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Resumo
O objetivo principal deste estudo é investigar a intenção dos ex-alunos do pré-vestibular
social “Estudando para Vencer” com a licenciatura, de modo a questionar as relações
subjetivas e as possibilidades causadas pelo campo, segundo o senso de jogo de Pierre
Bourdieu e com contribuições de Paulo Freire. Mais do que apenas condições de ingresso em
uma universidade, o que estes jovens pretendem com a licenciatura. O preparatório social e
os sujeitos que participaram desta pesquisa se inserem no contexto de uma das favelas
localizadas no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, e convivem com diversas questões
relacionadas às desigualdades sociais. Neste texto buscamos evidenciar as desigualdades
sociais enfrentadas pela população das classes populares e entender se a licenciatura é uma
estratégia de transformação social. Com isso, durante a análise dos dados obtidos, pudemos
perceber o curso de licenciatura como um ato de transformação social através da distribuição
de capitais sociais, mediado pela ideia de coletividade.
Palavras-chave:
Ensino superior - Desigualdade social - Licenciatura - Transformação
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Abstract
The main objective of this study is to investigate the intention of the alumni of the
preparatory course “Estudando para Vencer” with a licentiate degree, in order to question the
subjective relationships and the possibilities caused by the field, according to Pierre
Bourdieu's sense of game and with contributions by Paulo Freire. More than just conditions
for admission to a university, what these young people want with a licentiate degree. The
social preparation and the subjects who participated in this research are inserted in the context
of one of the favelas located in Complexo da Penha, Rio de Janeiro, and live with several
issues related to social inequalities. In this text, we seek to highlight the social inequalities
faced by the population from the popular classes and to understand if a licentiate degree is a
strategy for social transformation. Finally, during the analysis of the facts obtained, we were
able to perceive the licentiate degree course as an act of social transformation through the
distribution of social capital, mediated by the idea of collectivity.
keywords:
Higher education - Social inequality - Licentiate degree - Transformation
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Introdução
Com o propósito de entendermos as dinâmicas que perpassam a escolha pelo curso de
licenciatura nas classes populares por meio da ótica da sociologia da educação, escolhemos
como campo de pesquisa um preparatório social localizado em uma das favelas do Complexo
da Penha, Rio de Janeiro sob a perspectiva de seus ex-alunos.
A ida ao campo foi intencional de forma a investigar se a escolha pela licenciatura
seria uma estratégia das classes populares não apenas de ingresso no ensino superior, mas de
transformação social do seu locus através do acesso à educação em um espaço para além da
educação básica. Sendo o coletivo algo de extrema importância a ser levado em consideração
e não apenas o âmbito individual das escolhas, mas de investigar o porquê tantos jovens do
pré-vestibular optaram pela licenciatura e hoje enquanto ex-alunos ainda ajudam o projeto.
Para isto, fizemos um levantamento com o uso de dados quantitativos para
entendermos os contextos sociais de desigualdades ao qual esses sujeitos pertencem e como
isso impacta no senso de jogo, habitus e capitais de cada um. Para estes conceitos,
compreendemos a perspectiva de Bourdieu através dos estudos de Zaia Brandão (2010)
As “estruturas” do campo são importantes na formação do habitus, mas a ação dos
agentes não é completamente determinada por elas. Bourdieu assinala o “sentido do
jogo” nas ações sociais: ao jogar, os agentes desenvolvem a capacidade de responder
às exigências das regras do campo em que estão inseridos; mas as jogadas cobrem
apenas um elenco de alternativas, passíveis de serem ampliadas pela possibilidade
das improvisações regradas geradas pelos habitus.lado pelos agentes em suas
experiências anteriores nos diferentes campos em articulação com o capital
específico daquele determinado campo. Essa movimentação dos agentes
(trajetórias/estratégias) no espaço social — atravessando os diferentes campos com
relações e permanências diferenciadas segundo os interesses que os mobilizam
(sempre consistentes com os habitus de que são dotados) — repercute na modificação
da estrutura e do volume de capitais dos diferentes agentes. (p.231)

Seguindo os dados analisados entre os sujeitos para entendermos e explicitamos que
estes são perpassados por diversas desigualdades, sendo as mais expressivas a de renda, de
raça e de escolarização como será mais explicitado no primeiro capítulo, será o ingresso
destes jovens no ensino superior apenas uma questão de mérito?.
Para abordarmos todas estas questões, fizemos uso de metodologias diversas através
da abordagem qualitativa, para entendermos os significados dados pelos sujeitos
individualmente e coletivamente. Encontramos muitas barreiras por causa da pandemia
enfrentada durante todo o processo de construção do presente trabalho, o que nos distanciou
fisicamente durante muito tempo e nos fez recorrer a recursos tecnológicos, entretanto com
menos adesão do que gostaríamos.
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Ao final dos esforços no campo, conseguimos oito respondentes, sendo um deles o
fundador do preparatório social. Duas entrevistas foram realizadas antes da pandemia, um
questionário foi aplicado em formato de formulário eletrônico com a participação de cinco
pessoas, incluindo os dois que já tinha feito as entrevistas, uma entrevista individual sobre a
criação do preparatório foi realizada com o fundador, e realizamos um grupo focal com a
participação de cinco pessoas. Dessas, três responderam ao questionário e mais duas que se
encaixavam no perfil e aceitaram colaborar.
Através de todos esses recursos disponíveis, nos propusemos a entender, dentro desse
contexto, se o curso de licenciatura pode ser considerado um ato de transformação da
sociedade. Abordamos, inicialmente, o contexto da pesquisa e após isso problematizamos o
que é a licenciatura. Que significado subjetivo tem o ato de ser professor

para os

respondentes? Consideramos a análise sob o olhar do capital social dos sujeitos:
O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à
posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a
um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades
comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles
mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. (BOURDIEU,
2020, p.75)

Logo, sobre conceitos essenciais da sociologia da educação e sob a ótica de um dos
sociólogos com mais prestígio no meio acadêmico, nos propomos a entender as dinâmicas
por meio deste estudo que influenciaram os sujeitos da pesquisa a optarem pela licenciatura,
qual a influência do campo nesta escolha e se seria ela ingênua ou uma escolha consciente de
transformação dos meios sociais?
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Capítulo I - Brasil e a sua estrutura social desigual: reflexos na escolarização
Comenta-se frequentemente sobre a desigualdade social no mundo e no Brasil, mas o
que significa a palavra desigualdade? Segundo o dicionário Oxford Languages a definição da
mesma é “caráter, estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si;
dessemelhança, diferença.” Dessa forma, enquanto indivíduos que vivem em sociedade,
as desigualdades sociais são as hierarquias postas em diferentes grupos, podendo ser de
classe, cor, sexo, orientação sexual, etnia e outros. Essa diferença entre o “eu” e o “outro”,
colocando o “eu” como superior e não como igual.
Estas desigualdades se perpetuam por relações de poderes políticos, tendo sempre um
grupo beneficiado e outro oprimido, afinal, se existe desigualdade é porque é interessante
para o grupo favorecido que não exista igualdade. “Dessa perspectiva, mais analítica que
descritiva, a desigualdade não é apenas contabilidade de diferenças, mas um tipo de
organização social específico (a ser pesquisado em cada situação empírica), que transforma
essas diferenças em desigualdades sociais.” (BARBOSA, 2009, p.18).
A organização social supracitada influencia nas nossas relações pessoais,
profissionais, habitus e acúmulos de capitais, conceitos de Pierre Bourdieu que serão melhor
explicitados. “Além da ordem social, a pesquisa na área de estratificação e mobilidade social
tem produzido enormes avanços em termos da análise da dinâmica das hierarquias
sociais.”(CHERKAOUI, 1996 e 1996b; SILVA, 1999). A seguir, veremos alguns fatores
fundamentais que tornam explícitas as hierarquias sociais impostas no Brasil.
Esse capítulo faz-se necessário, uma vez que estas desigualdades não só estão
presentes, como são a motivação dos pré-universitários e em grande parte responsáveis pela
escolha do magistério entre camadas populares, e influenciaram e influenciam a trajetória dos
indivíduos que colaboraram com a pesquisa: são estes ex-alunos do pré-vestibular social
“Estudando para Vencer” e moradores do Complexo da Penha, complexo de favelas na Zona
Norte do Rio de Janeiro. Dos que responderam ao formulário, 100% deles se autodeclararam
negros e 80% ex alunos de escolas públicas. São sujeitos-históricos que conseguiram chegar à
universidade mesmo com tantos desafios que se entrelaçam em suas vidas e optaram pela
licenciatura com o propósito de serem professores, entretanto não podemos dizer que o
sucesso pelo acesso ao ensino superior se dá pelo esforço individual, não existindo
meritocracia já que temos que levar em consideração que somos sujeitos com contextos
diversos e em posições diferentes nas hierarquias sociais colocadas. Como o exemplo a
seguir, nossas condições não são as mesmas:
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Fazendo uma analogia, poderíamos imaginar que vários alunos são colocados diante
de uma piscina olímpica e devem atravessá-la sendo vencedor o que chegar ao outro
lado da piscina primeiro. No entanto, desconsideramos que as condições que os
alunos têm para realizar o feito são diferentes: alguns não sabem nadar; outros
competem na natação desde pequenos; outros possuem equipamentos que auxiliam
na tarefa. As Condições, nesse caso a origem social de cada aluno, são diferentes e a
escola costumava considerar todos iguais e planejar o ensino com base nessa
premissa. (MASSI; VILLANI, 2014, P.154).

O objetivo deste capítulo é explicitar que nós somos um país desigual que ainda tem
muito o que avançar, como essa desigualdade social estrutural está presente na vida destes
jovens e de tantos outros, para, afinal, podermos discutir se suas condições concretas de vida
influenciaram sua escolha pelas licenciaturas.
1.1 - Desigualdades econômicas
Podemos citar o fator econômico como um dos mais importantes na formação das
desigualdades. No Brasil, temos uma pequena porcentagem da população com uma alta
concentração de renda e a maioria

da população na extrema miséria. Segundo o livro

“Síntese de Indicadores Sociais Uma Análise das Condições de Vida da População
Brasileira” publicado em 2020 pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:
Em 2019, a parcela de 10% de pessoas com menores rendimentos domiciliares per
capita percebia uma parcela de 0,8% do total de rendimentos. À metade da população
brasileira correspondia 15,6% dos rendimentos observados, cabendo aos 10% com
maiores rendimentos 42,9% de todo o rendimento recebido pelas pessoas em 2019.
(IBGE, 2020, p.50)

Salientamos o absurdo dado de que os 10% mais vulneráveis da população brasileira
recebem apenas 0,8% do total da distribuição dos rendimentos, enquanto os 10% mais ricos
recebem 42,9% dos rendimentos. A desigualdade econômica no Brasil influencia fatores
como acesso à saúde, educação e lazer, uma vez que muitos vivem em extrema pobreza e não
possuem rendimento suficiente sequer para se alimentarem. Segundo a Pesquisa de
Orçamentos Familiares feita entre 2017 e 2018 pelo IBGE,10,3 milhões de brasileiros viviam
com privação de alimentação. Esses dados estarrecedores tendem a piorar devido à crise
econômica que atravessa o mundo inteiro por causa dos impactos da Covid-19.”
Com as medidas tomadas durante a quarentena, como o lockdown para conter a
proliferação da Covid-19, muitos trabalhadores informais ficaram incapacitados de trabalhar
e consequentemente ficaram sem nenhum tipo de renda, fazendo necessário auxílios por
parte do Estado para que os mesmos tivessem o que comer.
O rendimento domiciliar per capita de até 1/2 salário mínimo ou até 3 salários
mínimos de rendimento domiciliar total é o limite para cadastramento da população
no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, que é a
porta de entrada de acesso a uma série de benefícios assistenciais como o Bolsa
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Família. Mais recentemente, o CadÚnico foi um dos meios para identificar
beneficiários para o pagamento de auxílio emergencial durante a pandemia de
Covid-19. (IBGE, 2020, p.60)

Além dos amparados pelo Bolsa Família, trabalhadores informais, MEIS
(microempreendedores individuais) e desempregados que não estivessem recebendo o auxílio
desemprego, também tinham o direito ao auxílio emergencial do Governo Federal. Porém, o
auxílio de 600 reais acabou no início de 2021 e somente parte dos beneficiados continuou
recebendo a partir de abril de 2021 o valor que varia entre 150 e 375 reais. Com o
afrouxamento da quarentena e medidas de restrições, o Brasil encontra-se em estado de
calamidade pública, como mostra o site oficial do governo acessado dia 21/08/2021: nessa
data, possuíamos o total de 574.527 mortes pela Covid-19 e 14,8 milhões de pessoas
desempregadas. Já segundo dados do IBGE no 1º trimestre de 2021, acessado

no dia

22/08/2021, 14,7% da população em idade para trabalhar está procurando emprego. (IBGE,
2021).
Por outro lado, uma pesquisa realizada pela britânica Oxfam1 nos mostra que os mais
ricos aumentaram a sua riqueza durante a pandemia:
Os ricos ficaram mais ricos durante a pandemia de covid-19, entre março e junho
deste ano. Mais especificamente, 42 bilionários do Brasil aumentaram suas fortunas
em US$ 34 bilhões no período, o equivalente a aproximadamente R $177 bilhões. É o
que mostra o relatório “Quem Paga a Conta? – Taxar a Riqueza para Enfrentar a
Crise da Covid-19 na América Latina e Caribe”, da Oxfam Brasil.¹ (SANSON,
2020).

