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SIQUEIRA, Marina Hakime Contini. A aprovação no vestibular como 

“sucesso escolar”: as contribuições de um cursinho preparatório. 

Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: PUCSP – Programa de 

Estudos Pós Graduados em Educação: História, Política, Sociedade. 

RESUMO 

 

A presente dissertação foi produzida como resultado de pesquisa que tinha por 

objetivo compreender como ocorre o acesso ao ensino superior para alunos do 

ensino público. Buscou apontar caminhos para o sucesso, por meio do 

Cursinho Alpha – preparatório para vestibular –, onde jovens de escolas 

públicas conseguem êxito em concursos vestibulares de universidades públicas 

do Estado de São Paulo. Discutimos os meios de obtenção deste “sucesso” 

alcançado por oito alunos. Foram entrevistados quatro alunos que 

frequentaram o Cursinho Alpha e quatro alunos que não o frequentaram. Essa 

escolha pelos sujeitos se deve à possibilidade de se conhecer os caminhos de 

preparação dos jovens para alcançar o considerado sinônimo de sucesso em 

nossa sociedade: o ingresso em uma universidade pública de renome. A 

hipótese sustentada era de que o Cursinho Alpha, através de seu processo de 

seleção, trabalha com alunos que já possuíam uma boa formação escolar e 

familiar, o que auxiliaria na obtenção do “sucesso escolar”. Apoiados nos 

conceitos de Pierre Bourdieu sobre volume de capital cultural, social e 

econômico que pode ocasionar classificação/reclassificação social e de 

Bernard Lahire sobre a influência familiar na formação dos jovens. Buscamos, 

através das entrevistas, delimitar quais foram as reais influências que levaram 

os jovens ao sucesso. Através das entrevistas podemos confirmar nossa 

hipótese e nos questionar sobre o processo seletivo feito pelo Cursinho Alpha e 

até que ponto os alunos – oriundos do ensino médio público e que ingressam 

no ensino superior público – podem ser considerados pertencentes às classes 

populares. 
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SIQUEIRA, Marina Hakime Contini. The acceptance on the entrance exam 

as “academic success”: the contributions of a preparatory course. Thesis 

(Master’s Degree in Education). São Paulo: PUCSP – Post-Graduation 

Studies Program in Education: History, Politics, Society. 

ABSTRACT 

 

The work herein was produced as a result of a research which aimed at 

understanding how access to higher education is provided for public school 

students. It sought to point out roads to success through Cursinho Alpha – a 

preparation course for entrance exam –, in which young people from public 

schools can succeed in entrance exams from public universities in the State of 

São Paulo. We discussed the means of obtaining this “success” achieved by 

eight students. Four students who attended Cursinho Alpha and other four 

students who did not attend it were interviewed. That choice on the subjects is 

due to the possibility of knowing the preparation roads of young people to 

achieve the considered synonym of success in our society: joining a renowned 

public university. The sustained hypothesis was that Cursinho Alpha, through 

their selection process, works with students who already had a good education 

and upbringing, which would help in achieving “academic success”. Supported 

by Pierre Bourdieu’s concepts on the volume of cultural, social and economic 

capital which may trigger social classification/reclassification and Bernard 

Lahire’s on the family influence on the education of youth. We sought, through 

the interviews, to delimit which were the real influences that led young people to 

success. Through interviews we may confirm our hypothesis and question 

ourselves about the selective process carried out by Cursinho Alpha and the 

extent to which students – from public secondary education and who enter the 

public higher education – can be considered as belonging to the common 

people. 

 

 Key word: preparatory courses, entrance exam, secondary education, 

evaluations.  
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Introdução 

 

Esta pesquisa investiga o sucesso escolar obtido por alunos egressos do 

ensino público da cidade de São Paulo, por meio de um curso preparatório 

específico para concursos vestibulares das universidades públicas situadas 

também no Estado de São Paulo. 

O tema escolhido para a pesquisa está relacionado à minha experiência 

como professora junto aos alunos do Ensino Médio e aos questionamentos que 

surgiram durante os meus estágios, quando cursava Licenciatura em Ciências 

Sociais na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e das posteriores 

conversas com os alunos em sala.  

A maioria dos alunos com os quais tive contato desejava o ingresso ao 

ensino superior público, mas desconheciam maneiras de alcançá-lo. Essa 

desinformação sobre os processos de seleção para as universidades poderia 

ser, talvez, uma das razões para o afastamento entre os alunos e as 

universidades públicas. Esse fato foi analisado por Zago (2006, p.230), cuja 

pesquisa envolvia sujeitos com baixo grau de informação sobre o vestibular e o 

ensino superior (fatores que dificultavam o seu acesso). Monção (2009) fez a 

mesma afirmação em trabalho que buscava esclarecer esta questão. Para ela, 

 

[...] os estudantes, em sua maioria, não tinham intenção de continuar 
os estudos até o ensino superior. Dentre os interessados em 
ingressar em cursos de nível superior, muitos não tinham informações 
sobre tais cursos, sobre as instituições, exames seletivos, tampouco 
sobre o mercado de trabalho (MONÇÃO, 2009, p.11).  

