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RESUMO 
Assiste-se no Brasil, nos cursos de educação superior, uma ampliação do acesso de estudantes menos privilegiados, 
afrodescendentes e aqueles com origem em escolas públicas. Este fenômeno pode ser explicado por uma combinação 
de políticas de ação afirmativa e programas do governo federal tais como o “ReUni” e o “ProUni”, dirigidos, 
respectivamente, a instituições de ensino superior públicas e privadas. Embora as estatísticas nacionais apontem para 
expectativas positivas, considerando a diversidade do público que passou a chegar a esse nível de ensino, a questão, 
agora, seria a de pensar não mais o “problema do acesso”, mas as possibilidades desses grupos permanecerem nos 
cursos de graduação por quatro a cinco anos até conseguirem o diploma superior. Este artigo tem por objetivo 
apresentar o desenho de uma pesquisa que começa a se desenvolver, tomando como objeto de estudo beneficiários do 
Programa Universidade para Todos. A entrevista semi-estruturada apresenta-se como a técnica mais apropriada de 
coleta de dados, que pretende sistematizar e analisar informações qualitativas. Concluindo, é apontada a hipótese de 
que as dificuldades relacionadas à conclusão do ensino superior vão além das limitações econômicas, passando, 
essencialmente, por um processo de integração à cultura acadêmica. 
Palavras-chave: Ensino superior. Políticas públicas. Estudantes. 

 
The permanence of popular origin students in higher education: the case of ProUni beneficiaries 

ABSTRACT 
It is witnessed in Brazil, in higher education courses, an increased access of disadvantaged social origin´s students, afro-
descendents and students coming from public schools. This phenomenon can be explained by a combination of 
affirmative action policies and federal government programs such as “ReUni” and “ProUni”, directed, respectively, to 
public and private higher education institutions. Although the national statistics point to positive expectations, 
regarding the diversity of the public who came to attend higher education courses, now, the problem is not to think 
about the “access problem”, but the possibilities these groups have to persist in a graduation course for four or five 
years until they acquire the diploma. This paper aims to show the design of a research that begins to be developed, 
taking as its study object beneficiaries of Universidade para Todos Program. The semi-structured interview is presented 
as the most appropriate data collection, which aims to systematize and analyze qualitative information. In conclusion, 
the hypothesis is pointed out that the difficulties related to the completion of higher education go beyond the 
economic constraints, passing essentially through a process of integration into the academic culture. 
KEY WORDS: Higher education. Public Policies. Students. 
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Considerações iniciais 

Cresceu a esperança de uma maior escolaridade, não somente no Brasil, mas por todo o 

mundo, o que pode não apenas ser observado por meio de estatísticas, mas acompanhado pela 

multiplicação de políticas de democratização do ensino superior. Estas se fundamentam, 

geralmente, na ideia de que a educação deve ser o pilar da competitividade entre os países, num 

sistema econômico que tem o capital humano como principal fator de produção. Para Brunner 

(2005, p. 4), como resultado do ajuste dos sistemas nacionais de ensino a esta demanda ou 

“pressão”, a educação superior estaria experimentando um conjunto de transformações que 

poderiam se agrupar em sete grandes tendências, com destaque especial para a da oferta – cada 

vez maior – de oportunidades de acesso aos cursos de bacharelado e licenciatura (principalmente). 

Tendo por base dados do Ministério da Educação (MEC/Inep), é possível observar uma maior 

oferta de diplomados de ensino superior, particularmente na última década, e com destaque para 

aqueles formados pelas instituições de ensino da rede privada. Em 1987 havia quase 225 mil 

formandos no país. Vinte anos depois, em 2007, o total de formandos teve um crescimento de mais 

de 380% (Tabela 1). Pode-se afirmar, também, que a evolução do número de concluintes 

acompanhou a evolução do número e da diversificação de estabelecimentos de ensino superior. Em 

1987 eram 853; em 2007, 2.281, sendo a maior parte constituída por estabelecimentos privados 

isolados, faculdades e centros universitários. O número de cursos também cresceu, passando de 

4.188 para 27.598, mais uma vez, com destaque para a rede privada. 

 

Tabela 1 

Evolução dos concluintes do ensino superior por dependência administrativa – Brasil 

Categoria administrativa 1987 1997 2007 

Federal 39.995 51.419 95.351 

Estadual 25.039 38.731 84.903 

Municipal 11.930 15.932 25.440 

Privada 147.845 168.302 651.583 

Total 224.809 274.384 857.277 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados divulgados pelo Inep – Censo da Educação Superior. Nota: Para o ano 
de 2007 estão incluídos os números da educação tecnológica e à distância. 

 

Cabe ressaltar, ainda, a emergência da graduação tecnológica, com duração média de dois 

anos até a conclusão do curso, habilitando o “tecnólogo” para atuação em diversos segmentos do 
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comércio, da indústria e dos serviços. Também cabe destacar a diversificação das modalidades de 

cursos oferecidas: presencial, semipresencial e à distância, esta última, mediada por tecnologias da 

informação, uma vez que professores e alunos encontram-se separados espacial e/ou 

temporalmente. Entretanto, com uma taxa de escolarização líquida da população com ensino 

superior a 10%, o sistema brasileiro de educação ainda é avaliado como de “elite”. De acordo com 

Vargas (2008), de “elite” é considerado o sistema em que a população com nível superior no país 

não ultrapassa 15%; de “massa”, corresponderia a 15 e 33% (HONORATO, 2010). 

Desse modo, seriam importantes as iniciativas de estudos e pesquisas que visem investigar o 

acesso, e, sobretudo, a permanência e o destino de indivíduos e grupos menos privilegiados da 

sociedade brasileira, tal como a eficácia, a eficiência e a efetividade de políticas públicas 

promovidas pelo Estado brasileiro a fim de ampliar a oferta de vagas no ensino superior. Segundo o 

texto do Plano Nacional de Educação 2011-2020, apresentado pelo Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, ao então Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em dezembro de 2010, as políticas para o 

ensino superior devem levar em consideração a meta de elevar a taxa líquida de matrícula para 

33% da população de 18 a 24 anos, ampliando por meio de programas especiais, as políticas de 

inclusão e assistência estudantil a egressos de escolas públicas. 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) pode ser tomado como um desses “programas 

especiais”, recentemente desenvolvido pelo MEC (2005), e já como uma resposta ao Plano Nacional 

de Educação de 2001, que tinha estabelecido a meta de elevar até o final de 2010, as matrículas no 

ensino superior a 30% da população de 18 a 24 anos. Entretanto, o próprio Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Síntese dos Indicadores Sociais, divulgada em fins de 

2009, revelou que somente 13,7% desta população estava matriculada num curso superior 

(AMARAL, 2011). A finalidade do Programa é a de oferecer bolsas de estudos integrais e parciais em 

cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação 

superior. Os candidatos não devem possuir diploma de curso superior. 