Precisamos destacar que mesmo em um país que sempre foi desigual, o cenário
econômico de 2021 se encontra tenebroso para os mais pobres. Com os impactos da
pandemia pelo Coronavírus e o descaso de políticas públicas por parte do Governo Federal,
uma parcela dos brasileiros sequer tem condições de tomar as precauções básicas contra a
Covid-19, como lavar as mãos constantemente, manter a higiene necessária e se manter
nutrido. Como foi publicado pelo Observatório do Terceiro Setor no dia 20/02/2021:
A Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2019, divulgada pelo IBGE, mostra que em
2018 o país tinha 13,5 milhões de pessoas com renda mensal per capita inferior a R
$145, ou U$S 1,90 por dia, critério adotado para identificar a condição de extrema
pobreza. Isso significa que 6,5% dos brasileiros viviam nessa condição, maior
percentual em 7 anos. Outro dado que chama atenção na SIS 2019 é que um em cada
quatro brasileiros vive com menos de R $420 por mês. São 52,5 milhões de
brasileiros vivendo na pobreza. Em relação às condições de moradia, 56,2% (29,5
milhões) das pessoas abaixo da linha da pobreza não têm acesso a esgotamento
1

Ver texto “Bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em R $177 bilhões durante a pandemia” do
Instituto
Humanitas
Unisinos
publicado
em
28/07/2020.
Disponível
em:
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595753-desigualdades-oxfam-2-153-super-ricos-possuem-mais-do-queoutros-4-6-bilhoes-de-pessoas-enquanto-os-50-mais-pobres-tem-menos-de-1http:/www.ihu.unisinos.br/78-notici
as/601343-bilionarios-brasileiros-aumentaram-suas-fortunas-em-r-177-bilhoes-durante-a-pandemia> acesso em:
20 de fev. de 2021.
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sanitário; 25,8% (13,5 milhões) não são atendidos com abastecimento de água por
rede; e 21,1% (11,1 milhões) não têm coleta de lixo. Em 2018 (último ano analisado),
2,8% da população brasileira não tinha banheiro em casa. Esse percentual era de
8,5% entre a população que vive na pobreza. Isso significa 5,8 milhões de
brasileiros.(GARCIA, 2020)

Quando paramos para refletir sobre a população nas favelas especificamente, uma
pesquisa da Data Favela chamada “Pandemia na Favela - A realidade de 14 milhões de
favelado no combate ao novo Coronavírus”2 nos mostra que o Brasil tem 13,6 milhões de
pessoas vivendo em favela e que se juntássemos essas pessoas em um estado, este seria o 5º
maior do país. A grande maioria vive em situação de vulnerabilidade econômica e de
autônomos ou pessoas trabalhando informalmente. A pesquisa ainda nos mostra que “76%
dos moradores de favela afirmam que ao menos 1 dia faltou dinheiro para comprar comida
durante a pandemia” e destes, segundo dados da mesma pesquisa, quando falamos de acesso
à saúde, 96% das pessoas não possuem plano de saúde e dependem exclusivamente do
Sistema Único de Saúde.
Em virtude dos fatos levantados, temos que considerar as desigualdades econômicas,
podendo afirmar que os rendimentos financeiros influenciam desde a alimentação até o
direito à vida dos brasileiros. Fizemos um levantamento com o uso de dados sobre o Brasil
para evidenciarmos mais uma das lutas de grande parte dos brasileiros, nos atentando aos
enfrentamentos das famílias economicamente mais vulneráveis e moradores das favelas, pois
o presente trabalho tem como objetivo dar visibilidade a estas pessoas. Estes, os mais
afetados com a pandemia. A alta concentração de rendimentos para uma pequena parcela da
população corrobora com a falta de comida, acesso à saúde, educação e lazer de milhares de
famílias brasileiras.
Ademais, durante a pandemia do Covid-19 o Pré-vestibular social “Estudando para
Vencer”, nosso campo de pesquisa, também sofreu com a desigualdade econômica, o mesmo
recebeu a inscrição de 40 pessoas no dia 01/02/2020, entretanto sofreu uma evasão gigantesca
e no mês de julho do mesmo ano só tinha 10 alunos frequentando as aulas remotas. A saída
do ensino presencial para o ensino remoto acarretou muitos problemas, a falta de aparelho
eletrônico como computador, tablet ou celular e o acesso a internet. Além disso, quando
perguntada sobre a evasão, uma das coordenadoras do pré-vestibular relatou que “Por causa
da pandemia e dificuldades muitos tiveram que escolher, ou terem educação ou colocar
comida na mesa, o psicológico também piorou. Sabíamos que isso iria acontecer, mas mesmo

2

A Data Favela é uma parceria entre a CUFA- Central Única das Favelas com o Instituto Locomotiva para
realizar pesquisas feitas pelos próprios moradores que são treinados e supervisionados.
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com 10 alunos estamos na luta.”. Todos os que permaneceram são alunos que estavam
frequentando pelo 2º ano seguido e já mantinham um vínculo afetivo com a instituição,
mesmo assim também demonstraram dificuldades pois todos que conseguiam acessar às aulas
as acessavam pelo celular e tinham que enfrentar tamanha desmotivação com a situação
atual.
Conforme já dissemos, os sujeitos deste trabalho são os entrevistados que cursaram o
pré-vestibular do preparatório social “Estudando para Vencer” até o ano de 2019, antes da
pandemia do CoronaVírus. São alunos que já estavam na universidade e já tinham optado
pela licenciatura quando a pesquisa foi iniciada em janeiro de 2020. Entretanto, com a
evasão, os problemas supracitados, a denúncia feita por uma das coordenadoras como já
mencionado e os impactos causados pelo CoronaVírus, consideramos que é de extrema
importância denunciarmos as desigualdades que afetam tantos jovens brasileiros e precisam
ser evidenciadas.
Todos os licenciandos que colaboraram com a pesquisa são filhos de pais e mães
assalariados e a maioria autônomos, ocupando cargos como de empregada doméstica,
cuidadora de criança, mecânico, pedreiro e outros. Porém, segundo a perspectiva sociológica
de Barbosa, podemos dizer que o fator econômico não é o mais importante na trajetória
escolar, esta depende de fatores sócio-culturais.
[...] Fatores sócio-culturais, como a educação dos pais, o capital de relações sociais
da família ou ainda a estrutura familiar apresentam-se como fatores mais relevantes
para a definição da trajetória escolar dos estudantes do que diversas medidas do
capital econômico detido por suas famílias, como pudemos mostrar no item anterior.
As expectativas familiares sobre o destino escolar de suas crianças incluem-se entre
esses fatores sócio-culturais. (BARBOSA, 2009, p.92).

Contudo, por mais que outros fatores culturais sejam de tamanha importância, se estes
jovens que ingressaram no curso de licenciatura até o ano de 2019 tivessem sido reféns dos
impactos causados pelo Coronavírus, será que os mesmos teriam obtido os mesmos
resultados, uma vez que os indivíduos afetados tiveram que fazer escolhas tão cruéis como
“estudar ou pôr comida na mesa”?. Nós não temos esta resposta, mas se faz elemento de
reflexão. Além disso, todos os alunos entrevistados que sofrem com as desigualdades de
renda se autodeclararam negros ou pardos, abrindo portas para falarmos sobre outra
desigualdade, a racial.
1.2- Desigualdades étnico-raciais
Acrescente-se que a desigualdade racial é outro ponto que nos evidencia a estrutura
desigual social vigente. As raízes históricas de um país construído na base de enriquecimento
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às custas da exploração do povo negro e indígena está presente nos dados de um país com
apenas 133 anos da abolição da escravidão e com políticas de ações afirmativas como
tentativa de reparação histórica ainda tão recentes. Dados do IBGE mostram:
A desigualdade racial, histórica na estruturação da sociedade brasileira, é evidenciada
na análise da desigualdade de rendimentos. O rendimento domiciliar per capita médio
da população preta ou parda, ao longo do período compreendido entre 2012 e 2019,
permaneceu cerca de metade do observado para a população branca. Esse rendimento
foi, em 2019, de R $981 para a população preta e parda e R $1. 948 para a branca
(Tabela 2.7). Embora a distribuição geral da população brasileira por cor ou raça
tenha sido de 42,7% para a população branca e 56,3% para a preta e parda, em 2019,
essa estava sobre representada entre os 10% com menores rendimentos, compondo
77% desse grupo. No outro extremo, entre os 10% com maiores rendimentos, a
população branca era maioria (70,6%) (Gráfico 3). Essa discrepância entre
participação na população e nos décimos, segundo cor ou raça, mostrou-se mais forte
na Região Sudeste. (IBGE, 2020, p.55)

Os dados supracitados podem ser interpretados na tabela a seguir, também divulgada
pela “Síntese de Indicadores Sociais da População Brasileira” feita pelo IBGE (2020, p.99):
Gráfico 1 - Distribuição percentual da população, por cor ou raça, segundo as classes de percentual de pessoas
em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - Brasil - 2019

O fator econômico citado é um, porém não o único dos elementos que nos evidenciam
a desigualdade racial e o racismo estrutural do Brasil. Quando falamos sobre o conceito de
raça, por mais que o nome seja oriundo da colonização, em seu uso sociológico, é utilizado
para que consigamos debater as consequências do colonialismo sobre os sujeitos. Efeitos
estes, de demasiadas violências econômicas, físicas, verbais e psicológicas que apenas ações
afirmativas e políticas públicas não são capazes de reparar, devido aos danos e ao genocidio
das pessoas negras. Como chama a atenção Ribeiro (2019):
Devemos aprender com a história do feminismo negro, que nos ensina a importância
de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Dessa
forma, reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das
palavras “branco”, “negro”, “racismo”, “racista”. Dizer que determinada atitude foi
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racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações.
A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que
amamos - mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. (p. 21-22).