 

Durante o ano de 2010, uma das escolas em que lecionei, na Rede 

Estadual de São Paulo, recebeu a visita da representante de um “cursinho 

preparatório” para o vestibular que oferecia serviços aos alunos. A proposta do 

“cursinho” me levou a outros questionamentos.  

O empreendimento era mantido por uma organização sem fins lucrativos 

(e não cobrava mensalidades). A representante convidava os alunos a 

participarem do processo seletivo e garantia que 50% deles seriam aprovados 
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em universidades consideradas de primeira linha e com cursos bem avaliados 

pelo MEC (Ministério da Educação).  

O “cursinho preparatório” pareceu estimular os alunos, mesmo aos que 

nunca haviam demonstrado interesse pelo ensino superior. Percebi, por essa 

razão, que a maioria acreditava no ensino oferecido pelas escolas estaduais 

como mecanismo insuficiente para seu ingresso em universidades públicas. 

Assim, este cursinho, específico para alunos oriundos do ensino público, surgiu 

como uma possível solução para o problema de acesso ao ensino superior 

público e aguçou minha curiosidade sobre a possibilidade de atender, ou não, a 

essa aspiração. 

Esse “cursinho preparatório” diferencia-se dos demais não só por não 

possuir fins lucrativos, mas também por estar ligado a uma fundação, e receber 

apenas alunos provenientes de escolas públicas. O cursinho aceita somente 35 

alunos por ano. São selecionados, especificamente, alunos – que estão 

cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou acabaram de concluí-lo – de oito 

escolas, pertencentes à Diretoria de Ensino da Região centro-oeste da cidade 

de São Paulo.  

Para ingressar no curso, os jovens passam por três etapas de seleção: a 

primeira fase caracteriza-se por uma prova de múltipla escolha sobre conceitos 

básicos aprendidos durante o Ensino Médio; a segunda fase, por uma prova 

dissertativa e de redação, e a terceira por uma entrevista1. Para facilitar a 

identificação do cursinho preparatório, utilizaremos o nome de Cursinho Alpha2.   

Uma vez que o senso comum entende o ensino público como ineficiente, 

na passagem dos alunos do Ensino Médio público para o ensino superior 

público, os cursinhos preparatórios para o vestibular surgem como a maneira 

de obter esses resultados. O cursinho em estudo chama ainda mais a atenção 

por ser considerado um “cursinho popular”, atendendo aos alunos de escolas 

públicas que não têm condições de pagar um curso preparatório e desejam 

passar no exame vestibular de universidades públicas.  

                                                           
1
 As informações constam no folder entregue aos alunos e no site do referido cursinho. 

2
 O nome dado ao cursinho é fictício. 



12 
 

Zago (2006) dissertou sobre este tema em um de seus artigos, 

buscando entender como jovens, oriundos de classes populares, conseguem 

obter o que consideramos aqui como “sucesso escolar”, ou seja, o acesso ao 

ensino superior.   

O prolongamento dos estudos não é comum entre os jovens de classes 

populares. Viana (1998) debate o tema em sua tese de doutorado e nos 

apresenta referências em relação à presença da família no histórico dos jovens 

que conseguem prolongar seus estudos até o ensino superior. Por meio de seu 

trabalho, é possível perceber que os alunos pesquisados e suas famílias não 

possuíam um plano determinado que os conduzisse até o ensino superior. O 

trabalho de Viana apresenta alguns casos em que nem mesmo a família foi 

determinante na opção pelo prolongamento dos estudos dos alunos. Em outras 

situações, os próprios membros da família apresentaram-se como contrários a 

esse prolongamento. A grande maioria dos alunos, apesar das adversidades, 

apresenta trajetórias com êxitos escolares na escola primaria, além de forte 

autodeterminação para conquistar seus objetivos escolares.  

As questões referentes à influência da família nas trajetórias são 

aspectos a serem considerado nesta pesquisa. Como afirma Bourdieu, é 

provável que “[...] o determinante principal do prosseguimento dos estudos seja 

a atitude da família a respeito da escola” (2001, p.50). Bourdieu parece não se 

referir, especificamente, à ideia de que a família conduziria os alunos à escola. 

Para ele, algumas famílias possuem uma atitude positiva com relação à escola, 

o que pode acontecer também nas trajetórias dos alunos do Cursinho Alpha. 

Lahire (2004) é critico de alguns dos conceitos propostos por Bourdieu, 

como capital cultural e habitus, mas faz considerações pertinentes sobre a 

influência da família na formação dos jovens: “[...] não se pode entender as 

posições escolares dos alunos como reprodução necessária e direta das 

condições sociais, econômicas e culturais de suas famílias” (LAHIRE, 2004, 

apud PIOTTO, 2009, p.7).  