Para a participação no Programa também é obrigatória a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), alcançando, no mínimo, 400 pontos na média das cinco notas (ciências da 

natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens; códigos e suas 

tecnologias; matemática e suas tecnologias; e, redação). O candidato à bolsa deve ter nota superior 

a zero na redação. As bolsas integrais são ofertadas aos candidatos com renda familiar mensal de 

até um salário mínimo e meio por pessoa. As bolsas de 50% são destinadas aos candidatos com 

renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. Além disso, os candidatos devem ter 
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cursado o ensino médio de forma parcial ou completa em escola da rede pública, ou, no caso da 

rede privada, na condição de bolsista integral da instituição. 

O Programa também oportuniza a concessão de bolsas a pessoas portadoras de deficiência 

e/ou necessidades especiais e professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do 

magistério da educação básica, e, integrando o quadro de pessoal permanente de instituição 

pública de ensino. A estes últimos, são dirigidas as bolsas em cursos de Licenciatura, Normal 

Superior ou Pedagogia. E, neste caso, não é considerado o critério da renda mensal familiar. O 

processo seletivo para o segundo semestre de 2011 (o último realizado) teve uma única etapa de 

inscrição, onde o candidato pôde escolher até três opções de curso e instituição. No ato da 

inscrição, o candidato pode pesquisar as instituições de ensino superior participantes e os cursos e 

turnos disponíveis; pode, também, escolher a modalidade de bolsa (integral ou parcial) 

Ao final do período de inscrições são feitas chamadas sucessivas para convocação dos 

candidatos pré-selecionados com base em suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio 

realizado no ano anterior. Notas de corte são informadas diariamente pelo Sistema do ProUni, a 

partir do segundo dia de inscrição, em caráter informativo. Por fim, os estudantes pré-selecionados 

devem comparecer às instituições de ensino de posse de documentos que comprovem as 

informações do formulário de inscrição e outros que estas podem solicitar. Não há obrigatoriedade 

de realização de processo seletivo próprio das instituições de ensino participantes do Programa, 

sendo esta facultada a cada uma delas. Aos candidatos aprovados é emitido o “Termo de 

Concessão de Bolsa”, a ser assinado, e assim, passam a integrar o ProUni. 

Entre os anos de 2005 e 2011, já foram ofertadas mais de 770 mil bolsas integrais e 600 mil 

parciais em todo o país (Figura 1), com grande concentração na região sudeste (Figura 2), sendo a 

maioria (89%) em modalidade presencial (Figura 3). Quanto à cor, a maioria dos bolsistas é 

composta por pessoas que se declararam brancas (Figura 4); e, quanto ao gênero, há concentração 

feminina (Figura 5). A realidade ou perfil dos estudantes a quem foram distribuídas as bolsas do 

ProUni não é diferente da realidade ou perfil da população que frequenta o ensino superior no 

Brasil como um todo. No ano de 2007, 52,8% de todas as matrículas correspondia à região sudeste, 

isto é 782.553 matrículas de um total de 1.481.955. E, vejamos a Tabela 2, sobre o cenário atual do 

ensino superior com relação ao gênero dos estudantes:    
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Figura 1 

Bolsas ofertadas por ano (integral e parcial) – Brasil 

 

 

 

Figura 2 

Bolsistas por região (%) – Brasil 
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Figura 3 

Bolsistas por modalidade de ensino (%) – Brasil 

 

 

 

Figura 4 

Bolsistas por cor (%) – Brasil 
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Figura 5 

Bolsistas por gênero (%) – Brasil 

 

Tabela 2 

Matrículas segundo o gênero nas instituições de ensino superior por categoria administrativa – 

Brasil 

Categoria administrativa 

Masculin

o 
Feminino 

Total 
Núm

ero 
% 

Núm

ero 
% 

Pública 
534.0

84 

4

5 

644.2

44 

5

5 

1.178

.328 

Privada 
1.283

.133 

4

3 

1.702

.272 

5

7 

2.985

.405 

Particular 
692.1

92 

4

3 

904.7

02 

5

7 

1.596

.894 

Comunitária, confessional e filantrópica 
590.9

41 

4

3 

797.5

70 

5

7 

1.388

.511 

Brasil 
1.81

7.217 

4

4 

2.34

6.516 

5

6 

4.16

3.733 

Fonte: MEC/Inep/Deaes, 2004. In: BARREYRO, 2008. 

 

A Tabela 2 mostra que mais da metade dos estudantes matriculados no ensino superior é 

composta por mulheres (56%). Quanto à raça ou cor, o trabalho de Osorio (2009) é elucidativo 
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sobre as desigualdades existentes no acesso a um curso superior, quando apresenta, de acordo 

com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (2006), que a taxa de frequência dos 

jovens (18 a 24 anos) brancos de classe alta ao ensino superior é de 2,7 vezes a taxa total, e, a dos 

negros de classe baixa é de 0,4 a taxa total. Este trabalho tem o mérito de cruzar raça/cor com 

classes e acesso ao ensino superior, ajudando a preencher as lacunas de conhecimento que ainda 

persistem sobre o tema, a despeito das maiores oportunidades de acesso a este nível de ensino. 

Nesta mesma perspectiva, a proposta de meu projeto de pesquisa será o de explorar menos o 

acesso, mas as possibilidades de permanência de alunos beneficiários do ProUni ao longo dos anos 

necessários à formatura e a um título superior. Uma vez que o acesso foi superado, como é possível 

a permanência destes estudantes num curso de bacharelado ou licenciatura? Sabe-se que ao lado 

da bolsa do ProUni de 100 e 50% de gratuidade das mensalidades em instituições de ensino 

superior privadas, este Programa também beneficia os estudantes participantes com bolsa integral 

em utilização, matriculados em cursos presenciais com no mínimo seis semestres de duração, e cuja 

carga horária média seja superior a seis horas diárias de aula, com a “Bolsa Permanência”, no valor 

de R$ 300,00 (trezentos Reais) mensais. 

De acordo com o site do ProUni (http://ProUniportal.mec.gov.br, acesso em 18/7/2011), o 

processo de seleção dos bolsistas aptos ao recebimento da Bolsa Permanência é realizado 

semestralmente, em janeiro e julho, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do 

Ministério da Educação. Entretanto, para a permanência durante anos em curso presencial de 

ensino superior são necessários recursos que vão além do material. Estes seriam, por exemplo, 

dinheiro para alimentação, transporte e compra de livros e/ou outros materiais que tornam viável a 

conclusão dos estudos. Minha proposta de pesquisa, portanto, não é a de investigar apenas os 

recursos materiais necessários e/ou mobilizados pelos alunos para se manter num curso superior 

presencial, mas aqueles apontados por Almeida (2007). 

