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RESUMO

Este trabalho busca compreender as condições que permitiram trajetórias escolares prolongadas de estudantes oriundos dos meios populares, da UEMG/Unidade Carangola.

Utilizou-se de entrevista semiestruturada que fora desenvolvida com um estudante do curso de Pedagogia, dois do curso de Geografia e um aluno do curso de Serviço Social,

selecionados por meio um questionário on-line, via Google Drive; de um trabalho de pesquisa acerca de trajetórias escolares prolongadas aplicado pela pesquisadora em uma

turma de licenciatura em Geografia. O quarto estudante foi aluno da pesquisadora no curso de Serviço Social. Dialogou-se com Bourdieu (in NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2004);

Portes (1993), Nogueira, Romannelli & Zago (2007); Zago (2006); Portes (1993); Viana (1998) e Piotto (2014), Lahire (2004), autores que fundamentam este estudo. Um

estudante reside em Carangola/MG e três em áreas rurais próximas a este município. Dois alunos são trabalhadores rurais, uma aluna é auxiliar de classe escolar e o outro é

autônomo. Todos os alunos estudaram em escolas públicas durante o ensino fundamental e médio. Estes universitários viveram certas experiências escolares que causaram

marcas relativas as diferenças econômicas, sociais e culturais, tais como: não dispor de mochila para ir a escola; bullying em função das condições sociais da família; tratamento

privilegiado com os alunos das camadas sociais mais favorecidas. No entanto, supõe-se que o desejo pelo saber estimulado por uma professora; as cobranças dos pais e avós no

desenvolvimento das atividades escolares; a relação sucesso na vida e estudo foram elemento propulsores neste percurso de longevidade escolar destes estudantes.
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