Com destaque para a desigualdade econômica, racial e de gênero, segundo o IBGE
são as mulheres negras e pardas em maiores situações de precariedade.
No cruzamento das informações sobre sexo e cor ou raça das pessoas, foram as
mulheres de cor ou raça preta ou parda que se destacaram entre os pobres: eram
28,7% da população, 39,8% dos extremamente pobres e 38,1% dos pobres. O arranjo
domiciliar formado por mulheres de cor ou raça preta ou parda responsáveis, sem
cônjuge e com presença de filhos menores de 14 anos, também foi aquele que
concentrou a maior incidência de pobreza: 24% dos moradores desses arranjos
tinham rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 1,90 e 62,4% inferior a US$
5,50. (IBGE, 2020, p.67)

Os autores mais citados para embasar esse tópico da pesquisa são intelectuais negros
que conseguiram atravessar barreiras e produzir conteúdos para o enriquecimento do Debate,
como diz Munanga, professor da USP “Todos os problemas da sociedade, incluído o
preconceito racial, são problemas sociais” (MUNANGA, 2010, p.172), afirmando as
hierarquias que nós estamos discorrendo nesse texto. Contudo, não são só os fatores
econômicos que diferenciam as oportunidades da população negra. Djamila Ribeiro em seu
livro Pequeno Manual Antirracista também denúncia que por ser negro você tem o direito a
vida negado:
Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros (brancos, amarelos
e indígenas) diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de de homicídios da
população negra aumentou 23,1%. Segundo dados da Anistia Internacional, a cada 23
minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, o que evidencia que está em curso
o genocídio da população negra, sobretudo jovens. (RIBEIRO, 2019, p.94)

Nós não precisamos nos deter somente nas leituras acadêmicas para descobrimos os
pontos aqui levantados, pois infelizmente isso faz parte do cotidiano brasileiro. Faz-se
necessário refletir que toda hierarquia tem alguém no topo, sendo assim, “Pessoas brancas
devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia
historicamente, produzindo desigualdades, e pessoas negras podem se conscientizar dos
processos históricos para não reproduzi-los.” (RIBEIRO, 2019, p.108). Ser branco no Brasil
se mostra vantajoso, mesmo que estes não tenham consciência disso. A falta de acesso ao
ensino superior, por exemplo, também é outro importante aspecto a ser destacado, uma vez
que a população negra, parda e indigena foi escravizada por quase 400 anos. Ademais, cabe a
nós, enquanto sociedade, atentar-nos às nomenclaturas, uma vez que ninguém era escravo,
mas sim escravizado, não nascemos nessa condição, fomos subjugados a ela. Podemos ver os
impactos dessas desigualdades na vida das pessoas, como mostra o gráfico subsequente.
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Gráfico 2 - Distribuição percentual da população de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução, segundo o
sexo, a cor ou raça e as Grandes Regiões - 2019

De acordo com o gráfico acima, com dados do PNAD de 2019 (IBGE, 2020, p. 99),
podemos observar os níveis de instrução da parcela da população com 25 anos ou mais.
Quando analisamos a população preta ou parda percebemos que somente 11% dessa faixa
etária possuem o nível superior completo, enquanto a parcela branca ocupa 24,9%, mais que
o dobro. Em relação ao nível médio ou superior incompleto, os brancos também possuem
uma maior taxa de porcentagem: 32,1%, enquanto os negros têm 30,9%. Devemos levar em
consideração também que muitos jovens negros que concluem o ensino médio não
conseguem acesso ao nível superior, e por isso uma iniquidade tão grande entre o número de
brancos e negros com o nível superior completo. “Não por menos, Arroyo (2014, p.69)
questionou, há alguns anos, que jovens vêm sendo tratados e reduzidos à condição de
preparandos, para quê? Quantos, a maioria, preparados para não chegar lá?” (SENKEVICS;
CARVALHO. 2020. p.334)
Em vista dos dados desiguais econômicos, de acesso à educação, de direito à vida e
direitos básicos, as violências físicas, verbais e psicológicas que são impostas aos negros
cotidianamente, não há dúvida que exista racismo no Brasil. O racismo também influencia no
desempenho educacional dos sujeitos, uma vez que mexe com a autoestima dos alunos e as
expectativas das famílias.
[...] As classificações sociais (as expectativas quanto à habilidade e às possibilidades
do desempenho dos estudantes) são resultados de processos sociais, criações
societárias que transcendem os aspectos técnicos ou materiais envolvidos e que
refazem o mundo natural e social. (BARBOSA, 2009, p.94-95).
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Essa estrutura hierárquica é construída historicamente e mantida até os dias atuais. A
discriminação é uma violência símbólica3 porque nega a humanidade. Munanga define a
discriminação como “Negação da igualdade de tratamento aos diferentes, transformada em
ação concreta ou comportamento observável.” (MUNANGA, 2010, p.178). Políticas de ações
afirmativas como as cotas são o mínimo para reparar esses danos, mas enquanto seres
humanos, cabe a nós enquanto sociedade sermos antirracistas.
Não por acaso, a informação de que todos os entrevistados para a realização do
presente trabalho de conclusão de curso são negros e pardos se entrelaça com a informação
que quatro, dos cincos destes mesmos alunos estudaram em escola pública e são cotistas. Um
dos recursos para que estes jovens tenham alcançado o efeito estatisticamente menos
provável como consta do gráfico anterior, foi o acesso à educação continuada no
Pré-vestibular social “Estudando Para Vencer”. Estes estudantes são em sua maioria os
primeiros da sua casa a cursarem uma universidade. Dos cinco que responderam ao
formulário online, somente uma pessoa possuía o pai com ensino superior incompleto, dois
possuíam fundamental incompleto e os outros dois o ensino médio completo. Quando
perguntamos sobre as mães, nenhuma tinha chegado ao ensino superior, tendo a maioria o
ensino médio completo. Os dados já apresentados nos mostram que fatores econômicos e
raciais interferem na escolarização das famílias, tópico a ser mais explicitado a seguir.
1.3 - Desigualdades de escolarização
Com o intuito de democratizar a escolarização no Brasil, a LDB-Lei de diretrizes e
Bases 9394/96 instituiu como obrigatória a educação básica e gratuita para crianças dos 4 aos
17 anos, organizadas em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Falar sobre a lei
maior que rege a educação no país é ponto central quando nos perguntamos sobre
desigualdade no acesso à educação. Por mais que nos últimos 25 anos a oferta seja
obrigatória, será que estamos conseguindo reduzir as desigualdades de acesso e conclusão?
O PNE - Plano Nacional de Educação é um plano criado com o objetivo de cumprir as
metas estabelecidas entre 2014 e 2024 para, segundo o site oficial do INEP - Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, garantir o:
Direito à educação com qualidade, assegurando o acesso, a universalização do ensino
obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais, a redução das
desigualdades, a valorização da diversidade e a valorização dos profissionais da
educação.
.
3

Essa é a base da violência simbólica, ou seja, a imposição de um arbitrário cultural por parte das classes
dominantes (BOURDIEU, 2009, p.155).
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Para reduzirmos a desigualdade educacional, segundo o artigo “Novas e Velhas
barreiras à escolarização da juventude”, “Entender a construção de desigualdades
educacionais implica estudar as barreiras e transições nos percursos da juventude”
(SENKEVICS e CARVALHO, 2020. p.337), ou seja, precisamos entender o acesso e se a
continuidade acontece ou não durante as transições entre as etapas da educação básica.
Quando falamos da escolaridade média da população, podemos citar a Meta 8 do
PNE:
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,
de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência
deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

Nota-se que por mais que a LDB torne obrigatório 2 anos na pré escola, mais 9 no
ensino fundamental e 3 anos no ensino médio, totalizando 14 anos de escolarização na
educação básica e o direito a EJA-Educação de jovens e adultos para pessoas que não
tiveram acesso ou continuidade no ensino fundamental e médio, a nossa meta ainda é de doze
anos de escolaridade porque uma parcela dos jovens entre 18 e 29 anos não tiveram acesso,
nos mostrando novamente que há restrições ao acesso e desconsiderando nessa meta o nível
superior.
Em 2019 a população brasileira tinha em média 11,6 anos de escolaridade, quase a
meta proposta, entretanto será que está divisão está sendo feita igualmente? Os dados do PNE
com base no Pnad nos mostram que os 25% mais pobres da população possuíam apenas 9,8 e
com recortes raciais, pois a população branca possuía 12,3 anos, ou seja, acima da meta. A
população negra possuía apenas 11,1%, sendo que representa 56% dos brasileiros, mais da
metade da população, nos mostrando o racismo explicado no tópico anterior.
A Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2020, p. 96) nos mostra a tabela a seguir
com o percentual da população segundo a sua escolaridade:
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Gráfico 3 - Distribuição percentual das pessoas de 25 anos ou mais de idade, segundo o nível de instrução Brasil - 2016-2019

Por mais que possamos ver avanços se compararmos os anos de 2016 e 2019 no
gráfico acima, percebemos que 38,6% da população com 25 anos ou mais não completaram o
ensino fundamental ou sequer chegaram a ter escolarização. Em um panorama geral, se
somarmos esta parcela da população com a que terminou o fundamental mas não completou o
ensino médio, temos 51,1 % da população com mais de 25 anos que sequer é elegível para o
ensino superior.
Nesta estatística, estão inclusos dois pais das pessoas que responderam ao formulário
eletrônico e uma mãe. No próximo capítulo iremos ver alguns relatos de Jean, jovem negro
que hoje faz licenciatura em física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, este possuí
pai e mãe com o ensino fundamental incompleto.
Dos cinco participantes do formulário, apenas um pai possuía ensino superior
incompleto, não tendo nenhum pai ou mãe com ensino superior completo, dos cinco, quatro
possuem mãe com o ensino médio completo e uma com o ensino fundamental incompleto
como já citado, além disso é importante ressaltar que uma das mães conseguiu completar o
ensino médio recentemente na modalidade de Educação de Jovens e Adultos através do
incentivo da filha, hoje licencianda em matemática também pela Universidade Estadual do
Rio de Janeiro. São a maioria dos sujeitos do estudo os primeiros da sua casa a cursarem uma
universidade.
É para essa parcela da população que precisamos olhar com atenção, se temos como
objetivo a democratização. Tivemos a expansão do ensino superior nos últimos anos, mas
quem é a parcela da população que fica excluída nessas transições? “Conforme demonstra
Simões (2019), a trajetória de estudantes ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental é
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marcada por reprovação e evasão, com forte viés socioeconômico.”. (SENKEVICS;
CARVALHO. 2020. p.338)
Abismos que nos afirmam que ainda estamos muito longe de uma escola democrática
e universal, como nos mostra o gráfico a seguir. “Apenas 7,6% dos jovens pertencentes ao
quinto da população de menor rendimento domiciliar per capita frequentavam ou já haviam
completado o nível superior, em 2019, uma proporção oito vezes inferior à verificada entre os
jovens do quinto da população de maior renda (61,5%).” (IBGE. 2020. p.91)
Gráfico 4 - Taxa ajustada de frequência escolar líquida, por quintos de rendimento mensal domiciliar per capita,
segundo os grupos de idade e o nível de ensino - Brasil - 2019

Esta desigualdade escancarada de escolarização, segundo Bourdieu (1998b), pode ser
evidenciada segundo o acúmulo de capital cultural das classes privilegiadas.
O capital cultural existe sob três formas: no estado incorporado, ou seja, crenças,
conhecimentos, habilidades linguísticas, preferências, postura corporal, hábitos e
comportamentos; no estado objetivado, ou seja, a posse de bens culturais como
instrumentos musicais, livros, quadros, etc; e no estado institucionalizado, ou seja, a
posse de diplomas e certificados escolares. (MASSI; VILLANI, 2014, P.155).

Por mais que o capital cultural não dependa somente do fator econômico, este
influencia no seu capital social e nas demandas escolares, sendo os saberes da classe
dominante na hierarquia social os beneficiados no universo escolar. A classe dominada se
mantém desfavorecida e desmotivada desde a educação básica até a tentativa de ingresso na
universidade.
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De todos os entrevistados, apenas um ingressou com 18 anos ou menos, ou seja,
apenas um ingressou durante o último ano do ensino médio. Todos os outros precisaram de
mais tempo de preparação com uma tentativa ou mais após terminarem a educação básica.
Além disso, três dos cinco disseram não terem tido acesso a curso de alguma língua
estrangeira fora da escola, e a maioria também declarou que trabalhava enquanto estudava
para o vestibular.
Em virtude dos fatos mencionados, mesmo com tantas desigualdades, como já
mostramos ao longo do capítulo, a maioria conseguiu ser o primeiro do lar a ingressar numa
universidade, e faz-se importante ressaltar

que todos são de universidades públicas.

