas do outro lado da 

linha. Essas informações iam direto para um banco de dados que posteriormente foi 

exportado para uma planilha do Microsoft Excel para serem processadas e analisadas. 

Quando o sujeito escolhia responder o questionário pessoalmente, era encaminhado para 

uma sala do departamento de psicologia, recebia as instruções e preenchia, ele mesmo, o 

formulário no Microsoft Access. 

 

Decidimos que o critério de delimitação de nossa amostra seria o número final de ex-

alunos que efetivamente respondessem ao questionário dentro do prazo de um mês. Ou 

seja, nesse período, tentaríamos ligar para todos os ex-alunos com telefone no cadastro e ao 

final do prazo, nossa amostra seria composta pelo número de sujeitos que foram contatados 

e se dispuseram a participar da pesquisa. Esse critério pareceu-nos importante para essa 

fase. O ideal seria que conseguíssemos o máximo possível de ex-alunos para responder ao 

questionário, de modo que a dificuldade de acesso aos sujeitos seria o próprio fator 

limitador da amostra. Ao final, com um alargamento do prazo para mais uma semana, 

conseguimos que 36 sujeitos respondessem ao questionário. Desses, sete optaram por 

responder o questionário pessoalmente, indo à universidade. Aqui, é importante pontuar 

que, ao longo de um mês e sete dias, realizamos 539 chamadas telefônicas para 92 sujeitos, 
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totalizando uma média de quase seis ligações por ex-aluno. Para os que efetivamente 

participaram, a média foi menor, de 3,25 ligações por sujeito. 

 

Seguindo a indicação da literatura (Thompson, 2002), dávamos liberdade no primeiro 

contato para que o informante escolhesse a data, horário, local e forma de aplicação do 

questionário, ou mesmo para recusar-se a participar da pesquisa. O grande problema é que, 

boa parte dos ex-alunos que não estava disposta a participar parecia ter dificuldades em 

dizer não ao pesquisador e ficava postergando o contato com ele sem explicitar as suas 

razões. Alguns deles se esquivavam pedindo para ligar depois, marcavam horário para a 

aplicação do questionário, mas não eram encontrados na hora combinada. Marcavam 

encontros na universidade e não compareciam, atendiam ao telefone e falavam que era 

outra pessoa, etc. Nem todos os alunos tinham telefone fixo em casa. Em vários casos, o 

telefone era de algum vizinho, parente próximo ou até mesmo do trabalho da mãe. Ainda 

assim, ao final, conseguimos contatar alguns desses ex-alunos que não tinham telefone fixo 

em casa.  

 

Enfim, foi um processo muito cansativo, até chegar o momento em que se optou por 

descartar esses sujeitos. Outros números de telefone ainda não funcionavam ou nunca 

atendiam. Para essa fase da pesquisa, nós nos dispusemos a fazer ligações telefônicas de 

sete da manhã até às 23 horas. Os questionários foram aplicados entre os meses de julho e 

agosto de 2009. O tempo médio que os sujeitos levaram para responder ao questionário foi 

de 15 min e 27 seg. O tempo total foi de 9 horas e 16 minutos, sendo que o sujeito que 

respondeu o questionário mais rapidamente o fez em 10 minutos e o que demorou mais, 

precisou de 23 minutos. 

 

Com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados nessa fase da pesquisa foi construída 

a TAB. 3, para melhor ilustrar quais os vieses que limitaram o número de sujeitos da 

pesquisa.  

 

Foi realizado um pré-teste do questionário com os primeiros sete sujeitos que responderam 

à pesquisa. Consideramos o questionário pré-teste adequado e incluímos apenas uma 

questão complementar que propunha verificar se os candidatos tinham conseguido se 

formar em 2007. Sendo essa uma questão que não influi diretamente nos nossos 

indicadores e tendo o questionário pré-teste todas as outras da versão final, incorporamos 
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as respostas dos sete sujeitos ao total da nossa amostra, sem prejuízo algum da qualidade 

da pesquisa.  

 

TABELA 3 

Controle de etapas de delimitação do número de sujeitos 

  Perdas 

Número de sujeitos que participaram da pesquisa em 2007 (público 

alvo inicial) 
141 - 

Número de cadastros conseguidos na escola 138 03 

Número de sujeitos com telefone no cadastro 92 46 

Número de telefones que não funcionaram ou que só chamavam e 

nunca eram atendidos. 
20 20 

Número de telefones de sujeitos que foram ambíguos e não disseram 

não e nem responderam ao questionário. 
17 17 

Número de telefones que acusaram engano ou que o ex-aluno havia se 

mudado. 
14 14 

Número de ex-alunos que expressaram não querer participar da 

pesquisa. 
5 5 

Número de sujeitos que concordaram e participaram da pesquisa 36 0 

Total 105 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 3) foi assinado pelos 

ex-alunos que responderam ao questionário na universidade. Em relação às entrevistas por 

telefone, lemos e explicamos o TLCE para os sujeitos e estes nos deram sua anuência de 

forma verbal. É importante lembrar que o TCLE não é apenas um documento burocrático a 

ser registrado, mas antes de tudo um instrumento que visa explicitar para o sujeito os 

objetivos e procedimentos a serem realizados, a inexistência de riscos, a garantia de sigilo 

e a possibilidade de interromper a participação a qualquer momento da pesquisa para que, 

ciente desses elementos, ele possa dar, de forma autônoma, seu consentimento (UFSJ, 

2006). 

 

A análise dos dados produzidos com o questionário da primeira fase será essencialmente 

quantitativa. Os resultados serão apresentados numericamente, mostrando a distribuição e 

percentagens das respostas dos sujeitos investigados. O cruzamento de questões vai nos 

permitir evidenciar a questão das escolhas em relação à universidade pública. 
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3.2   Segunda fase: entrevistas semiestruturadas 

 

A segunda fase da coleta de dados se deu por meio de entrevistas que se caracterizam 

como semiestruturadas e com um único respondente. Essa técnica visa estabelecer contato 

com o outro e descobrir pontos de vista, perspectivas, representações as quais 

desconhecemos (Gaskell, 2008). Há um conhecimento que é de outro e que será nosso 

material básico na elaboração do conhecimento científico. Em nosso caso específico, é o 

conhecimento cotidiano, usado para entender o mundo, que desafia o sujeito 

constantemente com o desconhecido e para se comunicar nos seus grupos sociais (Jodelet, 

2005; Moscovici, 2003a). A entrevista foi o caminho privilegiado para nossa coleta, pois 

nos esforçamos para que ela se aproximasse de uma conversação com o sujeito, seguindo 

deste modo, um dos princípios metodológicos propostos por Moscovici (2003a, p. 90), 

para quem a conversação está no centro de nossos universos consensuais, porque ela 

configura e anima as representações sociais e desse modo lhes dá uma vida própria. A 

entrevista semiestruturada caracteriza-se por uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar 

perguntas de esclarecimento. (Laville & Dionne, 1999, p. 188). O tempo de duração é 

mais elástico, o que permite um aprofundamento sobre determinados temas mais relevantes 

ao pesquisador (Boni & Quaresma, 2005). Essa abertura para acrescentar e explorar mais 

algumas questões nos foi muito útil durante as entrevistas, pois como nos previa Thompson 

(1992, p. 259-260), os informantes variam desde os muito falantes, [...] até os 

relativamente lacônicos que, mediante estímulo, perguntas bastante abertas e sugestões 

suplementares, podem revelar lembranças muito mais ricas do que parecia possível de 

saída.  

 

Foram entrevistados dois grupos. Excluímos da nossa amostra os ex-alunos que tentaram 

vestibular na universidade pública e não passaram. Acreditamos que todos os alunos que 

prestaram vestibular fizeram um movimento significativo de busca ou mesmo de 

conhecimento de uma nova possibilidade de futuro frente às alternativas que se colocam ao 

final do Ensino Médio. Contudo, para melhor visualizar as razões, os contrastes e as 

contradições envolvidas na situação, pareceu-nos mais oportuno investigar os dois pólos 

opostos da questão das escolhas, ou seja, o grupo dos alunos que prestaram vestibular para 

universidades públicas e passaram, que chamaremos de Grupo U, e os que não prestaram 
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nenhum vestibular, que chamaremos de Grupo N
29

. Tínhamos um total de 36 sujeitos que 

responderam ao questionário, sendo sete elegíveis ao grupo U e 14 elegíveis ao Grupo N. 

O critério de delimitação do grupo foi o de tentar entrevistar todos do Grupo U e fazer o 

mesmo número de entrevistas efetivadas com o Grupo N. Como um sujeito do Grupo U 

não teve disponibilidade para a entrevista, o número foi de seis em cada grupo.  

 

Ao convidar os sujeitos para participarem da segunda fase da pesquisa, dávamos liberdade 

para que eles escolhessem o local mais conveniente para a entrevista. Quando feitas na 

Universidade, utilizávamos uma sala do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). No total 

das 12 entrevistas, sete foram feitas na universidade, três na casa dos sujeitos e duas em 

seu local de trabalho. Ao todo, 16 sujeitos foram abordados para conseguirmos os 12 

respondentes. Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento assinado dos 

sujeitos. A transcrição das gravações constituiu o material de análise. 

 

A entrevista era composta de 11 perguntas iniciais (ANEXO 2), feitas e complementadas 

de acordo com as repostas do sujeito de pesquisa. Nesta segunda fase, nosso principal 

objetivo era obter, dos ex-alunos, repostas para três questões estruturantes da nossa 

pesquisa. Uma vez que já sabíamos de suas escolhas em relação à universidade pública, as 

questões eram: quais as razões de suas escolhas; quais as estratégias para a efetivação de 

suas escolhas e quais as representações sociais sobre universidade pública, construídas por 

grupos de escolhas distintas. Para tanto, as questões estavam distribuídas em quatro eixos: 

 

a) Introdução da entrevista – o conjunto do eixo inicial de perguntas teve dois 

propósitos. O primeiro foi o de deixar os sujeitos à vontade antes de entrar nas 

questões mais importantes, de ambientá-los na entrevista. Para que a lembrança 

deles favorecesse a entrevista, nosso segundo propósito, as perguntas iniciais 

tiveram o intuito de fazer um aquecimento da memória, trazendo-os para o último 

ano do Ensino Médio, época em que as escolhas de futuro se faziam presentes em 

suas vidas e era necessário criar novas representações sociais para se inserir e 

comunicar dentro dos grupos. 

                                                             
29 Para facilitar o leitor na identificação dos grupos ao longo do trabalho, cabe uma nota: O “U” do Grupo U 

é uma alusão à Universidade, pois todos são estudantes universitários e o “N” do Grupo N uma alusão à 

escolha dos sujeitos por, até o momento, não terem prestado vestibular para ingressar em uma universidade 

pública.  
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b) Escolaridade de parentes próximos – como já tínhamos dados da escolaridade dos 

pais, obtidos na primeira fase da coleta de dados, ampliamos aqui a investigação 

para os parentes próximos como, avós e tios paternos e maternos. Em alguns casos, 

os primos primeiros também. Nosso intuito era perceber a existência de modelos 

familiares em relação à escolaridade. 

c) Razões e estratégias para efetivação da escolha – neste eixo, uma preocupação foi a 

de entender as razões que fizerem nossos sujeitos escolherem determinadas opções 

de futuro relacionadas com o trabalho e ou com a continuidade dos estudos. A outra 

foi em relação às estratégias utilizadas para que os sujeitos conseguissem atingir 

seus objetivos, sejam estes mais ou menos desejados. Razões e estratégias estão no 

mesmo eixo em função das respostas dos sujeitos às perguntas trazerem pontos 

relevantes às duas questões de forma entrecruzada, cabendo ao pesquisador 

identificá-las no ato da análise dos dados.  

d) Representações sociais sobre a universidade pública – o último eixo é composto 

pela pergunta que teve o intuito de evocar as representações sociais sobre a 

universidade pública. Pretende-se, nesta pesquisa, verificar se há diferença entre as 

representações construídas pelo Grupo U e pelo Grupo N. 

 

As duas primeiras entrevistas foram consideradas pilotos ou pré-testes para avaliar as 

perguntas e a metodologia. Como o resultado do pré-teste foi considerado positivo e não 

fizemos nenhuma modificação, incorporamos, a exemplo da fase anterior de questionário, 

os pilotos às amostras definitivas. 

 

Os resultados das análises da entrevista semiestruturada serão apresentados em duas partes. 

Na primeira, será feito o levantamento das razões e estratégias para a efetivação das 

escolhas. Na segunda parte, será utilizada a análise de conteúdo de Bardin (1977) para 

identificar as representações sociais da universidade pública construída pelos grupos. 

Discutiremos sobre esse método de análise no próximo segmento do texto. 

 

3.2.1  Análise de Conteúdo: método para a identificação das representações 

sociais 

 

Para a investigação do material das entrevistas semiestruturadas relativo às representações 

sociais, utilizamos a técnica da análise de conteúdo do tipo temática proposta por Bardin 
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(1977). Essa técnica de pesquisa possibilitou-nos a descrição objetiva, sistemática, 

quantitativa e ainda qualitativa do comportamento simbólico dos nossos sujeitos. Melhor 

dizendo, no que mais nos interessa, essa metodologia de pesquisa possibilitou analisar 

como os egressos da escola pública dos diferentes grupos representam a universidade 

pública.  

 

A escolha da análise de conteúdo como metodologia de tratamento dos dados tem como 

justificativa as suas possibilidades de análise tanto quantitativas quanto qualitativas. Neste 

sentido, concordamos com Souza Filho (1996), para quem:  

 
todas as vezes que dados simbólicos, verbais ou não, são utilizados para 

estabelecer inferência sistemática, seja a respeito de um processo mental, seja 

sobre uma contingência comportamental, estamos diante de uma análise de 

conteúdo (p.319). 

 

Recorremos ainda a Bardin (1977, p.38), para quem a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção de mensagens, inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). Souza Filho apóia-se nas afirmações 

de Cartwright, para realçar a importância da investigação e análise dos aspectos 

qualitativos, quando se trata do estudo de seres humanos e grupos sociais: 

 
(...) uma das habilidades básicas exigidas de um psicólogo social é analisar 

material simbólico ou qualitativo. Parte considerável da pesquisa sócio-

psicológica consiste em classificar e interpretar produtos verbais e outros 
símbolos de indivíduos ou grupo de pessoas (Cartwright, 1974, como citado em 

Souza Filho, 1996, p.319) 

 

A mensagem, nas suas mais diversas formas de manifestação, é o ponto de partida da 

análise de conteúdo. Sempre expressa um significado e sentido que estão intimamente 

ligados às representações de si. Há ainda uma íntima ligação entre a mensagem e seu 

contexto de produção. Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, 

potencialmente, uma grande quantidade de informações sobre seu autor: suas filiações 

teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, traços psicológicos, representações 

sociais, motivações, expectativas etc. (Franco, 2005, p. 21). O produtor ou autor de uma 

mensagem seleciona aquilo que considera mais importante para ser explicitado. As 

interpretações que têm são, conforme as suas referências, os condicionamentos de seu 

tempo e espaço. Ele é, ao mesmo tempo, produtor e produto social. Essas características 
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ajudam-nos a tecer algum conhecimento acerca dos sujeitos e das causas de determinado 

conteúdo. (FRANCO, 2005).  

 

Um dado sobre o conteúdo de uma mensagem deve sempre estar relacionado a outro e 

enquadrado em alguma teoria. Para se empreender a análise de conteúdo, é necessário que 

se faça comparações contextuais. A pura descrição da informação em si tem pouco valor. 

(FRANCO, 2005). Portanto, à classificação de categorias do conteúdo precedeu um 

conhecimento prévio do contexto no qual estão imersos os sujeitos da pesquisa. 

 

Mais do que as palavras, o sentido que é dado a estas é o que nos importa na análise de 

conteúdo. E, em nossa proposta de pesquisa, para inferir sentidos atribuídos por sujeitos a 

um determinado objeto comum, a teoria das representações sociais será o suporte teórico a 

ser utilizado. Pois que um objeto pode ser apreendido a partir de suas características 

definidoras, mas o sentido implica a atribuição de um significado pessoal e objetivado, 

que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das representações sociais, 

cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas. (FRANCO, 2005, 

p. 15). 

 

Com base nesses pressupostos, será descrito o conteúdo das comunicações das entrevistas 

semiestruturadas de modo sistemático e objetivo, a fim de que possamos visualizar as 

representações sociais sobre a universidade pública construída pelos sujeitos da pesquisa. 

Tentaremos estabelecer ainda as tendências e as diferenças nas representações sociais do 

Grupo U e do Grupo N. Contudo, como o nosso material de análise não é numericamente 

extenso, a nossa análise concedeu um grande peso ao qualitativo, à interpretação dos 

dados, não apenas ao que está presente, mas ao ausente no discurso dos sujeitos. Ao 

dedicar uma atenção maior ao sentido construído pelos sujeitos, na análise, seguimos uma 

tendência, pois para Bauer (2003, p.190):  

 
Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo culminem em 

descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, considerável 

atenção está sendo dada aos “tipos”, “qualidades”, e “distinções” no texto, antes 

que qualquer quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto faz uma 

ponte entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais. 

 

Ao escolher a análise de conteúdo como ferramenta adequada para localizar, no discurso 

dos sujeitos, algo além da mensagem, as suas representações sociais sobre a universidade 
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pública, a opção foi pelo que há de híbrido no método, pela ligação que estabelece essa 

ponte descrita acima por Bauer. 

 

Nosso procedimento de análise de conteúdo reconstruiu as representações na dimensão 

semântica. Preocupava-nos, nas entrevistas, o sentido que era dado ao texto, o que estava 

realmente sendo dito. Esse procedimento pode ser chamado de análise temática de 

conteúdo. Seguindo o método proposto por Bardin (1977) e orientação prática de Ferreira 

(2000), Franco (2005) e Oliveira (2008), o primeiro passo foi fazer uma leitura flutuante do 

resultado das entrevistas semiestruturadas. Essa leitura, enriquecida pelo fato do 

pesquisador ter sido entrevistador e analista, ajudou a transformar as primeiras intuições 

em hipóteses provisórias, em início de interpretação do material e de possibilidades de 

classificação dos dados. Para tanto, as entrevistas foram impressas, constituindo um corpus 

de trabalho para a fase seguinte que consistiu na determinação das unidades de registro 

que, segundo Oliveira (2008, p. 571), trata-se de uma unidade de segmentação ou de 

recorte, a partir da qual se faz a segmentação do conjunto do texto para a análise. Nossa 

unidade de registro era temática, então, em vez do recorte ser feito por palavras, frases ou 

parágrafos, fechávamos no sentido de um enunciado. Com essa definição, fizemos a 

marcação no texto do início e do final de cada unidade de registro, lembrando que, como 

houve perguntas específicas na entrevista para evocar as representações sociais sobre a 

universidade pública, essas unidades ficaram, em sua maioria, concentradas em torno 

dessas perguntas. A seguir, deu-se a análise temática das unidades de registro, fase na qual 

foram associadas a algum tema e quantificadas. O último passo antes do tratamento e 

apresentação dos dados consistiu na análise categorial, ou seja, utilizando de critérios 

empíricos e teóricos e das hipóteses de análise, procedeu-se o agrupamento dos temas com 

suas unidades de registros nas categorias e sua quantificação final em relação ao todo. Ao 

final da análise emergiram doze categorias que serão descritas no capítulo dos resultados. 
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Capítulo IV 

OS SUJEITOS, SUAS ESCOLHAS E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos e analisaremos os resultados quantitativos e qualitativos da 

coleta de dados. Como já relatamos no capítulo metodológico, nossa pesquisa foi 

organizada em duas fases distintas. A primeira fase caracterizou-se pela aplicação de um 

questionário que teve como objetivos o levantamento de dados sobre a situação 

socioeconômica das famílias de 36 ex-alunos do Ensino Médio de uma escola pública de 

São João del-Rei, Minas Gerais, além de identificar quais foram as escolhas de vida feitas 

por esses sujeitos, após cursarem o Ensino Médio.  

 

Na segunda fase, foram feitas entrevistas semiestruturadas com um terço dos 36 ex-alunos, 

sujeitos da pesquisa, sendo estes classificados em dois grupos distintos, quais sejam, os que 

tentaram vestibular em uma universidade pública e passaram, que foram chamados de 

Grupo U, e os que não tentaram vestibular em lugar algum, que foram nomeados de Grupo 

N. Conforme foi explicitado no capítulo metodológico, foi feito um levantamento das 

razões das escolhas e das estratégias para sua efetivação e, por fim, a análise de conteúdo, 

a fim de verificar as representações sociais construídas sobre a universidade pública. 

 

Iniciaremos a primeira parte do capítulo apresentando os resultados da primeira fase, 

obtidos nos eixos relativos aos dados cadastrais, perfil dos sujeitos, perfil econômico e de 

consumo, história recente de escolhas educacionais, inserção profissional e questões 

complementares. Analisaremos, ainda, a escolaridade dos pais e finalizaremos com uma 

síntese das escolhas feitas pelos sujeitos após a conclusão do Ensino Médio. 

 

Na segunda parte do capítulo faremos uma apresentação, ressaltando as escolhas, razões e 

estratégias utilizadas por cada sujeito dos Grupos U e N. Essa apresentação vai nos 

permitir observar as recorrências, as semelhanças e diferenças quando comparadas às 

razões e estratégias utilizadas por cada um dos grupos. 

 

Na terceira parte serão apresentadas as categorias que emergiram na análise de conteúdo e 

as tabelas de sua distribuição conforme a frequência e relevância dos temas para os grupos, 
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identificando assim as representações sociais da universidade pública para os grupos 

distintos.  

 

Por fim, os conteúdos serão comparados, ressaltando as principais semelhanças e 

diferenças entre os grupos.  

 

4.1  Caracterização dos jovens ex-alunos do Ensino Médio de São João del-Rei, 

situação sócio-econômica, inserção social e escolhas de vida 

 

Por meio dos resultados do questionário poderemos conhecer melhor quem são os sujeitos 

de nossa investigação, apresentando dados sobre gênero, raça/etnia, estado civil, situação 

sócio-econômica, além de levantar indícios a propósito do que pensam a respeito da escola 

pública e da universidade pública. É possível responder, também, a um objetivo específico 

da pesquisa, que é saber quais foram as escolhas de vida efetivadas pelos ex-alunos do 

Ensino Médio. A identificação das escolhas foi fundamental para a definição dos diferentes 

grupos com os quais se procurou dialogar.  

 

Seguem abaixo os resultados do questionário divididos em seus respectivos eixos. 

 

4.1.1   Eixo A - Dados cadastrais 

 

Neste eixo foram feitas perguntas para a complementação cadastral. Isso nos possibilitou 

ter informações mais seguras para contatar os sujeitos participantes da segunda fase de 

coleta de dados e deixar um cadastro mais completo para possíveis futuras investigações. 

Os dados solicitados foram: nome, endereço, bairro, telefone residencial e alternativo 

(celular ou fixo de parente ou vizinho) e endereço eletrônico (e-mail). Há duas 

considerações interessantes a respeito desses dados. A primeira em relação aos bairros nos 

quais se localizam as moradias e a segunda em relação à inclusão digital. 