Almeida (2007), no artigo “Estudantes com desvantagens econômicas e educacionais e 

fruição da universidade”, apresenta os resultados de uma pequena pesquisa realizada por meio de 

entrevistas dirigidas a estudantes universitários da Universidade de São Paulo (USP), ditos “menos 

privilegiados”, isto é, distintos de um perfil “de elite”, próprio das universidades públicas 

brasileiras, incluindo a USP. Seu mérito está no estudo da permanência, e não do acesso, uma vez 

que esta questão ainda não recebeu o devido investimento científico, pelo menos no Brasil. Já há 

uma bibliografia “de peso”, por aqui, que trata da trajetória de segmentos populares até o ensino 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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superior, mas não sobre sua permanência. Sobre a vida cotidiana desses alunos, e mesmo de uma 

“sociologia dos estudantes”, a bibliografia é escassa. 

O autor, deste modo, procura integrar à análise do acesso ao ensino superior, àquilo que 

chama de “permanência efetiva”, uma vez que para – além da dimensão material – investiga a 

confrontação dos estudantes com recursos ou “capitais” (no sentido de Bourdieu) culturais, sociais 

e simbólicos, identificados pelos pesquisados, como uma demanda da vivência na universidade, tais 

como: o local de moradia, o uso do tempo, a leitura de textos escritos em línguas estrangeiras, a 

apresentação de seminários, entre outros elementos, particularmente, àqueles relacionados com o 

“uso diferenciado que os estudantes fazem da universidade”. E, dada a situação desgastante na 

qual estes estudantes estão inseridos, uma vez que conciliam a universidade com o trabalho, o 

autor se pergunta: “o que os leva a seguir em frente?” 

 

Revisão bibliográfica 

No Brasil e em outros países ocidentais, as chances de se alcançar o nível superior e de 

ocupar posições de maior prestígio social, honras, renda e poder são, em geral, proporcionais ao 

volume de recursos econômicos, sociais, e, particularmente, culturais, acumulados/herdados pelas 

famílias. Poucas seriam as explicações pelas quais se compreende como certos indivíduos 

ultrapassam ou buscam ultrapassar condições que os incentivam a abandonar a escola ou mesmo 

chegar a um curso superior (HONORATO, 2005). Mas o estudo das trajetórias de estudantes 

universitários com origem nas classes populares alcançou, nos últimos anos, um espaço legítimo de 

investigação no campo da Sociologia da Educação. Entretanto, quase nunca estas pesquisas dão 

ênfase à questão da permanência e conclusão do curso. 

De acordo com Portes (2006), é possível argumentar que, ao longo do tempo, pelo menos no 

caso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os estudantes “pobres” foram 

desenvolvendo estratégias próprias associadas a ações filantrópicas e institucionais empreendidas 

no seio da própria instituição universitária para se manter na condição de estudantes e chegarem a 

concluir a graduação. Estas ações, entretanto, não teriam colocado, até o momento, fim às 

discriminações e constrangimentos econômicos, culturais e sociais do cotidiano universitário. E é 

nessa perspectiva que este autor combina uma pesquisa quantitativa efetuada por meio de survey 

a uma pesquisa qualitativa, a partir da reconstrução biográfica de 31 casos. Seu objetivo foi o de 

dar evidência ao comportamento estratégico dos estudantes desta Universidade. 
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A investigação de Portes (2006), a meu ver, sustenta o ensaio que Dandurand e Olivier (1991) 

fazem da institucionalização da Sociologia da Educação, destacando três períodos de tempo. O 

primeiro iria de 1945 a 1965; o segundo, de 1965 a 1975; e, por fim, o terceiro, de 1975 aos nossos 

dias. A preocupação em pesquisar biografias e estratégias escolares (e, com efeito, estratégias de 

classificação social), localizar-se-ia neste último momento, onde ganham força as análises 

microssociológicas, e, consequentemente, a “restauração” do sujeito, do ator. Ao lado desta 

produção acadêmica, assistir-se-ia aos grupos sociais apostando, cada vez mais, na escolarização, a 

despeito da reestruturação dos processos produtivos e do desenvolvimento tecnológico – 

fenômenos que tendem a demandar cada vez menos postos de trabalho. 

No primeiro momento de institucionalização da Sociologia da Educação, isto é, nos anos que 

se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, a produção sociológica no campo da educação 

teria sido fortemente marcada pelo movimento acelerado de modernização observado nos países 

de economia capitalista (avançada) e pelo desejo de justiça social, no plano político, com a 

consolidação do “Estado-providência”. A ampliação das oportunidades de acesso à educação era, 

portanto, um importante aspecto a ser levado em consideração, uma vez que o não investimento 

em educação significaria, ao mesmo tempo, o não investimento no desenvolvimento de talentos 

humanos potenciais necessários ao crescimento das economias, desperdício de recursos humanos 

e o não reconhecimento de direitos garantidos pelo Estado. 

É nesta conjuntura que a Sociologia procurou restabelecer os parâmetros de uma sociedade 

aberta e funcional. Para Talcott Parsons, importante analista social deste momento histórico, a 

educação seria definida como uma instância de socialização nos valores, normas e saberes, que 

garantem a integração social, além de satisfazer uma divisão social do trabalho cada vez mais 

complexa. A escola, portanto, como instituição, seria vista como uma resposta aos requisitos 

funcionais de toda sociedade. Ao lado de Parsons, viu-se emergir, também, uma perspectiva de 

análise da escola e dos processos de ensino e aprendizagem próxima do que ficou conhecido por 

“economia (política) da educação”, onde a educação, numa “sociedade tecnológica”, constituir-se-

ia de investimento econômico de primeira e fundamental importância. 

Com a formulação da “teoria do capital humano”, o retorno dos investimentos em educação 

pareceu mesmo tangível. E a educação, por sua vez, teria deixado de ser pensada apenas como um 

bem de consumo para ser elemento central do desenvolvimento econômico das sociedades 

modernas. E o detalhe é o de que esta função econômica da educação não entrou/entra em 

contradição com a questão da “justiça social”, característica do projeto político do período, e nem 
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com o reconhecimento do direito de todos à educação. É assim que os sociólogos (e economistas) 

da educação, recorrendo a esta visão “economicista”, teriam atribuído uma dupla legitimidade ao 

desenvolvimento da educação, reconhecendo o papel de alavanca do crescimento econômico e de 

instrumento de equalização de oportunidades. 