A reprodução não pode ser considerada como direta porque o indivíduo 

não possui consciência de que está adquirindo estas disposições familiares. 

Suas disposições podem muito bem derivar do ambiente escolar no qual está 
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inserido. Portanto, somente é possível compreender a grande variedade de 

fatores das quais deriva a transmissão, estudando a trajetória dos sujeitos. 

Assim, neste trabalho, consideramos o meio de influência das famílias 

sobre o prosseguimento nos estudos dos jovens e a possibilidade de a 

influência familiar ser pouco sentida ou até haver a inexistência de reprodução 

“automática” das condições familiares no sujeito estudado.  

Buscamos estabelecer uma relação coerente entre o sucesso escolar 

dos alunos e sua passagem pelo Cursinho Alpha e entender os modos pelos 

quais o cursinho auxiliou na aprovação nos vestibulares de universidades 

públicas. Consideramos que as entrevistas realizadas com os sujeitos 

expressam as prováveis influências externas que propiciaram o resultado 

desejado: a aprovação no vestibular. 

D’ Avila, Krawulski, Veriguine e Soares (2011) também buscavam essa 

informação quando analisaram a condição dos alunos oriundos de um cursinho 

popular, vinculado a uma Universidade Federal. Elas partiam do pressuposto 

de que um curso dessa natureza pudesse “promover efeitos significativos sobre 

a subjetividade e a cidadania desses sujeitos, bem como favorecer suas 

possibilidades de acesso ao ensino superior” (p. 351). 

Foi dentro dessa perspectiva que iniciamos a busca de dissertações, 

teses e artigos relativos à passagem do ensino médio ao ensino superior. Em 

busca efetuada no banco de trabalhos acadêmicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, empregamos descritores (entre 

eles, vestibular e ensino superior) que resultaram na identificação de duzentos 

e vinte e dois trabalhos. Desse conjunto, percebemos que grande maioria foi 

produzida após o ano 2000. Apenas dezesseis trabalhos são da década de 

noventa e um foi produzido em 1989. O questionamento sobre o ano de 

produção demonstra que o interesse por temáticas relacionadas ao vestibular 

surgiu de maneira acentuada após o ano 2000.   

Isto se deve, provavelmente, ao que Souza (2009) ressalta em seu 

trabalho. Para o autor, o surgimento dos cursinhos populares, a partir da 

década de 1990, propagaram as possibilidades de sucesso para alunos de 
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classes populares, aumentando, assim, a concorrência nos concursos 

vestibulares. Este fato também é ressaltado por Schlichting (2002): 

 

[...] algumas das consequências das políticas educacionais 
implementadas, a partir da década de noventa são a avaliação dos 
sistemas educacionais e a flexibilidade no acesso à universidade. 
Nesta perspectiva, alternativas surgem ao vestibular na forma 
tradicional, sugerindo uma nova relação entre a educação básica e a 
educação superior (p.26). 

 

As dissertações e teses relacionadas, a seguir, estão diretamente 

relacionadas ao vestibular e suas implicações no contexto educacional. Uma 

parcela desses trabalhos discute os conteúdos ministrados para os concursos 

vestibulares no ensino médio e o sucesso dos alunos (através desses 

conteúdos) no que diz respeito à aprovação no concurso vestibular. Os textos 

tratam das provas, escolha dos conteúdos e importância do concurso vestibular 

como processo de seleção. São exemplos destas pesquisas os trabalhos de 

Kanashiro (2007), Alves Filho (2000), Ferreira (2008) e Fernandes (2003). 

 As teses e dissertações também abordam as ações afirmativas. Os 

trabalhos selecionados sobre o tema foram os de Júnior (2010), Campos 

(2005), Schlichting (2002), Salvador (2008) e Barros (2009). Eles tratam do 

acesso ao vestibular e dos processos de escolarização dos alunos com 

enfoque em ações governamentais (afirmativas) que representam a chance de 

acesso aos alunos egressos do ensino médio público ou negros. As pesquisas 

também exploram a eficiência destes projetos e a capacidade de suprirem a 

necessidade dos jovens de camadas populares na obtenção de lugares em 

universidades públicas brasileiras. 

Há trabalhos que tratam dos cursinhos vestibulares, com ênfases 

diferenciadas. Souza (2009), por exemplo, discute o destino social de ex-

alunos de cursinhos populares, enquanto Castro (2005) trata diretamente 

destes cursinhos. Nascimento (2009), por sua vez, investiga as aspirações dos 

estudantes de cursinhos populares e Fortes (2005) traça a história dos 

cursinhos preparatórios. 

Todos os assuntos discutidos nas dissertações e teses têm ligação com 

a presente pesquisa por tratarem determinadas singularidades do processo 
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escolar, sejam elas de âmbito curricular ou social. Como não seria possível 

analisar na introdução cada um deles, selecionamos aqueles mais próximos a 

nossa temática, incluindo alguns produtos do nosso programa de pós-

graduação EHPS (Educação História Politica, Sociedade).  

