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Resumo: 

 

Esse trabalho analisa o atual cenário de universidades brasileiras particulares, a partir da 

entrada de jovens até recentemente excluídos deste universo. Eles são os primeiros da 

família a chegarem a um curso superior, o que faz deles sujeitos duplamente deslocados, 

tanto com relação à família e grupo restrito de amigos, quanto da universidade. A 

presença na universidade de pessoas de “outras classes sociais”, com endereço nas vilas 

e favelas das grandes cidades explicitou fronteiras interculturais complexas. A pesquisa 

que deu origem a esse trabalho relata como estes novos sujeitos percebem o 

pertencimento de classe, tanto no espaço da universidade quanto no espaço doméstico, 

destacando as estratégias de adaptação adotadas por eles para seguirem neste percurso. 

 

Apresentação 

 

Esse artigo resulta de uma pesquisa que tem como objetivo analisar as fronteiras 

e trocas interculturais que se estabelecem nas universidades com a chegada de um novo 

grupo de estudantes, provenientes de famílias de baixa escolaridade e renda, do ensino 

público, sendo o(s) primeiro(s) da família a acessar o ensino superior. Foram realizadas 

entrevistas em profundidade com nove estudantes universitários de três Instituições de 

Ensino Superior Privadas - IES, da cidade de Belo Horizonte – MG, Brasil, de sete 

diferentes cursos de graduação. Todos cursaram escola pública no período anterior à 

entrada na universidade, sendo que dois cursaram um ano em escola privada, o que foi 

possível pela obtenção de bolsas de estudos. A faixa etária dos entrevistados varia de 19 

a 27 anos e o grupo é composto de cinco mulheres e quatro homens, sendo cinco negros 

ou pardos e quatro brancos; sete nasceram em Belo Horizonte, um em cidade da região 

metropolitana e um no estado da Bahia. Todos moram em bairros distantes do centro, 

favelas e regiões periféricas. 

A pesquisa analisa as fronteiras e trocas interculturais que se estabelecem nas 

universidades com a chegada deste novo grupo. Relata como estes sujeitos percebem o 

pertencimento de classe no seu cotidiano como universitários e no espaço doméstico, 

destacando suas estratégias de adaptação neste percurso. 

No Brasil, a universidade é um importante meio de mobilidade social que acolheu 

preferencialmente as camadas médias e altas da população. A criação recente de 

programas de financiamento da educação superior1, facilitou o acesso de alunos de baixa 

renda. As IES privadas aderiram aos programas mencionados, tornando-se responsáveis 

pela absorção de parcela considerável da população pobre. 

Há evidências de que o diploma superior aumente as chances de emprego e o nível 

de renda. Por extensão, é o meio para se ter melhor qualidade de vida, melhores condições 

de saúde, menor probabilidade de risco social e mais prestígio, mesmo que os estudos de 

                                                           
1 Destacam-se o Prouni (2005, Programa Universidade para Todos), que concede bolsas integrais e parciais 

a jovens de baixa renda em IES privadas e o Fies (1999, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior), que financia as mensalidades. Cf. 1 
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graduação tenham sido realizados em instituições de menor qualidade. Desse modo, o 

diploma universitário converteu-se em objeto de desejo com peso simbólico importante 

na distinção social e na aquisição de capital cultural. 

 

 O contexto da chegada de novos atores na universidade privada 

 

  O acesso à universidade por estudantes oriundos das classes C e D acompanha 

mudanças ocorridas nos últimos 20 anos no país, em que a diminuição da desigualdade 

de renda levou ao crescimento da classe média, um fenômeno de relevância econômica, 

social e, como este trabalho pretende demonstrar, cultural. Souza e Lamounier (2010) 

denominam este fenômeno de “megaprocesso de mobilidade social”, com presença 

crescente de indivíduos e famílias vindos da chamada classe C nos estratos médios da 

sociedade. O recente crescimento da classe média evidencia um processo que ganha 

contornos significativos na atualidade, de busca por ensino superior. Assumindo a 

existência de fronteiras que impedem o acesso às universidades federais, estes jovens 

consideram as instituições particulares como alternativa viável.  