Pudemos perceber também que análises de médias feitas com o total da população, sem os
devidos recortes geográficos, de renda, idade, cor/etnia e outros, acabam não evidenciando
quem está de fato tendo acesso. Uma vez que a população tem crescido e a demanda também,
é imprescindível olhar com criticidade as devidas necessidades. O objetivo do presente tópico
não foi reduzir todos os desafios educacionais de acesso e permanência à escola a fatores
estatísticos, ou somente ao acesso, mas evidenciar a importância destes e seus impactos em
todo processo para que medidas sejam tomadas.
Aos poucos que, como estes jovens, chegaram ao desafio de prestarem o vestibular e
ingressaram em instituições públicas de ensino superior, também precisamos associar as
portas que os ajudaram, como o projeto social destacado e a sua sensibilidade de funcionar
em horário noturno para os alunos que são trabalhadores, ademais o fato de ser localizado
dentro do próprio complexo de favelas e a identificação e afeto com os próprios professores
voluntários. Como o coordenador e fundador do projeto que é morador e negro, que
conseguiu ser uma exceção através da licenciatura e hoje é professor.
Os sujeitos do estudo tiveram que enfrentar embates culturais, como problemas
financeiros, de autoestima, o fato de terem tentado mais de uma vez, problemas familiares e
outros.
[...] Os que detêm menor volume de capital tenderiam, por sua vez, a demonstrar um
nível baixo de aspiração social, perseguindo fins compatíveis com suas limitações
objetivas. Existiriam ainda, como já foi dito, diferenças segundo o tipo de capital
predominante no patrimônio individual. Os indivíduos tenderiam a investir mais
naquelas áreas em que, em função da composição de seu capital, eles têm maiores
probabilidades de sucesso. (NOGUEIRA, 2006, p. 54-55).

Desta perspectiva, podemos dizer que a licenciatura pode ser parte do “senso de
jogo4” de cada sujeito, já que eles encontraram apoio pelos debates propostos durante as aulas
4

“Um conhecimento prático sobre como lidar com os constrangimentos e oportunidades associados à sua
posição social.” (NOGUEIRA, 2006, p.54).
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e a comunidade que faz parte do projeto. Estes e outros mecanismos que ajudaram estes
jovens a percorrerem caminhos diferentes dos seus pais, sem diminuir o mérito da força de
vontade de cada um, mas porque tiveram outras oportunidades. Ou segundo Bourdieu (2020),
vivenciaram uma expansão do capital social.
No dia 10/12/2019, o “Estudando para Vencer'' foi homenageado no evento do dia
internacional dos direitos humanos na Alerj, organizado pela deputada Renata Souza do
Psol. Em sua página no instagram escreveu “O acesso à educação de qualidade é um direito
universal. E enquanto ele não for cumprido, nós resistiremos”.
Sintetizando, o presente recorte sobre a desigualdade social no Brasil trouxe alguns
pontos importantíssimos, entretanto não se atentou às demandas de pessoas com alguma
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, as diferenças
geográficas como campo e cidade,

as lutas dos povos indígenas, quilombolas e do

movimento LGBTQI+, a desigualdade de gênero e tantos outros recortes consideráveis.
Dessa maneira reconhece que estes também são grandes fatores influenciadores e as suas
importâncias para entendermos toda a complexidade das desigualdades sociais estruturais no
Brasil quando pensamos no macro. Observem que durante os tópicos os nomes possuem
“desigualdades” no plural, pois não são apenas um tipo ou não se manifestam apenas de um
modo. São estruturais pois vão levando uma à outra, e nos explicitam o Brasil desigual
vigente e seus impactos na trajetória dos sujeitos de estudo.
As barreiras econômicas, étnico-raciais e de escolarização, como pudemos observar,
funcionam como um grande funil que dita quem terá acesso a direitos básicos que são
garantidos por lei, e que entretanto ainda são violados. A pesquisa pretende fugir de conceitos
deterministas e entende que relações subjetivas também devem ser levadas em consideração
para abordarmos temas como o acesso ao nível superior. Entretanto, não podemos deixar de
salientar os embates que a maioria da população precisa enfrentar, e os dados aqui
apresentados nos ajudam a ter uma visão mais estrutural do problema, enquanto população
brasileira. Quando conversamos com os entrevistados, estas foram relações muito
evidenciadas durante a pesquisa, e que fizeram ser de suma importância o presente capítulo.
Por mais que tenhamos algumas exceções, como os jovens que são ex alunos do
pré-vestibular “Estudando Para Vencer” que conseguiram o acesso a licenciatura no ensino
superior, como mostramos acima, acesso estatisticamente tão difícil, este capítulo é essencial
para entendermos que o sucesso escolar e o ingresso ao ensino superior não são apenas
questões meritocráticas, não dependem apenas do esforço individual, pois como citado ao
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longo do texto uma grande parcela da população sequer é elegível para concorrer e ser negro
no Brasil aborda questões como o direito à vida.
Por estes motivos, o objetivo deste capítulo foi fazer um breve relato sobre tudo o que
ainda precisamos avançar e com o intuito de instigar o leitor a se informar e pesquisar mais
sobre as desigualdades do nosso país. Fundamentar de forma teórica as desigualdades que
permeiam a nossa sociedade é dar nome e sobrenome ao problema, para o podermos
enfrentar. É ouvir pessoas muitas vezes silenciadas e invisibilizadas, que não são impactadas
com apenas um tipo de desigualdade, mas com todas as estruturas desiguais supracitadas,
como a desigualdade de renda, o racismo, desigualdade de escolarização, os embates
culturais e a privação de direitos. Essa é nossa contribuição com essa pesquisa monográfica.
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Capítulo II - Contexto de investigação
O presente estudo foi acolhido pelo Pré-vestibular social “Estudando Para Vencer” na
Vila Cruzeiro, uma das favelas localizadas no Complexo da Penha, Rio de Janeiro. Com isto,
torna-se necessário destrinchar informações e o contexto histórico sobre o locus da pesquisa.
William Reis (2020) chama a Vila Cruzeiro de quilombo moderno, pois tem
resistência da cultura negra e marginalizada do início ao fim, até hoje com o samba, funk e
capoeira, por exemplo.
No final do século XIX, um padre abolicionista e republicano cedeu o espaço a
escravizados libertos que se organizaram em um quilombo. A resistência desses
negros está presente até hoje nas tradições.
O Quilombo da Penha surgiu após a abolição da escravidão, nas redondezas da Igreja
Nossa Senhora da Penha. Isso marca a diferença entre a Vila Cruzeiro e a maioria das
favelas do Rio, que surgiram nas décadas de 60 e 70 em consequência do crescimento
populacional .(REIS, 2020)

Outro dado importante é que a tentativa de pacificação com as Unidades de Polícia
Pacificadoras em 2010 se mostrou falha, como mostra a reportagem a seguir.
Mais de 2,3 mil alunos de escolas municipais na região da Vila Cruzeiro, Zona Norte
do Rio, estão sem aulas na manhã desta terça-feira (1º), por causa de uma operação
do Comando de Operações Especiais (COE) para coibir o tráfico na comunidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, seis escolas, duas creches e um
Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) estão sem atendimento na manhã desta
terça-feira na região da Vila Cruzeiro. Ao todo, 2.341 alunos estão sem aulas.
(“Operação na Vila Cruzeiro, Rio, deixa mais de 2 mil alunos sem aulas,” 2015).

Entretanto, não podemos deixar de evidenciar que mesmo com a violência ainda
presente no local atravessando a trajetória dos moradores, um detalhe importante deixado de
lado nas mídias é que a Vila Cruzeiro também se mostra como resistência no quesito ao
acesso a uma educação de qualidade para os seus jovens. O nosso maior exemplo e campo de
pesquisa é o preparatório social “Estudando Para Vencer''. Em entrevista com o Marcelo S.
Martins, professor de matemática e fundador do projeto, ele nos conta como isso começou.
Marcelo: O pré começa em 2011, com a parte do técnico, preparatório de matemática
para as crianças passarem na prova do Pedro II na Escola Municipal Bernardo de
Vasconcelos, quando eu entro no município. Aí começa o projeto de lá com aula aos
sábados de manhã. Só para alunos da escola, ele se estrutura mais ou menos em 2012,
em 2013 tem a greve dos professores, nós tivemos um público muito baixo. Em 2014
quase ninguém, ele dá uma parada porque não tinha público. Em 2016 com a
ocupação das escolas eu conheci o grupo de alunos que ocuparam a escola, aí eu
venho com a ideia de montar um pré-vestibular para colocar isso em prática que tava
na Bernardo. Com a conversa com os novos líderes da associação de moradores veio
a ideia de montar um pré-vestibular e um pré-técnico, mas a estrutura maior vem com
o pré-vestibular conhecendo eles através da ocupação [...]

Em vista dos pontos supracitados, a Vila Cruzeiro se mostra como lugar de resistência
desde a sua origem até os dias atuais. Entender esse contexto sóciohistórico é muito
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importante, pois nos mostra a falta da presença do Estado, as brechas encontradas pela
população e contribui para a análise geral dos resultados do trabalho, visto que as dinâmicas
que perpassam os licenciandos sujeitos do estudo e o preparatório social embasam toda a
pesquisa presente, como veremos ao longo do texto.
2.1 - Metodologias da pesquisa
Neste estudo, utilizamos abordagem qualitativa com o propósito de entender os
significados subjetivos dados pelos entrevistados para a licenciatura, assim como seus perfis,
suas histórias, motivações e interrelações. Buscamos, assim, nos distanciar de qualquer
determinismo, e criar relações de confiança com os sujeitos da pesquisa.
Em princípio, a pesquisa qualitativa pode ser entendida como aquela que produz
achados não provenientes de quaisquer procedimentos ou formas de quantificação.
Por meio desta modalidade de pesquisa é possível compreender sobre o universo
simbólico e particular das experiências, comportamentos, emoções e sentimentos
vividos, ou ainda, compreender sobre o funcionamento organizacional, os
movimentos sociais, os fenômenos culturais e as interações entre as pessoas, seus
grupos sociais e as instituições. (MEDEIROS, 2012, p. 224)

Em um primeiro momento, a intenção era recolher dados através de um questionário
presencial para os ex-alunos do preparatório que hoje são licenciandos e alunos que estavam
cursando o pré-vestibular com a intenção de ingressarem na licenciatura, de forma a esperar
os resultados do próximo Exame Nacional do Ensino Médio e seus respectivos ingressos,
para assim estabelecer um quantitativo maior de sujeitos que ingressaram na licenciatura para
o estudo. Entretanto, encontramos muitas barreiras, principalmente devido à pandemia do
CoronaVírus e seus impactos sociais.
Dessa forma, tivemos que mudar todas as estratégias metodológicas de pesquisa, já
que o presencial não estava mais disponível e o preparatório continuou de forma remota.
Ademais, durante a quarentena o mesmo sofreu uma evasão muito grande por falta de
recursos dos alunos, como o acesso à internet e aparelho apropriado, a falta de um local para
estudo e as barreiras econômicas sofridas na pandemia. O preparatório continuou no ensino
remoto e atuando com a distribuição de cestas básicas com as doações recebidas, entretanto,
dos quarenta matriculados no ano de 2020, somente dez continuaram participando das aulas
online.
Mesmo com os empecilhos, conseguimos um encontro no local antes da pandemia
para entender a sua estrutura, realizado no dia 01/02/2020. Através dele conseguimos duas
entrevistas semiestruturadas com dois ex-alunos que estavam ajudando com as matrículas de
alunos novos no pré-vestibular. Os mesmos são ex-alunos do pré-vestibular “Estudando para
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Vencer” e hoje licenciandos que dão aula para o pré-técnico e ajudam com a organização do
preparatório social. Formulamos perguntas sobre infraestrutura, acessibilidade, o pedagógico,
origem e ajuda financeira, buscando entender as dinâmicas que permeiam o preparatório, mas
também perguntamos sobre a licenciatura, já que os mesmos são licenciandos, como: “Você
quer ser professor?”, “Você acha que o lugar onde vocês moram tem influência nisso de
querer ser professor e estar envolvido com o pré-vestibular?”, “ Qual a escolaridade dos seus
pais?”.
As entrevistas do presente trabalho foram escolhidas como metodologia seguindo as
concepções de Duarte.
Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças,
valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos
bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente
explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador
fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como
cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando informações
consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as
relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil
obter com outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 2004, p.215).