No segundo período de institucionalização (1965 a 1975), já tendo sido disseminada a crença 

de que oferecer escola pública e gratuita resolveria o problema do acesso e permanência dos filhos 

de todas as classes sociais nos sistemas de ensino, e, que, com efeito, aqueles que se destacassem 

por seus dons individuais seriam levados a avançar em suas carreiras escolares e ocupar posições 

superiores da hierarquia social, a Sociologia da Educação teria se caracterizado pela realização e 

divulgação de uma série de grandes pesquisas quantitativas, financiadas pelos governos (inglês, 

americano e francês, entre outros), sobre o acesso e a continuidade escolar, permitindo reconhecer 

que estes fenômenos não dependiam, tão simplesmente, de maior oferta educacional. 

Os trabalhos mais significativos destes anos foram realizados num quadro de crítica ao 

contexto otimista da perspectiva funcionalista e do projeto econômico e político dos anos 

anteriores. Obras publicadas neste período permanecem, ainda hoje, como clássicas no campo da 

disciplina, tais como: “A Reprodução” de Bourdieu e Passeron, datada de 1970; “A Escola 

Capitalista na França”, de Baudelot e Establet, datada de 1971; e “As Desigualdades de 

Oportunidades”, de Boudon, datada de 1973. Há um enfraquecimento do papel da educação como 

instância transformadora e democratizadora das sociedades modernas. Em um tom mais 

pessimista, a escola passou a ser vista como uma das principais instituições por meio do qual se 

mantém e se legitimam privilégios relacionados à estratificação social. 

Foi colocada em dúvida a relação entre expansão dos sistemas de ensino e alargamento das 

necessidades de mão de obra qualificada com relação ao progresso tecnológico e econômico. 

Argumentou-se, também, que diferenças de ordem puramente estilística e cultural estariam sendo 

abusivamente tratadas, nas escolas, como desigualdades, déficits, ou inferioridade. As escolas, 

portanto, não “selecionariam” os mais talentosos de acordo com critérios objetivos, tal como 

pressupunham os funcionalistas. A escola cobraria dos alunos os gostos, as crenças, as posturas, os 

valores, enfim, os modos de ser, pensar, agir e até de sentir dos grupos dominantes. Veiculando 

uma cultura estranha à identidade dos grupos populares, contribuiria para que estes fracassassem 

no plano escolar e, posteriormente, no plano social. 

É assim que a função de “reprodução social” dos sistemas de educação foi apresentada como 

elemento central da produção das desigualdades sociais. Esta “função”, entretanto, teria sido 
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desenvolvida de diferentes maneiras, expressando-se em posturas que vieram a ser denominadas 

de “conflitualistas”, desdobrando-se nas correntes “weberiana”, representada por Collins dos 

Estados Unidos, “marxistas”, que podem ser ilustradas pelos trabalhos de Bowles e Gintis também 

nos Estados Unidos, e, na França, por Althusser, Baudelot e Establet, e, por fim, nos trabalhos do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu juntamente a Passeron. Em outro extremo localizar-se-iam as 

perspectivas mais próprias dos sociólogos da mobilidade, como a “análise fatorial” de Jencks e o 

modelo “agregacionista sistêmico” de Boudon (FORQUIN, 1995). 

Em fins dos anos de 1960 e nos anos de 1970 assistiu-se a uma intensa crise econômica em 

torno de grandes empresas transnacionais, de superprodução, de certo esgotamento dos recursos 

naturais, e da difícil integração dos países periféricos no sistema econômico mundial. No campo da 

educação, os movimentos estudantis desvelaram-se com a incorporação das ideias do papel do 

“aparelho ideológico de Estado escolar” na reprodução das relações de poder. De instância de 

emancipação e progresso, a educação passa a ser vista, na academia, e fora dela, como local de 

exercício de poder a serviço de grupos dominantes, de controle simbólico e de reprodução de 

desigualdades sociais. Mesmo análises liberais, como a de Jencks, teriam marcado os limites que o 

funcionalismo teria atribuído ao poder da escola. 

Na Grã-Bretanha, entretanto, foi vista uma “ruptura” menos profunda com o funcionalismo, e 

que pode ser evidenciada na emergência da chamada Nova Sociologia da Educação (NSE), onde, 

segundo Dandurand e Olivier (1991), se deixa de realizar “aritmética política”, referindo-se às 

estatísticas dos grandes inquéritos nacionais, para se deter aos processos de organização, seleção e 

transmissão dos conhecimentos e saberes na e pela escola. A NSE teria postulado que o 

conhecimento é uma construção social e, não só isso, é uma construção social hierarquizada, que 

intervém nas relações de poder ao contribuir para a manutenção da dominação de alguns grupos 

sociais. Nessa perspectiva, a NSE teria estabelecido as bases da sociologia do currículo. 

Entre fins da década de 1970 aos dias atuais, as crises da economia capitalista teria atingido 

de cheio a estrutura organizacional dos processos de organização do trabalho, com consequências 

evidentes para a formação dos jovens pelos sistemas de ensino básico e superior. Mas um dos 

pontos positivos de toda esta crise foi a retificação de que o sistema escolar continua sendo 

elemento central, uma vez que produz conhecimentos científicos e tecnológicos, podendo formar 

uma mão de obra altamente qualificada. Por outro lado, a reestruturação produtiva teria 

provocado uma queda das taxas de emprego de um número significativo de trabalhadores, e, 
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particularmente, dos jovens recém-saídos da educação média e superior, com a introdução de 

novos procedimentos e terceirização de setores inteiros de produção. 

Para acompanhar este cenário, teria emergido o questionamento do “Estado-providência”, e, 

de até onde se deveria estender a democratização escolar e responsabilidade estatal neste 

domínio. É neste momento que a Sociologia da Educação teria apresentado um movimento de 

recolha à “caixa-preta” ou à análise interna da escola, promovendo uma passagem do estudo das 

grandes determinações estruturais para os processos que podem e devem ser apreendidos por 

meio do interacionismo, da etnometodologia, da etnografia, enfim, da microssociologia em geral. 

Os “sujeitos ativos”, não unicamente determinados pelas estruturas, teriam ganhado destaque, 

embora tenha havido continuidade de pesquisas nos temas já clássicos da Sociologia da Educação, 

como o papel da escola na transformação e/ou reprodução social. 

Para Souza e Silva (1999), se a partir dos anos de 1980 os trabalhos em Sociologia da 

Educação apresentaram uma tendência de deslocamento para o interior do espaço escolar, os 

estudos se orientaram por uma dupla perspectiva: a desculpabilização dos alunos e das famílias dos 

setores populares pelo próprio fracasso, e a crença, mais uma vez, na possibilidade das escolas 

cumprirem um papel positivo na transformação social ao se comprometer com estes mesmos 

setores. A consequência deste movimento foi que o tema da desigualdade de escolaridade passou 

a ser trabalhado, de forma intensa, na perspectiva da melhoria da qualidade da escola, do “efeito 

escolar” ou da “eficácia escolar”, e da formação de um cidadão “crítico” e com “autonomia 

cognitiva”. 