 

Pode-se demonstrar que a referida escola tinha um raio de abrangência significativo. As 

moradias dos ex-alunos estão distribuídas por 16 bairros de São João del-Rei. Alguns 

muito próximos e outros distantes da escola. Vinte e nove alunos nos forneceram um 

endereço eletrônico. Isso significa que 80,6% dos ex-alunos estão, de alguma forma, 

inseridos no mundo digital ou virtual. Essa grande inserção, que é um fenômeno recente, 
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facilita o contato com esses sujeitos, não apenas para investigações posteriores, mas 

também para intervenções relativas a possíveis trabalhos de apresentações e discussões de 

novas oportunidades educacionais e profissionais para a ampliação do leque de 

possibilidades de futuro de egressos do Ensino Médio
30

.  

 

4.1.2   Eixo B - Perfil dos sujeitos 

 

Os dados permitem-nos tecer algumas considerações a respeito de quem são esses ex-

alunos. Recolhemos informações sobre a data de nascimento, idade, sexo, estado civil, 

autodeclaração de cor/etnia, existência e número de filhos, onde e como moram 

atualmente, tipo de companhia na moradia e quantidade de moradores na residência. 

Vamos apresentar os resultados apenas das questões mais pertinentes à identificação de 

nossa amostra. A ordem de apresentação é a que julgamos ser mais interessante para a 

visualização sistemática do leitor. 

 

TABELA 4 

Número de sujeitos segundo autodeclaração de cor/etnia 

Q9. Você se considera: 

Cor/Etnia 
Respondentes 

Nº % 

Negro/a 

Pardo/a 

Amarelo/a 

Branca 

Indígena 

TOTAL 

06 

15 

01 

14 

0 

36 

16,7 

38,9 

2,8 

41,7 

0,0 

100,0 

 

Em relação à cor/etnia, a grande maioria se autodeclarou entre pardo (38,9%) e branco 

(41,7%) como segue na TAB. 4. Os autodeclarados negros são 16,7%, havendo apenas um 

sujeito (2,8%) que se autodeclarou amarelo. 

 

Em relação ao gênero, a totalidade dos sujeitos é composta por 23 mulheres (63,9%) e 13 

homens (36,1%). A idade média era de aproximadamente 20 anos. Não houve grande 

                                                             
30 Refiro-me neste ponto a possíveis projetos de extensão a serem elaborados a partir deste trabalho na 

direção do projeto já realizado (Assis et al, 2006) que teve como objetivo discutir o futuro educacional desses 

sujeitos, apresentando as possibilidades oferecidas pela universidade pública, mobilizando esses ex-alunos do 

ensino médio a se inserirem na universidade pública. 
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variação, pois os mais novos tinham 18 anos e os mais velhos 21 anos. Isso significa dizer 

que todos nasceram entre os anos de 1987 e 1991. Quase todos os sujeitos estavam 

solteiros e não tinham filhos, com exceção de uma ex-aluna que se encontrava em união 

estável com um companheiro, e que declarou ter um filho.  

 

Quanto à moradia, havia cinco alternativas para a pergunta sobre onde e como os sujeitos 

estavam morando atualmente. As alternativas eram: em casa ou apartamento, com a 

família; em casa ou apartamento, sozinho(a); em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a); 

em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república, etc.; e por último, 

outra opção (com espaço para o sujeito responder qual). A totalidade dos sujeitos declarou 

morar em casa ou apartamento com a família. Em média, as moradias tinham 4,1 pessoas, 

sendo que as menos habitadas contavam com três e a mais habitada com sete moradores. 

Como pode ser visto na TAB. 5, grande parte dos sujeitos, 91,7%, moravam na mesma 

residência da mãe e 63,9% tinham o pai dentro de casa. Associando com a informação de 

que nenhum dos sujeitos morava sozinho, nem com amigos ou colegas e que apenas uma 

ex-aluna morava com um companheiro, podemos inferir que a grande maioria dos sujeitos 

ainda reside junto à família. Raitz & Petters (2008) encontram uma situação próxima em 

pesquisa com jovens de uma escola pública em Santa Catarina, onde 90% dos sujeitos 

residiam junto à família. Isso significa ainda que os jovens estão sujeitos aos cuidados e 

tutela da instituição familiar, a qual contribui de forma relevante para as decisões e 

escolhas desses jovens. 

 

TABELA 5 

Número de sujeitos segundo características na moradia 

Q13. Quem mora com você? 

Mora com: 
Sujeitos 

Nº  % 

Mora sozinho(a) 0 0,0 

Mora com o pai 23 63,9 

Mora com a mãe 33 91,7 

Mora com esposa, marido ou 

companheiro(a) 
01 2,8 

Mora com filhos 01 2,8 

Mora com irmãos 27 75,0 

Mora com outros parentes 06 16,7 

Mora com amigos ou colegas 0 0,0 
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4.1.3   Eixo C – Perfil econômico e de consumo 

 

Optou-se por classificar os sujeitos segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB), que não tem a pretensão de classificar a população em termos de classes sociais, 

mas cuja função é estimar o poder de compra das famílias urbanas e, portanto, defini-las 

enquanto classes econômicas (ABEP, 2010). Como o CCEB, que também é chamado 

apenas de Critério Brasil, é amplamente utilizado por diversas instituições de pesquisa, 

julgamos ser um bom critério para fazer algum tipo de segmentação econômica aceita pela 

sociedade. Com essa classificação pode-se fazer um melhor mapeamento dos nossos 

sujeitos e ainda visualizar, num segundo momento, se há alguma diferença de poder 

econômico relevante entre os sujeitos do grupo U e do Grupo N da segunda fase da coleta 

de dados. Utilizando essa classificação, a distribuição dos sujeitos pode ser visualizada na 

TAB. 6: 

 

TABELA 6 

Classificação dos sujeitos segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 

Classe econômica 

segundo o CCEB 
Nº de sujeitos % 

Renda média familiar 

(valor bruto em R$) * 

2008 

A1 0 0,0 14.366,00 

A2 0 0,0  8.099,00 

B1 2 5,6  4.558,00 

B2 11 30,6  2.327,00 

C1 14 38,9  1.391,00 

C2 5 13,9  933,00 

D 4 11,1  618,00 

E 0 0,0  403,00 

Total 36 100,0 - 

*Fonte: Renda média familiar de famílias urbanas apurada estatisticamente nas 
principais regiões metropolitanas do Brasil pela ABEP (2010) 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa estão mais concentrados nas classes C1 (38,9%) e B2 

(30,6%). Se compararmos com a média das famílias brasileiras pelo levantamento sócio 

econômico de 2008 (Idem), a distribuição de nossa amostra se encontra um pouco acima 

da média de poder econômico das famílias urbanas brasileiras. É importante lembrar que 

vários elementos são levantados para se chegar a essa classificação. Como pode ser 

visualizado no ANEXO 1, são levantadas, a posse de vários bens de consumo como 

eletrodomésticos, automóveis, linhas telefônicas, entre outros, tal como a utilização de 
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serviços de empregados domésticos, a faixa de renda familiar e a escolaridade do chefe da 

família.  

 

Aproveitando então essa coleta de informações para a composição do critério Brasil, 

incluímos alguns itens no questionário que não entram em sua análise, mas que dão 

algumas indicações de novos comportamentos em relação ao consumo das famílias. Como 

pode ser visualizado na TAB. 7, esse quadro traz fatos curiosos, que de certa forma nos 

surpreenderam. A alta disseminação dos aparelhos celulares não é um deles, pois mesmo 

com um grande número de 90 aparelhos para 35 famílias, perfazendo uma média de 2,6 

aparelhos por família, já é conhecida a existência desse bem de consumo nas famílias 

brasileiras. Surpreendeu-nos mais o fato de uma delas ser composta por três pessoas e não 

possuir nenhum celular. A grande incidência de computadores (86.1% dos lares) mostra 

como o aparelho tem se tornado um bem básico de consumo das famílias, tal como a 

existência de ponto de acesso à internet em mais de 60% das moradias de nossa amostra. 

Esse fato é importante por criar novas vias de comunicação com essas famílias que podem 

ser trabalhadas pelos agentes das políticas públicas, além de tornar possível uma melhor 

busca espontânea de informações para subsidiar as escolhas dos sujeitos. A TV por 

assinatura não faz parte dos gastos dessas famílias, já a antena parabólica que dispensa 

mensalidade e resolve problemas de recepção de sinal televisiva em alguns locais aparece 

em quase metade das moradias. Um número considerável de motocicletas também pode ser 

explicado por vários motivos: pelo preço mais acessível desse tipo de veículo; pela oferta 

abundante de crédito para adquiri-los; e também pela topografia da cidade, com alguns 

bairros bem distantes do centro, tornando necessário um meio de transporte ágil.  

 

TABELA 7 

Levantamento de lares com determinados bens de consumo nas famílias dos sujeitos 

Bem de consumo 
Família dos sujeitos com o bem Nº total de 

bens Nº % 

Microcomputador 31 86,1 32 

Linha de telefone fixo 33 91,7 33 

Telefone celular 35 97,2 90 

Ponto de acesso à internet 22 61,1 22 

TV por assinatura 0 0,0 0 

Antena Parabólica 14 38,9 14 

Motocicleta 13 36,1 15 
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A última pergunta no tópico de questões sócio-econômicas visava verificar as condições de 

moradia, indagando sobre a casa dos sujeitos: se é casa própria; em rua calçada ou 

asfaltada; com água corrente na torneira e finalmente, se possui eletricidade. Nas questões 

C e D, a reposta foi afirmativa para todos os sujeitos. Apenas quatro moradias localizavam-

se em rua sem pavimentação e dos 36 sujeitos, somente dois não moravam em casa 

própria. Falta de energia elétrica e de água encanada, conjugadas com a não pavimentação, 

apontam para níveis altos de precariedade das moradias, o que não é o caso de nenhum dos 

sujeitos de nossa pesquisa. 

 

4.1.4   Eixo D – Escolaridade dos pais 

 

Com efeito, vale destacar que há uma íntima relação entre escolaridade dos pais e 

perspectivas de longevidade escolar dos filhos (Ferreira & Veloso, 2003). Portanto, torna-

se imprescindível examinar a escolaridade de pais e mães dos sujeitos investigados. Os 

dados apresentados na TAB. 8 fazem parte do levantamento socioeconômico do CCEB. 

 

TABELA 8 

Escolaridade dos pais dos sujeitos investigados 

Nível de ensino atingido pelos pais 
Nº de sujeitos 

Pai % Mãe % 

Analfabeto / Primário incompleto  3 8,3 3 8,3 

Primário completo / Ginasial incompleto  11 30,6 14 38,9 

Ginasial completo / Colegial completo 5 13,9 10 27,8 

Colegial completo / Superior incompleto 6 16,7 7 19,4 

Superior completo 3 8,3 2 5,6 

Informação inexistente 8 22,2 0 0,0 

Nota: O ensino primário refere-se aos anos iniciais até a 4ª série do 
Ensino Fundamental, o ginasial até o fim do Ensino Fundamental, e 
colegial é o mesmo que Ensino Médio. As informações inexistentes são 
em função de desconhecimento dos sujeitos, falecimento e ou ausência 
do pai. 

 

Conforme podemos ver na TAB. 8, a hierarquia dos resultados dos pais e das mães 

apresenta algumas semelhanças, mas se diferenciam bastante nas percentagens. O primário 

completo é escolaridade de 30,6% dos pais e 38,9% das mães, sendo o nível mais 

recorrente nos dois grupos. Outros 13,9% dos pais e 27,9% das mães têm o Ensino 

Fundamental completo, e 16,7% dos pais e 19,4% das mães têm o Ensino Médio completo. 

O que se pode notar é que há um maior número de mães nesses três níveis educacionais. 
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Por sua vez, para o Ensino Superior completo, há uma pequena diferença em favor dos pais 

que somam 8,3% contra 5,6% de mães. Para o número de analfabetos, a quantidade de três 

(8,3%) é a mesma para ambos. Parte dos sujeitos (22,2%) não tinha informações sobre a 

escolaridade do pai. Ao visualizar a tabela, podemos constatar que grande parte dos 

sujeitos já supera a escolaridade de pais e mães, pois, ao completarem o Ensino Médio, 

conquistaram um nível de ensino alcançado por apenas 25% dos pais e mães.  

 

4.1.5   Eixo E – História recente de escolhas educacionais e profissionais 

 

O conjunto de questões deste eixo será útil para que possamos identificar uma série de 

escolhas que se relacionam com o desenvolvimento da vida adulta e a inserção profissional 

e ou a continuidade da carreira escolar por parte dos sujeitos investigados. O cruzamento 

desses dados vai nos ajudar a responder ainda sobre sua possível opção por prestarem 

vestibular para a universidade pública. De forma sintética, este eixo nos mostrará quais 

foram as trajetórias escolhidas por esses ex-alunos após o Ensino Médio. 

 

Entre nossos sujeitos, 32 (88,9%) fizeram toda sua trajetória escolar na escola pública e 

apenas quatro ex-alunos (11,1%) tiveram uma curta experiência em escolas particulares. 

Destes últimos, um estudou em instituição privada durante um ano apenas, dois estudaram 

durante três anos e um deles cursou um período de quatro anos. Em relação a esse dado, 

podemos dizer que, a partir do vestibular 2010 (prestado em 2009), quase 90% desses 

alunos são elegíveis para as políticas de ação afirmativa adotadas pela maioria das 

universidades públicas situadas em cidades que se encontram num raio de 200 km como, 

Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ouro Preto e Viçosa.  

 

No que se refere aos cursos pré-vestibulares que se configuram como uma estratégia 

privilegiada de acesso ao Ensino Superior, a frequência foi coerente com as escolhas dos 

sujeitos. Como pode ser visto na TAB. 9, um terço de nossa amostra (33,3%) frequentou 

algum tipo de cursinho pré-vestibular. Essa frequência variou de um mês a um ano e meio. 

A média do tempo de frequência dos 12 ex-alunos aos cursinhos foi de seis meses. A 

experiência de 10 desses alunos foi prioritariamente com cursinhos particulares. Nesse 

caso, para a grande maioria, eram os pais que pagavam, sendo que em cinco casos o 
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responsável era o pai e em dois a mãe. Em uma ocorrência, a mensalidade era paga por um 

tio e nos outros dois casos, os próprios ex-alunos saldavam sua mensalidade
31

.  

 

TABELA 9 

Número de sujeitos que frequentou cursos preparatórios para vestibular e que prestaram 

vestibular 

Questões 

Sujeitos 

Sim Não 

Nº % Nº % 

Frequentaram cursinhos 12 33,3 24 66,7 

Prestaram vestibular 22 61,1 14 38,9 

 

A seguir, temos algumas questões fundamentais para a pesquisa relativas às escolhas 

desses ex-alunos em tentar ou não ingressarem no Ensino Superior por meio de uma 

universidade pública. De nossa amostra, quase dois terços prestaram vestibular, 22 sujeitos 

(61,1%). Os outros 14 (38,9%) não se submeteram ao exame e, optaram por não tentar o 

ingresso na universidade pública (TAB. 9). Dentre esses 22 ex-alunos, o número total de 

tentativas foi de 33, uma média de 1,5 para cada vestibulando. Mais da metade, 12 ex-

alunos, fez o exame apenas uma vez. Outros nove prestaram dois vestibulares e apenas um 

sujeito tentou por três vezes. Dos 33 vestibulares prestados, quase 85% foram para a 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Os outros cinco estão distribuídos entre 

a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e outras quatro instituições privadas, sendo dois 

para o Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves (IPTAN), um 

para a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e um para o Centro 

Universitário de Lavras (UNILAVRAS). Esses dados mostram que os sujeitos optaram 

prioritariamente por instituições nas quais eles não precisariam sair de casa para estudar, 

necessitando, no máximo, de transportes estudantis que levam e trazem todos os dias os 

alunos às instituições. Considerando que boa parte dos alunos das universidades públicas 

não é da cidade onde está situado o campus, não estar disposto a fazer esse deslocamento 

reduz o leque de alternativas, tanto de cursos como de instituições. 

 

Por sua vez, a escolha dos cursos foi bem diversificada. Foram 18 opções que no total 

geraram 27 ocorrências. Os cursos listados no QUADRO 1 foram escolhidos e somaram 27 

                                                             
31 Na segunda parte deste capítulo, veremos que, para os nossos sujeitos, o curso pré-vestibular foi uma 

estratégia importante, porém, não determinante para o ingresso na universidade pública. 
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tentativas. O número de ocorrências no QUADRO 1 está relacionado com o número de 

sujeitos que optaram pelo curso citado na coluna. 

 

QUADRO 1 

Número de ocorrência dos cursos escolhidos pelos sujeitos que prestaram vestibular 

3 ocorrências 2 ocorrências 1 ocorrência 

Ciências Contábeis Educação Física Administração 

Comunicação Social Engenharia Mecânica Agronomia 

 Engenharia de Produção Ciências Biológicas 

 Pedagogia Ciência da Computação 

 Química Engenharia Elétrica 

  Farmácia 

  Filosofia 

  Física 

  Normal Superior 

  Psicologia 

  Zootecnia 

 

TABELA 10 

Principal decisão tomada pelos sujeitos após o Ensino Médio 

Q32. Qual é a principal decisão que você tomou quando concluiu o Ensino Médio (2º grau)? 

Opção de resposta 
sujeitos 

Nº  % 

A) Procurar um emprego 06 16,7 

B) Prestar vestibular e continuar os estudos 11 30,6 

C) Prestar vestibular e continuar a trabalhar 07 19,4 

D) Fazer curso(s) profissionalizante(s) e me preparar para o trabalho 08 22,2 

E) Trabalhar por conta própria / trabalhar em negócio da família 01 2,8 

F) Ainda não decidi 02 5,6 

G) Outro plano (01 = procurou emprego e prestou vestibular)  01 2,8 

TOTAL  36 100,0 

 

Foi questionado também qual havia sido a principal decisão que os sujeitos tomaram 

quando concluíram o Ensino Médio. As opções de respostas e sua frequência de ocorrência 

seguem na TAB. 10. Há aqui uma questão interessante, embora 22 ex-alunos tenham 

prestado vestibular, somente 19 citam tal exame como principal decisão após o Ensino 

Médio. Quando analisamos as respostas dos sujeitos que efetivamente se submeteram ao 

vestibular, o número cai ainda mais. Destes, apenas 16 o consideram como a principal 

decisão. O vestibular aparece como uma perspectiva para os sujeitos que cumprem a etapa 

da escolarização no Ensino Médio, mas quais serão os significados que são construídos em 
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torno desse objeto? Quanto maior compreensão houver sobre o que significa o vestibular, o 

ingresso no Ensino Superior ou especificamente em uma universidade pública (recorte 

escolhido por nós), mais elementos os sujeitos terão para tomar uma decisão consciente e 

para se implicarem nas práticas sociais orientadas para o êxito de tais escolhas. 

 

A perspectiva da entrada no mercado de trabalho como uma questão mais urgente também 

tem peso considerável, perpassando as respostas A, C, E, e em função da descrição do 

sujeito que escolheu “outro plano”, a G, e sendo responsável por 41,7% das respostas 

(TAB. 10). Como pode ser observado na TAB. 6, 63,9% dos sujeitos estão distribuídos 

entre as classes de consumo C1, C2 e D. Para os jovens desses segmentos da população, é 

previsível que a necessidade de trabalhar e conseguir sua própria renda faça parte de suas 

preocupações mais emergentes, não só pela questão econômica propriamente dita, mas 

pela própria importância que o mundo do trabalho tem para eles (Branco, 2005; 

Guimarães, 2005).  

 

TABELA 11 

Atividade atual dos sujeitos investigados 

Q31. Atualmente você está? 

Opção de resposta 
Sujeitos 

Nº  % 

(A) Sem ocupação (desempregado). 5 13,9 

(B) Trabalhando 17 47,2 

(C) Estudando em Curso pré-vestibular. 1 2,8 

(D) Estudando em curso(s) profissionalizante(s) ou 

técnico. 

6 16,7 

(E) Estudando em Faculdade Particular. 4 11,1 

(F) Estudando em Faculdade Federal (Universidade 

Pública). 

7 19,4 

(G) Outro plano 1 2,8 

 

A necessidade mais imediata de inserção no mundo do trabalho também aparece no 

resultado da próxima questão que foi organizada para que o aluno complementasse, 

utilizando sete alternativas de respostas, dentre as quais o sujeito podia marcar mais de 

uma alternativa de forma espontânea. A pergunta e as repostas podem ser visualizadas na 

TAB. 11. A intenção da pergunta era verificar qual a principal atividade atual do ex-aluno 

no momento da coleta de dados. Ao perguntarmos sobre sua principal atividade, o sujeito 

fazia um julgamento de valor sobre as opções com o intuito de destacar a mais importante. 
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Essa estratégia possibilitou, por exemplo, que sujeitos que estavam trabalhando em uma 

atividade informal e periódica escolhesse a opção “desempregado” em alguns casos e 

“trabalhando” em outros.  

 

Conforme pode ser visto na TAB. 11, o maior número de sujeitos, 17 (47,2%) citou estar 

trabalhando atualmente, e cinco (13,9%) declararam estar desempregados. Outros seis 

(16,7%) estavam em cursos profissionalizantes. Em relação ao Ensino Superior, quatro 

(11,1%) cursavam instituições privadas e sete (19,4%) faziam a graduação em uma 

universidade pública. Apenas um dos sujeitos estava cursando um pré-vestibular. Dos 36 

sujeitos, cinco marcaram duas opções. O fato de 17 dos sujeitos ter citado estar trabalhando 

e cinco sujeitos desempregados (já à disposição do mercado de trabalho) pode ser indício 

de que a entrada no mundo do trabalho tende a afastá-los do Ensino Superior, pois nessa 

questão, a escolha de uma opção significa afastar-se, pelo menos temporariamente, de 

outra. Contudo, a articulação entre o mundo do trabalho e os estudos em nível superior 

representa uma possibilidade concreta, de estratégias que podem ser complementares. Em 

outros casos, os sujeitos tentam prosseguir os estudos depois de algum tempo apenas 

trabalhando, sendo a própria atividade profissional uma tentativa de estruturação para 

possibilitar a continuidade dos estudos. 

 

Para que os alunos fizessem um exercício de imaginar o futuro, foram questionados sobre 

o que gostariam que acontecesse daqui a quatro ou cinco anos. A TAB. 12 traz a 

distribuição das respostas de acordo com os diferentes planos de futuro.  

 

TABELA 12 

Principal plano para o futuro dos sujeitos investigados 

Q32. E a médio prazo, daqui a 4 ou 5 anos, você já planejou o que gostaria que acontecesse? 

Opção de resposta 
Sujeitos 

Nº  % 

(A) Gostaria de ter um diploma universitário para conseguir um bom 

emprego 

19 52,8 

(B) Gostaria de prestar um concurso e trabalhar no setor público 8 22,2 

(C) Gostaria de ganhar dinheiro com meu próprio negócio. 3 8,3 

(D) Gostaria de ter um bom emprego. 4 11,1 

(E) Não planejei 2 5,6 

(F) Outro 0 0,0 

Total 36 100,0 
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Na Tab. 12, o dado mais interessante para nossa pesquisa é o seguinte: embora apenas 11 

sujeitos investigados estejam frequentando o Ensino Superior e um ex-aluno fazendo 

cursinho pré-vestibular, 19 pessoas, ou mais da metade dos sujeitos investigados, declaram 

que seu desejo seria ter um diploma universitário daqui a cinco anos. Esses dados podem 

estar relacionados ao fato de que, para alguns sujeitos, ainda persiste um desejo que 

aguarda melhores condições para ser realizado. 