Um dos trabalhos selecionados foi o de Schlichting (2002), uma 

dissertação que trata do acesso ao ensino superior no Estado de Santa 

Catarina, com base nas avaliações de dois tipos: SAEM (Sistema de Avaliação 

do Ensino Médio)3 e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Schlichting 

concentra seu trabalho na análise do SAEM, criado em Santa Catarina como 

meio de avaliar os alunos após o término de cada ano do Ensino Médio (uma 

alternativa aos tradicionais vestibulares). A autora considera que o SAEM e 

outras políticas de acesso evidenciam um processo de seletividade social no 

ingresso ao ensino superior. Discute ainda o emprego do SAEM como um 

mecanismo de quebra da seletividade social criada pelos vestibulares 

tradicionais, já que os alunos são avaliados anualmente. Como a própria autora 

declara, 

 

[...] os estrangulamentos no sistema educacional, objetivados pelos 
diferentes níveis de ensino e práticas classificatórias e excludentes, 
evidenciam mecanismos seletivos com caráter de dominação, 
existentes na própria organização da sociedade capitalista. Um dos 
melhores exemplos dessas práticas é o exame vestibular, que 
representa a síntese da seletividade social, da qual está impregnado 
o nosso sistema de ensino. (SCHLICHTING, 2002, p.48). 

 

Isso demonstra a importância da nossa investigação, no sentido de 

compreender a função real do Cursinho Alpha, frente ao acesso ao ensino 

superior (vestibular) e em contraposição ao ensino médio público. 

Dentre os trabalhos sobre os cursinhos, o que mais se relaciona com o 

tema do estudo é a dissertação de Fortes (2005), produzida na PUC-MG 

(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais). Fortes (2005) partiu das 

mesmas dúvidas e estudou os cursos preparatórios para vestibular no contexto 

das expectativas e anseios de alunos de camadas médias e populares, 

                                                           
3
 Segundo a autora, o SAEM surge no cenário educacional do Estado de Santa Catarina em 

1998, protagonizado pela entidade representativa do Sistema ACAFE (Associação Catarinense 
das Fundações Educacionais) e oferece método alternativo a seleção de candidatos às vagas 
nas universidades, onde os inscritos devem se submeter a avaliações ao final de cada série do 
Ensino Médio.  
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egressos de escolas públicas e particulares, e de suas famílias. Ela refere-se 

aos gastos com o “cursinho” e às perspectivas geradas pelo ingresso no ensino 

superior em relação aos alunos e às suas famílias.  

O trabalho de Fortes (2005) discute a trajetória dos cursinhos 

preparatórios para vestibular. Seguindo a mesma orientação, entendemos que 

o conhecimento da história e do surgimento dos cursinhos pode auxiliar na 

compreensão da realidade na qual está inserido o Cursinho Alpha – mantido 

por uma fundação e somente acessível a alunos de escolas públicas. Fortes 

aborda a importância dos cursinhos para os egressos do ensino médio, 

principalmente para os alunos de camadas populares e estudantes de escola 

pública. A escolha por um cursinho vestibular proporciona a chance de 

conseguir o que esses alunos e suas famílias consideram como “sucesso 

escolar”, ou seja, a aprovação no exame vestibular de uma universidade 

pública. 

Assim, reconhecemos que as questões apontadas por Souza (2009) são 

importantes para a compreensão dos objetivos estabelecidos pelos cursinhos 

preparatórios populares. A indagação proposta em seu trabalho, sobre o que 

acontece com os egressos destes cursinhos, nos remete à ideia de eficiência, 

transmitida pelos cursinhos preparatórios populares, isto é, de que eles 

preparam os alunos para os vestibulares, conduzindo os alunos de classes 

populares ao ensino superior. Este pensamento parece estar voltado, 

necessariamente, para o “sucesso” no exame vestibular, mas Souza (2009) 

demonstra que tal sucesso nem sempre ocorre. 

Zago (2006) cita trabalhos que foram produzidos em uma temática 

próxima à proposta da nossa dissertação. Diferentemente das abordagens 

sociológicas tradicionais, que apenas consideram as relações entre a posição 

de classe e os resultados escolares, trabalhos como o de Portes (1993) e 

Viana (2000) voltam-se “para outros elementos constitutivos das trajetórias 

escolares bem-sucedidas, como as práticas dos pais e dos filhos no processo 

de escolarização” (ZAGO, 2006, p. 227). 