A limitação maior destas abordagens decorreria, a meu ver, no fato de terem seu interesse e 

ações voltados, muito mais, para o que a escola deveria ser do que para a busca de compreensão 

das relações concretas estabelecidas pelos agentes atuantes no sistema em sua diversidade, 

desconsiderando as práticas presentes, as estratégias tecidas, os interesses demonstrados, as 

conquistas efetivas dos objetivos singulares e/ou particulares, num campo de classificação social 

(escola/sistema de ensino) onde diferentes agentes ocupam posições privilegiadas ou 

desvantajosas, dominantes e subordinadas, tendo como interesse o acúmulo de capitais 

necessários para manter ou conquistar novas posições sociais (HONORATO, 2005). Poucas teriam 

sido, até pouco tempo, as pesquisas que levaram em consideração as estratégias estudantis. 

No Brasil, um dos primeiros trabalhos publicados nesta perspectiva é o artigo da revista 

“Teoria & Educação”, publicado em 1991, por Maria Alice Nogueira – “Trajetórias escolares, 

estratégias culturais e classes sociais”. O objetivo foi o de levantar e identificar certas questões 
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preliminares à produção de trajetórias escolares de estudantes provenientes de diferentes camadas 

sociais e que estavam, à época, no curso de Mestrado em Educação na UFMG. Nos anos 

subsequentes a produção no país foi ampliada e boa parte da pesquisa passou a se ocupar dos 

mecanismos e dos efeitos de uma “hereditariedade social/cultural”, por meio de trajetórias, 

processos, dinâmicas, estratégias escolares e práticas socializatórias cotidianas de diferentes 

configurações familiares. Estas passaram a se relacionar com as estratégias dos estudantes.  

Desse modo, se, anteriormente, os estudos em sociologia das desigualdades de escolarização 

limitavam-se a acompanhar, com ajuda de instrumentos estatísticos o percurso de coortes de 

alunos, no intento de discernir os principais determinantes das desigualdades educacionais, ou, de 

predizer os destinos escolares, mais recentemente a tentativa passou a ser a de conhecer as 

diferentes etapas, mecanismos, contextos e modos de constituição das desigualdades, debruçando-

se, geralmente, em casos “improváveis” de sucesso ou fracasso escolar, por meio da análise do 

grau e natureza dos investimentos familiares (e das “famílias de substituição”, ver Honorato, 2005) 

na vida escolar dos filhos, das escolhas dos estabelecimentos de ensino, enfim, da relação que 

diferentes famílias estabelecem com a educação escolar de seus filhos. 

É nesse contexto que emergem inúmeros trabalhos sobre estudantes universitários com 

origem nas classes populares ou “desfavorecidas”. Os trabalhos têm procurado explicar como é 

possível que estes indivíduos tenham chegado ao ensino superior, tomando o conceito de 

“trajetória” e de “estratégia”, como ferramentas centrais de análise. De acordo com Nogueira 

(2002, apud ÁVILA, 2010), o conceito de “trajetória” poderia ser definido como o percurso 

biográfico da escolaridade dos sujeitos pesquisados; pressuporia a ideia de que suas histórias de 

vida escolar seriam fruto da interação dialética entre as condições ligadas à origem social, às 

dinâmicas internas das famílias de origem e a características individuais. Já o conceito de 

“estratégia”, apoiado nas obras do sociólogo francês Pierre Bourdieu, teria significado distinto. 

Como “estratégia”, a produção sobre estudantes universitários com origem nas classes 

populares, segundo Ávila (2010), compreenderia o pressuposto de que os sujeitos sociais e suas 

famílias empreendem uma série de ações e práticas em resposta às diferentes situações de escolha 

a que são submetidos ao longo do processo de escolarização. Essas respostas, que dependeriam, 

em grande parte, do pertencimento social de origem, poderiam ser desde ações extremamente 

calculadas e racionais, “objetivamente orquestradas”, até práticas de ajustes emergenciais e sem 

planejamento, práticas de curto prazo e curto alcance, que funcionariam, especialmente, para as 
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camadas populares, como uma estratégia puramente defensiva diante das difíceis condições 

objetivas de existência a que estão submetidas cotidianamente. 

Além disso, as estratégias escolares (sejam elas objetivas e explícitas e/ou subjetivas e 

implícitas) empreendidas pelos alunos e suas famílias estariam intimamente relacionadas a outros 

tipos de estratégias, como por exemplo, às estratégias de fecundidade, limitando o número da 

prole a fim de possibilitar melhores chances de investimentos educativos para os filhos; às 

estratégias econômicas, como o investimento financeiro em um determinado estabelecimento de 

ensino, em cursos extracurriculares ou em cursos no exterior (intercâmbios e estágios); às 

estratégias sociais (e matrimoniais), a fim de garantir uma vantajosa rede social de influências que 

agregarão valor aos diplomas; às estratégias ideológicas, que visam legitimar os privilégios, 

naturalizando-os, entre outras (BOURDIEU, 1998 apud ÁVILA, 2010).  

Além da influência do francês Pierre Bourdieu, é nítida a influência de outros autores 

estrangeiros como Zeroulou, Terrail, Laurens, Rochex, tal como observa Viana (2000), e, 

particularmente Bernard Lahire, com o conceito de “configuração familiar”. A obra capital de Lahire 

é “Sucesso escolar nos meios populares. As razões do improvável”, de 1995. Neste livro, Lahire 

reflete e analisa situações que apenas aparentemente podem ser consideradas banais, partindo da 

análise da criança vista em seu contexto familiar. Leva em conta, entretanto, que o estudante não 

reproduz necessária e diretamente as formas de agir de sua família, mas, antes de tudo, encontra 

sua própria modalidade de ação, de comportamento por força das relações interativas das quais 

também faz parte. 

Outra característica destes trabalhos é a coleta de histórias de vida e a narrativa biográfica. 

Histórias de vida são contadas por indivíduos e giram em torno de suas próprias existências. Se as 

pessoas obedecessem a determinações exclusivamente suas e inconfundíveis, as histórias de vida, 

de fato, seriam impróprias para uma análise sociológica. No entanto, o que existe de individual e 

único num indivíduo é excedido por uma infinidade de influências exteriores. Neste sentido, 

aspectos importantes dos meios de origem – comportamentos, valores, ideologias, entre outros, 

podem e devem ser apanhados por meio de depoimentos pessoais, por meio das histórias de vida e 

da construção de relatos biográficos. Os artigos de Viana (2000) e Portes (2000), do início da última 

década, nos trazem alguns exemplos.  