Os dois afirmaram a vontade de serem professores e sobre a pergunta “Você acha que
o lugar onde vocês moram tem influência nisso de querer ser professor e estar envolvido com
o pré-vestibular?” responderam:
Gustavo: Eu acho que se você entende ele como uma forma de criar, acho que é isso,
eu entendo isso como uma dívida, que a gente estuda aqui, mas a gente continua
vindo aqui porque a gente precisa entender que alguém revolucionou minha vida, eu
entendo que eu preciso fomentar e abrir portas para pessoas posteriores a mim.
Laryssa: Eu vejo a licenciatura como uma saída para muitas coisas, porque tem muita
gente que não estuda, que não tem acesso, sabe tem gente que só vai pra escola, ele
não consegue chegar em casa e abrir o livro e fazer dever de casa, às vezes não
consegue nem fazer a prova na escola por causa do tiroteio sabe, vai muito além
disso[...]

Com essas primeiras entrevistas, percebemos a necessidade de continuar a
investigação, e ampliar o número de pessoas participantes, uma vez que um grande número
de indivíduos que estudaram no pré-vestibular optam pela licenciatura e gostaríamos de
entender o porquê. Dessa forma, aplicamos um questionário em formato de formulário
eletrônico, para coletar mais informações como alternativa para o distanciamento social
ocorrido durante a pandemia do Coronavírus. Neste, pedimos as seguintes informações:
1- Nome
2-Idade em que ingressou na universidade
3- Gênero
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4- Cor/Etnia
5- Estado Civil
6- Tem filhos?
7- Fez o ensino médio em escola pública?
8- Trabalhava enquanto estudava para o vestibular?
9- Teve acesso a curso de língua estrangeira fora da escola?
10- Qual é a escolaridade do seu pai?
11- Qual é a ocupação do seu pai ou responsável do sexo masculino? (com o que ele trabalha)
12- Qual é a escolaridade da sua mãe?
13- Qual é a ocupação da sua mãe ou responsável do sexo feminino? (com o que ela trabalha)
14- Qual é a faculdade e o curso que está fazendo?
15- O curso que faz era a sua primeira opção?
16- Em caso negativo, qual foi sua primeira opção?
17- Você quer ser professor?
18- No caso de ter respondido sim para a pergunta anterior, por que quer ser professor?
19- Para você, o que é ser professor?
20- Que tipo de professor você pretende ser?
21- Já queria ser professor antes de entrar no pré-vestibular "Estudando Para Vencer"?
22- Passar pelo pré-vestibular reforçou ou diminuiu a sua vontade de fazer licenciatura?
Como?
23- No caso de ser morador de alguma favela, você acha que o fato de ser morador
influenciou no seu desejo de ser professor?
24- Em caso afirmativo, você acha que a sua vivência enquanto morador de comunidade irá
influenciar no seu trabalho como professor? Como?
25- Sendo morador de favela, acha que pode fazer ou faz alguma coisa para colaborar com a
favela em que vive?
O formulário acima foi divulgado pela coordenação do preparatório para todos os
ex-alunos por meio de aplicativo, porém com as dificuldades enfrentadas pelos ex-alunos do
pré-vestibular recebemos somente cinco respostas, dentre elas os dois que já haviam sido
entrevistados. Foi nesse momento que percebemos claramente a necessidade de evidenciar as
desigualdades sociais do nosso país, fazendo uma análise através do uso de dados
quantitativos do IBGE, INEP, Data Favela e outros para mostrar como estes dados afetam os
sujeitos, no caso os nossos respondentes. Estes dados foram apontados e analisados no
capítulo anterior a esse. Além disso, a análise de materiais jornalísticos e as redes sociais do
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projeto também nos ajudaram a entender as dinâmicas do que estava acontecendo para
compor o nosso repertório.
Diante disso, em 2021, vimos a necessidade de mais um encontro qualitativo em
busca de respostas sobre as questões levantadas no formulário. No dia 02/08/2021, quando
todos já tinham tomado a primeira dose da vacina contra o CoronaVírus e o preparatório
retornou às aulas de modo presencial, os respondentes do estudo aceitaram um encontro
presencial para presente pesquisa, além deles, o Fundador do projeto estava presente e
aceitou fazer uma rápida entrevista relatando sobre o início do projeto.
Após a entrevista com o fundador encontramos os licenciandos em busca de mais
dados. Dos cinco que responderam ao formulário eletrônico, três estavam presentes e mais
duas pessoas que não tinham respondido ao formulário, mas que se encaixavam no perfil por
serem ex-alunos do preparatório social “Estudando para Vencer” e cursarem licenciatura. O
que estava previsto para funcionar como entrevista com os licenciandos, se transformou em
grupo focal, do qual todos que estavam presentes aceitaram participar.
O grupo focal como metodologia foi escolhido para deixar o ambiente mais
descontraído e foi realizado em forma de roda, de modo em que todos pudessem se olhar, se
ouvir e interagir. Ele ocorreu no dia 02/08/2021 como último recurso de coleta de dados para
fechamento da pesquisa.
Essa técnica facilita a formação de ideias novas e originais. Gera possibilidades
contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. Oportuniza a interpretação de crenças,
valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. E ainda possibilita
entender o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano. Cabe enfatizar que o GF
permite ao pesquisador não só examinar as diferentes análises das pessoas em relação
a um tema. Ele também proporciona explorar como os fatos são articulados,
censurados, confrontados e alterados por meio da interação grupal e, ainda, como isto
se relaciona à comunicação de pares e às normas grupais. (RESSEL et al., 2008,
p.780)

As perguntas que nortearam o grupo focal, construídas a partir das primeiras escutas e
pela leitura da resposta dos questionários, foram:
1- Para você, a escolha pela licenciatura é/foi um ato de mudança das estruturas sociais
desiguais? por que?
2- Tiveram algum professor que transformou a sua vida? Como?
3- Existe diferença entre ser professor e ser educador?
4- Existe "dom'' para ser educador ou você se torna educador durante a sua trajetória?
Mediante o exposto, podemos afirmar que o presente trabalho utilizou de diversos
recursos metodológicos em sua abordagem qualitativa. Como com: material bibliográfico e
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jornalístico, uso de dados estatísticos, questionário através de formulário eletrônico,
entrevistas, acompanhamento de redes sociais de comunicação e por último o grupo focal.
Fez-se necessária a flexibilização mediante as dificuldades de acesso e situação pandêmica
atual, não se atendo ao "Monismo metodológico”, como nos explica Nogueira (2006).
Essas disposições intelectuais ecléticas conduziram-no igualmente à recusa de todo
‘monismo metodológico’ (BOURDIEU, 2004, p.91) e, assim a lançar mão, em seus
estudos dos mais variados métodos e técnicas de pesquisa: observação etnográfica,
medição estatística, pesquisa por questionário, trabalho com fontes documentais até
então inusitadas [...]. (NOGUEIRA, 2006, p. 13-14).

Por meio deste capítulo, procuramos explicitar as metodologias utilizadas em campo,
o porquê destas e o contexto em que o estudo se insere. Através delas obtivemos muito mais
do que os resultados esperados, incluindo relatos de afetividade e a importância da
licenciatura em meio a contextos sociohistóricos de desigualdades, como veremos no
próximo capítulo.
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Capítulo III - O curso de licenciatura como ato de transformação da sociedade
Agora que destacamos que o Brasil é um país desigual, o porquê e a influência das
desigualdades na trajetória das classes populares, faz-se necessário discorrer sobre um ponto
de suma importância, evidenciado durante todo o estudo, sendo o campo o pré-vestibular
social “Estudando para Vencer”, O que é a licenciatura e qual o seu significado? Ser professor
é um ato de transformação? Será uma estratégia de mudança social? Os pontos que serão
levantados nos próximos tópicos pretendem entender as dinâmicas que motivaram os sujeitos
da pesquisa a seguirem o caminho da licenciatura e quais são as possibilidades com esta.
Como dito anteriormente no contexto de pesquisa, nosso locus é um preparatório
social localizado na Vila Cruzeiro. Sem apoio financeiro, ele parte do sonho de um professor
de matemática de dar oportunidades aos jovens do Complexo da Penha. Nesta pesquisa
estamos focando apenas no pré-vestibular e seus ex-alunos, hoje licenciandos. Na primeira
entrevista para conhecer o projeto tivemos o seguinte relato proferido pelos ex-alunos
entrevistados que participaram da construção do preparatório:
Gustavo5: O que tinha no pré? um professor de matemática e um de história que era o Valmir. era isso
sabe, aí a gente quebrou parede, pegamos cadeira, tem fotos das cadeiras vindo no braço do Marcelo;
Entrevistador: Como vocês conseguiram as cadeiras?
Laryssa: Através de uma ong, lá no Alemão que o amigo do Marcelo ficou sabendo e ligou pra ele. O
pai da Tatiana que passou pra UERJ tem uma deficiência no braço, ele levou várias cadeiras nesse
braço, a gente não sabe como, foi tudo assim, todo mundo ajudou, a nossa limpeza era carregar entulho.
A pintura foi o Angelo que fez, ele é grafiteiro, morador daqui e ele já fez grafite em Nova York, vários
lugares e ele mora aqui dentro. A única coisa que a gente deu pra ele foram as tintas.
Gustavo: Quem deu o quadro foi o ex-sogro do Marcelo, lembro que a gente foi buscar o quadro
também, pra prender mó sacrifício, antigamente a gente tinha uma disputa braba porque tinha rato, a
gente às vezes no meio da aula de química o rato aparecia, era uma gritaria.
Laryssa: Eu tive que entrar na parede, quando fez a fiação porque só eu cabia e tinha que passar o fio
entre o gesso e o tijolo.

Com este relato podemos entender um pouco sobre a construção coletiva do projeto.
Além disso, se faz imensurável a importância da iniciativa do professor Marcelo e de todos
que fizeram parte da construção deste preparatório social. Saliento que tudo isso começou o
sonho de um professor de dar mais oportunidades para as pessoas que moram no local em que
ele vive, este mesmo professor que como homem negro e morador de favela também sofreu
muitas dificuldades para ingressar no ensino superior e assim ser professor. “Nunca, porém,
5

Todos os nomes utilizados neste estudo são fictícios para assegurar o anonimato dos sujeitos, exceto do
professor Marcelo S. Santos que nos deu autorização para a utilização de seu nome.
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abandonamos a convicção que sempre tivemos, de que só nas bases populares, e com elas,
poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas.” (Freire, 2019, p. 134).
A iniciativa supracitada deste professor e de todos que colaboram com o projeto
possibilita caminhos diferentes, entretanto, o fato de ainda precisarmos de iniciativas como
esta nos escancara as desigualdades sociais supracitadas e a omissão do Estado em espaços de
vulnerabilidade social, não podemos romantizar estes pontos.
3.1 - O que é a licenciatura e qual é o seu significado?
Para refletirmos sobre o curso de licenciatura, em primeiro lugar precisamos entender
o que é a licenciatura. Por mais que seja algo apropriado por quem está inserido nas
universidades, instituições formativas, acadêmicas e de pesquisa e extensão, pode não ser
para uma parcela da população que ainda não adentrou nesses meios ou que não está inserido
culturalmente com pais, familiares ou por outros caminhos que tiveram acesso. Por isso, se
faz necessária a explicitação do que são as licenciaturas.
De acordo com o MEC:
Os cursos de licenciatura habilitam o profissional a atuar como professor na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos superiores de
graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras,
Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia. (MEC - Seja um professor,
2021)

São cursos de nível superior com habilitação para lecionar determinadas disciplinas
em etapas da educação básica pré-estabelecidas, ou seja, com ela você tem certificação para
ser professor. Ponto crucial para a nossa pesquisa, uma vez que 100% dos entrevistados
afirmaram que querem ser professores. Mas qual é o significado subjetivo que isto carrega
para cada um dos entrevistados? Para descobrirmos isso, utilizamos uma entrevista com dois
participantes e um questionário em formato de formulário eletrônico aplicado durante a
pandemia, entre as perguntas a seguinte: “Para você, o que é ser professor?”. As respostas
foram organizadas na tabela abaixo:

Para você, o que é ser professor?
Giovanna

Gabriel

“Buscar
adaptar
os
conhecimentos
adquiridos para cada particularidade,
buscando expandir as informações de cada
indivíduo. Incentivar o pensamento crítico.”
“Ser professor é uma ponte para o aluno

31

alcançar seus sonhos, sem ele não existiria
profissões, nem nada.”
Gustavo

“Ser inventor de oportunidade
esclarecimento social.”

e de

Laryssa

“Ser professor é mostrar um mundo lindo
que a sabedoria tem.”