Portes (1993) trata das estratégias utilizadas pelos alunos de classes 

populares para chegar ao ensino superior. Sua indagação refere-se aos modos 

pelos quais os alunos provenientes de classes populares conseguiram chegar 
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ao ensino superior público na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), e 

lá permanecerem. Sua abordagem, portanto, é semelhante ao que nos 

propomos empregar neste trabalho, uma vez que o trabalho com 

 

[...] a experiência vivida pelo estudante universitário pobre nos cursos 
altamente seletivos é uma opção de pesquisa que só se viabiliza 
quando o olhar do pesquisador se desvia das questões 
macroestruturais para mergulhar no interior de determinadas 
instituições escolares à procura de compreender, descrever e analisar 
o funcionamento dessas instituições, mediante novos 
questionamentos que procuram privilegiar as ações dos sujeitos. 
(p.14) 

 

Outra semelhança está na transferência da abordagem macroestrutural 

para o exame das particularidades de cada caso de sucesso. Por meio do 

Cursinho Alpha e das trajetórias dos sujeitos entrevistados, buscaremos 

esclarecer quem são esses sujeitos e como se torna possível sua ascensão ao 

meio universitário público.  

Dentro do nosso programa de pós-graduação (EHPS, Educação: 

História, Política, Sociedade), foram analisados os trabalhos de dois autores 

que possuem relação direta com o tema. O primeiro deles, produzido por 

Monção (2009), relaciona-se às escolhas dos alunos de famílias abastadas, 

relacionadas a instituições de ensino superior e suas carreiras, e dá a conhecer 

as representações que os sujeitos criam acerca desse espaço. O emprego do 

conceito de capital cultural é outro elemento de semelhança com a nossa 

investigação. O referido conceito é fundamental para o entendimento das 

interações que levaram os jovens a incorporar e transmitir os conhecimentos 

escolares, mediante o sucesso em processos seletivos4.  

No trabalho de Monção (2009), podemos perceber que os alunos 

oriundos das classes médias possuem informações sobre o processo de 

seleção das universidades e pretendem ingressar no ensino superior. Por essa 

razão, provavelmente, o ensino médio privado tem seu currículo escolar focado 

nesse objetivo, o que parece não ocorrer no ensino público.  

                                                           
4
 No caso desta pesquisa. a referência é feita aos dois processos seletivos nos quais os jovens 

passaram: o primeiro refere-se à vaga no cursinho e o segundo ao concurso vestibular. 
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O segundo trabalho foi produzido por Silva (2009). Seu texto explora as 

expectativas de alunos do ensino médio público, provenientes de classes 

populares, no acesso ao ensino superior privado, e discute as informações que 

possuíam sobre o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e o ProUni 

(Programa Universidade para Todos). Seu trabalho buscou, na zona noroeste 

de São Paulo, alunos que possuíssem informações relativas à chance de 

ingressar no ensino superior privado por meio dos programas FIES e ProUni. 

Trata-se, portanto, de uma contribuição importante para a nossa pesquisa, na 

medida em que nos auxilia a compreender as expectativas dos sujeitos quanto 

ao acesso ao ensino superior.  

A questão relacionada à formação dos jovens no ensino médio e em 

cursinhos preparatórios foi também discutida por Whitaker e Fiamengue (2001).  

As autoras debatem o tema das diferenças relacionadas ao ensino médio 

público e privado e concentram-se na mudança, ocorrida entre as décadas de 

80 e 90, do perfil dos jovens que ingressaram na Unesp (Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), entre os anos de 1985/86 e 1995/96. O 

debate gira em torno da influência que o ensino médio pode ter sobre a 

formação dos jovens e sobre o senso comum que declara a sua ineficiência na 

preparação de jovens para a provação em vestibulares concorridos.  

Os dados da pesquisa apresentam uma grande parcela de alunos, em 

1985/86, procedentes de escolas públicas, sendo que “Em maior ou menor 

grau, mas sempre com mais de 50% os candidatos vinham da escola pública 

de Ensino Médio, total ou parcialmente” (WHITAKER, FIAMENGUE, 2001, p. 

208). O perfil dos alunos é alterado radicalmente em 1995/96, quando os 

alunos provêm, total ou majoritariamente, de escolas privadas. Neste período 

(1995/96), na maioria dos casos, os alunos aprovados no vestibular da Unesp 

passaram por cursinhos preparatórios para vestibular, não sendo especificado 

pelas autoras qual seria o “cursinho” frequentado pelos alunos.  

Para as autoras, compreender os processos referentes a essa 

passagem exige a análise de variáveis que terão influência na formação destes 

jovens, tanto nas escolas públicas quanto privadas. A existência de escolas de 

Ensino Médio com perfis diferenciados acaba proporcionando a alguns a 
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possibilidade de obtenção dos referidos conteúdos exigidos para o concurso 

vestibular.  

A hipótese deste trabalho, portanto, está vinculada à função do cursinho 

preparatório. Acreditamos que o cursinho Alpha sirva aos alunos como aporte 

para a chegada ao ensino superior, mas consideramos que existam outros 

fatores, como influência da família e da escola (também analisada na 

pesquisa).  

Desta hipótese, também resulta a ideia de que o cursinho somente 

capacita os já anteriormente capacitados, ou seja, trabalha com alunos com 

boa formação escolar, social e econômica e os auxilia na obtenção do sucesso 

escolar: o acesso a uma universidade pública.  