 

Entre os nossos sujeitos, 26 (72,2%) continuaram os estudos depois de terem se formado 

no Ensino Médio. Destes, 17 (47,2%) estavam estudando no momento da aplicação do 

questionário e nove (25%) já haviam parado. Outros 10 (27,8%) não tinham voltado a 

estudar desde a saída do Ensino Médio. Na TAB. 13 segue a distribuição das opções 

marcadas em relação aos cursos frequentados pelos sujeitos que estavam estudando no ato 

da coleta e pelos que frequentaram algum curso depois do Ensino Médio, mas já haviam 

parado. 

 

TABELA 13 

Cursos frequentados pelos sujeitos após o Ensino Médio 

Curso 
Frequenta atualmente Frequentou e parou 

Nº % Nº  % 

Profissionalizante 

Preparatório para vestibular 

Superior 

Língua estrangeira 

Computação ou informática 

Outro 

6 

2 

11 

3 

1 

0 

16,7 

5,6 

30,6 

8,3 

2,8 

0,0 

8 

1 

0 

2 

5 

1 

22,2 

2,8 

0,0 

5,6 

13,9 

2,8 

 

Observa-se, na TAB. 13 um esforço para se qualificarem para o mercado de trabalho. Um 

total de 38,9% dos ex-alunos fez ou estava fazendo cursos profissionalizantes. Destes 

alunos, alguns procuram complementar a formação profissionalizante com cursos de 

computação e informática, pois o conhecimento nessa área tem se tornado uma exigência 

do mercado de trabalho.  

 

Com o intuito de ter mais elementos para entender os obstáculos de realização dos desejos 

e suas escolhas, foi perguntado qual curso ou formação tinha feito mais falta para sua vida 

após o término do Ensino Médio (TAB. 14). A opção “língua estrangeira” foi marcada por 

nove sujeitos (25%), mesma quantidade da opção “curso de informática”. Juntamente com 
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“curso profissionalizante”, que foi escolhida por cinco ex-alunos (13,9%), formam um 

bloco de 63,9% de respostas que tem uma relação mais direta com o mercado de trabalho. 

Outros cinco sujeitos (13,9%) responderam que o “curso preparatório para o vestibular” foi 

o que fez mais falta e dois (5,6%) sentiram falta do “Curso Superior”. Seis sujeitos (16,7%) 

manifestaram que não sentiram faltam de nenhum curso ou formação e nenhum dos 36 

sujeitos escolheu a opção “outro curso”. Observando o conjunto dos resultados, é possível 

concluir que as preocupações relativas à inserção dos sujeitos nas práticas sociais se 

relacionam prioritariamente com o mundo do trabalho.  

 

TABELA 14 

Cursos que os sujeitos investigados sentiram falta após o Ensino Médio 

Q38. Qual curso ou formação fez mais falta para a sua vida, depois que você 

terminou o Ensino Médio? 

Curso 
Sujeitos 

Nº % 

Profissionalizante 

Preparatório para vestibular 

Superior 

Língua estrangeira 

Computação ou informática 

Outro 

Não sentiu falta de nenhum 

5 

5 

2 

9 

9 

0 

6 

13,9 

13,9 

5,6 

25,0 

25,0 

0,0 

16,7 

 

 

4.1.6   Eixo F – Inserção profissional 

 

Os objetivos deste conjunto de questões foram mapear como os sujeitos investigados 

estavam inseridos no mundo do trabalho, no ato da pesquisa. A esse respeito, os resultados 

do questionário nos permitem dizer que 20 sujeitos (55,6%) trabalham e 16 (44,4%) não. 

Dos ex-alunos que trabalham, 15 recebem até um salário mínimo e cinco recebem entre um 

e três salários mínimos. Em termos de profissões, temos três vendedores(as) do comércio, 

duas auxiliares administrativas e o restante distribuído em 14 atividades: artesã, banhista 

de animais domésticos, consultora de vendas, doméstica, esteticista, gerente 

administrativo, jardineiro, manicure, mecânico, pedreiro, professor particular, servidor 

público, técnico em silk screem e vendedora autônoma de cosméticos. 
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4.1.7   Eixo G – Questões complementares 

 

Este eixo é composto por apenas duas questões. A primeira se propõe a investigar quais 

são, na visão dos ex-alunos, as principais contribuições do Ensino Médio para as suas 

vidas. A relação com o Ensino Médio é determinante para a realização das escolhas, por 

isso, entender quais são as principais contribuições do Ensino Médio para a vida desses ex-

alunos pode nos dar alguns indícios das preocupações dos sujeitos em relação ao futuro. 

Foram dadas sete opções para que os sujeitos marcassem, por ordem de importância, as 

três principais. Para análise desta questão, construímos uma pontuação de três pontos para 

a 1ª opção, dois para a 2ª e um para a 3ª. A distribuição das ocorrências pode ser 

visualizada na TAB. 15.  

 

TABELA 15 

Principais contribuições do Ensino Médio segundo os sujeitos da pesquisa 

Q42. Agora, pensando na contribuição do Ensino Médio para a sua vida pessoal, quais são, dos 

itens listados abaixo, as três principais contribuições que você obteve ao realizar o Ensino Médio 

(2º grau)?  (Atenção, indique apenas as três principais alternativas escolhidas) 

Opções de contribuições 

Ocorrência 

segundo posição 
Total de 

ocorrência 
pontuação 

1ª 2ª 3ª 

A) Obtenção de um certificado de conclusão de 

curso /ou de um diploma 
8 5 3 16 37 

B) Formação básica necessária para obter um 

emprego melhor   
3 10 6 19 35 

C) Condições de melhorar minha posição no 

emprego atual   
0 1 3 4 5 

D) Obtenção de cultura geral / ampliação de 

minha formação pessoal   
5 10 2 17 37 

E) Formação básica necessária para continuar os 

estudos em uma universidade / faculdade 
14 4 7 25 57 

F) Fazer muitos(as) amigos(as) / conhecer várias 

pessoas   
0 2 6 8 10 

G) Atender à expectativa de meus pais sobre 

meus estudos   
1 1 5 7 10 

 

Os resultados mostram que a maior contribuição do Ensino Médio é a formação básica 

necessária para a continuidade dos estudos no Ensino Superior (57 pts). O que pode ser um 

resultado com efeitos ambíguos. Por um lado, se o sujeito tem projetos claros de 

continuidade dos estudos e domínio das regras do jogo escolar, significando o Ensino 
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Médio uma ponte para o Ensino Superior, isso tem como consequências o melhor 

enfrentamento das dificuldades da escolarização. Por outro lado, se não há uma intenção de 

dar prosseguimento aos estudos, essa significação desvaloriza o Ensino Médio e o esvazia 

de sentido, tornando árdua a permanência do aluno na escola.  

 

Com pontuação inferior (37 pts), temos a formação pessoal e a obtenção de um diploma. A 

formação pessoal está relacionada à aquisição da cultura requerida para transitar melhor 

pelos espaços da sociedade moderna. A obtenção de um diploma pode apontar para a visão 

de que o Ensino Médio tem um fim em si mesmo, tornando-o sem sentido para os sujeitos. 

Por outro lado, essa visão pode estar relacionada com a necessidade de certificação que o 

mercado de trabalho exige. Com uma pontuação um pouco menor (35 pts), temos uma 

referência direta à ideia de que o Ensino Médio representa uma formação básica necessária 

para obter um emprego. Opções de respostas ligadas à ampliação dos vínculos sociais, 

atendimento às expectativas familiares e às melhorias de posição no emprego atual, estão 

em um patamar de importância menor para os sujeitos investigados. 

 

A segunda questão proposta neste eixo tem como objetivo levantar os significados 

associados a “fazer um Curso Superior em uma universidade pública”. A importância 

dessa questão está em procurar os primeiros indícios que possam apontar para um 

agrupamento específico de representações que serão mais trabalhadas na segunda fase 

(entrevistas semiestruturadas). A TAB. 16 descreve as respostas dos nossos sujeitos.  

 

TABELA 16 

Significados associados a fazer um Curso Superior em universidade pública 

Q43. Para você, fazer um Curso Superior em uma Universidade Pública: (Atenção: indique apenas 

as duas principais alternativas escolhidas) 

Opções Ocorrência 

segundo posição T 

pontuação 

1ª 2ª 

A) É meu sonho, vou realizá-lo. 13 7 20 33 

B) Gostaria, mas é muito difícil. 4 8 12 16 

C) Melhor caminho para a realização profissional. 12 12 24 36 

D) Seria o mesmo que cursar uma particular. 2 3 5 7 

E) Tanto faz, para mim não é importante. 1 0 1 2 

F) Curso Superior não é para mim. 1 0 1 2 

G) É muita responsabilidade para mim. 1 2 3 4 

Nota: Pontuação conforme posição em que foi optado: 2 pontos para 1ª opção e 1 para a 2ª. 
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Percebe-se que duas opções se sobressaem. Inicialmente, a associação da realização 

profissional com o ingresso em uma universidade pública (36 pts), e logo em seguida, o 

ingresso na instituição como um sonho a se realizar (33 pts). O primeiro nos traz, mais uma 

vez, a perspectiva de como essas representações sociais são constituídas em função da 

emergência em lidar com a inserção no mundo do trabalho. A universidade se coloca como 

uma ponte para fazer a transição do universo escolar para o mundo profissional. O segundo 

coloca o ingresso na universidade pública como uma espécie de meta e mostra como ele é 

um desejo presente na vida de alguns sujeitos.  

 

 A opção que aponta para a impossibilidade de realizar o desejo de ingressar na 

universidade pública foi feita por um terço dos sujeitos, somando 16 pts, o que significa 

que existem significações construídas pelos sujeitos que se articulam com as barreiras 

objetivas. Os ex-alunos além de serem conscientes de que tiveram uma formação escolar 

que dificulta a obtenção de bons resultados nos vestibulares das universidades públicas, 

constroem uma representação de que superar essas dificuldades é uma tarefa quase 

impossível. O que nos permite formular a hipótese, que será examinada posteriormente, de 

que essas representações constituem barreiras simbólicas que interferem no destino dos 

sujeitos. 

 

4.1.8   Síntese das escolhas de vida após o Ensino Médio 

 

Todos esses dados nos dão um panorama geral sobre perfil, escolhas, ambiente social, 

opiniões e decisões dos sujeitos de nossa pesquisa. Mas é necessário que se faça uma 

síntese objetiva para responder uma questão fundamental de nossa investigação: quais 

foram as escolhas de vida efetuadas por esses ex-alunos do Ensino Médio? O termo 

“escolhas” aqui tem um sentido pragmático de escolhas efetivas feitas ao longo de dois 

anos de vida pós-Ensino Médio que culminaram na ocupação de um papel social. Observa-

se que nem sempre essas escolhas refletem o desejo dos sujeitos, mas são reações de 

enfrentamento das condições reais de inserção nas práticas sociais.  

 

Em relação à universidade pública, sete prestaram vestibular e foram aprovados, 14 

prestaram vestibular e não obtiveram êxito, e outros 15 não prestaram vestibular. 
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Ampliando a questão das escolhas, podemos dizer sobre os nossos sujeitos que parte 

ingressou no Ensino Superior, sendo sete na universidade pública e quatro em instituições 

privadas. Dos que não ingressaram no Ensino Superior, 16 sujeitos estão trabalhando em 

atividades diversas. Sem trabalhar, mas estudando em cursos profissionalizantes havia 

cinco sujeitos, sendo que um fazia também um curso pré-vestibular. Outros quatro estavam 

à disposição do mercado de trabalho, mas desempregados. 

 

Os 36 sujeitos não constituem uma amostra representativa da totalidade de formandos de 

2007 de sua escola. Contudo, é possível fazer algumas considerações. Primeiramente, há 

um movimento grande rumo ao Ensino Superior e à universidade pública, uma vez que 22 

ex-alunos se esforçaram por meio de 33 tentativas (vestibulares) para entrar no Ensino 

Superior. Até o momento, a metade teve êxito. Dos 21 sujeitos que tentaram entrar em uma 

universidade pública, um terço conseguiu, o que demonstra uma dificuldade, por um lado, 

mas por outro, a possibilidade real de se fazer a transição da escola pública para a 

universidade pública. Outra consideração é o fato das atividades de quase todos os sujeitos 

estarem, de alguma forma, relacionadas ao mundo do trabalho. Os sujeitos estão 

trabalhando, buscando qualificação ou já se qualificaram para melhorar suas chances no 

mundo do trabalho. Apenas um dos sujeitos não lançou mão dessas estratégias. Esses 

dados corroboram a discussão que permeia este estudo, na qual o trabalho se apresenta 

como um dos pontos mais importantes na vida dos jovens entre 18 e 24 anos 

 

4.2   Razões das escolhas e estratégias dos Grupos N e U 

 

Nesta parte do trabalho apresentaremos os resultados que respondem a dois objetivos 

específicos da pesquisa: 1) quais as razões das escolhas dos sujeitos e 2) quais estratégias 

foram utilizadas para efetivá-las. Para cada grupo haverá inicialmente uma apresentação 

dos sujeitos na qual constarão as escolhas, razões e estratégias individuais. Posteriormente, 

será feito um levantamento de elementos que emergiram como pontos de análises 

referentes às razões das escolhas e às estratégias utilizadas. Ao final, faremos uma 

comparação entre os Grupos N e U. 
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4.2.1   Apresentação individual dos sujeitos do Grupo N 

 

Rose
32

  

Rose tem 22 anos e é a única de nossos sujeitos que tem filho e vive com um companheiro. 

A entrevista ocorreu na universidade e pareceu ao entrevistador ser extremamente tímida e, 

por vezes, um pouco confusa, fornecendo, inclusive, algumas informações contraditórias. 

Rose foi classificada, de acordo com os dados, como pertencente à classe D. O pai e a mãe 

tinham concluído o antigo curso primário e ela foi a primeira da família a concluir o 

Ensino Médio. Fez toda a sua escolarização em estabelecimentos públicos e faz uma 

avaliação bastante positiva do Ensino Médio, enfatizando, sobretudo, que a escola a ajudou 

a perder um pouco da timidez. 

 

Rose estava, nesse momento, em um emprego temporário, no qual ela não via a menor 

perspectiva de permanecer, embora quisesse continuar. Declara que, após o Ensino Médio, 

não fez nada, não trabalhou e nem fez concursos. Diz que não teve tempo. Mostra 

desânimo e certa frustração ao falar sobre o assunto: “[...] Não deu nada para mim”. O 

emprego temporário foi conseguido no comércio, por meio de um convite, em função das 

vendas de final de ano. Ela já havia trabalhado na loja, quando estava no Ensino Médio. 

Sobre a universidade pública, em certos momentos ela manifestou desejo de ingressar em 

outros citou não compreender a dinâmica e a função instituição.  

 

Rebeca 

Rebeca tem 21 anos, trabalha no comércio e vive com os pais. Na entrevista, ocorrida em 

sua casa, seu pai ficou ao lado do entrevistador o tempo todo. Talvez, em função disso, ela 

não desenvolveu muito as respostas, demonstrando dificuldade de evocar a sua memória. 

Segundo o critério Brasil, Rebeca pertence à classe D. O nível de escolarização do pai é o 

antigo curso primário completo, e a mãe, por sua vez, cursou o primário, mas não o 

concluiu. A entrevistada fez toda a escolarização em escola pública, sendo que, até a 

sétima série, estudou em São Paulo – SP. Diz ter boas lembranças do Ensino Médio e 

atesta sua qualidade associando esta à rigidez, ao fato desse nível de escolaridade exigir 

mais do aluno. Afirma que a escola deveria ter algum tipo de orientação profissional, que 

propiciasse ao aluno do Ensino Médio um momento de reflexão sobre o futuro. No círculo 

                                                             
32 Para preservar a identidade dos sujeitos entrevistados, os nomes utilizados são fictícios. 
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familiar mais amplo, há poucas pessoas que completaram esse nível de escolarização, 

contudo, recentemente sua irmã concluiu um curso de graduação numa faculdade 

particular. 

 

Rebeca já estava inserida no mercado de trabalho, mas diz que o fez com grandes 

dificuldades. Segundo ela, até os 18 anos trabalhou em um projeto social de inserção de 

menores da Prefeitura Municipal, mas, após ter completado a idade limite, ficou dois anos 

desempregada. Lançando mão de estratégias de qualificação, para facilitar a inserção no 

mundo do trabalho, fez cursos de inglês e informática, mas estes não supriam, segundo a 

entrevistada, a necessidade de experiência exigida pelo mercado: “[...] mesmo com você 

tendo o curso, eles exigem mais experiência.”.  

 

Na entrevista, diz que pretende fazer um Curso Superior, que ainda não havia tentado 

vestibular em função de ficar com uma matéria pendente no Ensino Médio, e mesmo 

depois de ter fechado tal matéria, ainda se sentiu despreparada para enfrentar esse exame. 

Além disso, São João del-Rei não oferece o curso que ela gostaria de fazer: Fisioterapia. 

Embora comente que um Curso Superior faça parte de seus objetivos, seus planos mais 

imediatos consistem em tentar uma vaga para um curso técnico federal. Pareceu-nos na 

fala de Rebeca, que as causas de suas escolhas são as contingências que a afastaram, 

temporariamente, do mundo escolar. O mundo do trabalho aparece como uma opção 

inevitável. 

 

Regina 

Também com 21 anos, é manicure e vive com os pais. A entrevista ocorreu em sua casa e 

ela pareceu-nos estar à vontade, discorrendo bastante sobre as perguntas. Em relação à 

escolaridade dos pais, sua mãe concluiu o antigo curso primário e o pai tem o Ensino 

Fundamental completo. Sua família enquadra-se na classe C1. Sempre foi aluna de 

instituições públicas e avalia muito positivamente o Ensino Médio, tecendo vários elogios 

à escola. Entretanto, em outro momento da entrevista, declara que, por não estar mais 

dando conta do ofício escolar, teve muita dificuldade para terminar o Ensino Médio: “[...] 

aí, eu ia com muito custo... sempre faltava de aula... [dizia] num tô aguentando mais, não 

sei o quê... mas eu fui”. Mesmo assim, não faz crítica direta à instituição. No círculo 

familiar mais amplo, somente um tio concluiu o Ensino Médio, e recentemente, já mais 

velho, um Curso Superior. Na entrevista, Regina também comenta que sua madrinha 
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terminou a graduação, mas desistira do magistério e se dedicava às atividades de manicure. 

Essa madrinha se destaca como uma referência, pelo número de vezes que foi citada e pela 

expressão afetiva nestes momentos.  

 

De todas as entrevistadas do Grupo N, foi a que demonstrou maior satisfação com a 

escolha realizada, dando a impressão de que elaborou melhor que os outros sujeitos a 

questão da transição da escola para o mundo do trabalho. Contudo, na sua história, a 

atividade de manicure aparece como uma descoberta casual num contexto bem peculiar. 

Conforme conta Regina, após o Ensino Médio, a primeira preocupação foi finalizar 

matérias que haviam ficado em aberto, recorrendo ao SENAI
33

 para concluí-las. Após ter 

fechado as pendências do Ensino Médio, sua preocupação era trabalhar para poder pagar 

um curso profissionalizante, porém, antes de se inserir no mercado, sofreu um grave 

acidente que a deixou de repouso por alguns meses. À procura de passatempo, nessa fase, 

descobriu o talento e o prazer de ser manicure, passando, desde então, a se dedicar à 

atividade. 

 

No momento, entrar para uma universidade não está nos planos de Regina e, mesmo com a 

pressão externa, essa não é sua opção: “[...] Todo mundo pergunta – ah... você tem que 

fazer, não sei o quê... mas eu não tenho vontade”. Entretanto, afirma que futuramente pode 

mudar de ideia e vir a fazer um Curso Superior, citando o tio como exemplo, mas 

compreende que ainda não é a hora. Fala bastante da falta de apoio paterno, incentivo 

financeiro para a continuidade de sua formação, de sua qualificação. Diz que os pais foram 

criados em outro contexto, no qual os filhos tinham que assumir suas próprias despesas.  E 

comenta: “[...] talvez meu pai podia ter investido mais em mim.”. Ela declara ainda que 

usará de estratégias diferentes quando tiver seus filhos: “[...] eu vou fazer de tudo pra ele 

[seu filho], eu vou incentivar, eu vou pôr num cursinho, no inglês, numa coisa, uma 

dança...”. Dá a entender que, embora considere não se enquadrar atualmente no perfil de 

estudante, valoriza a longevidade escolar. Ao mesmo tempo, dá ênfase ao fato de que já 

estava cansada da escola e demonstra grande satisfação com a atividade de manicure, que 

parece lhe proporcionar grande realização pessoal. Com exceção de Regina, a satisfação 

com a atividade atual, só foi explicitada por integrantes do Grupo U. 

 

                                                             
33 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – instituição que oferece cursos profissionalizantes 

em São João del-Rei. 
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Raquel 

Raquel tem 20 anos, e mora com os pais. Faz Curso Profissionalizante e trabalha como 

banhista em um Pet Shop, local onde foi realizada a nossa entrevista, aproveitando uma 

folga no seu horário de almoço. Inicialmente, demonstrou certa timidez, mas, à medida que 

ia transcorrendo a entrevista, ficou à vontade, e, mostrando-se muito solícita, desenvolveu 

bem as respostas. Em relação ao critério Brasil, sua família foi classificada como C1. Os 

pais possuem o antigo curso primário completo. Ela faz uma avaliação bastante elogiosa da 

escola, diz ter só coisas boas para falar, mas, ao longo da entrevista, faz algumas críticas 

pontuais à atuação de alguns professores e ao fato da escola explorar insuficientemente 

atividades de formação profissionalizante, como inglês e informática. Na família, de forma 

mais ampla, ninguém havia cursado Ensino Superior. Poucos concluíram o Ensino Médio e 

alguns não têm o Ensino Fundamental completo. 

 

A escolha de Raquel também tem relação com um cansaço após o Ensino Médio, com uma 

estafa de escola e a necessidade de um tempo para renovar as forças. “[...] eu formei em 

2007 e aí depois eu parei e não queria saber de escola pra nada”. Enquanto descansava do 

mundo escolar, ficou cuidando dos avós que estavam doentes. Depois de aproximadamente 

um ano e meio, eles vieram a falecer e ela se viu compelida a voltar a estudar e entrar para 

o mercado de trabalho. O trabalho foi conseguido de forma casual. Sua mãe encontrava-se 

dentro de um estabelecimento e ali, ouviu a proprietária dizer que estava precisando de um 

funcionário para uma determinada função. A mãe de Raquel falou sobre sua filha. Após 

levar seu currículo até lá, Raquel fez a entrevista e passou pelo período probatório, sendo 

aprovada para o cargo. Não se pode considerar esse fato como sendo de total casualidade, 

pois ela já havia tomado a decisão de entrar para a população economicamente ativa, e 

estava disponível para o mercado, atenta ao surgimento das oportunidades para conseguir 

sua inserção. Na época em que nos concedeu a entrevista, já havia nove meses que 

trabalhava nesse local, e dizia gostar da ocupação embora, para ela, isso fosse visto como 

uma inserção transitória. Sentia necessidade de se posicionar melhor no mercado: “[...] 

assim... eu gosto do que eu faço, sabe? Mais eu não pretendo ficar só nisso”. Raquel 

também estava fazendo um curso profissionalizante de Secretariado. Citava o curso com 

bastante entusiasmo e dizia querer seguir na profissão de secretária. Esse curso era gratuito 

e, a priori, seria apenas para quem ainda não havia cursado o Ensino Médio. Entretanto, os 

coordenadores abriram uma exceção e Raquel aproveitou a oportunidade. Assim, 

trabalhava durante o dia e estudava à noite, todos os dias da semana. 
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Ela comenta que, no futuro, irá tentar ingressar numa universidade pública. Embora tenha 

declarado que não quis estudar após a formatura do Ensino Médio, explica que agora 

estava novamente disposta a continuar seus estudos. Disse que quando fosse prestar 

vestibular, ia escolher a instituição pública em função dos altos preços das instituições 

particulares. 