Ações afirmativas como os programas de cotas, foram implementadas na tentativa 

de corrigir a desigual participação de grupos minoritários e em desvantagem 

socioeconômica. Nesse sentido, a entrada de pessoas diferenciadas com relação ao padrão 

tradicionalmente observado na universidade brasileira, criou uma diversidade crescente 

que impõe às IES novos desafios.  

É necessária a avaliação dos impactos que a inserção do alunado pobre traz para 

os alunos, suas famílias e para as IES. A desigualdade de oportunidade escolar, que se 

inicia na infância com a desvantagem econômica, a má qualidade do ensino, o preconceito 

racial e social, resulta em pouca preparação para a universidade.  

Os desafios para incluir e reter alunos de graduação são maiores se esses alunos 

estiverem entre os primeiros de sua família a frequentar o ensino superior, como é o caso 

de um contingente significativo dos provenientes das classes C e D. Para esses alunos, as 

probabilidades de fracasso ou abandono dos estudos são reais e cotidianas.  

 Mesmo que economia brasileira em 2015 apresente sinais de crise, o cenário atual 

ainda é reflexo do aumento de emprego e renda nos anos anteriores. A obtenção de um 

diploma de curso superior pode ser entendida como um bem simbólico “de ponta”, 

desejado por todas as classes sociais, que se tornou, finalmente, acessível 

economicamente para aqueles que não reúnem as condições postas para o acesso às 

universidades públicas e agora podem ingressar em uma IES privada. 

Destaca-se que os novos ingressantes são portadores de experiências 

diversificadas de vida que são tanto enriquecedoras do ambiente universitário e estímulo 

para o desenvolvimento de novas pedagogias, quanto um problema. Seja pelo despreparo 

para as exigências da academia, seja porque a educação tradicional está distante das 

expectativas desses alunos.  

 Souza e Lamounier (2010, p.2) analisam esta mobilidade e ressaltam que este não 

é um fenômeno individual, havendo “estratos inteiros ascendendo a patamares mais altos 

-, devendo, portanto, ser entendida como uma transformação de monta no próprio sistema 

de estratificação social”. Para eles, a sustentabilidade dos processos de mobilidade social 

não depende de atributos individuais e subjetivos, tendo que se levar em conta os dados 

objetivos da política pública.  

 Nossa pesquisa reconhece que a mobilidade social recente no Brasil é um processo 

coletivo que se pode entender a partir da análise de indicadores objetivos como educação, 

renda e ocupação. Mas, a análise destes indicadores não é suficiente para a compreensão 

das estratégias individuais que levam alguns jovens a se arriscarem na busca de formação 
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superior, na conquista de uma profissão de prestígio, na disposição para entrarem no 

mundo universitário do qual pouco sabem. A pesquisa com estes sujeitos pretendeu 

entender a partir de quais valores, atitudes, estratégias de adaptação e construções 

simbólicas decidem pela entrada em um curso superior e organizam sua permanência na 

universidade. A mobilidade social e sua sustentação pode depender também de 

estratégias que são adotadas pelos indivíduos, sobretudo no que se refere à propensão 

pela busca de qualificação e à forma de lidar com as fronteiras simbólicas e culturais que 

se entrepõe à esta busca. 

 É inegável também que o capital social da antiga classe média seja superior ao da 

ascendente classe C mas, no caso brasileiro, em que a família e o círculo de amigos 

permanecem como locus principal do capital social, registra-se uma debilidade ampla que 

não está restrita a uma determinada classe sendo um traço cultural muito disseminado no 

Brasil, o da falta de confiança nos outros. (SOUZA; LAMOUNIER, 2010). 

 A seguir, apresentamos a análise das entrevistas com os alunos, que nos 

auxiliaram a compreender as condições e estratégias para chegar e se manter na 

universidade e concluir o tão sonhado curso superior. 