Os dados do processo de seleção da USP (Universidade de São Paulo) 

suscitam dúvidas a esse respeito e demonstram que, no concurso vestibular de 

2011, apenas 24,8% dos alunos aprovados eram originários das escolas 

públicas estaduais5. Apesar disso, dos 51.549.889 alunos matriculados no 

Ensino Médio, 43.989.507 (85,4%) estão em escolas públicas6. Por esses 

números, verificamos a inversão entre os alunos das escolas públicas, com 

relação aos pertencentes às escolas privadas, no acesso ao ensino superior. 

Devemos ressaltar o fato de que tais números são dados gerais sobre o 

processo de seleção da referida universidade e não existe a divisão por cursos 

e, por isso, não informam as diferenças sobre a relação candidato/vaga, 

conforme a carreira escolhida, situação que pode facilitar ou dificultar o acesso 

à universidade. 

Assim, os problemas centrais desta pesquisa são: compreender de que 

forma trabalha o Cursinho Alpha, como funciona a seleção dos 35 alunos e se 

ele é mesmo um apoio para acesso ao ensino superior de alunos de escola 

pública provenientes de classes populares ou se somente reproduz os 

mecanismos de seleção presentes no ensino tradicional7. Destas 

preocupações centrais, apontamos outros problemas próximos: qual é o 

objetivo do cursinho? Como é feita a seleção dos alunos (sujeitos)? Quem são 

                                                           
5
 Dados retirados do site da universidade: http://www.fuvest.br/vest2011/informes/ii082011.html 

6
 Dados retirados do Censo Escolar 2010. 

7
 Consideramos como ensino tradicional o oferecido pelas escolas públicas. 
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esses alunos? A que classe social pertence os alunos que frequentam o 

cursinho? O cursinho proporciona aos alunos classificação/reclassificação 

social?  

Para responder a essas questões é necessário, conforme definido por 

Viana (1998), estabelecer parâmetros que orientem a pesquisa e auxiliem na 

compreensão de todo o trabalho que será desenvolvido. Buscamos, então, tais 

parâmetros, que atribuem sentido e objetividade à pesquisa, também a partir 

do texto de Viana (1998) que explora a longevidade escolar de alunos de 

camadas populares. 

O primeiro dos parâmetros foi explicitar o que consideramos como 

sucesso escolar. Como Viana (1998, p. 2), acreditamos que “toma-se como 

principal indicador de sucesso o acesso ao curso superior. Sucesso escolar é 

aqui entendido, então, como permanência no sistema escolar até esse grau de 

ensino”. 

A partir do conceito de sucesso escolar, selecionamos alunos com um 

padrão correspondente à sua origem escolar (ensino público) e à sua 

aprovação no vestibular de uma universidade pública, não importando o curso 

ao qual se candidatou.    

Para compreender o sucesso escolar dos alunos do Cursinho Alpha, 

realizamos entrevistas semi estruturadas com oito sujeitos, divididos em dois 

grupos:  

 aluno com perfil 1 – aluno de escola estadual que não frequentou 

o “cursinho” e foi aprovado em concurso vestibular;  

 aluno com perfil 2 – aluno de escola estadual que foi aprovado no 

concurso vestibular de universidade pública, tendo frequentado o 

Cursinho Alpha. 

A diferenciação entre os alunos do perfil 1 e do perfil 2 está ligada à sua 

passagem pelo cursinho. Buscamos, assim, entender, por meio dessa 

diferença, se o Cursinho Alpha foi realmente importante para a obtenção do 

que consideramos como sucesso escolar.  

Os resultados da pesquisa, por fim, anunciados nesta dissertação, foram 

organizados em três capítulos. O primeiro trata das contribuições de Pierre 
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Bourdieu e Bernard Lahire sobre as influências da família e da escola na 

formação dos jovens. O segundo capítulo apresenta os procedimentos de 

pesquisa utilizados: seleção dos sujeitos, elaboração do instrumento e pré-

testes, coleta de informações e caracterização dos estudantes entrevistados. O 

terceiro capítulo apresenta as análises e as relações estabelecidas entre os 

dados obtidos por meio das entrevistas e os autores trabalhados no primeiro 

capítulo. 
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Capítulo 1 – 

A noção de Capital Cultural e o sucesso escolar 

 

 

Pela bibliografia consultada para esta pesquisa, sabemos que alguns 

indivíduos conseguem ultrapassar os limites impostos por sua classe e 

formação escolar e chegam ao ensino superior. Este capítulo busca 

compreender, por meio de autores, como Pierre Bourdieu e Bernard Lahire, 

como ocorre essa situação que consideramos como “sucesso escolar”. 

Ressaltamos aqui o nosso entendimento de “sucesso escolar” como o acesso 

ao ensino superior. Dizendo de outro modo, como declarou Viana (2000, p. 2), 

sucesso escolar é a “permanência no sistema escolar até esse grau de ensino 

[o superior]”. 