 

Rita 

Com 19 anos, trabalha como secretária em uma entidade filantrópica vinculada a uma 

instituição religiosa, e mora com os pais. Sua entrevista foi realizada no local de trabalho e 

ela não nos pareceu muito à vontade com as perguntas. Foi concisa e sintética nas 

respostas. Segundo os dados coletados, sua família pertence à classe D. Pai e mãe 

concluíram o antigo curso primário e entre outros parentes, possui alguns tios formados no 

Ensino Médio e ninguém cursou faculdade. Rita fez toda sua escolarização na escola 

pública, faz boa avaliação do Ensino Médio, não apresentando nenhum pormenor. 

 

Inicialmente escolheu dar uma pausa nos estudos: “[...] eu saí dali [Ensino Médio] não 

quis fazer vestibular nem nada, resolvi ficar um ano parada, nem trabalhar nem nada”. 

Ela comenta que a opção era ficar “fora dos estudos” e que não haveria problemas em 

trabalhar, mas a mãe a solicitou nos serviços domésticos e ela ficou durante um ano 

ajudando a mãe. Depois se inseriu no mercado de trabalho. O trabalho atual, exercido 

durante o turno da tarde, teria sido conseguido por indicação de membros da instituição da 

qual ela também faz parte. Contudo, ela se mostra otimista em relação à sua inserção no 

mundo do trabalho: “[...] apareceu essa oportunidade de emprego aqui, que eu fui 

indicada. Não, mas fora isso também se eu não tivesse aqui eu já estaria em outro lugar, 

já teria procurado outro emprego”. Rita diz que, no futuro, pretende fazer uma faculdade e 

se formar, e de preferência, que seja em um curso que lhe permita realmente atuar na área. 

Para ela, não há diferença entre a instituição pública e a privada. 

 

Ruth 

Ruth é artesã, tem 19 anos e mora com a mãe e irmãos. Sua entrevista ocorreu no Serviço 

de Psicologia Aplicada (SPA), da Universidade Federal de São João del-Rei. Ela nos 

pareceu bastante solícita na entrevista, desenvolvendo e refletindo sobre as respostas. A 

mãe possui o antigo curso primário completo e conforme o CCEB, sua família foi 

classificada como C2. Seus avós maternos e paternos são analfabetos. Ela e uma tia, ambas 
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da mesma geração, foram as primeiras da família a concluírem o Ensino Médio. Não há 

ninguém com Curso Superior. Sempre foi estudante de escola pública e faz uma avaliação 

muito positiva do Ensino Médio. Como já ocorrido em outras entrevistas, Ruth diz não ter 

nada a reclamar da escola, mas, no decorrer da entrevista, faz referência a um ponto 

negativo. Aponta a inatividade nas aulas de educação física como algo ruim. Ela é mais 

crítica consigo mesma do que com a escola: “[...] não que a escola faltou, eu que faltei pra 

escola”. 

 

Ruth comenta, de forma explícita, que não queria trabalhar na atividade atual, pois gostaria 

de continuar estudando e fazer um Curso Superior. Mas diz que não teve escolha: com a 

separação de seus pais, teve que arrumar um trabalho para ajudar sua mãe. Como 

estratégia, enviava currículos para as empresas que poderiam contratá-la: “[...] mandei 

currículo pra cidade inteira [ênfase], onde você procurar tem meu currículo lá.”. Aí 

apareceu uma oportunidade próxima à sua casa, para trabalhar com artesanato. Ela fez o 

período de teste e conseguiu a vaga. Percebe-se que a escolha de Ruth corrobora o 

encontrado por Zago (2000), em outro estudo. A despeito dessa condição, a autora 

argumenta que a mobilização familiar é voltada, em primeiro lugar, para a sobrevivência, 

e é graças ao rendimento coletivo do grupo, decorrente do trabalho de seus integrantes, 

que este tenta assegurar suas necessidades básicas (Ibid., p.26). Em certos casos, como o 

da nossa entrevistada, essa prioridade da sobrevivência inviabiliza ou adia o sonho da 

continuidade escolar. Com relação à universidade pública, ela afirma que ainda não teve 

oportunidade, mas que é seu sonho cursar “uma federal”. Das entrevistadas do Grupo N, 

Ruth foi quem falou com maior clareza sobre a universidade pública. Afirmou, também, 

que pretende entrar em um cursinho preparatório para o vestibular, no próximo ano. 

 

4.2.2   As razões das escolhas do Grupo N 

 

Como o foco desta investigação é a relação desses ex-alunos com a universidade pública, 

as perguntas sobre as escolhas de futuro tiveram como referência a continuidade dos 

estudos em uma universidade pública. Geralmente os sujeitos relatavam uma razão 

principal para sua escolha e a reforçavam ou a complementavam com outros detalhes de 

influência. Como pode ser visto na caracterização dos sujeitos, os principais motivos para 

não escolherem tentar entrar em uma universidade pública foram, o “cansaço escolar”, 

citado por três sujeitos; a não conclusão total do Ensino Médio, em um caso; a necessidade 
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de ir para o mercado de trabalho, em outro, e uma última ex-aluna, Rose, teve dificuldades 

em apontar os motivos de sua escolha. Em sua fala, os motivos da escolha que 

sobressaíram foram, a falta de condições materiais e o não conhecimento das 

possibilidades. 

 

Um primeiro elemento que emerge nas entrevistas do Grupo N é o número de declarações 

de “cansaço” em relação ao Ensino Médio, o que teria levado os sujeitos a optarem por 

ficar um tempo fora do mundo escolar. Três entrevistadas citaram esse cansaço, o “querer 

dar um tempo”, como principal motivo de suas escolhas. Utilizando como referência a 

teoria das representações sociais, pode-se dizer que o “cansaço escolar” sentido pelos 

alunos e reconstruído nos diálogos sociais orienta e serve como justificativa para um 

período (longo ou curto) fora do mundo escolar após o Ensino Médio, ou para o total 

abandono deste. De forma objetiva, esse cansaço pode estar relacionado, além de questões 

pessoais dos sujeitos, com a dificuldade da implementação de um modelo escolar que se 

pretende que seja uma escola “para todos”. A precariedade da escola pública, que tem 

impacto maior nos jovens das camadas populares, é apontada por Schwartzman & Cossío 

(2007) como um dos motivos do abandono escolar precoce, o que não aconteceu com 

nossos sujeitos, mas, no caso de Regina, foi desejado: “[...] eu formei o terceiro. Mas o 

terceiro [ano] foi uma peleja. Por que eu não gostava de ir na aula não. Eu tava doida pra 

sair da escola, eu já não tava aguentando mais” [grifo nosso]. Contudo, não parece ser o 

melhor caminho creditar ao “cansaço” desses ex-alunos a qualidade da escola, uma vez que 

todos os sujeitos entrevistados a avaliavam de forma positiva. Ressalta-se que a referida 

escola é a terceira
34

 instituição pública da cidade (num total de oito) com melhores 

resultados no ENEM de 2008 (INEP, 2010a). Todavia, apesar da qualidade da escola, 

ainda estamos diante de um modelo que tem dificuldades em atender à diversidade de 

perfis de alunos que ingressam na escola pública.  

 

Um outro ponto é o fato de apenas uma entrevistada afirmar ter feito sua escolha em 

função da necessidade de trabalhar para ajudar em casa. Coincidentemente, foi o sujeito do 

Grupo N que demonstrou maiores conhecimentos e interesse sobre a universidade pública 

e sua dinâmica. A questão da concorrência entre o mundo do trabalho e o mundo escolar 

precisa ser examinada com mais cuidado. No caso de Ruth, a entrevistada parece ter uma 

                                                             
34 Utilizando apenas as médias do Ensino Médio Regular, pois a referida escola não tem Educação de Jovens 

e Adultos. 
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reflexão sobre a sua situação e, por isso, explicita com maior clareza o problema 

vivenciado. Regina, por sua vez, quando declarou que seu plano era fazer um curso 

profissionalizante disse que, para tanto, teria primeiramente que ir para o mercado de 

trabalho, a fim de conseguir fundos para o estudo. Rose, mesmo parecendo-nos não 

compreender bem o jogo escolar, cita a falta de recursos como impedimento de 

continuidade dos estudos: “[pretendia] tentar uma faculdade... mas como a gente não tem 

condições, aí a gente fica aí esperando [risos tímidos], uma vaguinha, alguma coisa.”.  

 

A falta de condições materiais aparece de forma secundária nas entrevistas dos outros 

sujeitos. Em seu estudo, Cidral (2000) percebeu que, para os adolescentes provenientes da 

escola pública, as condições sócio-econômicas de suas famílias dificultam a escolha de 

uma profissão que implique no ingresso em um Curso Superior ou em outros cursos de 

formação profissional (p.153). No caso de Rita e da mesma forma, no de Rebeca, a 

continuidade dos estudos é um plano para o futuro, mas sabendo que jovens das camadas 

populares estão mais na dimensão da reação às oportunidades do que do planejamento da 

vida escolar (Portes, 2000; Viana, 2000 e Zago, 2000), infere-se que, conforme os 

desdobramentos na vida dos sujeitos ou em sua relação com o mundo do trabalho, eles 

podem se ver impelidos a se dedicar mais ao trabalho e não voltar ao mundo escolar. 

Todos esses aspectos, mesmo quando não explicitados, como no caso de Ruth, contribuem 

para o entendimento de que o mundo do trabalho concorre com as possibilidades escolares, 

e da mesma maneira que pode servir de justificativa para trazer os ex-alunos da escola 

pública para a universidade pública, pode contribuir para afastá-los dessa possibilidade. 

 

Há uma última questão das escolhas que deve ser mais bem explorada. Das seis ex-alunas 

do Grupo N, cinco manifestam interesse de ainda cursarem o Ensino Superior, seja em 

instituição pública ou particular, mas com maior preferência para a primeira. Algumas 

entrevistadas parece-nos ter pouco conhecimento da instituição que desejam entrar no 

futuro. Nesse contexto, chama a atenção o fato de Regina caminhar em outro sentido, ao 

assumir com tranquilidade a opção de não estudar e preferir trabalhar, mesmo sabendo que 

socialmente sua escolha enfrenta resistências. As outras entrevistadas pareciam-nos ter 

feito escolhas temporárias, adaptando-se às contingências. Regina, por sua vez, cita sua 

preferência em termos definitivos, demonstrando satisfação e prazer na atividade atual. 

Fica-nos a impressão de que no Grupo N, ela foi o sujeito que melhor elaborou a transição 
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do Ensino Médio para as novas fases da vida, demonstrando uma convicção em sua 

escolha, só observada em alguns sujeitos do Grupo U. 

 

4.2.3   As estratégias do Grupo N 

 

No momento das entrevistas, todas as ex-alunas estavam no mercado de trabalho, mesmo 

que de forma temporária, como no caso de Rose ou de forma autônoma, como Regina, que 

era manicure. Raquel, além de trabalhar, tinha voltado a estudar, refazendo de forma 

voluntária o Ensino Médio, mas com viés profissionalizante, o que a qualificaria para 

exercer a função de secretária. As estratégias, como puderam ser vistas na caracterização 

dos sujeitos, foram as mais diversas, envolvendo procura direta nas empresas, distribuição 

de currículos, aumento da qualificação com cursos de inglês e informática, indicação de 

grupo social comum, convite de estabelecimento onde já havia trabalhado, entre outros. 

Examinando o conteúdo explícito das entrevistas, dá a entender que alguns sujeitos foram 

mais proativos que outros, movimentando-se mais em busca da sua inserção no mercado de 

trabalho. A entrada na PEA parece ser o ponto mais importante das estratégias, pois o 

principal movimento das ex-alunas parece ter sido o de se colocar à disposição do 

mercado, entendendo que deveriam trabalhar: “[...] formei no terceiro em 2007. Aí em 

2008 eu precisei começar a trabalhar né, porque aí a minha mãe sozinha não ia dar 

conta.” (Ruth). E trabalhar e estudar, como é o caso de Raquel: Aí ela faleceu [a avó que 

ela cuidava] e eu falei assim – num posso ficar parada né? Aí vou ver se arrumo um 

serviço pra mim, volto a estudar... que faz falta, muita falta.”. Parece-nos que após a 

decisão de entrar para o mercado de trabalho, as oportunidades de inserção profissional são 

mais facilmente percebidas e, em função da necessidade, dificilmente desperdiçadas. 

 

Em casos como os de Rebeca, Rose e Ruth, a falta de experiência, que é problema 

recorrente na inserção dos jovens no mundo do trabalho (Rocha, 2008), parece pesar 

desfavoravelmente: “[...] pra quem não tem experiência... tipo em vendas ou qualquer 

outra experiência não tem oportunidade. Aí foi bem complicado... encontrar [emprego]” 

(Rebeca). A falta de qualificação pode ser mais facilmente resolvida do que a falta de 

experiência. Em uma situação de baixa oferta de empregos, o diploma do Ensino Médio 

parece não ajudar tanto, o que torna evidente a necessidade de experiência para a 

colocação mais rápida no mercado. O problema a ser resolvido pelos sujeitos passa a ser, 

então, conseguir vivenciar a primeira experiência profissional.  
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Enfim, nossos resultados corroboram as pesquisas que apontam para a dificuldade que os 

jovens têm de se colocar no mercado e o peso que a falta de experiência, conjugada com a 

baixa qualificação tem nesse processo (Camarano et al, 2003; Branco, 2005; Raitz & 

Petters, 2008; Rocha, 2008). 

 

4.2.4   Apresentação individual dos sujeitos do Grupo U 

 

Robson 

Robson é estudante de Educação Física, está com vinte anos e mora com a mãe e a irmã. 

Sua entrevista ocorreu na Universidade. Robson pareceu-nos muito objetivo, porém, 

solícito, respondendo a todas as questões que lhe foram apresentadas. Sua família é 

classificada como B2, segundo o CCEB e, tanto o pai quanto a mãe têm o Ensino Superior 

completo. Aliás, ao ampliar o círculo, percebe-se que ele faz parte de uma família com 

nível alto de escolarização. A começar pelas avós, pois ambas cursaram o Ensino Médio 

completo e uma das avós exerceu o Magistério. Entre os tios, todos cursaram o Ensino 

Médio, e sete chegaram a concluir o Ensino Superior. Robson sempre estudou em escola 

pública. Afirma que, no Ensino Médio, foi um aluno regular, e avalia positivamente a 

escola onde cursou. Acha que o inglês oferecido poderia ser melhor. 

 

Segundo Robson, a vontade de cursar a graduação em Educação Física era antiga e ele 

conseguiu entrar no curso em sua primeira e única tentativa: “[...] sempre tive vontade de 

fazer Educação Física. Tentei e consegui.”. Para ele, a escolha por uma universidade 

pública se deu em função da gratuidade. A estratégia usada foi fazer um cursinho 

preparatório para o vestibular concomitante ao último ano do Ensino Médio. O cursinho 

que fez, durante um ano, era particular, e seu tio é quem pagava as mensalidades. No 

momento, ele se dedica integralmente aos estudos e pretende lecionar após se formar. 

  

Rafaela 

Rafaela tem 20 anos, faz o curso de Pedagogia e é estagiária em uma escola de informática. 

Ela nos recebeu na casa em que mora com os pais e nos deixou muito à vontade para a 

entrevista, desenvolvendo bastante as respostas, e ao final, elogiou a iniciativa da pesquisa. 

Sua família encontra-se na classe C1, conforme o CCEB. O pai concluiu o antigo curso 

primário e a mãe completou o Ensino Médio. No restante da família, a maioria não fez o 

Ensino Médio, mas alguns concluíram essa etapa e um tio cursou o Ensino Superior. Ela 
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também declarou ter uma prima mais velha que já havia concluído o Ensino Superior. 

Rafaela sempre estudou em escolas públicas e, dos nossos doze entrevistados, é a única 

que não faz uma boa avaliação do Ensino Médio: “[...] Eu pelo menos não tive muita base, 

o que eu sei é o que eu sabia de quinta à oitava. Do primeiro ao terceiro ano não 

acrescentou muito... é muito bagunçado, eu não sei. Acho que eles levam muito na corda 

bamba também.”. Como outros entrevistados, ela também critica a forma como é 

trabalhada a disciplina de inglês no Ensino Médio: “[...] o inglês... se eles soubessem 

aproveitar o tempo que a gente tem na escola, três anos dava para aprender bastante... e 

eu pelo menos saí e não sei nada. 

 

Para ela, inicialmente o Ensino Superior não era meta prioritária, sua vontade era de 

trabalhar e estudar. Contudo, sua mãe parece ter influenciado na decisão de priorizar a 

graduação: “[...] minha mãe sempre fala – primeiro estudar!”. Segundo Rafaela, o apoio 

familiar é sempre, em primeiro lugar, no sentido da implementação da formação escolar. A 

opção de trabalhar é pessoal, para ter seu próprio dinheiro. Mas, caso não esteja dando 

conta das duas atividades simultaneamente, pode optar por parar de trabalhar que será 

amparada pela família. Comenta que teve dificuldades na hora de escolher o curso, e em 

sua fala, ainda paira alguma insegurança em relação à escolha: “[...] Eu sei que é 

importante, mas até hoje eu não sei se é isso mesmo né? Mas aí se não der depois a gente 

faz outra coisa”. Rafaela também foi aprovada no curso de administração de uma 

faculdade particular, mas optou pela universidade pública. Essa opção se deu em função do 

capital simbólico representado pelo diploma da instituição pública, que segundo ela, pode 

ser decisivo no mercado: “[...] Porque no currículo de quem formou na universidade 

pública e quem formou na privada... com certeza você que formou na pública, você vai ser 

escolhido”. Ela sempre teve bom rendimento escolar e durante o Ensino Médio não 

trabalhava, dedicava-se exclusivamente à escola. Esse parece ser o fator que favoreceu sua 

entrada na universidade, pois não descreveu nenhuma estratégia específica. Frequentou, 

durante um tempo mínimo, um curso noturno oferecido pela própria escola, cujo objetivo 

era preparar os alunos para o vestibular, mas que, segundo alguns entrevistados, não foi 

adiante
35

 e por isso mesmo, para ela não conta como estratégia. Rafaela passou no 

vestibular na primeira tentativa. A vaga do estágio no qual ela trabalha atualmente foi 

                                                             
35 Segundo alguns entrevistados do Grupo U, a escola fez uma tentativa de oferecer um curso noturno para os 

alunos que iam tentar vestibular, mas não teve muito sucesso. Conforme relatos, teria durado por volta de 

dois meses e funcionado mais como uma monitoria que como um preparatório para vestibular. 
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conseguida através de um programa de estágios ligado à Associação Comercial da cidade. 

Para assumir o estágio, ela precisou deixar um emprego com carteira assinada no qual 

trabalhava desde que fez o vestibular. Estava tendo problemas no emprego e avaliou que 

no estágio, embora com um rendimento menor, o trabalho com crianças tinha conexão com 

o curso de Pedagogia. 

 

Ricardo 

Com idade de 19 anos, Ricardo faz o curso de Ciência da Computação e se dedica 

integralmente à graduação. Ele mora com a mãe e outros parentes. A entrevista foi feita no 

SPA da Universidade Federal de São João del-Rei e ele pareceu-nos tímido e sintético. A 

família faz parte da faixa B2. A mãe concluiu o antigo curso primário e o padrasto tem o 

Ensino Médio completo. Segundo Ricardo, há poucos na família com o Ensino Médio 

completo e ele foi o primeiro a entrar no Ensino Superior. Ele fez todo o ensino básico em 

escola pública. Avalia muito bem o Ensino Médio e ressalta a seriedade que teve enquanto 

estudava: “[...] tem gente que leva assim né [de forma descompromissada]... mas eu... eu 

não, eu fiz direito e não reclamo de lá não”. 

 

Ricardo não sabe precisar quando apareceu o desejo de cursar o Ensino Superior, mas na 

sua fala aparece uma motivação social que o ajudou a assumir tal projeto: “[...] todo mundo 

fala – estudar, estudar. Eu acho que isso mesmo, tem que estudar, conseguir um bom 

emprego e tal. Por que sem faculdade hoje, não consegue nada não. A formação escolar 

aparece como um meio para se qualificar e conseguir uma melhor inserção profissional. A 

sua estratégia foi aproveitar ao máximo o Ensino Médio. Considera o sucesso dessa 

estratégia ao declarar a facilidade que teve no processo seletivo: “[...] aí eu fiz vestibular 

[e]  eu achei até tranquilo”. Ele passou pela experiência de cursar uma faculdade particular 

durante um ano e, em seguida, ingressou na universidade pública. Decidiu inicialmente 

estudar na instituição particular, por que a UFSJ ainda não oferecia Ciência da 

Computação, curso que escolhera. A opção posterior pela instituição pública envolve 

vários elementos como, a qualidade, o retorno profissional e o fato de ser público, que para 

ele, está relacionado com a gratuidade. 

 

Roberto 

Roberto cursa a graduação em Filosofia e não tem emprego formal. Disse que 

esporadicamente faz alguns “bicos”. Tem vinte anos, mora com a mãe e o irmão e 
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pertencem à Classe C2, conforme critério utilizado. Sua entrevista ocorreu na Universidade 

e ele pareceu-nos estar um pouco tímido, porém solicito com as respostas. No que se refere 

à escolarização, na família, além do esforço recente dos pais em concluir o Ensino Médio 

na EJA, há três tios que completaram o Ensino Médio, três primas formadas no Ensino 

Superior e outros dois primos que estão em curso. Roberto tece muitos elogios ao Ensino 

Médio, acusando a importância deste em sua vida. Como aconteceu com outros 

entrevistados, ele é mais crítico em relação à sua postura na escola do que com escola. 

Mesmo assim, defende algumas reformas curriculares no Ensino Médio para que este se 

torne mais efetivo. 

 

Os motivos da escolha de Roberto pela escolarização estão relacionados a uma série de 

fatores como, influência de escola, apoio familiar e participação em projetos vocacionais 

aliados às oportunidades que surgiram em sua vida. Ele parecia ter dificuldades com a 

transição existente entre o Ensino Médio e o Ensino Superior e com as escolhas feitas. 

Estava ainda em busca de seu lugar, não se conformando ao espaço que tinha conquistado. 

O não planejamento anterior e a ausência de reflexão sobre possibilidades de futuro, talvez 

estejam relacionados com as dificuldades atuais enfrentadas por ele: “[...] formei, aí de 

cara já tentei o vestibular... de cara aí passei... [...] por isso que eu cheguei aqui meio 

perdido né?”. Ele havia trancado a matrícula no Curso de Filosofia por um tempo e embora 

tivesse decidido retomar, ainda se mostrava confuso em relação à escolha e desejoso de 

experimentar outra graduação. A dimensão do não planejamento fica mais clara quando ele 

é inquirido sobre como fez para chegar até ali: “[...] Não teve estratégia não [risos] foi até 

um pouco de sorte”. Contudo, demonstra ter feito alguns movimentos no sentido de 

melhorar seu desempenho no vestibular. Frequentou durante um mês, o cursinho oferecido 

pela escola e disse ter estudado, em casa, “um pouco” da matéria que iria cair nas provas. 

