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RESUMO

Este trabalho busca compreender as condições que possibilitaram trajetórias escolares prolongadas de estudantes provenientes dos meios populares, da UEMG, Unidade

Carangola. O percurso metodológico da pesquisa envolveu a participação de quatro estudantes da UEMG, Unidade Carangola. A escolha dos estudantes deu-se através de três

tipos de procedimentos: um deles foi selecionado através de um formulário (online) do Google Drive desenvolvido, como atividade inicial deste estudo, para a análise do perfil

socioeconômico dos alunos dos cursos de Administração, Biologia e Pedagogia – (cursos mais procurados no vestibular de 2015) da UEMG. No entanto, o número reduzido de

retorno deste instrumento de pesquisa permitiu selecionar apenas uma aluna do curso de Pedagogia (aluna R), a qual atende o perfil da pesquisa. Os outros dois estudantes que

cursam Geografia (alunos L e A) foram selecionados através dos resultados de uma atividade de pesquisa desenvolvida em sala de aula. O quarto estudante (aluno M) foi aluno

da pesquisadora no curso de Serviço Social. Para a definição da origem social, estes estudantes, deveriam vir de famílias cujos pais tivessem baixo nível de escolarização e

exercessem, predominantemente, profissões braçais ou manuais. Para coletar os relatos, utilizou-se da entrevista semiestruturada, dada a possibilidade de alterações nas

questões, caso necessário (ZAGO, 2003). A busca pela compreensão desta temática perpassa o estudo dos fundamentos socializados pelo campo da sociologia das relações

família-escola. Os resultados parciais revelam, por um lado, a relação entre herança familiar desigual e as suas implicações escolares (BOURDIEU in NOGUEIRA & NOGUEIRA,

2004), por outro lado, os estudos apontam que famílias de origem popular, através de um trabalho escolar eventual ou precariamente organizado, contribuem para o ingresso dos

filhos no ensino superior em universidades públicas (PORTES, 1993). A gratuidade tornou-se, nestes casos, um fator importante para o ingresso e permanência destes jovens na

universidade. Lembrando que, o período de ingresso destes ocorreu junto a estadualização da antiga FAVALE-UEMG, atualmente denominada UEMG, Unidade Carangola. Além

de Bourdieu e Portes, este estudo dialoga com Nogueira, Romannelli & Zago (2007); Zago (2006); Portes (1993); Viana (1998); Piotto (2014), Lahire (2004), autores que vem se

dedicando a análise das trajetórias escolares de estudantes de origem popular, que ingressaram o ensino superior em universidades públicas. Dentre os quatro estudantes

entrevistados, um reside em Carangola/MG e os outros três em áreas rurais pertencentes aos municípios de Fervedouro, Santa Margarida e Espera Feliz, cidades mineiras

localizadas próximas a Carangola. No que tange as profissões, dois alunos exercem trabalhos rurais (aluno L e A), uma estudante é auxiliar de classe escolar e o outro é

autônomo. Todos eles fizeram o percurso escolar no ensino fundamental e médio em instituições públicas. Ao tratar da escolarização dos pais, nota-se, diferentemente dos filhos,

uma ruptura escolar logo nos anos iniciais do ensino fundamental. Apenas um pai finalizou o ensino médio. Os estudantes residentes em área rural viveram algumas situações de

desigualdade social semelhantes, em função do lugar de pertencimento. Como forma de ilustração, isso se observa no discurso da diretora da escola ao se dirigir ao aluno L:

“Pobre da roça, neguinho bobo que pensa que manda em mim”.  Além da questão social, incide sobre isso um preconceito racial. Todos os estudantes viveram algumas

experiências escolares que trouxeram marcas das diferenças econômicas, sociais e culturais. Tinham que conciliar trabalho com estudo para ajudar no orçamento familiar. A

aluna A menciona que no início dos estudos “não tinha nem bolsa para levar os materiais, levava em um embornal feito com pano jeans”. A estudante R manifesta que a escola

tratava com primazia aqueles alunos que pertenciam as famílias de mais privilégios econômicos e sociais. O aluno M menciona que sofreu muito bullying na escola, por “conta da

minha família [...] da própria vida desregrada que meus pais tinham [...] por ele ser um homem que viajava muito, então o pessoal falava que eu era filho de outro.” Os pais deste

último estudante eram alcoólatras. Mas, o bom desempenho escolar dos alunos em maior parte do processo de escolarização se evidencia nos depoimentos dos estudantes. Eles

apontam como elementos motivadores que, de alguma maneira, contribuíram para a permanência no interior do sistema de ensino e, ainda com a longevidade escolar, os

seguintes aspectos: a vontade de aprender, estimulado pelas práticas pedagógicas de uma professora (aluno L); o acompanhamento escolar do pai nos deveres de casa, através

da participação em reuniões, a cobrança de “muita leitura” e inclusão de atividades extracurriculares em casa (aluna A); a cobrança da avó na feitura e responsabilidade com os

deveres da escola (aluno M) e o estímulo do pai frente ao destino que a escola poderia proporcionar na vida social da filha, somado ao exemplo dado pela irmã ao ingressar e

concluir o ensino superior frente as muitas dificuldades econômicas enfrentadas pelos pais para mantê-la. Observou-se, nesta pesquisa, assim como nos estudos de Portes

(2000, p. 67-72), que “mesmo diante das muitas dificuldades enfrentadas por famílias das camadas populares [...], as limitações de ordem econômica, não necessariamente, “as

impedem de se empenharem em um trabalho escolar, mesmo que este se configure em um planejamento elementar”. Nos parece que a participação da família e algumas

experiências marcantes no interior da escola contribuíram para que os estudantes vislumbrassem possibilidades mais longínquas de escolarização. 
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