Jean

“É como a sinalização de uma via que
auxilia os condutores aos seus destinos. Ser
professor é como isso, auxiliar não apenas
em temáticas escolares, mas na leitura do
mundo, despertar a criatividade e o senso
crítico. Professor é um guia na via do
conhecimento.”

Ao observar os relatos feitos no primeiro trimestre de 2021 dos licenciandos, sendo
estes estudantes que ainda estão cursando a graduação em licenciatura, podemos notar que,
para estes sujeitos o ser professor tem significado na ação para com o outro, em destaques
como “[...]Expandir as informações de cada indivíduo”, “Ser professor é uma ponte para o
aluno alcançar seus sonhos[...]”, “[...]Inventor de oportunidade[...]”, “Ser professor é mostrar
um mundo lindo”, “[...]Professor é um guia na via do conhecimento”. Em todos os relatos o
foco é no outro, em nenhum dos cinco depoimentos encontramos a palavra “eu”.
Quando examinamos as respostas também podemos perceber a importância social que
o ser professor tem com a sociedade nos significados dados pelos respondentes. Não apenas
de modo subjetivo e de um para outro indivíduo, mas com o compromisso político com toda
uma classe, nas falas “[...]Incentivar o pensamento crítico”, “[...]sem ele não existiria
profissões, nem nada.”, “Ser inventor de oportunidade e de esclarecimento social.”,
”[...]mostrar um mundo lindo que a sabedoria tem.”, “[...]Ser professor é como isso, auxiliar
não apenas em temáticas escolares, mas na leitura do mundo, despertar a criatividade e o
senso crítico.” Segundo Paulo Freire, “Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais
democrático, e permeável, em regra. Tanto mais democrático quanto mais ligado às
condições de sua circunstância.” (FREIRE, 2019, p. 126)
Podemos relacionar o trecho de Paulo Freire supracitado com a situação destes
jovens, todos eles são ex-alunos de um preparatório social com professores voluntários e
comprometidos com a causa de expandir oportunidades de modo crítico. Em entrevista
realizada em fevereiro de 2020, uma das coordenadoras relatou ser “Um projeto militante que
faz seu papel crítico em relação à sociedade”. Não podemos de modo algum dizer que o
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compromisso social e o compromisso com uma educação crítica destes jovens está apenas
ligado ao fato de terem sido estudantes do preparatório social, até porque são jovens
diretamente afetados com as desigualdades sociais supracitadas do nosso país e circulam em
outros espaços, entretanto podemos afirmar que o ser professor, para estes, têm significado
através do compromisso social e de classe. Nesse sentido, a compreensão dos entrevistados se
aproxima do conhecimento praxiológico proposto por Bourdieu:
O conhecimento praxiológico não se restringiria a identificar estruturas objetivas
externas aos indivíduos, tal como o faz o objetivismo, mas buscaria investigar como
essas estruturas encontram-se interiorizadas nos sujeitos constituindo um conjunto
estável de disposições estruturadas que, por sua vez, estruturam as práticas e as
representações das práticas. Essa forma de conhecimento buscaria apreender, então, a
própria articulação entre o plano da ação ou das práticas subjetivas e o plano das
estruturas, ou, como repetidamente refere-se o autor, o processo de ‘interiorização da
exterioridade e de exteriorização da interioridade’. (NOGUEIRA, 2006, p. 26).

Dessa forma, podemos constatar que a licenciatura é o caminho burocrático para
lecionar, para a conquista do diploma em nível superior e se tornar professor. Entretanto, se
no primeiro capítulo deste trabalho falamos que a desigualdade se faz na diferença posta entre
o “eu” e o “outro” em hierarquias, para estes jovens o ser professor tem significado e se
ressignifica na igualdade, uma vez que o pensamento majoritário se faz no “nós”, na minha
relação com o outro e com o nosso meio. Faz parte do habitus6, se constrói através dos grupos
e dos meios sociais. Se a licenciatura, para estes jovens, se constrói na igualdade com a
relação com o outro, será ela capaz de transformar estruturas desiguais da sociedade? Esta e
outras perguntas serão explicitadas no próximo tópico.
3.2 - A licenciatura como ato de transformação
Agora que entendemos os significados dados para a licenciatura pelo grupo de
análise, temos trechos destacados da primeira entrevista feita no preparatório social no início
de 2020, antes da pandemia do CoronaVírus, relatos de algumas respostas contidas no
formulário eletrônico e do grupo focal realizado, com o intuito de entender as possibilidades
que estas licenciaturas proporcionam para estes jovens.
Para esta pesquisa, nos atentamos a colocar a palavra “ato” seguindo a perspectiva
freireana de que “Estudar não é um ato de consumir idéias, mas de criá-las e recriá-las.”
(FREIRE, 1981, p. 4). Portanto, não existe verdade única, uma pesquisa pronta ou apenas um

6

“[...] O habitus seria fruto da incorporação da estrutura social e da posição social de origem no interior do
próprio sujeito.” (NOGUEIRA, 2006, p. 28).
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“ato” de transformação, mas eternas reflexões sobre os relatos obtidos e os teóricos que
baseiam o estudo.
Educador e educandos (liderança e massas), cointencionados à realidade, se
encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e,
assim, criticamente conhecê-la, mas também no recriar este conhecimento.
Ao alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se
descobrem como seus refazedores permanentes. (FREIRE, 2016, p. 101).

Durante uma entrevista qualitativa com dois participantes, estes com os pseudônimos
de Gustavo e Laryssa, fizemos a seguinte pergunta: “ Vocês acham que o lugar onde vocês
moram tem influência com o ato de querer ser professor e estar envolvido com o
pré-vestibular social?
Gustavo: Eu acho que se você entende ele como uma forma de criar, acho que é isso, eu entendo isso
como uma dívida, que a gente estuda aqui, mas a gente continua vindo aqui porque a gente precisa
entender que alguém revolucionou minha vida, eu entendo que eu preciso fomentar e abrir portas para
pessoas posteriores a mim.
Laryssa: Eu vejo a licenciatura como uma saída para muitas coisas, porque tem muita gente que não
estuda, que não tem acesso, sabe tem gente que só vai pra escola, ele não consegue chegar em casa e
abrir o livro e fazer dever de casa. Às vezes não consegue nem fazer a prova na escola por causa do
tiroteio sabe, vai muito além disso, ele quer realmente, lógico, trazer pra cá aquela coisa de tem que
devolver pra cá o que me deram, mas eu tenho que fazer muito mais do que isso, porque eu não tive
isso na minha casa, hoje minha mãe quer fazer uma faculdade porque ela viu que eu fiz de tudo pra
entrar, briguei com meus pais pra entrar, eles não me apoiaram, hoje ela vê isso, mas há 2 anos ela não
via, ainda mais quando não passei direto de primeira. O argumento dela era “Eu não pude, você sabe
que eu tenho muito filho, você é a mais velha, então você tem que me ajudar.” Teve momentos que eu
criticava muito meus pais, porque caramba, eu quero estudar sabe, tem pessoas que tem tudo mas não
querem, mas depois eu via, caraca a realidade dos meus pais é completamente diferente.[...]Então eu
enfrentei tudo para estudar, a minha realidade é totalmente diferente, a minha irmã tem hoje um
pensamento parecido com o meu porque eu cheguei em cima dela e sempre mostrei isso pra ela, meu
irmão tem um pensamento totalmente diferente do meu, parecido com o da minha mãe sabe.

Visto os relatos acima, podemos destacar o sentimento de gratidão ao projeto, mas
para além disso, uma dívida com aquilo que abriu portas uma “Revolução”, segundo a fala do
próprio Gustavo no trecho “ [...] eu entendo isso como uma dívida, que a gente estuda aqui,
mas a gente continua vindo aqui porque a gente precisa entender que alguém revolucionou
minha vida, eu entendo que eu preciso fomentar e abrir portas para pessoas posteriores a
mim.”, e revoluções incluem transformações estruturais, estas como as do relato da Laryssa
quando conta sobre a mudança estrutural dentro de casa, uma vez que não tinha apoio na
tentativa de ingressar no ensino superior e os embates familiares sobre a necessidade de
ajudar em casa, hoje a mãe da mesma concluiu o ensino médio na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos graças aos estímulos da filha. Laryssa e Gustavo são licenciandos em
matemática na UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

34

A falta de apoio por parte da família como relatado inicialmente no caso da Laryssa
não é um caso isolado, as estruturas sociais desiguais corroboram com isso como veremos
através do trabalho de Nogueira:
Segundo Bourdieu, essa transfiguração das hierarquias sociais em hierarquias
simbólicas permitiria a legitimação ou justificação das diferenças e hierarquias
sociais. Ela permite, por um lado, que o indivíduo que ocupa as posições sociais mais
elevadas se sinta merecedor de sua posição social. Esse indivíduo tende a acreditar
que sua localização social não se deve a uma estrutura de dominação, mas que, ao
contrário, se justifica por suas qualidades culturais intrinsecamente superiores:
conforme o caso, sua inteligência, seu conhecimento, sua elegância ou seu
refinamento social. Por outro lado, essa transfiguração das estruturas de dominação
social em hierarquias culturais faria com que os indivíduos localizados nas posições
sociais dominadas da sociedade tendessem a admitir sua inferioridade e a reconhecer
a superioridade dos dominantes. Esses indivíduos aceitariam sua posição social
baseados na percepção de que são incultos, mal informado ou mesmo pouco
inteligente. (NOGUEIRA, 2006, p.46-47).

Estas hierarquias sociais, segundo Bourdieu, interferem no “senso de jogo” de cada
indivíduo e família. E estas, podem causar “violências simbólicas" como já discorremos no
primeiro capítulo, pois estamos inseridos em jogos sociais. Contudo, se por um lado nós
podemos observar essa violência simbólica supracitada incorporada no habitus familiar,
também podemos observar o senso de jogo dos sujeitos de pesquisa na escolha pela
licenciatura no quadro abaixo, quando perguntamos o por que ser professor.

Por que quer ser professor?
Giovanna

“ ‘A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo’. Acredito que a educação realmente seja
a solução para diversos problemas que a sociedade brasileira (as
marginalizadas residentes das periferias) enfrenta, historicamente, até os
dias de hoje.”

Gabriel

“Porque amo repassar o meu conhecimento para a sociedade, amo as
disciplinas da educação e como elas transformam o mundo.”

Gustavo

“Porque minha vida se transformou por um professor, Marcelo Martins,
gerou a oportunidade para (transformação através de oportunidades) e
preciso fazer por outros o que foi feito por mim. Além de que, preciso
trabalhar e estudar pois preciso de renda e a licenciatura me gerou
oportunidades de empregos rápidos.”

Laryssa

“Além de revolucionar cada vida, de mostrar à nossa sociedade que a
educação é linda e transforma vidas.”