Perguntado sobre o porquê de ter escolhido uma universidade pública, ele dá indícios do 

processo de construção das representações sociais na prática: “[...] se a gente tiver 

conversando entre as pessoas que pretendiam fazer Universidade, todo mundo dá mais 

credibilidade pra Universidade Pública né!”. Ao justificar sua “ação” na aprovação do 

grupo de referência, Roberto nos traz a perspectiva da função das representações sociais, 

que são, segundo Moscovici, a ação e a comunicação. Ilustra também a função 

justificadora proposta por Abric (1998). Desenvolvendo mais a resposta, ele cita mais 

claramente os motivos de ter escolhido a instituição pública: status, qualidade e gratuidade. 
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Rodrigo 

Graduando em Química e professor particular nas horas vagas, tem 19 anos e mora com os 

pais. Ele nos concedeu a entrevista no SPA e foi o que mais discorreu sobre as perguntas, 

demonstrando, dentre outras coisas, grande afinidade com o mundo escolar. Pertence à 

classe B2, segundo o CCEB. Sua mãe tem o Ensino Médio incompleto e o pai tem o 

Ensino Superior completo. Não soube informar, com precisão, sobre a escolaridade do 

círculo familiar mais amplo, mas informou que o pai foi o primeiro da família a concluir o 

Ensino Superior. Ele sempre estudou em escola pública e diz ter lembranças muito boas do 

Ensino Médio, o qual ele aproveitou muito bem e é, até hoje, reconhecido por isso. As 

críticas ao Ensino Médio são para quem não aproveita as oportunidades: “[...] eu acho que 

hoje em dia a gente tem muita oportunidade, só não aproveita quem não quer”. 

 

Em relação aos motivos da escolha de Rodrigo, o que emerge na sua fala é uma articulação 

entre a afinidade com o mundo escolar e o domínio das regras do jogo da instituição. 

Sempre foi bom aluno, dedicado: “[...] Perdia média em prova, mas média em bimestre, 

semestre, nunca. Nunca tomei nota vermelha. Mas também... [...] estudava demais né! 

levava a sério mesmo”. Declara que tinha o Ensino Superior como meta e demonstra um 

planejamento estratégico de seu futuro, via escolarização. Pretende graduar-se em 

Engenharia Química no futuro, e explica por que optou por Química, no momento: “[...] 

Porque eu estou fazendo licenciatura porque é mais fácil para eu arrumar emprego. 

Porque eu estando empregado [...] fazendo um concurso, mesmo que seja para dar aula no 

Estado. Estando concursado, eu já posso ficar mais sossegado para fazer engenharia, 

mais pra frente mestrado. Vamos dizer até um doutorado, por que não?”. Para chegar à 

universidade, inicialmente, dedicou-se apenas ao Ensino Médio.  Conta que frequentou o 

“cursinho” da escola, mas que este não deu certo, pois, funcionava mais como uma 

monitoria para o Ensino Médio. O próximo passo para ingressar na Universidade foi dado 

da seguinte forma: no primeiro semestre, ele ficou dando aulas particulares e dedicou o 

segundo semestre a frequentar um cursinho; com essa estratégia, obteve êxito no 

vestibular. A escolha por uma instituição pública, além da proximidade, uma vez que é em 

sua cidade e perto de sua casa, está relacionada também com qualidade e valor do diploma 

no mercado. Segundo ele, o portador do diploma de uma universidade pública quando 

compete no mercado de trabalho tem muitas vantagens em relação aos portadores de 

diploma das instituições particulares. 
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Renata 

Renata tem 21 anos, mora com os pais e, no momento, dedica seu tempo ao curso de 

Zootecnia. Sua entrevista aconteceu na UFSJ. Os pais concluíram o antigo curso primário e 

fazem parte da classe C1, conforme critério utilizado nesta investigação. Renata fez toda a 

sua escolarização na escola pública, e avalia bem o Ensino Médio, reclamando, contudo, 

da forma “leve” como é ministrada a disciplina de inglês, que acaba por fazer falta na 

graduação. Em relação à escolarização da família, observa-se que há três tios formados no 

Ensino Superior e 18 primos que se encontram na seguinte situação, alguns já concluíram o 

Ensino Superior e outros ainda estão cursando. 

 

Há duas questões básicas que influenciaram sua escolha. A primeira é uma vontade antiga 

de fazer Medicina Veterinária, de trabalhar com animais. A outra, é a influência de uma tia 

que tem Ensino Superior, trabalha no meio universitário e a estimulou muito. Sobre esses 

dois fatores, ela comenta: “[...] ela [sua tia] conversou muito comigo, falou pra não desistir 

em hipótese alguma. Foi por causa da minha vontade e das palavras dela [que optou pelo 

Ensino Superior]”. Renata não prestou vestibular logo após concluir o Ensino Médio, por 

não ser oferecido o Curso de Veterinária na Universidade de sua cidade. Nesse período, foi 

trabalhar em um escritório de contabilidade. Com o surgimento do Curso de Zootecnia na 

UFSJ, ela pediu dispensa do emprego e foi se preparar para prestar vestibular, 

frequentando um curso preparatório intensivo de três meses. Assim, conseguiu entrar para 

a universidade na primeira e única tentativa. Afirma que, no momento, dedica-se 

integralmente aos estudos e, esporadicamente, faz trabalhos de manicure, para atender 

antigas clientes, sem que isso se traduza em necessidade.  

 

4.2.5   As razões das escolhas do Grupo U 

 

Como se vê na caracterização dos sujeitos, as razões que levaram os sujeitos do Grupo U a 

optarem pelo prosseguimento escolar são as mais diversas, envolvendo influência familiar, 

valor social da formação universitária, afinidade com o mundo escolar, aspirações 

profissionais antigas, participação em projetos educacionais, entre outras. Na maioria dos 

casos, aparece mais de um motivo a influenciar as escolhas. Contudo, há alguns pontos que 

chamam a atenção. 
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A principal questão que se apreende é a influência do outro na escolha pela longevidade 

escolar. O outro é representado tanto pelos familiares, quanto pelos amigos, pela escola, ou 

pela sociedade em geral. Essa presença do outro a influenciar a opção dos sujeitos reforça 

nossa hipótese de que a escolha pela longevidade escolar é estruturada, também, em termos 

de representações sociais. Jodelet (2000) argumenta sobre a necessidade de se considerar 

as relações sociais no estudo das representações sociais: 

 
As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos afetivos, 

mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem e da 

comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as representações 

e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir (p.26). 

 

Em outras palavras, observa-se que as representações sociais da universidade pública são 

criadas por esses jovens a partir das relações sociais com o “outro”. Funcionando como 

referência, essas relações sociais influenciam a decisão desses jovens e tornam a 

continuidade escolar uma possibilidade real e simbólica. É na comunicação efetuada nessas 

e para essas relações que se constitui esse conhecimento, que favorece a luta pelo espaço 

na universidade pública.  

 

Quando se trata de razões para a escolha da universidade pública há, exatamente, dois 

pontos que sobressaem: o diploma da instituição como capital simbólico e a gratuidade do 

ensino. Quatro dos seis sujeitos citaram como um dos motivos de suas escolhas o valor que 

o diploma de uma universidade pública tem para o mercado de trabalho. Em alguns casos, 

essa questão está relacionada à qualidade da instituição, como se apreende na fala de 

Rafaela: “[...] É muito melhor... [...] é muito mais difícil de passar. Tudo isso vai levando... 

aumenta né, um pouco... o reconhecimento depois”. Em outros casos, os estudantes 

separam a questão do valor do diploma da qualidade estrita, às vezes relacionando esta 

última com o rigor e seriedade da instituição. O status do diploma da universidade pública 

no mercado de trabalho que, em tese, facilitaria a inserção profissional de qualidade, é um 

dos pontos que justificam a luta pela longevidade escolar e a escolha por uma instituição 

pública.  

 

Também citada por quatro estudantes, a gratuidade é um dos principais motivos da 

escolha. E aqui, a universidade pública torna-se uma forma de incluir aqueles que se 

julgam sem condições de arcar com os custos de uma instituição particular. O mais 
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interessante é que, igualmente ao que acontece no discurso do Grupo N, o Grupo U 

nomeia, muitas vezes, diferentemente essa gratuidade. O predicado “público” da 

“universidade pública” ganha o significado de gratuito.  Ricardo ilustra essa associação de 

forma bem clara. Depois de tecer vários elogios à universidade pública cita a gratuidade: 

“[...] além de ser pública né! Pesquisador – O que você entende por pública? Ricardo – De 

graça.”. Em função das dificuldades materiais, os alunos provenientes da escola pública 

percebem na universidade uma oportunidade concreta de dar continuidade aos seus 

estudos. Contudo, reduzir a dimensão pública da universidade à dimensão da gratuidade 

pode ocultar elementos importantes para a construção das representações sociais desse 

objeto por parte dos alunos de escola pública. Como exemplo, podemos citar a noção do 

público como direito do cidadão que pode ter um efeito de aproximar a universidade 

daqueles alunos que tendem a lutar por seus direitos constitucionais. 

 

4.2.6   As estratégias do Grupo U 

 

Das estratégias do Grupo U para conseguirem uma vaga na universidade pública, o 

cursinho preparatório para vestibular se mostrou a mais utilizada. Três sujeitos fizeram 

cursinho particular e outros dois participaram do cursinho promovido pela escola. Essa 

estratégia foi reconhecida também por dois sujeitos do Grupo N, que declararam que o 

cursinho seria uma estratégia importante caso fossem tentar entrar em uma universidade 

pública. Para preencher a lacuna da formação básica, há uma forte demanda pelos 

cursinhos pré-vestibular, estratégia bastante generalizada entre os egressos do Ensino 

Médio. (Zago, 2006, p.231). Os dados do processo seletivo da UFSJ, instituição em que os 

sujeitos investigados estudam, reforçam a importância de tal estratégia. No vestibular de 

2009, apenas 39,6% dos matriculados não fizeram cursinho, tendo a maioria lançado mão 

do recurso (UFSJ, 2010). Dos três alunos do Grupo U que fizeram cursinhos particulares, 

temos três situações diferentes, no que se refere ao pagamento das mensalidades, e estas 

ilustram diferentes recursos utilizados na conquista de seus objetivos. Em um caso, a 

mensalidade era paga pelo pai. Numa outra situação, o próprio estudante, que também dava 

aulas particulares para alunos do Ensino Fundamental, saldava as mensalidades. O que 

demonstra que a inserção no mundo do trabalho concomitante aos estudos pode favorecer a 

longevidade escolar em termos da provisão de recursos estratégicos para a efetivação das 

escolhas. E ainda havia uma situação em que as mensalidades do cursinho foram pagas por 

um tio do sujeito. Essa presença do outro, exercida também pelas vias da solidariedade 
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material, é um complemento oportuno e, muitas vezes, fundamental às estratégias de ex-

alunos de escolas públicas dos meios populares (Portes, 2000).  

Outra estratégia utilizada foi a dedicação aos estudos no Ensino Médio que, segundo os 

sujeitos, foi fundamental na hora da prova de vestibular. Com ou sem complemento do 

cursinho, ter aproveitado o Ensino Médio foi fundamental como estratégia para dar 

continuidade à trajetória escolar, como podemos perceber nas palavras de Ricardo: “[...] 

Ah, eu levei a sério né.. quando... no tempo em que eu estudei. O Ensino Médio 

principalmente, foi importante né.. aí foi o Ensino Médio mesmo [responsável pelo sucesso 

no vestibular]”. Isso reforça a afirmação de Viana (2000) de que, esses alunos manifestam 

um papel ativo e dão mostras de um investimento pessoal na sua escolarização (p.59). 

Observa-se que esses mesmos sujeitos citam que o Curso Superior, em diferentes carreiras, 

é um sonho antigo. Desse modo, o Ensino Médio é percebido claramente como uma 

estratégia para a viabilização desse sonho, o que modifica a relação do sujeito com a sua 

própria escolarização.  

 

4.2.7   Comparação entre os grupos 

 

Em relação à condição econômica das famílias dos sujeitos, há uma diferença relevante 

entre os grupos. Três sujeitos do Grupo N estão situados na classe D do critério Brasil
36

 e 

três do Grupo U, na Classe B2. Isso influencia a média dos grupos, os quais apresentam 

uma configuração idêntica para o restante dos sujeitos, com um na C2 e dois na C1. A 

composição do Grupo N está mais próxima às camadas populares. Essa questão da 

condição material reflete nas escolhas, por exemplo, quando uma ex-aluna do Grupo N 

afirma que teve que deixar em suspensão o sonho de cursar uma faculdade para trabalhar e 

ajudar nas despesas da casa. Ou quando outra entrevistada esperava ter recebido maior 

apoio material dos pais para seguir sua escolarização. Por outro lado, a influência da 

condição econômica nas escolhas parece, no Grupo U, estar atrelada ao fato da maioria dos 

entrevistados poderem se dedicar prioritariamente à universidade, incluindo aí o caso de 

Rafaela, que está em uma ocupação relacionada à sua formação. Para tanto, Rafaela abriu 

mão de um emprego formal e contou com o apoio familiar que lhe garante condições 

materiais para que priorize os estudos. 

 

                                                             
36 A faixa de rendimento médio familiar de cada uma das classes pode ser visualizada na TAB. 6, p. 85. 
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Uma diferença marcante entre os grupos está relacionada com a escolaridade no círculo 

familiar, principalmente o mais amplo (avós, tios e, eventualmente, primos). Em relação à 

escolaridade dos pais, a maioria do Grupo N concluiu o antigo curso primário. Há apenas 

um pai com o Ensino Fundamental completo e uma mãe com o antigo curso primário 

incompleto. Por sua vez, os pais dos alunos do Grupo U, na média, são mais escolarizados, 

havendo vários casos de Ensino Médio e Ensino Superior completos. Chama a atenção o 

caso de um pai e uma mãe que completaram o Ensino Médio recentemente, por meio dos 

projetos de EJA. Infere-se que, para eles terem enfrentado uma formação tardia, que 

geralmente é mais complexa, devem dar grande importância para a escolarização, apoiando 

e incentivando os filhos na conquista de sua longevidade escolar. Pode-se concluir deste 

modo, que a escolaridade dos pais afeta a dos filhos. Dados sobre a importância dessa 

variável na escolarização dos jovens no Brasil podem ser encontrados no estudo de Barros, 

R. P., Mendonça, R., Santos, D. D., & Quintaes, G. (2001) e Ferreira & Veloso (2003). 

 

Ampliando o círculo familiar ampliam-se também as diferenças entre os grupos estudados. 

No Grupo N, há casos onde os sujeitos foram os primeiros da família a completarem o 

Ensino Médio. De modo geral, entre os parentes, há sempre um pequeno número de 

pessoas com Ensino Médio; com o Ensino Superior completo, apenas dois casos no grupo. 

Por sua vez, no Grupo U, é grande o número de parentes com Ensino Superior completo e 

em curso, havendo apenas um caso em que o entrevistado foi o primeiro a ter acesso ao 

Ensino Superior. O que nos permite concluir que a existência de parentes com o Ensino 

Superior influencia as aspirações dos ex-alunos, servindo-lhes de referência. Certos casos 

dão indícios de uma verdadeira cultura familiar que privilegia a longevidade escolar, como 

por exemplo, na família de Renata em que há 21 parentes com Ensino Superior completo 

ou em curso. 

 

A questão do outro nas escolhas emerge quando comparamos os grupos. Para o Grupo N, 

as contingências apontadas como causas para suas escolhas, eram, na maioria das vezes, 

pessoais ou materiais. Evidentemente que o outro também contingencia essas escolhas, 

porém, com exceção da entrevista de Regina, ele não é apontado pelo grupo como 

influenciador de suas opções. Já no grupo U, esse outro, em suas várias formas, aparece de 

maneira muito contundente a se impor como principal categoria a influenciar os sujeitos. 

Talvez essa diferença entre os grupos esteja relacionada com um discurso social que 

enaltece mais a escolarização que o trabalho para o jovem, de forma idealizada. Isso faria 
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com que os jovens que estão cursando o Ensino Superior se expressassem com maior 

espontaneidade nas entrevistas, valorizando a influência do outro, e que os jovens que não 

estão no meio escolar construam um discurso justificador de uma posição em que se 

encontram e que é menos valorizada socialmente, sendo pouco críticos com a situação 

social e chamando para si a responsabilidade pela condição em que se encontram. Dessa 

forma, o outro pouco aparece no discurso dos sujeitos do Grupo N.  

 

Corroborando esse suposto baixo valor social da decisão de não dar continuidade aos 

estudos, a pouca aceitação da escolha efetivada e a visão de futuro dos sujeitos do Grupo N 

fornecem fortes indícios de um “estar pouco à vontade” com tais escolhas. Como já foi 

dito, excluindo Regina, os outros membros se vêm em um Curso Superior, no futuro, e 

demonstram, em alguns momentos, não estar satisfeitos com as colocações atuais. Talvez 

isso se dê em função de como foram feitas essas opções. O conteúdo das entrevistas mostra 

que os sujeitos do Grupo N se percebem limitados em relação às possibilidades de escolha, 

como se não tivessem poder para efetivar as que fossem mais coerentes com seus desejos 

ou como se o leque de possibilidades não lhes agradasse. Em certos momentos indicam um 

fatalismo em relação á escolha: “[...] Assim, não é bem que eu não escolhi nem porque eu 

escolhi. Tipo assim... o que eu tive oportunidade de agarrar eu fui e agarrei, entendeu?” 

(Raquel). Em outro momento, a escolha passa por um dilema no qual o desejo manifesto 

sede espaço para as possibilidades reais contingenciadas pela questão econômica:  

 
“[...] Olha, não teve muito jeito, entendeu? Porque eu não queria trabalhar com 

isso, entendeu? Eu queria tipo... continuar estudando, fazer um Curso Superior. 

Né, e continuar estudar. Só que... como meu pai e minha mãe separaram eu tive 

que começar a trabalhar. Que tem eu e meu irmão, irmão mais novo. Aí eu tive 
assim... [...] formei no terceiro em 2007. Aí em 2008 eu precisei começar a 

trabalhar né, porque aí a minha mãe sozinha não ia dar conta.”. (Ruth) 

 

Em sua investigação sobre processos de escolarização nos meios populares, Zago (2000) 

encontra uma situação que explica o que acontece com Ruth, pois nas famílias 

investigadas, a mobilização familiar é voltada, em primeiro lugar, para a sobrevivência, e 

é graças ao rendimento coletivo do grupo, decorrente do trabalho de seus integrantes, que 

este tenta assegurar suas necessidades básicas (p.26).  

 

Essas questões se coadunam com o caráter de transitoriedade que ganham as escolhas do 

Grupo N as quais, na maioria dos casos, não são definitivas e, sim, situações temporárias 

que, segundo os sujeitos, ainda desembocarão no Ensino Superior. Essa contradição de não 
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se reconhecer totalmente em sua opção, pode ter dois efeitos opostos. Um a impulsionar 

(por meio da insatisfação da condição atual) o jovem na conquista de posições e espaços 

em práticas sociais mais realizadoras ou condizentes com seus desejos. Ou por outro lado, 

impedindo o jovem de reconhecer as possibilidades de realização fora do mundo escolar e 

por isso fazendo persistir o sentimento de insatisfação com sua condição. 

 

Por sua vez, os entrevistados do Grupo U demonstram uma satisfação maior com a escolha 

estabelecida, assumindo-a, quase sempre, como o que vai levá-los aos projetos futuros, 

ligados ao mundo do trabalho. Em dois casos no grupo U aparece a insatisfação com essa 

opção em relação ao curso. Contudo, esse descontentamento não atinge a escolha pelo 

Ensino Superior. Fala-se em “possibilidades” de troca de curso ou de se fazer outro curso 

no futuro, mas em nenhum momento de abandonar a universidade em busca de alternativas 

fora do mundo escolar. Aliás, em um dos casos, nota-se uma insistência em um curso que 

não agrada o sujeito, talvez por um temor de estar fora da instituição. 

 

4.3   Representações sociais da universidade pública construídas pelos Grupos N e U 

 

Nosso ultimo objetivo específico era responder que representações sociais os sujeitos 

constroem sobre universidade pública e como essas se relacionam com as escolhas. Para 

tanto, apresentaremos o resultado da análise de conteúdo do material da pesquisa 

relacionado à universidade pública. Como já foi dito no capítulo de método, a análise de 

conteúdo será importante para apreender as representações sociais da universidade pública 

construídas pelos nossos sujeitos. Desse modo, listaremos, a seguir, as categorias que 

emergiram na análise, a distribuição das categorias para os diferentes grupos e as 

representações sociais da universidade pública de cada grupo. Para finalizar, analisaremos 

as diferenças e semelhanças das representações e suas relações com as escolhas efetuadas 

entre os grupos N e U.  

 

A análise de conteúdo escolhida foi a categorial temática (Franco, 2005). Inicialmente foi 

levantado um número de 29 categorias, e estas foram reduzidas para 12 categorias 

molares
37

 as quais apresentamos logo a seguir. As categorias serão ilustradas com unidades 

de registro temáticas, recortadas das entrevistas. É importante lembrar que as unidades de 

                                                             
37 Categorias molares são módulos interpretativos menos fragmentados que funcionam como princípios 

organizatórios mais amplos, a agrupar o discurso para a análise. (Franco, 2005). 
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registro estão inseridas em unidades de contexto, que são fragmentos maiores de texto e 

contexto que dão sentido e significado às unidades de registro (Idem). Cabe ainda uma 

distinção: as oito primeiras categorias foram recorrentes nos dois grupos e as três últimas 

emergiram apenas em um grupo cada. Duas apareceram no Grupo U e uma no Grupo N. 

  

As doze categorias que emergiram da análise de conteúdo categorial temática das 

representações sociais sobre a universidade pública foram: 

 

Obstáculos para o ingresso – quando foram mencionados aspectos relacionados às 

dificuldades de se ingressar em uma universidade pública. Ex.: “tipo assim, só os melhores 

conseguem”; “é muito candidato para uma vaga só”; “É lógico que você tem que estudar o 

dobro, né,”. 

Qualidade da universidade – quando os temas destacaram a qualidade da universidade 

pública. Essa qualidade muitas vezes estava relacionada ao rigor de uma instituição 

exigente. Ex.: “O ensino é mais forte”; “Assim, um ensino bom”; “E realmente tem 

[qualidade], porque eles cobram mesmo”. 

Comparação com a instituição particular – quando foram mencionados conteúdos que 

estabeleciam um entendimento da universidade pública em comparação com instituições 

particulares, seja em detrimento da ultima ou as colocando como iguais Ex.: “É bem 

melhor do que a particular”; “Eu sempre associo a pública com a particular né? Não vejo 

diferença nenhuma entre as duas.”. 

Carreira profissional – quando foram mencionados conteúdos que relacionavam a 

universidade pública às questões profissionais de formação, sucesso e conquista de espaço 

no mundo de trabalho. Ex.: “você vai sair um profissional melhor”; “Assim que acabasse o 

curso já está num emprego”. 

Valorização da instituição – relativo a conteúdos que concebiam à universidade pública 

um valor positivo ou relativo ao status social da instituição. Ex.: “ah, Universidade Pública 

é tudo”; “Você vê que nas pesquisas ela sempre fica numa boa posição”; “Mas eu acho 

assim, é muito bom pros jovens assim de hoje”. 