Partimos do pressuposto de que todas as famílias brasileiras tem acesso 

aos capitais culturais, econômicos e sociais, sendo, entretanto, variável o 

volume que cada família acumula de cada um deles. Assim, quando nos 

propomos conhecer os alunos do ensino público que obtiveram sucesso no 

vestibular de universidades públicas, buscamos compreender como se deu 

esse acúmulo de capitais e qual a influência destes no referido “sucesso”.  

A noção de capital cultural “impôs-se, primeiramente, como uma 

hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar 

de crianças provenientes das diferentes classes sociais” (BOURDIEU, 2001, p. 

73).  Seguindo as orientações desse autor, podemos afirmar que diferentes 

indivíduos terão acessos diferenciados ao conhecimento e serão assim 

também diferenciadas as suas oportunidades futuras. A compreensão de como 

ocorre esse processo ultrapassa o limite escolar, pois a formação dos 

indivíduos não se dá somente neste ambiente. Assim, diversos fatores 

influenciam a formação dos jovens brasileiros e muitos desses fatores são 

extraescolares, o que implica dizer que o sucesso ou fracasso escolar dos 

alunos não é determinado somente por suas “aptidões”. 
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Para Bourdieu (2001), “[...] é necessário descrever os mecanismos 

objetivos que determinam a eliminação contínua das crianças desfavorecidas.” 

(p. 41). Pensando as possibilidades de ascensão escolar e social atingidas por 

uma pequena porcentagem da população jovem do nosso país, é possível 

perceber uma diferenciação entre a formação destes poucos jovens que 

adentram ao ensino superior público e o restante dos alunos também 

provenientes da escola pública e de camada popular. 

Dos diversos fatores que influenciam a formação dos jovens das 

camadas populares do Brasil, destaca-se o nível cultural global obtido por uma 

família, elemento que condicionaria o êxito escolar dos sujeitos. Mas há outras 

variáveis – a exemplo da formação dos membros da família, o investimento 

familiar, a relação positiva que a família possui com a escola – que 

analisaremos ao longo deste trabalho. 

Como afirmamos na introdução, obtivemos informações relevantes a 

respeito da entrada de alunos de escola pública no ensino superior que são 

dados das universidades públicas de maior renome no Estado de São Paulo, 

como é caso da USP. Estes dados confirmam que é escasso o número de 

sujeitos egressos do Ensino Médio público nas universidades públicas do 

Estado de São Paulo.  

 Os dados trazidos pelo processo de seleção da USP demonstram que, 

no concurso vestibular de 2011, apenas 24,8% dos alunos matriculados eram 

originários das escolas públicas estaduais8. Os dados obtidos da Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas) também demonstram a disparidade de 

matrículas entre os alunos do ensino público e privado. No vestibular de 2011, 

58,8% dos alunos matriculados estudaram em escolas privadas no Ensino 

Médio, sendo 32,2% provenientes de escolas públicas e o restante (que 

corresponde a 9,2%) estudou de maneira mista (parte em escolas privadas, 

parte em públicas) ou optou por não informar sobre essa questão9 O vestibular 

da Unesp de 2010 apresenta grandes diferenças quanto à divisão dos alunos 

matriculados na escola pública e na escola privada. Dos matriculados 

                                                           
8
 Dados retirados do site da universidade: http://www.fuvest.br/vest2011/informes/ii082011.html 

9
 Dados retirados do site da universidade: 

http://www.comvest.unicamp.br/estatisticas/2011/quest/quest2.php, sobre as respostas dos 
alunos ao questionário socioeconômico. 
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efetivamente na universidade, 60% (3.825) são originários de escolas privadas 

e 33% (2.137) estudaram o Ensino Médio em escolas públicas10. 

Em contrapartida, sabemos que 43.989.507 (85,4%), dos 51.549.889 

alunos matriculados no ensino básico brasileiro, estão em escolas públicas11. 

Aqui, percebemos que as matrículas para o ensino fundamental e médio 

concentram-se no ensino público. Porém, quando esses alunos buscam o 

ensino superior, essa relação entre as matrículas se inverte. Assim, por esses 

números, verificamos a inversão que existe entre os alunos das escolas 

públicas em relação aos pertencentes às escolas privadas nas universidades 

públicas do estado de São Paulo. A maioria das vagas das universidades 

públicas do Estado de São Paulo fica com os alunos de escolas privadas, que 

representam menos de 15% dos alunos efetivamente matriculados no ensino 

fundamental e médio. Isso demonstra que poucos são os alunos das escolas 

públicas do Estado de São Paulo que conseguem prolongar os estudos até o 

ensino superior de maneira gratuita.  

Aqui, conforme foi declarado por Bourdieu, surge a ideia do sucesso 

improvável que acontece apenas para poucos.  