 

 

 A trajetória escolar até a universidade 

 

Nem todos os entrevistados tiveram uma trajetória escolar até o ensino médio com 

bons resultados, mas todos fizeram grande investimento pessoal para alcançar seus 

objetivos, traduzido nos depoimentos pelo uso recorrente da ideia de esforço e sacrifício. 

Relatam que seus estudos sempre foram feitos sem acompanhamento de um adulto, por 

simples vontade e gosto por estudar.  

Alguns deles se declararam bons alunos na escola pública, porém, sequer 

cogitaram entrar na universidade pública, por desconhecimento dessa possibilidade, por 

preverem o fracasso e por representarem simbolicamente as universidades federais como 

algo inatingível. Outros passaram a relativizar o bom desempenho no ensino médio ao 

chegarem na universidade e notarem as discrepâncias entre as duas realidades.   

Todos declararam ter optado pelo curso de sua preferência, contrariando a tese de 

que as inscrições de alunos das camadas populares são feitas em cursos que julgam 

condizentes com sua realidade e que apresentam menor risco de exclusão (BROCCO e 

ZAGO, 2014). Entre os entrevistados, os cursos foram escolhidos por afinidade: 

Administração, Biomedicina, Contabilidade, Direito, Engenharia Biomédica, Jornalismo 

e Publicidade e Propaganda. O desejo de exercer um dia a profissão que escolheram foi 

decisivo.  

Uma informante que cursou Jornalismo lembrou que não tinha acesso a livros, 

revistas e nem à TV, que conheceu quando estava na universidade, e nunca tinha ido ao 

cinema. Entretanto, se interessou pelo jornalismo a partir do rádio que o pai escutava “24 

horas por dia”. 

 

 A universidade no imaginário dos entrevistados   

 

A educação no Brasil é tradicionalmente apontada como fator de acesso à classe 

média e o diploma de curso superior se notabilizou como marca de posição. Segundo a 

classificação de Souza e Lamounier, a educação é um critério objetivo de definição da 

classe média. (2010). Eles atentam para o fato de que “à maior escolaridade corresponde 

também maior participação em redes sociais e organizações de todos os tipos e, não 
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menos importante, um nível mais alto de informação e sofisticação conceitual para avaliar 

eventos concorrentes na esfera pública”. (2010,p.15).  

A análise que Bernardo Sorj faz sobre a sociabilidade e padrões culturais da sociedade 

brasileira reitera o argumento exposto acima, o que leva à pretensão de acesso à maior 

escolaridade, dentre outros motivos por possibilitar a inclusão nestas redes. Para ele: 

Em todas as sociedades modernas as redes sociais e os laços de solidariedade 

continuam sendo um elemento central nas possibilidades de inserção no mercado 

e na sociedade. No caso brasileiro, a participação em redes adquire uma 

importância ainda maior pelo caráter patrimonialista da sociedade. A valorização 

da rede é acompanhada de um forte elemento corporativo e, em geral, da 

valorização dos interesses do grupo em relação a uma maior individualização ou 

identificação com valores universais, o que afeta inclusive a individualização 

intelectual e o debate no meio acadêmico (2000, p.31). 

 

A pesquisa conduzida por Souza e Lamounier (2010) aponta que o ensino superior 

é meta de todas as classes sociais. Os informantes da pesquisa destes autores apontam a 

vida estável a e casa própria como os principais indicadores do sujeito pertencer à classe 

média, sendo seguidos pela educação universitária, pela profissão de prestígio e pelo 

acesso as boas escolas. Colaboram com este lugar social da educação a herança 

bacharelista e a necessidade crescente de maior educação para ter acesso a melhores 

ocupações no mercado de trabalho.  

A chegada de novos membros à classe média brasileira é marcada pela diminuição 

da disparidade não apenas de renda, mas também educacional. Esta disparidade manteve 

a classe média alta com mais chances de mobilidade ocupacional, em decorrência de 

níveis mais altos de educação. Se as oportunidades educacionais no Brasil são ainda 

exorbitantemente desiguais, registra-se que a desigualdade educacional no país vem 

diminuindo. Isto vem se dando, em parte, pelas mudanças que levaram a novas 

oportunidades de acesso ao ensino superior.  