Gratuidade – quando foram mencionados conteúdos que associavam a gratuidade à 

universidade pública. Nesta categoria, a palavra “pública(o)” aparece muitas vezes como 

sinônimo de gratuito. Ex.: “é público né... [...] você não vai pagar”; “Então, eu acho assim 

é muito, muito... vamos por assim: de graça”. 
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Existência de clientela pré-determinada – nesta categoria, os conteúdos versam sobre 

quem é a clientela a que se destina a universidade pública, conforme os sujeitos 

investigados imaginam. Parece que o predicado público fornece os elementos para essa 

ancoragem, pré-determinando, segundo os entrevistados, quem deveria ser beneficiário da 

instituição. Ex.: “Eu entendo que é assim... que... que é pública é pra todo mundo né?”; 

“que é pra dar oportunidade pra cada um que não tem condições”; “É público mas 

geralmente quem consegue entrar são as pessoas de classe alta”. 

Desconhecimento – quando foram mencionados conteúdos nos quais os sujeitos 

expressavam falta de conhecimento sobre a universidade pública. Ex.: “Nem sei explicar 

bem o que é Universidade mesmo não”; “já tem Universidade Pública?”; “você faz uma 

prova para você entrar na Universidade Pública, né” [expressão de dúvida]? 

Desejo em relação à instituição
*
 – quando os sujeitos mencionaram conteúdos sobre seus 

desejos em relação à universidade pública. Ex.: “o meu sonho é cursar uma pública”; “Eu 

penso que seria bom demais”; “particularmente acho que não faz falta pra mim”.  

Experiência universitária recente
**

 – nesta categoria encontram-se conteúdos que fazem 

menção a elementos do conhecimento gerado no contato dos alunos que ingressaram no 

Curso Superior com a universidade pública. Diferencia-se de outras categorias pelos 

indícios claros de serem representações construídas no contato recente com a rotina 

universitária. Os conteúdos, de certa forma, relatam as características da instituição 

apreendidas no cotidiano como, a dificuldade para quem é universitário, as oportunidades 

no ambiente universitário, a responsabilidade necessária ao estudante, o acolhimento da 

diversidade, entre outros. Ex.: “Mas é muita coisa que você pode aproveitar aqui”; “mais 

difícil é estar dentro da Universidade”; “E também, lá... assim não tem preconceito, tem 

espaço pra todo mundo”.  

Satisfação com a escolha feita
**

 – quando foram mencionados conteúdos relacionados à 

satisfação de estarem estudando em uma universidade pública. Ex.: “Estou gostando 

muito”; “Foi além do que eu esperava”.  

 

Os temas acima listados estão organizados nas TAB. 17 e 18, conforme foram citados 

pelos sujeitos, em cada um dos grupos. Para a construção das percentagens nas tabelas, 

transformaram-se as frequências das unidades de registro de cada tema em um (01) ponto, 

adicionando-se dez (10) pontos para cada sujeito que mencionou tal tema. Essa estratégia 

                                                             
* Conteúdo apresentado apenas pelo Grupo N.  
** Conteúdo apresentado apenas pelo grupo U. 
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foi utilizada em função do número restrito de sujeitos de cada grupo. Como o que 

interessa, nesta parte da investigação, são as representações sociais sobre a universidade 

pública, corria-se o risco de um tema descrito, de forma prolixa, por um ex-aluno 

sobrepujar outro mencionado, de forma concisa, por vários sujeitos. Para esta análise, tem 

mais valor o tema que é comungado por vários sujeitos, e com a pontuação utilizada, 

enfatizou-se esse atributo do tema. O número de sujeitos que citou o tema também 

constituiu o critério utilizado para que a categoria fosse considerada nas representações 

sociais do grupo. Utilizou-se o valor de corte de metade dos sujeitos mais um. Ou seja, os 

temas relevantes nesta análise foram aqueles citados por quatro ou mais sujeitos do grupo. 

A pontuação serviu para organizar as categorias em uma hierarquia, mesmo quando o tema 

foi citado por um número igual de sujeitos. 

 

TABELA 17 

 Conteúdos associados à universidade pública nas entrevistas dos sujeitos do Grupo N 

(frequência, número de sujeitos que mencionaram o tema, pontos e percentagem dos temas 

conforme distribuição) 
 

Temas (ou Categorias) Frequência nº sujeitos Pontos % 

Obstáculo para o ingresso 21 5 71 17,7 

Valorização da instituição 11 4 51 12,7 

Existência de clientela pré-determinada 16 3 46 11,5 

Desconhecimento 14 3 44 11,0 

Desejo em relação à instituição 9 3 39 9,7 

Gratuidade 7 3 37 9,2 

Comparação com a instituição particular 6 3 36 9,0 

Outras 7 2 27 6,7 

Qualidade da universidade 5 2 25 6,2 

Carreira profissional 5 2 25 6,2 

Total 101 - 401 100,0 

 

Na TAB. 17, os temas que se destacaram nas representações sociais sobre a universidade 

pública para o Grupo N foram, „obstáculos para o ingresso‟ e „valorização da instituição‟.  

 

A primeira questão que ocorre, ao se observar a TAB. 17, é se há realmente uma 

representação social sobre a universidade pública para o Grupo N. Isso porque, em um 

universo de seis sujeitos possíveis, os temas, em sua maioria, são citados por três ou 

menos, ou seja, estão dispersos. Apenas dois temas são lembrados por quatro ou mais 

sujeitos, que é o valor de corte utilizado. Vale ressaltar, ainda, que a categoria 
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„desconhecimento‟ refere-se a uma insegurança dos sujeitos em descrever um objeto do 

qual se tem pouco conhecimento. Contudo, diríamos tratar-se realmente de uma 

representação social, pois os sujeitos atendem ao critério de já terem sido expostos ao 

objeto de forma sistemática (Sá, 1998; Alves-Mazzotti, 2005). Ou seja, os temas relativos à 

continuidade dos estudos como, vestibular, ENEM, universidades públicas e instituições 

privadas fazem parte das práticas e são comuns nas conversações de alunos do Ensino 

Médio. Podemos afirmar então que, para o Grupo N, as representações sociais sobre a 

universidade pública concentram-se na percepção da dificuldade de acesso e na 

valorização da universidade como uma instituição importante para os jovens, espaço de 

sucesso e status social. Sugere uma representação como, „é muito bom, mas é difícil‟ ou, „é 

importante, mas não é para mim‟.  

 

TABELA 18 

Conteúdos associados à universidade pública nas entrevistas dos sujeitos do Grupo U (frequência, 

número de sujeitos que mencionaram o tema, pontos e percentagem dos temas conforme 

distribuição) 
 

Temas (ou Categorias) Frequência nº sujeitos Pontos % 

Experiência universitária recente 26 5 76 15,8 

Carreira profissional 7 5 57 11,9 

Qualidade da universidade 16 4 56 11,6 

Valorização da instituição 10 4 50 10,4 

Satisfação com a escolha feita 10 4 50 10,4 

Existência de clientela pré-determinada 8 4 48 10,0 

Obstáculo para o ingresso 8 4 48 10,0 

Gratuidade 5 4 45 9,4 

Comparação com a instituição particular 3 2 23 4,8 

Desconhecimento 5 1 15 3,1 

Outras 3 1 13 2,7 

Total 101 - 481 100,0 

 

Na TAB. 18, os temas que se destacaram nas representações sociais da universidade 

pública para o Grupo U foram, „experiência universitária recente‟, „carreira profissional‟, 

„qualidade da universidade‟, „valorização da instituição‟, „satisfação com a escolha feita‟, 

„existência de clientela pré-determinada‟, „obstáculo para o ingresso‟ e „gratuidade‟. 

 

A partir desses resultados, é possível inferir que há uma representação social da 

universidade pública para os sujeitos do Grupo U. Como pode ser visualizado na TAB. 18, 
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o número de temas citados por quatro ou mais sujeitos é de oito, indicando a existência de 

uma representação social mais elaborada pelos estudantes. Contudo, a principal categoria 

faz referência direta ao conhecimento do cotidiano atual da instituição, apreendido no 

contato com a mesma, o que indica que a representação está em processo de mudança. 

Essa mudança pode ser relacionada a um dos determinantes sociais do processo de 

elaboração representacional, a pressão à inferência (Moscovici, 1978). Essa pressão advém 

da inserção desses jovens em um novo ambiente (que é o próprio objeto representado) com 

novas relações sociais que exigem comunicações e ações mais adequadas para a relação 

com o objeto universidade pública. Em suma, as representações se modificam para tornar 

familiar o não familiar (ibid., 2003a). Todavia, é preciso entender a dinâmica das 

representações sociais para que elas não sejam confundidas com “novas representações”, 

pois estas não teriam valor para nosso estudo, uma vez que teriam sido criadas após a 

escolha feita pelos ex-alunos. Como foi visto no Capítulo II, a representação social tem um 

núcleo mais rígido e sua mudança se dá de forma lenta, visto que processos de mudança 

afetam inicialmente o sistema periférico. Ela tem uma historicidade que a faz resistir e se 

adequar lentamente à mudança. Esse processo ajuda inclusive a proteger o núcleo central 

da representação social (Abric, 1998). Isso é o que nos permite inferir, que grande parte do 

conteúdo mencionado nas entrevistas existia ao final do Ensino Médio, quando os sujeitos 

precisaram fazer escolhas em relação ao seu futuro. E para tornar mais fácil a análise, os 

conteúdos que explicitamente tratavam da „experiência universitária recente‟ foram 

condensados em uma categoria específica.  

 

No restante do conteúdo destacado na TAB. 18, chama a atenção a categoria „carreira 

profissional‟ que é um elemento que parece ser justificador da presença dos sujeitos na 

universidade pública. Categorias que enaltecem a universidade estão representadas pelos 

temas de „qualidade da universidade‟, „valorização da instituição‟ e „satisfação com a 

escolha feita‟. A categoria „existência de clientela pré-determinada‟ tem o mesmo sentido 

que apresenta para o Grupo N, na qual os sujeitos entendem que a universidade pública 

deveria ser prioritariamente para quem não tem recursos materiais. Juntamente com a 

categoria „gratuidade‟ estão relacionadas as oportunidades que os sujeitos têm de 

prosseguirem seus estudos sem ônus financeiro. O tema „obstáculos para o ingresso‟ surge 

como uma necessidade de preparação prática para a conquista do espaço na instituição.  

 

 



 

125 
 

4.3.1   Diferenças e semelhanças entre os grupos 

 

A diferença, a semelhança e o sentido do conteúdo das representações sociais nos grupos 

foram utilizados para inferir a orientação em relação ao objeto universidade pública. 

Segue-se uma orientação de Moscovici (1978): 

 
“Nós observamos que a representação também traduz a relação de um grupo com 

um objeto socialmente valorizado, notadamente pelo número de suas dimensões, 

mas, sobretudo, na medida em que ela diferencia um grupo de outro, seja por sua 

orientação, seja pelo fato de sua presença ou de sua ausência.” (p.75).  

 

TABELA 19 

Comparação entre o Grupo U e Grupo N dos conteúdos associados à universidade pública nas 

entrevistas (número de sujeitos que mencionaram o tema e percentagem dos temas conforme 

distribuição dos pontos) 
 

Temas (Ou Categorias) 
Grupo U Grupo N 

nº sujeitos % nº sujeitos % 

Experiência universitária recente 5 15,8 - - 

Carreira profissional 5 11,9 2 6,2 

Qualidade da universidade 4 11,6 2 6,2 

Valorização da instituição 4 10,4 4 12,7 

Satisfação com a escolha feita 4 10,4 - - 

Existência de clientela pré-determinada 4 10,0 3 11,5 

Obstáculo para o ingresso 4 10,0 5 17,7 

Gratuidade 4 9,4 3 9,2 

Comparação com a instituição particular 2 4,8 3 9,0 

Desconhecimento 1 3,1 3 11,0 

Desejo em relação à instituição - - 3 9,7 

Outras 1 2,7 2 6,7 

Total - 100,0 - 100,0 

 

Na TAB. 19, ao comparar os temas que se destacaram nas representações sociais sobre a 

universidade pública, temos oito categorias para o Grupo U e duas para o Grupo N. As 

categorias destacadas no Grupo N estão contidas nas destacadas do Grupo U. Há duas 

categorias destacadas do Grupo U que não foram mencionadas no Grupo N („experiência 

universitária recente‟ e „satisfação com a escolha feita‟) e relacionam-se diretamente ao 

acesso dos sujeitos à universidade pública. Pode-se dizer sobre estas ultimas que são 

elementos da representação engendrados após a efetivação da escolha dos sujeitos.  
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Há diferenças importantes nos conteúdos representados pelos Grupos N e U. Em primeiro 

lugar, parece haver uma representação social mais elaborada para os sujeitos do Grupo U e 

outra mais incipiente para o Grupo N. Para o Grupo U, mesmo deixando à parte a categoria 

referente à „experiência universitária recente‟, cujo conteúdo se evidencia como novo, é 

possível perceber na ocorrência de temas citados por um número maior de sujeitos, outras 

categorias que remetem a uma representação social construída sobre a universidade 

pública. Isso demonstra que os sujeitos do Grupo U que fazem parte do conjunto dos 

alunos de escola pública que conseguiram ingressar em uma universidade pública 

construíram um conhecimento mais abrangente a respeito de tal objeto (universidade 

pública), necessário para mediar sua relação com ele, subsidiar as comunicações nos 

grupos de referência e ainda, justificar atitudes em relação à instituição, como por 

exemplo, a luta para conquistar uma vaga em seu concorrido vestibular. Por sua vez, para o 

Grupo N, os conteúdos mais sociais, ou seja, partilhados por um número maior de sujeitos, 

são restritos a duas categorias. No conjunto total das categorias, parte dos temas mais 

importantes não é descritiva do objeto como, „valorização da instituição‟, 

„desconhecimento‟ e „desejo em relação à instituição‟. Esses aspectos podem ser indícios 

de que esses sujeitos, enquanto grupo social, não se veem tão impelidos a construírem 

representações sociais sobre a universidade pública ou têm menores necessidades de se 

comunicar e agir em relação a tal objeto. Dessa forma, criam representações com aspectos 

parciais do objeto que, no momento, são suficientes para mediarem a relação que têm com 

ele, por exemplo, a dificuldade para se ingressar na universidade pública. A ênfase dada às 

funções dos diferentes tipos de representações sociais engendradas nos grupos distintos 

segue uma orientação de Moscovici (1978) para quem é preferível enfatizar a função a 

que ele [o qualificativo social da representação] corresponde do que as circunstâncias e as 

entidades que reflete (pp.76-77). O autor reitera, ainda, que a representação contribui 

exclusivamente para os processos de formação de condutas e de orientação das 

comunicações sociais (p.77).  

 

Uma diferença que emerge de forma relevante é a associação que os diferentes grupos 

fazem da universidade pública com a categoria „carreira profissional‟. Para os sujeitos do 

Grupo N, a universidade pública é pouco associada ao tema „carreira profissional‟, por sua 

vez, para o Grupo U, pode-se dizer que essa associação é fundamental. Para estes últimos, 

a universidade pública representa o caminho para se ter melhores chances no mundo do 

trabalho no futuro. Corrobora esse argumento a opção dos sujeitos ao responderem o 
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questionário da primeira fase da pesquisa que buscava compreender os significados 

associados à “fazer um Curso Superior em uma universidade pública” (p. 94). Nesse 

questionário, os sujeitos do Grupo N marcaram todas as opções disponíveis, dando ênfase 

maior à opção: “É meu sonho, vou realizá-lo”. Para os membros do Grupo U, entretanto, 

foram marcadas apenas duas opções e a ênfase recaiu sobre a opção: “Melhor caminho 

para a realização profissional”, sendo a dimensão do sonho uma opção secundária. A 

literatura utilizada também fornece elementos para pensar a importância da carreira 

profissional para alunos ou ex-alunos da escola pública que optam pela continuidade dos 

estudos.  Nascimento (2009), ao investigar as aspirações ao Ensino Superior de jovens de 

camadas populares, estudantes de cursinhos populares, concluiu que elas sinalizam o 

exercício de uma profissão que lhes permita uma ascensão econômica e social (p.133). E 

como pode ser visto no primeiro capítulo, o mundo do trabalho é uma dimensão 

fundamental da vida dos jovens (Branco, 2005; Guimarães, 2005; Sposito, 2005; Rocha, 

2008; Raitz & Petters, 2008). É o caminho a se seguir para iniciar sua caminhada no 

mundo adulto. Em estudo de representações sociais de estudantes de escolas públicas 

acerca das perspectivas de futuro, Paredes & Pecora (2004), ao encontrarem resultados que 

apontavam para uma ancoragem da formação acadêmica no mundo do trabalho afirmam 

que para esses jovens, ter estudo, provavelmente liga-se à possibilidade de ter, no futuro, a 

garantia de uma profissão, e, portanto, um emprego (p.2146). Se a universidade pública, 

ou mesmo a continuidade dos estudos, em qualquer modalidade ou tipo de rede, não 

estiverem associados à inserção profissional, é provável que essa opção seja preterida por 

outras que levem o jovem de forma mais segura ao mundo do trabalho. Essa associação da 

universidade pública com a carreira profissional permite ao estudante o prolongamento da 

condição juvenil. Significando a universidade pública como caminho para a 

profissionalização, ele justifica a ausência no mercado de trabalho de forma mais efetiva, 

sendo a própria escolarização uma estratégia de inserção diferenciada no futuro. Utilizando 

o mesmo raciocínio, mas em outro sentido, o fato dos sujeitos do Grupo N não fazerem 

essa associação parece afastá-los da perspectiva de ingresso em uma universidade pública. 

 

Outra questão pertinente é a dos obstáculos para o ingresso em uma universidade pública. 

A dificuldade de se entrar em uma universidade pública é uma questão objetiva, 

principalmente em relação a determinados cursos, de maior status social, e por isso 

mesmo, mais concorridos. São poucas vagas para atender uma demanda grande, exigindo 

dos candidatos que tenham melhores resultados nos processos seletivos que seus 
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concorrentes. Essa dificuldade é maior para os alunos de escola pública, que na média, 

recebem um ensino com qualidade inferior aos seus concorrentes egressos de escolas 

particulares (INEP, 2010a), e impacta de maneira mais contundente os alunos das camadas 

populares que apresentam os níveis mais altos de exclusão (Andrade & Dachs, 2003). 

Contudo, essa questão objetiva parece ganhar sentidos diferentes ao ser subjetivada nas 

representações sociais dos diferentes grupos, dos diferentes contextos, algo que Moscovici 

(1978) chamou de polifasia cognitiva
38

. Para os membros do Grupo U, esse é mais um dos 

elementos da representação social da universidade pública, não menos importante que 

outros. É algo a ser incorporado nas práticas sociais, para que seja possível transpor tais 

obstáculos. Aliás, talvez essa seja a grande diferença, a peculiaridade de não serem 

intransponíveis tais obstáculos. Para o Grupo N, os obstáculos para o ingresso parecem 

ocupar boa parte da superfície da representação, podendo ser constitutivos do seu núcleo 

figurativo (Moscovici, 2009) ou núcleo central (Abric, 1998). De uma forma ou de outra, 

pela importância do tema dentro da representação, ele pode ter uma função generadora que 

ajudaria a significar outros elementos mais periféricos. Essa questão parece funcionar de 

duas maneiras no Grupo N: afastando o jovem da luta pela universidade pública pela 

dificuldade que representaria para ele e, por outro lado, ajudando a justificar a escolha pela 

não continuidade dos estudos. A categoria „obstáculos para o ingresso‟ parece ser tão 

determinante na escolha do Grupo N quanto a “carreira profissional” é para o Grupo U. 

 

A categoria „qualidade da universidade‟ se mostrou relevante apenas para as 

representações sociais do Grupo U. Os sujeitos representam a universidade pública como 

detentora de uma qualidade que a faz destacar entre as instituições de Ensino Superior: 

“[...] Eu acho que pra mim elas são as melhores, cara!” (Ricardo). “[...] são ótimas!” 

(Regina). Essa representação encontra ressonância nos indicadores de qualidade das 

instituições de Ensino Superior. No Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC), utilizado 

pelo INEP para avaliação do Ensino Superior, as universidades públicas ocupam os 

primeiros lugares e apresentam, na média, uma pontuação superior que as coloca como as 

melhores instituições do país (INEP, 2010b). A divulgação desses índices pela mídia gera 

impacto nas representações dos sujeitos. Outro aspecto do tema qualidade é o fato de estar 

associado ao rigor da instituição: “[...] mas foi mais pela qualidade. [que escolheu a 

                                                             
38 Hipótese de Moscovici (1978) sobre a coexistência dinâmica de diversas formas de saber que constroem 

diferentes gêneros de conhecimento, dependendo de relações específicas do sujeito conhecedor com o seu 

contexto. 
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universidade pública]. [...] E realmente tem, porque eles cobram mesmo. (Rodrigo). Essa 

associação da instituição “exigente” que tem o ensino “puxado” com a instituição de 

qualidade pode ter sido ancorada nas representações da escola de qualidade construídas no 

Ensino Médio. Mesmo sendo do Grupo N, Rebeca, em sua fala, pode nos dar indicações 

dessa ancoragem: “[...] Eu penso que na Universidade de São João [UFSJ] é tipo o Garcia 

[escola onde o sujeito estudou] assim... que eles exigem... entendeu?”. Para os sujeitos, a 

Escola Estadual Dr. Garcia de Lima é considerada de qualidade porque é exigente com os 

alunos, é mais rigorosa. Alevato (2005) encontra resultados semelhantes ao investigar a 

representação de “escola de qualidade” construída por professores da escola pública do Rio 

de Janeiro. A autora faz reflexões a respeito dos efeitos da associação da qualidade com o 

ensino “puxado” ou “exigente”: 

 
[a escola de qualidade] Como força simbólica, um templo sagrado, locus do 
saber e da verdade, guardados por um mestre sapiente, capaz de 

transmitir/ensinar, mas também de criar obstáculos e provas para identificar o 

herói, aquele merecedor do prêmio, da distinção: o diploma, fruto de esforço e 

dons pessoais (Alevato, 2005, p. 372). 

 

Seguindo o raciocínio de Alevato e aplicando-o ao da representação social da universidade 

pública construído pelo Grupo U, essa associação da qualidade que remete ao rigor da 

instituição tem o efeito de significá-la como uma instituição para poucos, só para os mais 

bem dotados de inteligência (Idem). Tal significado pode ter o efeito de mobilizá-los, por 

exemplo, para cursos preparatórios para o vestibular ou, melhor aproveitamento do Ensino 

Médio, para enfrentar o ingresso em uma instituição “para poucos”. 

 

Por sua vez, a categoria „valorização da instituição‟ parece ser semelhante nos dois grupos. 

Ela se refere ao valor positivo que a instituição tem no imaginário social desses ex-alunos 

da escola pública. Para os sujeitos de ambos os grupos, a universidade pública é vista como 

uma instituição de grande status social. É considerada espaço ideal para o jovem, associada 

ao sucesso, à conquista e à abertura de oportunidades. Mesmo quando não faz parte dos 

planos dos sujeitos, como no caso de Regina do Grupo N, a universidade pública aparece 

como uma instituição reconhecida. Não se percebeu uma diferença de significação do tema 

por parte dos diferentes grupos. Talvez isso seja reflexo da valorização social não só da 

instituição universidade pública, como da educação no Ensino Superior como um todo, 

como o que ocorre na pesquisa sobre representações sociais das perspectivas de futuro de 

jovens de escolas públicas de Cuiabá na qual a categoria formação acadêmica se destaca 
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com uma frequência de 71,5%. Tal categoria é objetivada na expressão: estudar muito para 

ser alguém na vida (Paredes & Pecora, 2003). 