Ambos os autores descrevem uma ausência de projetos de escolarização nas famílias de 

estudantes universitários objetos de seus estudos. Não haveria projetos conscientemente 

elaborados, o que Viana (2000) vai chamar de “intencionalidade”. Os projetos seriam marcados 
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pela “imprevisibilidade” e até mesmo, por uma “aleatoriedade”, e, com efeito, “vulnerabilidade”, 

em contraposição com os comportamentos familiares de tipo estratégico característico das 

camadas médias. Dessa maneira, trajetórias, práticas e estratégias iriam se configurando aos 

poucos, por vezes, de acordo com as possibilidades surgidas no próprio campo escolar, “pequenas 

vitórias parciais”, como por exemplo, êxitos valorizados pelos professores, que teriam incentivado 

os pais a apostar na educação dos filhos. 

Já Portes (2000), em seu estudo das trajetórias escolares de estudantes de famílias populares, 

matriculados em cursos altamente seletivos da UFMG, aponta que, se por um lado, o “trabalho 

escolar”, isto é, as ações empreendidas pelas famílias no sentido de assegurar a entrada e 

permanência do filho no interior do sistema escolar, é ocasional ou precariamente organizado com 

relação ao dito estritamente escolar (em função dos poucos conhecimentos escolares acumulados), 

um “conjunto de circunstâncias atuantes”, observadas nestas mesmas famílias, tenderiam a se 

relacionar com o sucesso escolar de seus filhos. Essas circunstâncias, entretanto, observa o autor, 

não seriam completamente autônomas, mas sustentar-se-iam de forma conjugada e complexa, não 

parecendo possuir efeito importante de forma isolada. 

Destacam-se, a meu ver, no artigo de Portes (2000), o valor e a importância atribuída à 

escola; acompanhamento e vigilância, principalmente às “companhias” dos filhos, a presença e a 

disponibilidade em escutar e dar atenção aos filhos; o ato de levar e buscar na escola; a permissão 

para que os filhos deem conta de suas tarefas escolares sem precisar se ocupar de tarefas 

domésticas; o esforço empreendido para os filhos não se ocuparem de trabalho remunerado que 

contribua para o orçamento da família (o que se aplicaria mais às filhas, mulheres); a valorização e 

a aceitação da ajuda de outras pessoas que conheçam a estrutura e o funcionamento do sistema 

escolar, indicando, por vezes, caminhos alternativos importantes (geralmente, professores); a ajuda 

material de terceiros (parentes próximos), entre outras circunstâncias. 

Entre os anos 2000 e 2010 os estudos multiplicaram-se, e, aqui, poderíamos fazer referência a 

vários deles: Araújo (2001), Ávila (2010), Bacchetto (2003), Custódio (2001), Honorato (2005), 

Pereira (2005), Piotto (2007), Santos (2010), Zago (2006), entre outros. Um ponto que precisa ser 

observado é que quase todas as pesquisas foram (e ainda são) realizadas com estudantes de 

universidades públicas. Em algumas delas trata-se daqueles que ingressaram na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) pelo sistema de cotas para negros; outras tomam egressos dos pré-

vestibulares populares. Os ex-alunos de pré-vestibulares populares apresentariam características 
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bem particulares, uma vez que o projeto de pré-vestibular tenderia a funcionar para eles como uma 

“família de substituição”, tal como é colocado por Honorato (2005).  

A proposta de minha investigação, entretanto, tomará como objeto de estudo alunos 

inseridos na rede privada de ensino superior e que se beneficiam de uma política não presente na 

história dos estudantes comumente adotados como informantes. Haverá entre eles muitas 

diferenças? Quais seriam os pontos em comum? Além disso, a maioria das pesquisas já realizadas 

procura dar conta de explicar suas trajetórias escolares (e sociais) até o ensino superior, tomando o 

ingresso ou acesso a este nível de ensino como sinônimo de “sucesso escolar”. Poucas seriam, 

ainda, as pesquisas que procuram olhar para as ações, as práticas, as estratégias tecidas por estes 

indivíduos para se manterem por quatro a cinco anos num curso de graduação, chegando à 

formatura e ao título superior. Procurarei, portanto, contribuir para o preenchimento desta lacuna. 

Aqui poderia fazer referência a alguns trabalhos que se concentram na questão da 

permanência. Posteriormente, avançarei no levantamento bibliográfico da produção nacional e 

estrangeira. O trabalho de Almeida (s/d), “Estudantes desprivilegiados e fruição da universidade: 

elementos para repensar a inclusão no ensino superior”, ao investigar as maiores dificuldades 

encontradas por um grupo de estudantes de origem popular matriculados na Universidade de São 

Paulo, aponta como barreiras a uma melhor “fruição” ou permanência efetiva nesta instituição de 

ensino superior, a falta de dinheiro para comprar e fotocopiar livros, a falta de computadores em 

casa, a falta de domínio de línguas estrangeiras, e as dificuldades ao lidar com atividades como a 

apresentação de seminários e redação de relatórios e trabalhos. 

O autor observa uma estratégia importante, entre esses estudantes, para uma melhor 

“socialização interna no mundo universitário”: a adoção de uma “postura autônoma”, onde o 

aluno, por si só, busca “se virar” para compensar as dificuldades advindas, sobretudo, com os 

conteúdos das disciplinas. A postura “autônoma” estaria relacionada também, à “pró-atividade”, e 

valores como “luta”, “garra”, “determinação”, “independência”, “maturidade”, “esforço”, 

“atenção” e senso de responsabilidade. Além disso, devolveriam certa habilidade de domínio do 

tempo, ou melhor, de administração do tempo. Na medida em que são também trabalhadores, a 

forma como fazem uso do tempo (distribuindo-o entre estudo, trabalho e atenção à família) seria 

uma variável importante na explicação da permanência e bom desempenho ao longo do curso. 

A questão do uso feito do tempo aparece, também, no trabalho de Zago (2006). A autora 

entrevistou 27 estudantes de camadas populares que ingressaram em diferentes cursos de 

graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O tempo investido no trabalho como 
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uma exigência de suas próprias sobrevivências materiais foi apontado como uma imposição à 

participação em encontros organizados no interior e fora da universidade, em trabalhos coletivos 

ou “em grupo”, demandados pelos professores, e até mesmo em festas organizadas pelas turmas. 

Tal fato provocaria um sentimento de estar à margem da comunidade acadêmica, e/ou um 

sentimento de partilhar, no ensino superior, a experiência de estar vivendo em outro mundo. Esse 

sentimento também é apontado por outros autores (ver, por exemplo, VIANA, 2000). 