Jean

“Gostaria de contribuir para uma melhor educação, um futuro melhor
para as novas gerações. Ensinar e guiar os mais jovens a fim de uma
sociedade melhor trará significado à minha existência.”
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Já explicitamos que para esses sujeitos o fazer docente se faz no coletivo e de modo
crítico, dessa vez, ao analisar os relatos, podemos observar que ao perguntar “Por que ser
professor?” o verbo transformar aparece em quatro das cinco participações, e que no caso de
Jean, único participante que não usou o verbo, temos a referência de “ [...] um futuro melhor
para as novas gerações", contendo o mesmo sentido de revolucionar a estrutura social
desigual vigente através da docência, dentro das suas possibilidades. Seguindo uma
perspectiva sociológica, sob a ótica de Bourdieu, Zaia Brandão afirma (2010):
Bourdieu (1979) chama a atenção para a indissociável relação entre os campos e os
habitus. O habitus é um saber agir aprendido pelo agente na sua inserção em
determinado campo. Cada campo, estruturado diferencialmente de forma
relativamente autônoma em relação a outros, define-se por uma lógica particular de
funcionamento, que estrutura as diversas interações que nele ocorrem, definindo
objetivos específicos a serem alcançados para que os agentes possam manter ou
incrementar suas posições relativas na luta concorrencial naquele espaço. Nesse
sentido, cada campo funciona como um espaço de possibilidades — como um "jogo"
em que nas “tomadas de posição” dos agentes decorrem das suas posições relativas
na estrutura do campo, e cujas estratégias (sens du jeu) estarão relacionadas,
simultaneamente, aos meios disponíveis (capitais) e aos objetivos a alcançar
(conservar ou transformar a posição que detém no campo). (p. 230-231)

Por isto, esta transformação do coletivo se daria por meio de uma transformação
social do campo a partir da distribuição de capitais entre os agentes, possibilitado pelo acesso
à uma educação crítica. Sendo o ser professor uma jogada destes sujeitos para que a
transformação do campo seja possível, esta, podendo ser de forma racional ou não. “O
habitus é um operador de racionalidade, mas de uma racionalidade prática, imanente a um
sistema histórico de relações sociais e, portanto, transcendente ao indivíduo.” (Bourdieu;
Wacquant, 1992, p. 26).
Com o intuito de investigar se a escolha pela licenciatura faz parte desta
transformação do campo relacionada a experiências já vivenciadas, utilizamos o grupo focal
com o seguinte ponto: “Tiveram algum professor que transformou a sua vida? como?”
Jean: Na minha trajetória estudantil eu tive contato com muitos professores, claro que alguns acabam
marcando mais a nossa trajetória do que outros, mas eu vim sempre numa pegada de fazer a
universidade e conseguir um status profissional de modo que aquilo me tirasse da favela, sem pensar
em terceiros, somente na minha condição e a condição da minha família. Quando eu começo o
pré-vestibular em 2017 que eu conheci o Marcelo ele me questionou sobre a questão do querer, o
quanto eu queria participar do projeto, ao longo da trajetória dele enquanto professor claro que ele viu
várias pessoas quererem e desistirem ao longo do caminho e na cabeça dele talvez eu seria mais um,
mas eu já tava numa pegada de tentar o vestibular há alguns anos e não ter conseguido aquilo que eu
queria. Eu cheguei nesse pré-vest e ele me deu essa oportunidade de estudar, mas ao longo do processo
ao ver os professores, como eles ensinavam, a metodologia, aquilo foi me mudando e me modificando,
onde uma pessoa que pensava somente na educação como meio de subida social e sem pensar em
terceiros ou na própria comunidade, aquilo fez eu ter um start de pensar “nossa tem alguma coisa nesse
lugar que eu não consigo explicar, é diferente”, e eu fui aprendendo muito com vários professores, com
o Marcelo, com o Valmir, com o Fábio que eram professores que já estavam estabilizados, já tinham
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sua vida financeira ou profissional estabilizada e mesmo assim eles doavam para o pré-vestibular o seu
tempo, o seu conhecimento para os alunos do pré-vestibular que moravam na vila cruzeiro assim como
eu e aquilo trouxe em mim uma sensação de nossa, o meu pensamento era um pensamento mesquinho,
eu não pensava nas outras pessoas, pensava em mim, em fazer faculdade, sair daqui e ir embora. Com
isso o Marcelo, Fábio e outros professores trouxeram em mim a vontade de fazer a licenciatura e ajudar
o projeto de certa forma. Ao longo do ano eu consegui passar para física, um dos professores que
acabou marcando muito na minha formação foi o professor de física, hoje ele não se encontra mais no
projeto, mas ele me deu aula embaixo da marquise, na chuva, e aquilo ali foi uma coisa que de fato
marcou a minha trajetória e o meu querer de ajudar não só a comunidade mas também o pré-vestibular,
ou seja, dar aquilo que eu pude receber para outros alunos. O mestre Wellington, como eu chamo
carinhosamente, foi um professor que acabou moldando muito e me inspirando em querer mais e ajudar
como professor.
Gustavo: Eu fui alcançado sem sombra de dúvidas pelo Marcelo. O primeiro professor que me encanta
pela educação foi o professor de sociologia e o que mais me encantava nele era que ele dava aula em
uma escola privada na época, dava aula na escola pública e na escola privada também, ele falava que a
mesma aula que ele dava na escola privada ele iria dar pra gente porque ele não aceitava menos do que
isso pra gente. Aquilo me encantava absurdamente, porque ao mesmo tempo que eu tinha o Samuel que
tipo, me mostrava um mundo que eu não conhecia, eu também tinha professores ali mega
decepcionados com a educação, mega desanimados e querendo ou não desanima a gente também. E aí
o Samuel nos ensinando absurdamente sobre o mundo, sobre tudo aquilo que existia do lado de fora.
Cria ao mesmo tempo na gente um sentimento de defesa pelos nossos professores na época da greve
que a gente começou a ver professor tendo que pegar cesta básica no sindicato, e aquilo queimava,
gritava dentro da gente, porque a gente ficava mais dentro da escola do que em casa com nossos pais.
Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, meu contato com alguém responsável, com alguém mais
velho era dentro da escola, então a gente começa a admirar absurdamente nossos professores. E aí o
Samuel começou a motivar a gente, a gente começou a perceber que a gente tem voz, que a gente
consegue, e que a gente pode, e aí vem a ocupação e depois da ocupação a gente conhece a Débora, que
fez o intermédio para gente, mas de fato quem me resgatou ali foi o Marcelo, eu lembro de uma aula
que o Marcelo foi dar como convidado na ocupação, foi dar uma aula de conjunto e eu fiquei
encantado, a gente virou amigo depois daquela aula, porque a ocupação trazia isso, o professor que não
era só o cara que tava dentro da sala ministrando matéria, era o cara que respondia a gente em
aplicativo, era um cara que era nosso amigo, sabe das nossas necessidades e dificuldades. A gente vira
muito amigo, se identifica, o Marcelo tem uma história de vida absurda, de necessidade, de dificuldade,
aí eu começo a me olhar, me ver naquela necessidade toda, naquela dificuldade toda, da transformação
pela educação. Eu nunca soube jogar futebol, nunca fui bom em esporte nenhum, fiz teatro mas entendi
que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, única coisa que eu sabia que era bom era
matemática, minhas notas nunca baixaram de nove na escola. Eu fui resgatado pelo Marcelo né, eu já
queria trabalhar, eu já tava fissurado pelo mercado de trabalho, já trabalhava desde os meus 11 anos,
tava fissurado pelo mercado de trabalho, não acreditava mais em estudar, e veio a ideia do pré, larguei
o meu trabalho para poder estudar, eu era estagiário da caixa econômica, só que em casa a gente passou
muita necessidade e eu tive que voltar a trabalhar, trabalhava no Galeão e fazia pré-vestibular, lembro
que a gente virava a noite aqui estudando. Cara é muito estranho e eu não tenho como não dizer que o
professor que mudou a minha vida foi o Marcelo, acho que o Marcelo é muito forte, ele me mostrou
uma porta que eu nem sabia que existia muro sabe, mostrou oportunidade que eu não sabia nem que
existia. Graças a Deus que eu tive o Marcelo que mostrou pra mim que era possível eu chegar numa
universidade, hoje eu tenho um pouquinho mais de renda, eu recebo mais do que a minha mãe e o meu
pai dentro do meu lar, por exemplo, hoje tudo o que eu tenho foi graças ao Marcelo, graças a uma
oportunidade que ele me mostrou, hoje eu sou professor de matemática, dou aula no colégio privado
para crianças com déficit de atenção e autismo, faço estágio e dou aula particular e aula de reforço
escolar na Vila Cruzeiro também.
Laryssa: No Heitor Lira a nossa vivência era diferente, era muito individual, quando eu entrei aqui, eu
realmente entendi o que é ser coletivo, eu tinha coletividade na minha família porque família você tem
que ajudar a sua família, na escola não tinha mesmo com amigas que eu podia contar, não era coletivo,
aqui eu aprendi o significado de “Nós” o significado de “Ubuntu”, tudo isso, eu tive esse amor, porque
no primeiro ano que eu estudei aqui eu não tive apoio de ninguém , minha família não me apoiou e eu
tive que fazer outra vez, e o Marcelo falou assim ”Laryssa, você não vai trabalhar”, “Você não vai
precisar trabalhar, qualquer coisa relacionado ao estudo eu vou fazer por você” então o Marcelo pagou
a minha prova, todas as minhas provas, todas as passagens, quando ele não levava a gente. Lanche o
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Marcelo ligava um por um “Ta precisando de lanche para levar?” e ele dava o dinheiro, então era
assim, tem muito o significado de coletivo aqui sabe, o significado de “nós” e foi assim e é assim até
hoje, por isso a gente fala sempre o ‘nós” a gente aprendeu aqui, além do Marcelo que é uma inspiração
para minha vida eu tive uma explicadora, professora de matemática, ela fez na UFRJ7, ela falou assim
“Laryssa, você é muito boa em matemática, mas ninguém vai além para te ajudar a se especializar
melhor” então eu entrei no Heitor Lira sabendo a matéria toda e eu não estudava porque eu tive uma
professora que viu a minha capacidade e ela falava “Em casa você vai estudar o que você quiser, mas
aqui você só vai estudar matemática” por isso a minha paixão pela matemática aumentou, então eu tive
dois professores de matemática que me inspiraram a Rosa e o Marcelo, não só pela matemática mas
também pela pessoa que ele é. Me inspiram até hoje enquanto pessoas para eu ser no futuro e
professores também.
Juliana: Desde nova meus pais me incentivaram muito a estudar, sempre fui aquela pessoa que ia para
explicadora, nunca tive problema em estudar, então sempre quando eu entrei na sala de aula sempre
tive muito respeito, mas eu lembro assim já mais pra escola, 4 professores, 3 todo mundo odiava e 1
todo mundo amava, uma era a Luísa de portugues que ela era assim, muito incrível, sabe ela entrava na
sala com um amor, um carinho, e amor no que ela fazia, tudo calma e você ficava assim “Gente, como
pode? você lidando com 40 alunos sem dar um grito” sempre com amor e carinho, era uma coisa muito
linda. Um de filosofia Guilherme que todo mundo odiava, porque ele dava provas difíceis, questões do
enem, mas ele era um professor incrível que conduzia muito bem até aquele aluno demônio sabe, e ele
era engraçado, ele prendia. A outra professora Elis de matemática, a gente virou muito amiga, mas
como professora ela era muito difícil, chegava e não te dava bom dia, mas hoje em dia eu vejo que ela
acreditava na educação pelas coisas que ela falava, mas a gente enquanto aluno jovem não conseguia
enxergar isso, ela já chegou na sala chorando falando “gente, estudem por favor” e o professor de
geografia, Manuel, ele é aquele professor que chama no quadro, chama aluno pra mão, doido,
doidíssimo, mas tem alguma coisa nele me chamava atenção. Eu não quis geografia por causa dele não,
no primeiro momento eu queria psicologia, sempre quis psicologia, mas sempre gostei muito de
geografia e história e eu nunca tive bons professores de geografia, mas quando comecei a estudar pelo
pré, eu também já passei por outros antes desse, a geografia me chamou muita atenção, porque eu
percebi lugares na geografia que eu não conhecia ainda, porque o conhecimento de geografia na escola
é muito raso sabe, você pergunta pro aluno o que é e ele vai falar “é mapa”, geografia é um universo
tão bizarro de política, economia, meio ambiente, de tudo o que você quiser falar e isso é muito rico
mas a gente não tem em sala de aula e no pré eu comecei a ver vários lados da geografia incríveis, de
meio ambiente que eu amo. Quando eu cheguei no pré eu já tinha algumas visões de mundo e o pré me
ajudou muito a reforçar essas visões e a melhorá-las, eu via também o Valmir, Fábio, professores que
você vê amor sabe, que você vê uma paixão, é impossível alguém destratar aquele professor, não dá.
Essa amorosidade de todos que passaram por aqui era uma coisa muito linda, você vê o professor de
física que dava 5 horas de aula em um sábado sabe, se não é por amor eu não sei então o que é. Então
eu vou botar isso no quadro “Educação é um ato de amor e por isso um ato de coragem” de Paulo
Freire, para que quando eles entrem na sala de aula eles entendam que o professor tá fazendo isso por
amor. O Gustavo falou que a gente tá mais na escola do que em casa, mas quando a gente tá na escola a
gente não tem essa percepção, eles são educadores, eles fazem parte da nossa educação realmente, eu já
tinha essa visão mas estar nesses lugares só reforçou isso, aqui eu tive contato com Paulo Freire que eu
amei, que o Marcelo sempre falava, então despertou muitas coisas boas e me despertou mais ainda a
vontade de ser professor, mas no começo eu tinha muito aquela visão que a educação ia transformar de
qualquer maneira, sabe uma visão muito romantizada, e quando eu leio Paulo Freire eu ainda me sinto
assim, mas aí eu volto pra real e falo não gente educação tipo, numa sala de 40 ela vai transformar 3, 4
pessoas, sabe hoje em dia eu passo por pessoas aqui e outro dia mesmo, um menino que já estudou
comigo estava segurando um fuzil, a vida é muito triste, porque infelizmente a educação não alcançou
ele, mesmo que não fosse para universidade.
Tatiana: Teve o Marcelo e uma conversa que eu tive com a minha tia, ela formada em pedagogia
também, quando eu falei que eu tava fazendo e que eu tava em duvida e ela falou sobre a filha dela que
é especial, que foi o que mais incentivou ela, porque a Natália tem 15 anos mas a mentalidade dela é de
uma menina de 7 anos e ela no ensino público a professora falou “Eu não sei pra que você traz a sua
filha pra cá, é mais fácil você tentar ensinar ela em casa qualquer coisa porque o pouco que ela
aprender, se ela aprender, já é muito” e isso abalou muito a minha tia, então a pessoa vir dizer que só
porque a filha dela tem uma necessidade a pessoa fala que ela não é capaz, que ela não vai conseguir,
7
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que qualquer migalha vai ser suficiente se ela conseguir foi muito transformador pra mim, e eu queria
antes psicologia, mas eu conversando vendo tudo que acontecia ao meu redor, porque não tem como
você se inserir num pré-vestibular social da forma que é o nosso assim, todo mundo amigo, se um tá
machucado então tá todo mundo machucado, se um tá bem então tá todo mundo bem, tinha dia que um
chegava olhava pra cara do outro e chorava, aí tendo que se recompor e engolir choro e vamos embora,
já fizemos bondão pra ir pra entrevista de emprego e não conseguimos, mas vamos seguir porque tem
aula. Eu passei por isso por dois anos, porque na primeira vez eu não fiz UERJ, só fiz ENEM e não me
atentei a pedir cota e não consegui, aí fiz mais um ano, no segundo ano foi a gota que faltava para
fechar o pote e ir. Logo no início teve a professora de redação, ela entrou falando sobre a história dela,
a vivência dela, e ela falou uma frase que ela é umbandista e explicou o significado de ubuntu “eu sou
porque nós somos” então eu só vou ser se eles forem também. Não adianta eu ir se eu não pegar na mão
do meu companheiro e pensar bora, tá tudo bem?, e nós temos isso até hoje, nesse último ano de
pandemia, tava difícil pra todo mundo, então a gente sempre tava ali perguntando se tá tudo bem, como
estava, o Marcelo conseguiu ajuda cesta básica, acredito que salvou muito, porque querendo ou não por
mais que seja pouco faz diferença e a gente carrega isso até hoje, a gente já tá há 2 anos na faculdade,
mas ele ainda tem esse carinho com a gente de se preocupar, ele tenta arrumar trabalho, procura ajudar,
a gente formou uma família e vai montando isso no pilar da educação, eu faço pedagogia, mas o meu
curso me botou mais em prática do que a própria pedagogia, ele é mais prático do que a pedagogia
porque vai ali na vivência, ele não é tão abstrato ele é bem real. Porque na faculdade é tudo bem
abstrato, chega a ser fantasioso se você não tiver bem o seu pé no chão. Você estuda a teoria mas
quando vai botar na realidade que o país tá você fica frustrado. O corpo do pré, porque é uma entrega.
Às vezes a gente chegava aqui para compartilhar problemas eles mostravam que não era tão fácil
assim, porque a gente tinha professores capacitados, mas infelizmente a gente tava concorrendo com
pessoas que se capacitaram a vida inteira.