 

O predicado “público” da universidade pública tem influência clara na relação da 

representação social construída pelo Grupo U em duas categorias: „gratuidade‟ e 

„existência de clientela pré-estabelecida‟. Em relação à „gratuidade‟, como já vimos 

anteriormente, o conceito de “público” está associado ao de serviço gratuito, pelo qual não 

se precisa pagar. Isso faz com que alguns sujeitos utilizem o termo “público” como 

sinônimo de “gratuito”. Essa associação pode favorecer a mobilização dos sujeitos no 

sentido de ingressar na universidade pública, pois a gratuidade do ensino é apontada como 

uma das razões que contribui para a escolha do Grupo U. Como se consideram sem 

condições materiais para arcar com os custos de uma instituição privada, percebem a 

gratuidade do ensino na universidade pública como uma oportunidade. O depoimento de 

Rafaela ao expressar o que pensava sobre universidade pública ilustra bem a questão: “[...] 

E assim, é uma oportunidade boa porque igual tem muita gente que não tem condições de 

pagar, eu mesmo se eu fosse pagar uma Universidade eu acho que ia ser difícil, porque é 

muito caro né... que além da mensalidade você ainda paga material.”. A dimensão de 

gratuidade como uma oportunidade encontra ressonância na realidade sócio-econômica dos 

alunos da escola pública, uma vez que 69,7% fazem parte dos três primeiros quintos de 

rendimento da população e é nessa instituição que estudam 98,1% do quinto da população 

com menor rendimento (IBGE, 2009). Ao relacionar a universidade pública à gratuidade e 

à oportunidade, esse conteúdo torna-se fundamental na escolha em se mobilizar para 

ingressarem na instituição.  

 

Por sua vez, a categoria „existência de clientela pré-determinada‟ faz referência à crença 

dos sujeitos de que a universidade “pública” deveria ser prioritariamente um espaço 

destinado às pessoas com poucas condições materiais, significando oportunidades de maior 

escolarização para quem não tem condições de pagar cursos privados. Provavelmente essa 

significação se ancore na experiência cotidiana com os serviços públicos como escola 

pública e o Sistema Único de Saúde (SUS). Esses serviços são oferecidos a toda a 

população, porém são majoritariamente utilizados pelas camadas populares. Daí a 

associação de serviços públicos com a população mais desprovida de recursos materiais. 

Contudo, no caso do Ensino Superior, o mesmo motivo que afasta a população com 

maiores condições econômicas dos serviços públicos como, escola básica e saúde, é o que 
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atrai para a universidade pública, ou seja, a qualidade dos serviços prestados. Todavia, os 

sujeitos entendem que a universidade pública tem um pequeno número de estudantes das 

camadas populares e são críticos a essa questão, reivindicando espaço nessas instituições e 

defendendo que, por serem públicas, deveriam contemplar as populações mais pobres: 

“[...] É público mas geralmente quem consegue entrar são as pessoas de classe alta né? 

[...] Pensava que por ser pública era mais pessoas de baixa renda né?” (Robson). Essa 

categoria relaciona-se com a categoria „gratuidade‟, acrescentando sentido ao predicado 

“público”. Por um lado, por ser gratuita, a universidade se configura para os sujeitos como 

uma oportunidade para quem não tem recursos financeiros para pagar as mensalidades de 

uma instituição privada, mas por outro, percebem-na como um espaço pouco inclusivo 

para as pessoas com esse perfil e reivindicam uma maior adequação ao que entendem ser 

um serviço público. Essas associações se relacionam positivamente com a escolha dos 

sujeitos do Grupo U de se mobilizarem para entrar em uma universidade pública, contudo, 

os conteúdos das duas categorias não apresentam grandes diferenças em relação ao Grupo 

N, já que nesse ultimo grupo as duas categorias foram citadas por três sujeitos.  

 

A categoria desconhecimento não se destaca em nenhum dos grupos, aparece como um 

tema mais periférico no Grupo N e quase inexiste no grupo U. Entretanto, emerge em 

importância no exame mais minucioso. O tema não se refere a um atributo do objeto da 

representação, mas à dificuldade de se encontrar referências para descrevê-lo ou ao 

desconhecimento de sua dinâmica. Pelo fato de ter sido citada por três sujeitos, leva a 

refletir que a concentração da representação social sobre a universidade pública, construída 

pelo Grupo N em um número menor de categorias, pode se dar em função da falta de 

informação sobre o objeto. Remete, dessa forma, a dois fatores citados por Moscovici 

(1978), determinantes das condições em que as representações sociais são engendradas, a 

dispersão das informações e a pressão à inferência. A dispersão das informações refere-se 

a uma multiplicidade e desigualdade do conhecimento, que circula na sociedade exercida 

pelas fontes de informações (Nóbrega, 2003). Está relacionada com o número de campos 

de interesse que o grupo (ou indivíduo) necessita apreender para a comunicação e a ação 

em seu meio. A hipótese é de que as informações estão dispersas desigualmente nos 

grupos, em função do interesse no objeto, já que a pressão à inferência parece ser um fator 

presente na escola pública, segundo depoimento dos alunos: “[...] Porque todo mundo que 

está no terceiro ano pensa ah sobre o final de ano... acabou os estudos vem o vestibular, 

tem o Enem e tudo mais” (Rita). De toda maneira, sendo as representações sociais uma 
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forma de conhecimento, esses resultados levam a inferir sobre um menor domínio, por 

parte do Grupo N, acerca do objeto de representação, fruto é claro, do menor interesse 

desse grupo. Isso faz com que a representação apresente uma defasagem em relação ao 

referente, produzindo um efeito de subtração no qual há uma supressão de atributos 

pertencentes ao objeto representado (Jodelet, 2001). Ampliando a análise, esses resultados 

remetem a um questionamento sobre a dispersão da informação em todo Ensino Médio, 

nas redes pública e privada. A total ausência de conteúdos como por exemplo, as políticas 

de ação afirmativa nas universidades públicas, leva-nos a inferir que possa haver 

problemas relativos à qualidade das informações sobre o objeto a que os alunos da escola 

pública têm acesso. 

 

Como pode ser demonstrado, as representações sociais da universidade pública construídas 

pelos grupos U e M, embora tenham alguns elementos comuns, diferem-se em relação à 

quantidade de conteúdos e à organização destes na representação. Os conteúdos, tal como 

estão dispostos, podem orientar as comunicações e condutas e ainda servir como 

justificativa para as diferentes escolhas efetuadas pelos grupos U e M em relação ao 

ingresso na universidade pública. Isso responde ao nosso objetivo específico que visava 

verificar quais as representações sociais que os sujeitos constroem sobre universidade 

pública e como estas se relacionam com suas escolhas. Os resultados nos levam a concluir 

que as representações sociais da universidade pública construídas por egressos da escola 

pública interferem na relação dos sujeitos com a universidade pública, não de forma 

mecânica, determinista, mas oferecendo aos sujeitos elementos para orientar e justificar 

sua ação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os resultados da pesquisa, concluímos que as representações sociais da 

universidade pública construídas por ex-alunos oriundos da escola pública influenciam as 

escolhas desses sujeitos em relação ao ingresso na instituição. O estudo demonstrou ainda 

que as escolhas dos sujeitos, em sua grande maioria, estão relacionadas à necessidade de 

ingresso dos jovens no mundo do trabalho, apontando para uma demanda de discussão e 

reflexão sobre a inserção dos jovens nas práticas sociais após o Ensino Médio.  

 

Com a expansão do Ensino Médio ocorrida nas últimas décadas, vimos o número de 

concluintes desse nível de ensino chegar a 2008 com mais de dois milhões de alunos. 

Destes, 85,5%, ou 1.784.435 alunos, concluíram na escola pública (TAB. 4). Nesse 

momento de encerramento do Ensino Básico, a maioria desses egressos, jovens com idade 

entre 17 e 24 anos, precisa enfrentar os problemas trazidos pela necessidade de decidir 

sobre os caminhos a seguir no futuro. Para efetuar tais escolhas, a dimensão do trabalho 

apresenta-se como fundamental na vida desses sujeitos. Contudo, na atualidade, a relação 

dos jovens com o mundo do trabalho constitui um grave problema mundial, demandando a 

criação de políticas públicas específicas para lidar com a questão. Um recurso para o 

enfretamento do problema é promover um aumento da escolarização do jovem, para que 

ele possa adiar sua entrada definitiva no mercado de trabalho e se qualificar para pleitear 

postos de trabalho mais reconhecidos e com melhor retorno financeiro e pessoal. Para 

tanto, é necessário expandir ainda mais as matrículas no Ensino Superior e torná-lo um 

espaço mais democrático, uma vez que existem extratos da população que estão excluídos 

desse nível de ensino. Mesmo que ainda longe do desejável, houve nos últimos anos um 

aumento expressivo das vagas no Ensino Superior e de adesão às políticas de ação 

afirmativa que o vêm tornando um espaço mais democrático. As oportunidades dos jovens 

oriundos de escolas públicas ingressarem em uma universidade pública são bem maiores 

hoje do que há dez anos atrás. Mas o aumento das possibilidades de escolarização desses 

sujeitos por meio da universidade pública é apenas mais um elemento a contingenciar a 

escolha dos sujeitos. A possibilidade de ingresso na universidade pública concorre com 

uma série de outros fatores vinculados, sobretudo, às necessidades imediatas postas pelas 

condições materiais das famílias dos jovens. A partir desse contexto e do pressuposto que a 

escolarização em uma universidade pública pode ser uma opção bastante vantajosa para os 

jovens oriundos da escola pública é que construímos nosso problema de pesquisa, que pode 
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ser resumido na seguinte questão: Quais as razões que interferem para que ex-alunos do 

Ensino Médio oriundos de escola pública considerem a possibilidade de dar continuidade à 

carreira estudantil em uma universidade pública?  

 

A fim de responder essa questão, optou-se por investigar uma dimensão simbólica do 

problema, aquela construída na relação dialética entre o psicológico e o social. A nossa 

hipótese de pesquisa é que as representações sociais construídas sobre a universidade 

pública ajudam a orientar o sentido das escolhas desses ex-alunos após o Ensino Médio e 

podem fazer com que a opção de continuidade dos estudos em uma universidade pública 

seja ou não considerada, de modo a encontrar diferentes representações conforme a escolha 

realizada. Para a verificação da hipótese, elaboramos quatro objetivos específicos que 

foram investigar: (a) as escolhas de vida efetuadas pelos sujeitos, (b) as razões de suas 

escolhas, (c) as estratégias que foram utilizadas para efetivá-las e (d) as representações 

sociais que foram construídas sobre universidade pública e suas articulações com as 

respectivas escolhas. 

 

A resposta ao primeiro objetivo específico foi importante para que pudéssemos separar em 

grupos sujeitos que efetuaram diferentes escolhas em relação ao seu possível ingresso na 

universidade pública. Do nosso conjunto de 36 sujeitos, sete prestaram vestibular em uma 

universidade pública e foram aprovados, 14 prestaram vestibular e não obtiveram êxito, e 

outros 15 não prestaram vestibular. Ampliando a questão das escolhas, pode-se visualizar 

que houve um grande movimento em direção ao Ensino Superior, com 22 sujeitos 

prestando vestibular e onze obtendo êxito (quatro em instituições privadas). Conforme 

ficou claro na pesquisa, o movimento dos sujeitos em direção ao Ensino Superior é 

ancorado sobre uma expectativa de melhoria das condições de inserção no mercado do 

trabalho. Considerando esta perspectiva, e a adesão a cursos de qualificação e/ou 

profissionalizantes, podemos dizer que as escolhas de 97% dos sujeitos envolveu alguma 

forma de mobilização em direção ao mundo do trabalho. 

 

Para responder aos outros objetivos específicos, separamos dois grupos de sujeitos que 

fizeram escolhas opostas em relação à universidade pública. O primeiro grupo fez 

vestibular e ingressou na universidade pública (Grupo U) e o segundo grupo (Grupo N) 

não tentou vestibular em universidade alguma.  
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Os resultados mostram que as razões manifestas para as escolhas dos sujeitos são as mais 

diversas, mas algumas constâncias aparecem na análise mais acurada das entrevistas. Três 

sujeitos do Grupo N manifestaram um “cansaço” em relação ao mundo escolar e essa teria 

sido a principal razão de suas escolhas de não continuar os estudos e ingressar no mercado 

de trabalho. Em outros casos pôde-se perceber a necessidade de responder imediatamente 

as demandas da falta de recursos materiais e econômicos. Contudo, o aspecto que mais 

chamou a atenção foi o fato da escolha de não tentar o ingresso na universidade pública 

não figurar como uma escolha definitiva pelos sujeitos. Para cinco ex-alunos, a decisão de 

não prosseguir os estudos é temporária, e contingenciada pelas condições sócio-

econômicas. Para os sujeitos do Grupo U, as principais razões manifestas das escolhas 

estão relacionadas à gratuidade do ensino, que representa uma oportunidade para os jovens, 

e ao diploma da universidade pública, considerado extremamente importante para um 

ingresso diferenciado no mercado de trabalho. No entanto, um elemento aparece 

claramente no discurso dos sujeitos: a presença de um outro (que pode ser um parente 

próximo, um amigo, ou mesmo a figura dos pais) que inspira, apóia e às vezes funciona 

como referência na luta pela escolarização. Sendo uma referência afetiva, e/ou suporte 

econômico e financeiro, torna o caminho em direção à universidade pública mais 

significativo simbolicamente, menos árduo e mais factível, ajudando a formar 

representações sociais diferenciadas de seus pares. Segundo Doise (2001), Cada indivíduo 

tem vários grupos de pertença: alguns deles servirão mais de pontos de ancoragem de 

suas opiniões e crenças do que outros (p.194). O autor complementa ainda que grupos aos 

quais um indivíduo não pertence, mas a que aspira pertencer, podem também 

desempenhar um papel de ancoragem (Idem).  

 

Saber quais foram as estratégias dos sujeitos para a efetivação das escolhas foi o terceiro 

objetivo específico. Conforme ficou demonstrado, todos os sujeitos do Grupo N haviam 

ingressado no mercado de trabalho. Para conseguir suas colocações, lançaram mão de 

vários recursos como, cursos de qualificação e envio de currículos para as empresas. No 

momento em que se colocam à disposição do mercado de trabalho começam a ter atitudes 

em busca de um emprego e criam uma percepção voltada para as oportunidades de 

colocação profissional. Enfrentam, todavia, as dificuldades relativas à falta de experiência 

que adiam sua entrada no mercado de trabalho, gerando ansiedade e frustração para esses 

jovens.  
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Por sua vez, o Grupo U se valeu bastante do curso preparatório para o vestibular. Diante da 

necessidade de complementação do ensino recebido na escola pública e uma orientação 

específica para o vestibular escolhido, o “pré-vestibular” caracteriza-se como uma 

estratégia fundamental e amplamente utilizada pelos sujeitos. Outra estratégia construída 

na trajetória escolar é a dedicação diferenciada aos estudos, no Ensino Médio. Isso nos 

remete ao raciocínio de que alunos motivados para o ingresso na universidade pública 

podem aproveitar melhor o ensino que lhes é oferecido, no sentido contrário à falta de 

interesse ou à adesão às formas alternativas de não-participação
39

 percebidas no Ensino 

Médio (Pazello, Cabral & Cazolla, 2010).   

 

A análise das representações sociais construídas pelos sujeitos corrobora nossa hipótese de 

pesquisa. Observou-se nitidamente uma diferença nas representações sociais da 

universidade pública entre os diferentes grupos analisados, tanto no número quanto na 

organização de seu conteúdo, e essas diferenças se articulam com as escolhas efetuadas por 

essas pessoas. Ou seja, o conhecimento cotidiano e prático construído socialmente em 

relação ao objeto “universidade pública” funciona como orientação para as escolhas de 

vida feitas pelos sujeitos. A alguns deles, a representação social da universidade pública 

serve como suporte de uma mobilização para o ingresso na instituição. A outros, essa 

representação constitui um obstáculo simbólico para o ingresso e contribui para justificar 

escolhas que afastam os sujeitos da perspectiva do acesso a essa instituição. As 

representações encontradas apontam para a identidade diferenciada de grupos dentro da 

escola pública, e estes convencionalizam o objeto conforme seu ambiente social 

(Moscovici, 2003). Entretanto, o objeto da representação social também é ativo e intervém 

na constituição identitária, abrindo espaço para a mudança. Queremos dizer com isso que a 

representação social não é a causa estrita de um comportamento ou somente um guia para a 

ação, mas interfere nesse processo, sobretudo na medida em que remodela e reconstitui os 

elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter o seu lugar (Moscovici, 

1978, p. 49).  

 

Podemos sintetizar as representações sociais indicando que, no Grupo N, a universidade 

pública é representada como uma „instituição muito difícil de ingressar, embora 

socialmente importante‟. A questão da alta relevância e domínio do conteúdo „obstáculo 

                                                             
39 Formas alternativas de não-participação são conceituadas por Pazello et al (2010) como continuar a 

frequentar escola,  mas com pouca dedicação ou pouco esforço no sentido do aprendizado (p.37). 
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para o ingresso‟ ajuda a entender o quanto a representação social da universidade pública 

pode ser obstáculo subjetivo para a luta dos sujeitos do Grupo N que valorizam e 

manifestam, em sua maioria, interesse pela universidade pública. A ausência de conteúdos 

descritivos da instituição e a explicitação de desconhecimento das características do objeto, 

em alguns momentos, denotam, ainda, que a informação circulou de forma diferente no 

grupo que manifestou um menor interesse em relação à universidade pública. 

 

Para os membros do Grupo U, a representação social da universidade pública poderia ser 

sintetizada em „melhor caminho para a realização profissional, pela qualidade e 

reconhecimento social da instituição, que exige muito esforço para ingressar, mas vale a 

pena, uma vez que o ensino é gratuito, e que por ser pública deveria servir prioritariamente 

à população mais desprovida de condições materiais‟. A universidade pública é 

representada como uma oportunidade de conquistar melhores posições no concorrido 

mercado de trabalho. É pensada como oportunidade devido à valorização que é dada pelo 

mercado à titulação e pelo fato de não ter ônus financeiro, o que poderia inviabilizar tal 

projeto. Concebem que o ingresso na instituição envolve empenho e dedicação e 

reivindicam esse espaço para as faixas mais pobres da população. Todos esses elementos 

acabam por dar suporte, mesmo que às vezes de forma contraditória, à mobilização rumo 

ao ingresso em uma universidade pública.  

 

A teoria das representações sociais se revela adequada para a compreensão da dimensão 

simbólica das escolhas de vida de jovens oriundos da escola pública, por se tratar de uma 

forma de conhecimento que orienta as condutas e que rege a relação dos sujeitos com o 

mundo (Jodelet, 2001). Dessa forma, nos permite refletir sobre como esse conhecimento 

construído cotidianamente pode favorecer ou não a mobilização de jovens procedentes da 

escola pública rumo ao ingresso em uma universidade pública. Neste sentido, chama-nos a 

atenção a ausência de conteúdos relativos à universidade pública que são importantes para 

mediar sua relação com a escola pública e que não são mencionados em nenhum dos dois 

grupos, como por exemplo, políticas de permanência oferecidas pela universidade 

(diversas formas de auxílio estudantil), a relação da universidade com a pesquisa e 

extensão, e principalmente, o novo contexto dos programas de ação afirmativa que os 

impacta diretamente. Essa ausência é importante, na medida em que demonstra haver um 

espaço para a construção de novos conhecimentos que aproximem os jovens à universidade 

púbica. Os resultados apontam que, para além de se atentar para a diferença na circulação 
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das informações nos grupos dentro da escola, há também a necessidade de uma reflexão 

sobre os efeitos do tipo de informação que chega à escola pública acerca da universidade 

pública e sobre o quanto uma informação formal ou institucional tem penetração na escola. 

Roberto, do Grupo U, que diz ter escolhido ingressar na universidade pública após ter 

participado de um projeto no qual ele foi apresentado à instituição, ainda assim reclama 

sobre a falta de acesso às informações na escola pública:  

 
[...] eu penso que podia ter antes no... tipo no Ensino Médio e até no Ensino 

Fundamental, tinha que ter um contato assim para você já ter... ir sabendo um 

pouco cara... não sei... você familiarizar com o ambiente e tal... Porque é muita 

coisa que você não aproveita até porque você chega aqui e você não sabe... você 

não tem informação, você chega meio perdido (Roberto). 

 

É emblemático o caso de um dos sujeitos, entrevistado dentro da universidade, que 

declarou não saber que havia uma “universidade pública” com ensino gratuito: “[...] Eu 

pensava que era assim, entrou na faculdade e paga e tal, e tal... mas eu não sei como é que 

é isso” (Rose). Nascimento (2009), ao investigar as aspirações de jovens das camadas 

populares ao Ensino Superior, verifica que os sujeitos dificilmente conseguiam 

informações sobre as instituições, carreiras e formas de acesso à universidade pública na 

escola, tal como na família e grupos de amigos. Contudo, ao entrarem em contato com 

essas informações, os sujeitos passavam a aspirar à educação superior e a se organizar de 

forma a percorrer o longo caminho até a matrícula num Curso Superior (p.134). Os 

sujeitos da pesquisa de Nascimento (2009) eram estudantes de cursos pré-vestibulares 

populares. Evidentemente que as informações não impactam igualmente todos os alunos do 

ensino básico público, mas há um potencial que não pode ser negado. 

 

Utilizando uma perspectiva de desenvolvimento da consciência relacionado à pesquisa das 

representações sociais (Franco, 2002), podemos dizer que representações sociais da 

universidade pública que contemplem o maior número de aspectos institucionais, mais 

coerentes com a realidade e menos idealizados, favorecerão decisões mais satisfatórias e 

maduras em relação às escolhas de vida dos jovens egressos da escola pública. Ou seja, 

optem ou não pela universidade pública, terão condições de elaborar melhor suas escolhas. 

Tais representações poderão significar, ainda, pela nova configuração do quadro de 

oportunidades de acesso ao Ensino Superior, uma aproximação desses jovens com a 

universidade pública.  

 



 

139 
 

E aqui cabe um questionamento: a quem interessa representações sociais que aproximem 

os alunos de escola pública da universidade pública? Cremos ser um problema de interesse 

das políticas públicas para a juventude, envolvendo a dimensão do trabalho e da educação, 

mas, especificamente, é possível identificar três principais beneficiados: os jovens 

estudantes de camadas populares, a escola pública e a universidade pública. Os jovens se 

beneficiam na medida em que a percepção da universidade pública como uma 

possibilidade venha a ajudá-los a se integrar no sistema público de ensino. Ressignificando 

sua presença nesse espaço, possivelmente irão aproveitar melhor a oportunidade de 

escolarização. Isso provavelmente irá auxiliá-los no processo de subjetivação, construindo 

uma relação de maior autonomia com as perspectivas de futuro que se abrem com a 

conclusão do Ensino Médio. Em última instância, um possível ingresso em uma 

universidade pode significar mobilidade social e ascensão econômica. A escola pública se 

beneficiará, na medida em que consiga constituir mais um canal de comunicação com os 

alunos que, tendo o Ensino Superior como meta, venham a perceber a escola como um 

meio, apresentando maior interesse e participação na construção de sua educação. Por sua 

vez, a universidade pública pode ser a maior beneficiada, uma vez que, ao fomentar novas 

representações sociais, consiga atrair para seus quadros os melhores talentos da escola 

pública, ajudando a cumprir a meta 33 da Educação Superior no PNE (p. 34). Com o 

grande número de universidades públicas utilizando políticas de ação afirmativa, a atração 

dos melhores alunos torna-se um problema a ser debatido, principalmente para as que 

aderiram ao sistema de cotas sociais, pois, diante de uma educação básica de menor 

qualidade na rede pública, a alta atratividade é um dos elementos fundamentais para a 

elevação do desempenho inicial dos discentes que ocuparão as vagas reservadas.   