Um trabalho mais recente é a dissertação de mestrado de Ávila (2010), intitulada de 

“Trajetórias e estratégias escolares de mulheres de camadas populares que vivenciam uma tríplice 

jornada diária: trabalho remunerado, trabalho doméstico e estudos”. Além dos sujeitos 

entrevistados terem origem nas camadas populares, a autora introduz a dimensão de gênero: todos 

os 15 informantes são mulheres, casadas e mães, além de estudantes da Universidade Federal de 

São João Del Rei (UFSJ) e trabalhadoras remuneradas. Este trabalho também apresenta uma 

especificidade com relação aos outros da literatura sobre o tema: não se trata da rede familiar de 

origem das informantes (pai, mãe e irmãos); as configurações familiares partem do status da 

entrevistada em relação aos seus maridos e filhos (o que é bem original). 

Ávila (2010) mostra, ao longo do texto, que o apoio do marido é fundamental para que 

continuem estudando, entretanto, em muitos casos os maridos manifestam-se contra o desejo 

delas cursarem o nível superior, o que provoca uma situação de “estresse emocional” intenso, que, 

segundo elas, é pior que o esgotamento físico provocado pelas tarefas que cumprem no trabalho, 

em casa e na universidade. Embora todas tenham trabalho remunerado, atuando, na maior parte 

do dia, fora de casa, elas ainda são responsáveis pelo trabalho doméstico, ou, pela maior parte 

dele, além do cuidado com os filhos. Interessante foi a constatação que um bem durável que se 

mostrou de grande importância na otimização que precisam fazer do tempo é a máquina de lavar 

roupa. 

Se a lavagem da roupa é feita em máquina de lavar, é possível, para elas, se ocuparem de 

outras tarefas enquanto a roupa está sendo lavada. Passar a roupa entre as entrevistadas é uma 

tarefa realizada somente “em caso de última necessidade”. Elas tiram a roupa do varal e dobram de 

forma a amassá-las o menos possível, de modo a também ganharem tempo. Com relação a outras 

tarefas, de segunda à sexta-feira, realizam o serviço que chamam de “básico”, como manter limpo 

o banheiro, lavar louça, fazer comida e varrer a cozinha. Os finais de semana e feriados são 

reservados para a faxina. Essas atividades são realizadas no tempo que chamam de “picadinho”, 
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como entre os intervalos do despertar e sair para o trabalho, e, entre o horário que chegam em 

casa até saírem para ir à faculdade à noite. 

O espaço do trabalho é aquele em que elas conseguem se dedicar, exclusivamente, a apenas 

uma tarefa. Todos os outros espaços são marcados por uma multiplicidade de tarefas que são 

realizadas ao mesmo tempo, ou, com constantes interrupções. Na universidade, as estratégias de 

sobrevivência também são bastante interessantes. Em primeiro lugar, procuram aproveitar ao 

máximo os momentos em que estão em sala de aula, pois sabem que em casa ou no trabalho não 

terão tempo para estudar. Assim, “prestar atenção na aula”, além de “anotar tudo o que o 

professor fala” são as principais práticas apontadas em relação à conquista de boas notas. O mau 

desempenho, por sua vez, é visto pelas entrevistadas, como uma consequência do professor que 

não dá boas aulas e/ou não se interessa pelas dificuldades dos alunos. 

Dessa maneira, a assiduidade às aulas é uma postura adotada por todas. As faltas são 

reservadas para casos de “extrema necessidade” como a doença de algum filho, ou quando usam o 

tempo de uma disciplina para estudar para a avaliação de outra. A questão da otimização do tempo 

também aparece no modo como se relacionam com os colegas. Nos intervalos ou “tempos vagos” 

entre uma aula e outra, raramente conversam com outras pessoas ou se distraem com algum 

passatempo. Ocupam todas as brechas de tempo com atividades escolares. Além disso, estudam no 

ônibus, quando se deslocam de um local para outro ao longo do dia, no horário das refeições, de 

madrugada quando a família vai dormir, ou mesmo antes da família acordar. Muitas acordam de 

madrugada, antes do amanhecer com este fim. No trabalho quase nunca estudam. 

Entre estes estudos que se concentram em discutir a questão da permanência no ensino 

superior, posso aqui citar pelo menos dois autores que consideramos centrais. São eles: Alain 

Coulon (1998) e François Dubet (1994). Na “sociologia da experiência” de Dubet (1994) os autores 

se apoiam na ideia de que os sujeitos de suas pesquisas são atores sociais que participam 

conscientemente da construção de sua própria subjetividade e experiência social. Estes sujeitos 

adotariam, simultaneamente, diferentes papéis e pontos de vista, como se vivessem em vários 

mundos ao mesmo tempo. Dubet (1994) considera cada indivíduo como um ator capaz de dominar, 

conscientemente, pelo menos em certa medida, a sua relação com o mundo, por meio da 

experiência social que se constrói na combinação de diferentes lógicas de ação. 

Os atores sociais, assim, seriam forçados, pelas circunstâncias, a gerir, ao mesmo tempo, 

várias lógicas de ação diferentes (o que é bem weberiano). E, o que transformaria o ator em sujeito 

de sua própria experiência seriam a distância e a capacidade crítica que precisam desenvolver em 
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relação a si mesmo, quando se veem diante da heterogeneidade das lógicas e racionalidades da 

ação. Isto quer dizer que a dinâmica suscitada pela articulação das divergentes e simultâneas 

lógicas de ação levaria o ator social a construir a sua subjetividade. Ávila (2010) relaciona a 

“sociologia da experiência” de Dubet (1994), a idéia de “ambivalência” de Alain Touraine, para 

explicar em um de seus trabalhos a posição dúbia ou múltipla assumida pelas mulheres francesas 

de camadas populares em situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Já Coulon (1998), aborda as relações que os estudantes estabelecem com o saber e com a 

instituição de ensino superior, destacando a necessidade de aprendizado do “ofício de estudante”. 

Este compreenderia três etapas: a “entrada na vida universitária” (o tempo de estranhamento onde 

são confrontados com a ordem institucional com a qual terão que lidar); o “tempo da 

aprendizagem” (período em que os aprendizes criariam estratégias de permanência, sendo que 

outros, em conflito com suas dificuldades, evadiriam); e, por fim, “o tempo de afiliação” (onde 

aqueles que persistiram, demonstrariam ser capazes de interpretar as regras explícitas ou não, e a 

dominar as exigências intelectuais necessárias para se constituírem como estudantes 

competentes). 

Coulon (1998) aproxima-se muito de uma perspectiva “neo-weberiana” de análise das 

desigualdades de escolarização. Ao comentar os trabalhos de Collins e Turner, Foquin (1995) 

observa que entre estes autores “neo-weberianos” reinaria a ideia de que a seleção escolar se 

apoia mais em um sistema de “apadrinhamento” do que de “competição”. Assim, os “eleitos” 

seriam aqueles que conseguissem provar que fazem parte do grupo culturalmente dominante ou 

mostram sua fidelidade a esse grupo e respectivos valores. Também irei nos apropriar das teorias 

destes autores como suporte para a coleta e análise dos dados que serão, sobretudo, de natureza 

qualitativa. Espera-se realizar entrevistas em profundidade com alunos beneficiários do ProUni. 