Ainda de acordo com pesquisa de Souza e Lamounier (2010) a qualidade da 

educação não aparece como elemento importante diante da demanda por um diploma de 

nível mais elevado. É comum a todos os estratos sociais privilegiar o diploma em 

detrimento do domínio de conteúdo e da aquisição de capacidade técnica. 

O lugar de honra ocupado pela universidade no imaginário dos brasileiros não 

implica necessariamente em maior conhecimento de seu funcionamento e de sua 

dinâmica. Ela era algo praticamente desconhecido pelos estudantes entrevistados e 

significava basicamente um meio para se alcançar um sonho e uma vida melhor. As 

informações prévias à entrada em um curso superior eram difusas, o que acarretou grande 

surpresa nos primeiros contatos com a realidade universitária. 

 

 O papel da família 

 

Segundo Souza e Lamounier, no Brasil há uma grande diferença de escolaridade entre 

gerações “sendo os pais mais educados do que os avós e menos educados do que os 

filhos.” (2010, p. 56). Quanto menor a escolaridade dos pais, menores as aspirações de 

escolaridade dos filhos e as expectativas de que venham a alcançá-las. Estes dados 

justificam nossa escolha por pesquisar jovens universitários cujos pais apresentam baixa 

escolaridade e se mantiveram durante suas vidas, assim como a maioria de seus 

familiares, distantes do ambiente universitário. Os familiares, ao lado de restrito grupo de 

amigos pessoais, são atores importantes na trajetória dos jovens, podendo viabilizar e 

ampliar as oportunidades sociais ou restringi-las a ponto da quase completa exclusão.  
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Neste contexto, a origem familiar merece ser objeto de análise por ser o principal 

locus da confiança na sociedade brasileira. Segundo Souza e Lamounier, a confiança é 

um valor moral que faz parte do capital social que promove a cooperação entre indivíduos, 

respaldada por virtudes tradicionais como honestidade e reciprocidade. (2010, p.106). 

Entre os brasileiros, contudo, eles concluem que há um alto nível de desconfiança 

uma vez ultrapassado o espaço familiar, o que faz o capital social residir quase que 

exclusivamente a este âmbito e ao restrito grupo de amigos.  

Jessé de Souza também postula que a compreensão das trajetórias familiares e das 

estratégias que adotam são elementos importantes para se identificar o que possibilita a 

classe dos que ele chama de “batalhadores”, desprovida de capital econômico e social 

“adequar-se às exigências do mercado, se reproduzindo como tal”. (2010, p.124).  Para 

ele, a família se tornou na modernidade “a instituição mais próxima dos corpos, a 

instituição que liga de forma mais intensa os indivíduos afetivamente” (SOUZA, 2010, 

p. 127). 

    Nas entrevistas realizadas na nossa pesquisa, os pais dos jovens são analfabetos ou 

com baixa escolaridade, têm profissões pouco qualificadas e com baixa remuneração. 

Alguns apresentam problemas de saúde, estando incapacitados para o trabalho. Dentre a 

composição familiar dos entrevistados encontramos famílias monoparentais, mãe 

solteira, violência doméstica, mudanças de endereço ocasionadas por brigas entre pai e 

mãe ou mãe com padrasto, uso de drogas por familiares, rigidez religiosa, agregação de 

parentes mais desafortunados que o núcleo familiar original.  Por outro lado, registrou-se 

também esforços das famílias, reconhecimento, confiança, demonstrações de emoção, 

cooperação com os novos universitários.  

O curso superior representa para as famílias uma aposta no futuro dos filhos e o 

desejo de que ascendam socialmente e tenham uma vida “menos pesada”, conforme o 

relato de um entrevistado.  Todos   pertencem à primeira geração de universitários e são 

poucos os parentes próximos e amigos antigos que acessaram o curso superior. Nos 

relatos dos entrevistados há menção a amigos e parentes mortos em confrontos ligados ao 

tráfico de drogas. Menos dramáticos são os casos em que o casamento e a gravidez se 

tornaram impeditivos ao acesso à universidade. 