Durante toda a pesquisa nós percebemos a importância do coletivo, da identificação e
da afetividade relacionada ao grupo e ao locus da pesquisa, por isto, se faz necessária a
transcrição acima, nos mostrando o movimento cíclico entre os sujeitos que se sentiram
afetados por estas transformações. Ressalvo que as experiências destacadas não estão
presentes somente no preparatório social, mas também no ambiente escolar e fora dele,
segundo Zaia Brandão (2010):
Nossa hipótese é que a variedade de capitais presentes na estruturação dos habitus,
decorrente do trânsito e das jogadas dos agentes em vários campos, proporcionaria
uma maior plasticidade aos habitus. Tal condição se desdobraria em uma crescente e
mais pronta possibilidade de conversão ou reconversão das disposições para pensar,
agir, sentir e gostar, revestindo-as de roupagens cada vez mais plurais, complexas e
distintas. Nesse processo, a “durabilidade”, uma das características dos habitus,
torna-se mais difícil de ser apreendida. (p.232)

Quando perguntamos “Para você, a escolha pela licenciatura é/foi um ato de mudança
das estruturas sociais desiguais? por que?” com o intuito de investigar se esta transformação
do campo estava sendo de forma consciente, recebemos as seguintes repostas:
Gustavo: Acho que sim, além de mudar a minha eu vi aquilo como oportunidade de mudar os próximos
[...]
Jean: Sim, sem dúvida, hoje eu tenho a plena noção de como o próprio Gustavo disse no depoimento
anterior a gente tem que dar e receber, o sucesso pessoal não vem sozinho, não nasce sozinho, vem
através de outras pessoas e do que adianta eu obter sucesso sozinho se ninguém estiver comigo, do meu
lado, isso acabou moldando muito a percepção de pertencer ao espaço, trazer a visão de olha, vamos
todo mundo junto, nós não somos um pré-vestibular apenas, nós somos uma família, nós estamos
juntos, não só na questão de conhecimento em sala de aula, mas também nos vínculos sociais. [...]
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Laryssa: É uma continuidade de mudança, o que eu entendo de mudança: a gente tem que gerar mais
mudança, você vai fazer uma pequena mudança, um pequeno diferencial naquela pessoa naquele
momento. Por exemplo: eu fiz uma mudança numa pessoa mas eu quero aprimorar a mudança que eu
fiz, então a licenciatura é isso, eu não vou fazer só a mudança eu vou aprimorar a mudança que eu fiz
nela, então pra mim é isso, eu não vou mudar a vida de uma pessoa, eu vou aprimorar a mudança que
ela já tem, eu levo assim.
Gustavo: o professor é quem mostra a porta, mostrou a possibilidade, a mudança quem gerou foi ele,
talvez a gente nem tenha aprimorado isso, só mostra outros horizontes.

Assim, durante o grupo focal, os indivíduos concluíram que não transformam
ninguém, mas podem mediar possibilidades para que aquela pessoa se desenvolva, dessa
forma o papel do professor é mostrar caminhos, sendo a licenciatura uma possibilidade de
estratégia para transformação social. Esta transformação se dá pelo meio social, tudo é
relacional, estamos inseridos em contextos socioculturais e os capitais que permeiam esta
transformação através da distribuição entre os agentes não se dão de um para o outro, mas
com o outro, em uma eterna troca.
A liberdade — que será sempre relativa — poderia assim ser alcançada por um
trabalho de reapropriação dos determinantes. É nesse sentido que, em outra ocasião,
o autor fala que a tarefa da sociologia é desnaturalizar e desfatalizar o mundo social
(Bourdieu; Wacquant, 1992), o que permitiria perceber por onde passariam as
possibilidades de transformação.(BRANDÃO, 2010, p.234)

Segundo Freire (2016) “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os
homens se libertam em comunhão”, perspectiva adotada pelos sujeitos do estudo. Portanto,
podemos concluir que o ato de transformação social se faz na relação com o outro (jogos
sociais), sendo a docência um dos caminhos para este, mediados por esses espaços de diálogo
(capitais e campos) e significados individualmente e coletivamente (habitus). Diante destes
recursos, estes jovens fizeram jogadas de acordo com as suas possibilidades, “Que o ato de
estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo.” (FREIRE, 1981, p. 3), com a
perspectiva de diminuir a desigualdade com a distribuição de capitais com outros como eles.
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Considerações finais
Por conseguinte, ao longo deste estudo procuramos responder se a licenciatura é um
ato de transformação social através das perspectivas de ex-alunos do pré-vestibular social,
este preparatório social localizado em lugar de vulnerabilidade social e sendo os sujeitos da
pesquisa pertencentes à classe popular.
Visto que, todos somos seres sociais e inseridos em contextos sociohistóricos, tivemos
que nos aprofundar nas desigualdades que permeiam a vida destes indivíduos através do uso
de dados estatísticos e relatos para afirmar os contextos desiguais da nossa sociedade e
desafiar a ideia de meritocracia. Podendo afirmar as violências simbólicas como as
desigualdades econômicas, de raça e de escolarização e os impactos destas hierarquias em
nível macro, na população brasileira e micro, nos sujeitos da pesquisa.
Contudo, para responder ao questionamento principal, tivemos que nos afastar do
monismo metodológico e adotar diferentes meios para a coleta de dados e assim prosseguir
com o estudo. A abordagem qualitativa foi essencial para captarmos os significados
subjetivos dados pelo grupo e de cada um, para isto, foi de suma importância o uso das
metodologias diversas como o uso de entrevistas, questionário, grupo focal e
acompanhamento das redes sociais e matérias jornalísticas. Nos possibilitou responder às
questões pretendidas sob uma perspectiva sociológica, mesmo com os problemas enfrentados
pela pandemia da Covid-19. Entretanto, por causa dos desafios enfrentados pela mesma,
obtivemos um quantitativo menor de pessoas do que o esperado, sendo interessante refazer as
análises com mais sujeitos.
Pudemos concluir através de autores como Bourdieu, Paulo Freire e outros que o
curso de licenciatura pode ser um ato, intencional ou não, de transformação social,
reconhecendo estes sujeitos as desigualdades às quais estão submetidos, sendo o preparatório
social “Estudando para Vencer” um dos campos de ampliação dos capitais culturais dos
sujeitos através do projeto que ele propõe que se relaciona com a afetividade, identificação e
principalmente com a criticidade frente ao mundo de forma coletiva.
Cumprimos o objetivo de fazer algo para a classe popular dando voz a ela e através de
suas perspectivas. Sendo recomendado os trabalhos de campo em espaços em que circulam as
classes populares e em suas transições, seja ela na educação básica ou entre níveis como a
educação básica e o ensino superior, como feito neste estudo.
Mediante o exposto, podemos dizer que sob a ótica da sociologia da educação tudo se
relaciona, os contextos sociais, culturais e históricos não estão separados, nem mesmo as
concepções subjetivas de um indivíduo. O curso de licenciatura se colocou neste trabalho
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como possibilidade de luta na transformação das hierarquias sociais de sujeitos críticos o
suficiente para fazerem uso disso - conscientemente ou não - durante os jogos sociais, sendo a
nossa sociedade extremamente desigual.
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