 

Porém, a tarefa de estimular a criação de novas representações sociais que favoreçam a 

mudança não é fácil. Em certa medida, depende tanto da instituição (objeto das 

representações) quanto dos sujeitos, agindo de forma conjunta na construção do 

conhecimento. Para tanto, é necessário que o objeto (universidade pública) se torne cada 

vez mais socialmente relevante para os sujeitos. O que a provoca a mudança tem que partir 

ao mesmo tempo do preexistente e do esperado, recorrer não só ao contexto imediato, mas 

também ao passado e à expectativa do futuro. (Arruda, 2002, p. 69). A universidade 

pública reúne um conjunto de aspectos que a reveste de relevância para os alunos de escola 

pública, tanto no que se refere à qualidade da formação profissional, quanto na cultural e 

humana. Não apenas pode contribuir com a construção de um futuro melhor para esses 
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alunos, como tem se transformado nos últimos anos, para se tornar mais acessível a esse 

público. Contudo, pela dinâmica própria de transformação das representações sociais, é 

possível que as representações ainda resistam à adequação ao novo contexto, na medida em 

que o objeto não se impõe para esse público. 

 

Vimos neste trabalho que oportunidades de ex-alunos de escola pública ingressarem no 

Ensino Superior são maiores atualmente do que há dez anos, sobretudo no que se refere à 

universidade pública. Num passado recente, tínhamos um cenário de uma instituição muito 

pouco permeável aos egressos de escola pública, que em sua maioria representam os 

estratos mais pobres de nossa população. A mudança de cenário se deu com o aumento de 

vagas, mudanças nos processos seletivos e, principalmente, a adesão às políticas de 

democratização do acesso, Ainda não é um quadro ideal, mas há uma evolução visível. 

Contudo, podemos questionar se as representações sociais da universidade pública de 

alunos da escola pública estão se transformando para incorporar o novo contexto. Os 

resultados de nossa investigação não nos fornecem indícios de uma transformação 

substantiva, ou seja, não apresentam os elementos característicos da nova realidade. A 

teoria das representações sociais nos permite citar dois mecanismos de sua dinâmica que 

podem explicar o fenômeno. O primeiro diz respeito ao núcleo central das representações 

sociais. Não foi nossa intenção, neste trabalho, identificá-lo, mesmo porque, o número de 

sujeitos não era adequado a este tipo de pesquisa. Todavia, o conhecimento de sua 

dinâmica pode nos ajudar a entender os resultados encontrados. O núcleo central é a parte 

mais rígida e estável de uma representação. Ele será, dentro da representação, o elemento 

que mais vai resistir à mudança (Abric, 1998, p. 31). Julgando que o contexto de 

oportunidades de escolarização do qual estamos tratando se alterou muito recentemente, 

podemos inferir que o núcleo central das representações sociais da universidade pública de 

estudantes da escola pública ainda persiste em conteúdos historicamente construídos que 

remetem, de forma mais coerente, a um quadro de obstáculos contundentes para o ingresso 

na universidade pública. O que foi real um dia se objetivou e atua de forma simbólica a 

recriar a “realidade” cotidiana atualmente. O segundo mecanismo já foi parcialmente 

citado no parágrafo anterior e diz respeito à relevância social do objeto, que está 

relacionado com a comunicação social. Ou seja, para a emergência das representações de 

um objeto, ele precisa tornar-se socialmente relevante, de forma ativa para o grupo. Para 

tanto, é necessário que haja uma aproximação maior das instituições envolvidas, que elas 

se comuniquem e reflitam sobre o papel dessa relação. No caso da universidade pública, 
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para a escola pública, a relação ainda é incipiente, demandando um grande movimento de 

apropriação, problematização e criação de vínculos mais sólidos entre as instituições. A 

escola pública pode e deve ser pró-ativa nesse processo, mas há uma responsabilidade 

crucial da universidade pública, que ao optar por políticas de ação afirmativa precisa se 

preocupar também com a atratividade dos melhores talentos da escola pública e com os 

excluídos desse nível de ensino. 

 

Para os sujeitos da pesquisa que escolheram e se mobilizaram para entrar na universidade 

pública, a carreira profissional ou o mundo de trabalho se configurou como um elemento 

fundamental na representação. Esse dado nos fornece preciosa informação sobre o caminho 

privilegiado para a constituição de representações que aproximem as duas instituições. 

Atribuir sentido é uma delicada operação que demanda terra firme onde jogar a âncora 

(Arruda, 2002, p. 69). O mundo do trabalho é a terra firme que mais oferece possibilidade 

de ancoragem para a representação da universidade pública. A dimensão do trabalho é 

fundamental para os jovens e a universidade pode ser um meio para conquistar seus 

objetivos profissionais. A comunicação social das universidades públicas precisa 

contemplar esse entendimento nas suas relações com a escola pública. Um outro aspecto 

importante é o oferecimento de referências que permitam a função de identificação da 

representação. Os sujeitos do Grupo U, em sua maioria, apresentam referências de 

longevidade escolar externas à escola. Essa ancoragem mais ampla será possível na medida 

em que os alunos tenham acesso a referências de escolarização com as quais consigam se 

identificar, ou seja, passíveis de serem ancoradas em suas experiências cotidianas. 

 

Como se vê, os resultados encontrados levaram-nos a atentar para o processo de construção 

das representações sociais que aproximem universidade e escola públicas. Essa opção 

refere-se à possibilidade de construção de um conhecimento que pode contribuir com 

políticas públicas de democratização do acesso ao Ensino Superior. Como bem lembra 

Jodelet (2001), a posição ocupada pela representação no ajustamento prático do sujeito a 

seu meio fará com que seja qualificada por alguns de compromisso psicossocial (p. 28). 

Contudo, temos cerca de 85% dos estudantes do Ensino Médio na escola pública. Não há 

universidade pública para tantas pessoas e nem perfis apenas para essa alternativa. Vários 

egressos, pelo seu perfil e aptidão, vão se realizar mais na entrada imediata no mercado de 

trabalho ou em algum curso técnico, do que em uma universidade pública. Outros se 

beneficiarão de cursos privados que, pela proximidade, possibilidade de bolsa, dentre 
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outros fatores, irão se mostrar como opção mais interessante. Dessa forma, queremos 

chamar a atenção para o fato de que a escola pública, na tentativa de ajudar seus alunos a 

construírem representações sociais que os possibilitem a fazer escolhas de vida mais 

embasadas e autônomas, não podem se valer apenas de uma perspectiva, principalmente 

quando se refere ao Ensino Superior que não consegue abrigar todo o contingente oriundo 

do Ensino Básico. É necessário que sejamos críticos a essa questão. O Ensino Médio é um 

momento de escolhas, de transições e decisões que poderão determinar o resto da vida dos 

alunos. É imperativo que a escola tenha espaços de reflexão sobre essas escolhas e que 

esses espaços contemplem de forma coerente e crítica as diversas possibilidades que se 

abrem para o futuro dos alunos. 

 

Acreditamos que os resultados dessa pesquisa, ao nos ajudar a entender um pouco mais o 

processo de escolha de futuro de ex-alunos da escola pública, possam contribuir para o 

repertório de ações empenhadas em democratizar o acesso ao Ensino Superior. Como 

vimos anteriormente, mesmo com os avanços empenhados em fazer do Ensino Superior 

um espaço mais democrático, ainda estamos diante de um quadro em que os estudantes 

mais pobres, cuja maioria é procedente da escola pública, apresentam baixos índices de 

acesso. Os que lá se encontram estão, quase sempre, concentrados nos cursos menos 

valorizados socialmente. Assim, podemos dizer que se faz imperioso o conjunto de ações 

que visem a tornar o espaço das instituições públicas mais diversificado. Bom para os 

beneficiados diretamente e bom para as universidades que podem estar desperdiçando um 

número grande de recursos humanos e talentos, ao se mostrarem resistentes em se tornar 

um espaço de acesso mais democrático (Assis & Silva, 2008, Dimenstein, 2005, Zago, 

2006). Uma consequência possível da pesquisa é a indicação de nossa experiência 

extensionista de apresentar criticamente a universidade pública aos alunos da escola 

pública (Assis et al, 2006). A metodologia parece ser uma opção interessante nesse 

contexto. Todavia, é preciso avançar ainda mais na construção de projetos conjuntos entre 

as duas instituições que possam ajudar os jovens a se tornar cada vez mais sujeitos de suas 

escolhas de futuro pós-ensino médio, sempre se atentando para as representações sociais 

que circulam no ambiente escolar, pois, de forma dialética, elas podem resistir e/ou 

potencializar a mudança. 

 

Por fim, é importante frisar que não ignoramos que um dos principais fatores que afastam 

os jovens das camadas populares do ingresso na universidade pública é a falta de qualidade 
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proporcionada pela diminuta atenção dos governantes aos níveis básicos de escolarização 

no Brasil. Para os que lutam por uma educação de qualidade em nosso país, esse ponto 

sempre será uma bandeira a ser defendida acima de qualquer outra. Contudo, não podemos 

esperar de braços cruzados que essa mudança ocorra no curto ou médio prazo e nem 

incorrer no erro de achar que essa condição por si só resolveria os problemas de inclusão. 

A investigação do viés subjetivo que potencializa ou amortece o impacto das novas 

políticas de democratização do acesso, a compreensão das representações sociais que são 

re-criadas e da forma como estas ajudam a entender as atitudes dos jovens em relação à sua 

perseverança na luta pela escolarização superior podem ser uma contribuição bastante útil 

para o campo. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

 

(Documento com as perguntas. A interface de aplicação foi um banco de dados Microsoft 

Office Access.) 

 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/___ Horário: ___:___ 

 

1. Nome:_______________________________________________________________ 

2. Endereço: ____________________________________________________________ 

3. Bairro:_______________________________________________________________ 

4. Telefone:______________________ 5.Telefone 

alternativo:_______________________ 

6. Data de nascimento:____/____/_____   7. Sexo: Masc. (     )    Fem. (     ) 

8. Idade:__________ 

 

9. Estado civil:  

Solteira/o (  )    Casada/o (  )    Companheira/o (  )   

Separada/o ou Divorciada/o (  )    Viúva/o (  ) 

 

10. Você se considera: Indígena (  )    Negro/a (  )    Pardo/a (  )    

Amarela/o (  )     Branca (  ) 

 

11. Tem filhos/as: Não (     )     Sim (     )  quantos? ________ 

 

12. Onde e como você mora atualmente? 

(A) Em casa ou apartamento, com minha família. 

(B) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

(C) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 

(D) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 

(E) Outra situação. Qual? _______________________________ 

 

13. Quem mora com você?    Sim  Não 

13.1. Moro sozinho(a)    (A)  (B) 

13.2.Pai      (A)  (B) 

13.3. Mãe      (A)  (B) 

13.4. Esposa / marido / companheiro(a)  (A)  (B) 

13.5. Filhos      (A)  (B) 

13.6. Irmãos      (A)  (B) 

13.7. Outros parentes     (A)  (B) 

13.8. Amigos ou colegas   (A)  (B) 

 

14. Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando com seus pais, irmãos ou outros 

parentes que moram em uma mesma casa). __________________________________ 

 

15. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua 

casa.) 

(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 465,00 inclusive). 

(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 465,00 até R$ 930,00 inclusive). 

(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive). 
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(D) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 2.325,00 até R$ 4.650,00 inclusive). 

(E) De 10 a 20 salários mínimos (de R$ 4.650,00 até R$ 9.300,00 inclusive). 

(G) Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 9.300,00). 

(H) Nenhuma renda. 

 

16. Quais e quantos dos itens abaixo há em sua casa? 

  1     2        3 ou mais         Não tem 

16.1. Televisão em cores  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.2. Rádio    (A)   (B)   (C)   (D) 

16.2. Banheiro    (A)   (B)   (C)   (D) 

16.3. Automóvel    (A)   (B)   (C)   (D) 

16.4. Empregada Mensalista  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.5. Máquina de lavar roupa  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.6. Videocassete e/ou DVD  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.7. Geladeira    (A)   (B)   (C)   (D) 

16.8. Frezer (ou g. duplex)  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.9. Microcomputador   (A)   (B)   (C)   (D) 

16.10. Telefone fixo    (A)   (B)   (C)   (D) 

16.11. Telefone celular   (A)  (B)   (C)   (D) 

16.12. Acesso à Internet   (A)   (B)   (C)   (D) 

16.13. TV por assinatura   (A)   (B)   (C)   (D) 

16.14. Antena parabólica  (A)   (B)   (C)   (D) 

16.15. Motocicleta   (A)   (B)   (C)   (D) 

 

17. Quem é o chefe de família?_______________ 

 

18. Qual o grau de Instrução dele(a)? 

Analfabeto / Primário incompleto / Até 3a. Série Fundamental (   ) 

Primário completo / Ginasial incompleto / Até 4a. Série Fundamental (   ) 

Ginasial completo / Fundamental completo (   ) 

Colegial completo / Superior incompleto / Ensino Médio completo (    ) 

Superior completo / 3° grau completo (    ) 

 

19. Grau de instrução do outro: (pai e mãe se viver junto) ________________ 

 

20. Como é sua casa?     Sim   Não 

20.1. Própria.       (A)   (B) 

20.2. É em rua calçada ou asfaltada.    (A)   (B) 

20.3. Tem água corrente na torneira.   (A)   (B) 

20.4. Tem eletricidade.     (A)   (B) 

 

21. Você se formou em 2007? 
 

22. Você já estudou em escola particular?  Sim   (   ),  não   (     ). 

 

22.1. Se sim, quantos anos? ________ 

 

23. Você freqüentou cursinho pré-vestibular? Sim   (   ),  não   (     ). 

 

24. Se sim, quantos anos? ________ 
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25. Se sim, era cursinho particular?  Sim  (   ), Não (   ). 

 

26. Se era particular, como você pagava as mensalidades? (Indique se era você 

mesma/o que pagava ou se alguém [e quem] te 

ajudava?)_________________________________________________________________ 

 

27. Você prestou vestibular?  Sim(   )    Não(    ). 

 

28. Se sim, quantos vestibulares você prestou? _____________ 

 

29. Para qual ou quais cursos?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

30. Em que instituições?___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

31. Qual é a principal decisão que você tomou quando concluiu o ensino médio 

(2ºgrau)? (Atenção: escolha apenas uma opção.) 

(A) Procurar um emprego. 

(B) Prestar vestibular e continuar os estudos no ensino superior. 

(C) Prestar vestibular e continuar a trabalhar. 

(D) Fazer curso(s) profissionalizante(s) e me preparar para o trabalho. 

(E) Trabalhar por conta própria / trabalhar em negócio da família. 

(F) Ainda não decidi. 

(G) Outro plano. 

Descrever:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

32. Atualmente você está? 
(A) Sem ocupação (desempregado). 

(B) Trabalhando. 

(C) Estudando em Curso pré-vestibular. 

(D) Estudando em curso(s) profissionalizante(s) ou técnico. 

(E) Estudando em Faculdade Particular. 

(F) Estudando em Faculdade Federal (Universidade Pública). 

(G) Outro plano. 

Descrever:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

33. E a médio prazo, daqui a uns 4 ou 5 anos, você já planejou o que gostaria que 

acontecesse? 

(A) Gostaria de ter um diploma universitário para conseguir um bom emprego. 

(B) Gostaria de prestar um concurso e trabalhar no setor público. 

(C) Gostaria de ganhar dinheiro com meu próprio negócio. 

(D) Gostaria de ter um bom emprego. 

(E) Não planejei. 

(F) Outro plano. 
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34. Você continuou seus estudos depois de ter concluído o ensino médio (2º grau)? 

(A) Sim, estou estudando no momento atual. 

(B) Sim, mas não estou estudando no momento atual. (Passe para a pergunta 36) 

(C) Não. (Passe para a pergunta 37) 

 

35. Se você está estudando no momento atual, quais dos cursos abaixo está 

freqüentando?     Sim  Não 

35.1. Curso Superior     (A)  (B) 

35.2. Curso profissionalizante   (A)  (B) 

35.3. Curso preparatório para vestibular  (A)  (B) 

35.4. Curso de língua estrangeira    (A)  (B) 

35.5. Curso de Computação ou Informática  (A)  (B) 

35.6. Outro curso      (A)  (B) 

 

36. Se você não está estudando no momento atual, mas continuou seus estudos depois 

de ter concluído o ensino médio (2º grau), quais destes cursos você freqüentou? 

Sim  Não 

36.1. Curso profissionalizante    (A)  (B) 

36.2. Curso preparatório para vestibular  (A)  (B) 

36.3. Curso Superior e desisti     (A)  (B) 

36.4. Curso de língua estrangeira    (A)  (B) 

36.5. Curso de Computação ou Informática   (A)  (B) 

36.6. Outro curso      (A)  (B) 

 

37. Qual curso ou formação fez mais falta para a sua vida, depois que você terminou o 

ensino médio?     Sim  Não 

37.1. Curso profissionalizante    (A)  (B) 

37.2. Curso preparatório para vestibular   (A)  (B) 

37.3. Curso Superior      (A)  (B) 

37.4. Curso de língua estrangeira    (A)  (B) 

37.5. Curso de computação ou informática   (A)  (B) 

37.6. Outro curso      (A)  (B) 

37.7. Não senti falta de nenhum (    ) 

 

38. Você trabalha atualmente?       Sim (  )        Não (  )  

 

38.1. Se sim quais atividades você desempenha ou já 

desempenhou?____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

39. Qual sua renda mensal: 

(A) Até 01 salário mínimo    (D)10 a 20 salários mínimos 

(B) 01 a 03 salários mínimos   (E) acima de 20 salários mínimos  

(C) 04 a 10 salários mínimos  
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40. Agora, pensando na contribuição do ensino médio para a sua vida pessoal, quais 

são, dos itens listados abaixo, as três principais contribuições que você obteve ao 

realizar o ensino médio (2º grau)? (Atenção: indique e classifique apenas as três  

principais alternativas escolhidas.)                    

                   1ª     2ª     3ª 

40.1. Obtenção de um certificado de conclusão de curso ou de um diploma (A)  (B)   (C) 

40.2. Formação básica necessária para obter um emprego melhor      (A)  (B)   (C) 

40.3. Condições de melhorar minha posição no emprego atual     (A)  (B)   (C) 

40.4. Obtenção de cultura geral / ampliação de minha formação pessoal    (A)  (B)   (C) 

40.5. Formação básica necessária para continuar os estudos      (A)  (B)   (C) 

em uma universidade / faculdade 

40.6. Fazer muitos(as) amigos(as) / conhecer várias pessoas     (A)  (B)   (C) 

40.7. Atender à expectativa de meus pais sobre meus estudos     (A)  (B)   (C) 

 

 

41. Para você, fazer um Curso Superior em uma Universidade Pública significa: 
(Atenção: indique e classifique apenas as duas  principais alternativas escolhidas.)                         

          1ª  2ª 

41.1. É meu sonho, vou realizá-lo.     (A)  (B) 

41.2. Gostaria, mas é muito difícil.      (A)  (B) 

41.3. Melhor caminho para a realização profissional.  (A)  (B) 

41.4. Seria o mesmo que cursar uma particular.   (A)  (B) 

41.5. Tanto faz, para mim não é importante.    (A)  (B) 

41.6. Curso Superior não é para mim.    (A)  (B) 

41.7. É muita responsabilidade pra mim.    (A)  (B) 

 

42. Você participaria da entrevista em profundidade na continuidade desta pesquisa? 

Sim (  )        Não (  )  

 

Horário de término: ____:____ 
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ANEXO 2 

 

 

Roteiro de perguntas para a entrevista semiestruturada 

 

Perguntas para os alunos que não prestaram vestibular (Grupo N) 

Qual sua idade? 

É daqui de São João mesmo? Estudou sempre no Garcia
40

? 

Você tem muitas lembranças do ensino médio? Como são essas lembranças? 

O que você mais aproveitou do Ensino Médio? O que mais utiliza em sua vida hoje? 

O que mais te fez falta no Ensino Médio? 

Seus parentes mais próximos fizeram Ensino Médio? E o Ensino Superior? 

O que você faz atualmente? Como chegou até aqui? 

O que você pensa sobre Universidade Pública? 

Por que você não escolheu fazer UP?  

Se tivesse interesse, o que você acha que teria que fazer para entrar na UP? 

 

Perguntas para os alunos que prestaram vestibular e passaram (Grupo U) 

Qual sua idade? 

É daqui de São João mesmo? Estudou sempre no Garcia? 

Você tem muitas lembranças do ensino médio? Como são essas lembranças? 

O que você mais aproveitou do Ensino Médio? O que mais utiliza em sua vida hoje? 

O que mais te fez falta no Ensino Médio? 

Seus parentes mais próximos fizeram Ensino Médio? E o Ensino Superior? 

O que você faz atualmente? Como chegou até aqui? 

O que você pensa sobre Universidade Pública? 

Por que você escolheu fazer UP?  

Qual foi a sua estratégia para conseguir entrar na UP? Como chegou até aqui? 

                                                             
40 Escola Estadual Doutor Garcia de Lima. 
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ANEXO 3 
 
 

  
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
A equipe do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, vem 
convidar os senhores ex-alunos da Escola Estadual Garcia de Lima, a participar de um 
levantamento de dados através de entrevistas a serem realizadas pelos pesquisadores 
responsáveis.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO: 
 

Título do Projeto: “Escolhas de trajetórias acadêmicas e representações sociais da 
Universidade Pública entre ex-alunos da escola pública”, 

 

Professor Orientador: Prof. Dr. Carlos Henrique Gerken 
Mestrando: David Anderson Romeros de Assis 
 
Telefones para contato: 3379-2584 (LAPIP - Laboratório de Pesquisa e Intervenção 
Psicossocial) 
 
Pesquisador: David Anderson Romeros de Assis 
 

Descrição do projeto: Este projeto de pesquisa tem o propósito de fornecer contribuições 

da Psicologia na análise das representações sociais que os ex-alunos da rede pública de 
Ensino Médio constroem sobre a Universidade Pública. Com seu resultado esperamos 
encontrar elementos que nos permitam refletir sobre o quanto os ex-alunos são sujeitos 
de suas escolhas e de que maneira a construção de novas representações podem ajudá-
los a vencer certas determinações sociais. 

 
Fica garantido o sigilo da identidade dos participantes, que poderão se retirar da pesquisa 
a qualquer momento sem se justificar ou sofrer qualquer dano. 
 
 
 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO  
 

Eu,________________________________________, RG________________________, 
ex-aluno do 3° ano do Ensino Médio concordo em participar do referido projeto de 
pesquisa.  
 
 
São João del Rei, ____ de _________________ de 2009 
 
 
Assinatura do participante ou responsável: _____________________________________ 