Uma outra mediação importante na sustentação e permanência desses jovens na 

universidade é a “sorte” de encontrar um professor que aposte e dê a eles uma assistência 

no sentido de superar suas condições desfavoráveis, independentemente do apoio 

institucional.  

 

 A chegada à universidade e as estratégias de adaptação  

 

 Os entrevistados disseram ter se surpreendido, no momento de chegada à 

universidade, com a infraestrutura encontrada: auditórios, pátio, salas de aula, o tamanho 

dos quadros, os laboratórios, a biblioteca, ar condicionado e os recursos audiovisuais 

disponíveis. Tendo a referência da escola pública depredada, com carteiras quebradas e 

mínima infraestrutura, tudo lhes pareceu muito grande e de boa qualidade. Outro 

elemento apontado foi a diferença com relação aos colegas mais favorecidos 

economicamente, notada pelas vestimentas e objetos de consumo, modo de falar e de agir, 

hábitos de lazer e viagens realizadas, por vezes explicitadas pelos entrevistados como 

dificultadora de interações sociais. A aproximação de um universo diferenciado aguça a 

percepção das desigualdades e de sua própria condição de pobreza, o que pode ser um 

estímulo para superá-las.   

Conforme os relatos obtidos, o estudante oriundo das classes menos favorecidas, ao 

entrar na universidade experimenta uma espécie de choque cultural decorrente do contato 
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com uma realidade estranha. Conforme Pinheiro (2007), a passagem do ensino médio à 

universidade é um marco na trajetória estudantil, especialmente dos mais pobres, que 

começam a experimentar uma situação de transição entre dois mundos, a perceber de 

perto as fronteiras de classe social e a própria universidade como um espaço de elite.  De 

acordo com as entrevistas realizadas, esses jovens se deparam na universidade com as 

desigualdades sociais também pelas atitudes preconceituosas dos colegas mais ricos. A 

nova fase da vida estudantil gera demanda pela criação de estratégias de adaptação ao 

novo ambiente.  

Os depoentes relatam situações em que são provocados pelo fato de viverem em vilas 

e favela e ou bairros muito distantes do centro da cidade. Muitos deles ouviram frases 

como “você não tem cara de favelado”, “como pode você ser pobre e inteligente?”, “você 

tem cara de quem vai entrevistar bandidos quando se formar”. A religião dos 

entrevistados também aparece como motivo de discriminação, mais até do que as questões 

racial e de gênero. A aparência e o acesso a determinados bens de consumo são elementos 

impactantes para estes jovens, logo na chegada. Talvez seja a primeira diferença 

observada e que levou a maioria deles a tentar se apresentar de acordo com o que eles 

supunham adequado à universidades. Eles se esforçam, principalmente, para obter peças 

de vestuários, telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos que diminuam a 

distância econômica entre eles e os colegas das classes A e B. Há pouca convivência com 

os colegas, principalmente pelas diferenças das atividades de lazer. A frequência a lugares 

ícones da juventude universitária na cidade é inacessível pelos preços cobrados e também 

por representarem um universo desconhecido. Igualmente desconhecidas são as 

referências internacionais que os colegas ricos mencionam nas aulas e que representam 

para os jovens pobres um patamar muito distante. Um informante relatou que na primeira 

semana na universidade foi perguntado por um professor sobre seu maior sonho, ao que 

ele respondeu ser conhecer o Japão. Uma colega, apresentando sinais exteriores de 

riqueza, menosprezou seu desejo, qualificando-o como algo muito simples de conseguir. 

A estratégia principal parece, contudo, ser a de nunca se expor, evitando conflitos e a 

omissão de opiniões que revelem a origem social.  Isso faz com que se mantenham 

retraídos, calados e estabeleçam amizade com poucos.  Paradoxalmente, essa atitude pode 

resultar em julgamento, por parte dos outros alunos, de que eles são seletivos e pouco 

afeitos ao relacionamento social. 