 

Metas e metodologia 

Como principais metas a serem alcançadas por meio da coleta de dados qualitativos, onde a 

entrevista em profundidade apresenta-se como a técnica mais apropriada, listam-se os seguintes 

pontos:  

 

 a caracterização da família de origem e da família atual; 

 a trajetória escolar até o ensino superior; 

 a opção pelo ProUni; 
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 a escolha do curso superior; 

 os projetos de carreira, aspirações e expectativas; 

 as demandas materiais para a permanência; 

 a organização do tempo entre trabalho, estudos, trabalhos domésticos, 

maridos/esposas e filhos; 

 a participação em estágios, monitoria, iniciação científica, e outras atividades 

próprias do mundo da educação superior, tais como seminários, congressos e eventos; 

 o uso de recursos da instituição de ensino, tais como computadores e 

bibliotecas; 

 a sociabilidade com os colegas (exploração dos sentimentos de não 

pertencimento); 

 as relações que estabelecem com a leitura, com a escrita e com as tarefas 

acadêmicas, tais como a apresentação de seminários, redação de trabalhos e avaliações. 

 

O trabalho de Amaral (2011) faz-se importante ao confirmar a importância da exploração 

destes temas, ao apresentar o perfil dos estudantes beneficiários do ProUni em duas instituições da 

zona oeste do município do Rio de Janeiro, ingressantes em cursos superiores diversos nos anos de 

2005 e 2006. Os alunos concentravam-se em cursos de licenciatura, e, muitas vezes, a escolha no 

curso teria sido não pelo o que desejavam, mas pelo o que era mais viável economicamente, 

inclusive. A maior parte deles encontrava-se em cursos noturnos, uma vez que também eram 

trabalhadores remunerados. E, em minha opinião, o mais instigante achado, diz respeito à taxa de 

evasão, bem inferior comparada a do ensino superior em geral. Esta evidência justifica e dá 

legitimidade a questão inicial da proposta: “o que os faz seguir em frente?”. 

A pesquisa, de cunho microssociológico, e numa perspectiva “neo-weberiana”, apoiada em 

Alain Coulon e François Dubet, particularmente, realizará entrevistas em profundidade com 

estudantes universitários beneficiários do ProUni, residentes, preferencialmente, no estado do Rio 

de Janeiro. Neste estado, a maior parte deles concentra-se na capital e na Baixada Fluminense, de 

acordo com os dados divulgados pelo MEC sobre a oferta de bolsas para o primeiro semestre de 

2011. A abordagem aos informantes será feita através de contatos com as Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos constituídas nas 

instituições de ensino superior participantes do Programa, e/ou por meio de redes sociais da 

Internet, tais como o Orkut, o Facebook e os fóruns de discussão do Yahoo. 
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Segundo Cardoso (2000), a entrevista consiste num interrogatório direto do informante pelo 

pesquisador, durante uma conversa face a face, por telefone, ou via meios computacionais. Laville 

e Dionne (1999, p. 186-187) acrescentam que a entrevista estruturada 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 os campos ou marcando escalas, o que 

escolhe o entrevistado. Entretanto, em função da hipótese e das exigências de sua verificação, o 

pesquisador pode também reduzir o caráter estruturado da entrevista e torná-la menos rígida, 

padronizando perguntas, mas sem impor opções de respostas. 

Deixando o entrevistado formular uma resposta pessoal, o pesquisador poderá obter uma 

ideia melhor do que o informante realmente pensa, a despeito de ter certa perda na uniformidade 

das respostas, e, de sua inclusão em um quadro de referência previamente definido, sem contar a 

necessária interpretação que o pesquisador deverá dar às respostas a fim de classificá-las em 

categorias. Mas, cabe a observação, de que o pesquisador pode, também, usar uma forma mista de 

entrevista, em que algumas questões são acompanhadas de respostas fechadas e, outras, com 

respostas abertas. No caso de minha proposta, se fará uso desta forma mista, combinando 

respostas abertas e fechadas, e chegando a acrescentar perguntas se for preciso esclarecer alguma 

questão, pois acredito que esta “flexibilidade” possibilita um contato melhor com o informante. 

 

Conclusão 

A presente proposta de pesquisa tem como principal problema a ser abordado a questão da 

permanência de alunos de camadas populares no curso superior. Se já há no Brasil uma bibliografia 

“de peso” que trata das trajetórias de segmentos populares até a universidade, é escassa a 

literatura que trata da permanência desses segmentos nos estudos superiores, e, de uma 

“permanência efetiva” (Almeida, 2007), investigando, para além da dimensão material, a 

confrontação dos estudantes com recursos sociais, culturais e simbólicos demandados por uma 

vivência na universidade. Poucas seriam as pesquisas que procuram olhar para as ações, as práticas, 

as estratégias tecidas por estudantes de segmentos populares para se manter por quarto a cinco 

anos num curso de graduação (de bacharelado ou licenciatura), chegando ao título superior. 

Outro ponto a ser observado é que quase todas as pesquisas sobre o “sucesso escolar” dos 

segmentos populares (entendido como acesso à universidade) foram e ainda são realizadas com 

estudantes de instituições de ensino superior da rede pública. Aqui se propõe tomar como objeto 
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de estudo alunos inseridos na rede privada de ensino superior e que se beneficiam de uma política 

não presente na história dos estudantes comumente adotados como informantes. Deste modo, 

para além de procurar preencher a lacuna deixada pelas pesquisas quanto às estratégias de 

permanência, esta proposta poderá, também, buscar evidenciar as diferenças e os pontos comuns 

existentes entre as trajetórias de acesso e estratégias de permanência de estudantes que ingressam 

em distintas redes de ensino do sistema de educação superior brasileiro. 

Outra questão importante e que também se configura como uma contribuição científica de 

meu projeto versa sobre a possibilidade de reflexão e análise de uma política pública em educação 

em andamento no país, levando em consideração a meta de elevar a taxa líquida de matrícula da 

população de 18 a 24 anos a 33% até 2020. A investigação aqui proposta permitirá conhecer as 

estratégias tecidas pelos beneficiários desta política a fim de superar as dificuldades que são 

colocadas para sua permanência e conclusão do curso superior. Estando resolvido o problema do 

acesso, como ultrapassar a questão da permanência? Os resultados, provavelmente, indicarão 

caminhos para possíveis ajustes, evitando a evasão dos alunos, ou mesmo respostas à reduzida 

evasão já observada, tal como argumentado por Amaral (2011). 
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