O percurso desses jovens é caracterizado pela ambiguidade de sentimentos e 

experiências, que passam não só pelo sofrimento, pela vergonha, mas também pela 

afirmação das diferenças e pela busca da autenticidade. É um percurso difícil, marcado 

pelos custos materiais e simbólicos da vida acadêmica e uma relação, muitas vezes 

inconciliável entre estudo, trabalho e família. Pode ocorrer nas relações com parentes, 

vizinhos e amigos antigos, críticas a uma suposta mudança de atitude no universitário, 

reforçando a sensação de deslocamento nos novos estudantes. Ao mesmo tempo eles 

passam a ser referência e estímulo para outros em condições similares e reduzem a 

distância cultural que separa sua vivência universitária da vida em casa. Como era de se 

esperar, a entrada na universidade aumenta a capacidade crítica do aluno também em 

relação ao seu local de moradia e ao modo de vida, comportamento e percepção de mundo 

das pessoas que lá vivem.     

 

 Considerações finais 

 

Em ambiente majoritariamente ocupado por alunos das classes A e B, que 

frequentaram melhores escolas e têm supostamente maior capital cultural e social, a 

presença de novos atores cria reais problemas oriundos da convivência intercultural. Esta 
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situação deveria fazer com que as IES lidassem seriamente com as deficiências e 

desvantagens acumuladas ao longo de anos de escolaridade precária, caso quisessem 

promover a real inserção desses jovens no ambiente universitário. É improvável que 

estudantes de origem pobre tenham pais com experiência universitária, com condições de 

apoiá-los no enfrentamento das dificuldades relativos à vida acadêmica. Contam, 

portanto, com o esforço pessoal, perseverança e o acaso de encontrar algum professor 

disposto a auxiliá-los a transpor fronteiras. 

O encontro diário com a desigualdade social, a difícil convivência com classes de 

maior poder socioeconômico, tornam a permanência na universidade uma realidade de 

constantes desafios. Para ter “sucesso” sobressaem forte mobilização e autodeterminação, 

a custo de muito esforço e sofrimento contra o fatalismo de destinos sociais frequentes 

no meio de origem.  (BROCCO e ZAGO, 2014). É preciso também desenvolver 

estratégias que deem conta de lidar com diferenças culturais, comportamentais e de gostos 

e fazer ajustamentos simbólicos que alternam tentativa de se afirmar dentro dos valores 

da classe A e B com a conservação de elementos identitários de seu grupo de origem.  

A presença de estudantes das classes menos favorecidas impacta a universidade, 

na medida em que expõe as deficiências institucionais para incluir esses alunos. O 

despreparo pode ser detectado na falta de apoio institucional que não se reduza meramente 

à orientação sobre o acesso aos programas de financiamento estudantil do governo e 

descontos nas mensalidades; na desqualificação do corpo docente (salvo exceções 

citadas) para lidar com a nova realidade; na ausência de ações que eliminem as atitudes 

preconceituosas dos colegas; na falta de apoio à integração ao novo ambiente e de 

serviços institucionais de acompanhamento acadêmico e orientação sobre a cultura 

universitária. Mesmo com todos esses problemas, os estudantes disseram se sentir 

totalmente à vontade nas universidades que frequentam, devido à disposição para relevar 

os conflitos culturais aos quais são expostos. 

As IES pesquisadas parecem desconsiderar as potencialidades de aprendizado e 

troca de experiências com seus novos alunos, o que poderia enriquecer efetivamente a 

vida universitária. A ampliação da diversidade pode ser tomada como um fato positivo, 

caso levasse à promoção de um diálogo intercultural e à revisão de procedimentos 

pedagógicos. Desse modo, poderiam implementar ensino realmente inclusivo, 

correspondente à demanda gerada pela recente mobilidade social brasileira. 
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