 

O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino 
coletivo dá uma aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá 
crédito ao mito da escola libertadora junto àqueles próprios indivíduos 
que ela eliminou, fazendo crer que o sucesso é uma simples questão 
de trabalho e de dons (BOURDIEU, 2001, p.59). 

 

Esse “sucesso para poucos” legitima a concepção de que é somente por 

meio do esforço que os alunos obterão o referido sucesso do qual tratamos – o 

acesso ao ensino superior público. A questão apontada por Bourdieu remete-

nos à hipótese de que o sucesso alcançado pelos sujeitos da pesquisa pode 

não ter derivado diretamente do ensino que receberam. A diferenciação dos 

alunos que conseguem obter o sucesso escolar – que, neste trabalho, é 

considerado como acesso ao ensino superior público – tem também, em parte, 

origem na influência da família e do meio social onde o jovem está inserido, 

                                                           
10

 Dados retirados do site: 
http://www.vunesp.com.br/QuestionarioUnesp/geral/pdf/QuestGeral_2010.pdf 
11

 Dados retirados do Censo Escolar 2010. 
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das pessoas com quem ele teve contato e do que conseguiu absorver deste 

contato. 

A absorção do capital cultural presente na família e no meio em que o 

sujeito está inserido não ocorre de maneira automática. Não se sabe 

precisamente como o processo ocorre, mas o sujeito tem que estar predisposto 

a aceitar esse capital. Aqui, trabalhamos com as duas grandes influências: a da 

família e da escola. Elas serão examinadas com base nos escritos de Pierre 

Bourdieu e Bernard Lahire. 

 

 

1.1. A influência familiar 

 

A mobilidade dos sujeitos (alunos) dentro do espaço social onde estão 

inseridos pode ser limitada, inicialmente, por sua origem familiar, como afirma 

Bourdieu: “[...] é o nível cultural global do grupo familiar que mantém a relação 

mais estreita com o êxito escolar da criança” (2001, p.42). Não é somente o 

nível cultural dos pais que deve ser considerado. Quando pensamos nas 

possibilidades de êxito dos alunos, temos que refletir também sobre nível 

cultural dos avós e do restante da família, analisando a influência do acúmulo 

de cultura no nível global dessa família, para entender o que pode auxiliar na 

formação escolar e universitária futura do jovem, que é o filho ou o neto.  

 

[...] vê-se que a consideração de um conjunto relativamente restrito 
de variáveis – a saber, o nível cultural dos antepassados da primeira 
e da segunda geração, e a residência – permite explicar as variações 
mais importantes do êxito escolar, mesmo em um nível elevado do 
cursus (BOURDIEU, 2001, p.43).  

 

O fato de a família dos jovens, considerados na pesquisa como 

sucessos escolares, possuir pelo menos um membro com diploma do ensino 

superior pode favorecer ao aluno o bom rendimento escolar. Aqui vemos que 

um aluno com um bom desempenho escolar e com uma família que mantém 

uma boa relação com o sistema escolar, parece ter aumentadas as suas 

chances de êxito. Para Bourdieu, trata-se de um processo circular, no qual  
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um moral baixo engendra uma perspectiva temporal ruim, que, por 
sua vez, engendra um moral ainda mais baixo; enquanto que um 
moral elevado não somente suscita alvos elevados, mas ainda tem 
oportunidades de criar situações de progressos capazes de conduzir 
a um moral ainda melhor (BOURDIEU, 2001, p.50). 

 

Para que seu bom desempenho escolar seja valorizado pela família e o 

aluno obtenha da família uma espécie de investimento (não necessariamente 

financeiro) – que pode consistir na valorização da ideia de que a melhor 

qualificação escolar pode levar o sujeito a prosseguir seus estudos, podendo 

inclusive, ultrapassar o nível de estudo dos outros membros de sua família –,  é 

importante que antes a família constate que existe algo (ou alguém) em quem 

investir. Neste caso, o investimento inconsciente da família pode vir das boas 

notas obtidas pelo sujeito. 

Esse investimento pode se referir à busca de uma escola estadual com 

melhores referências, na região onde mora a família. Também pode se dar com 

a mudança de região para o estabelecimento dos estudos, a matrícula dos 

filhos (com boas notas desde o ensino primário), em escolas privadas ou até 

mesmo a redução do número reduzido de filhos, como afirma Bourdieu (2001, 

p. 48): “[...] é necessário, talvez, supor que a vontade de limitar o número de 

nascimentos e a vontade de dar uma educação secundária às crianças 

exprimem, nos sujeitos que as reúnem, uma mesma disposição ascética”. O 

mesmo autor acrescenta: 

 

[a]s mesmas condições objetivas que definem as atitudes dos pais e 
dominam as escolhas importantes da carreira escolar regem também 
a atitude das crianças diante das mesmas escolhas e, 
consequentemente, toda sua atitude com relação à escola 
(BOURDIEU, 2001, p.47). 

 

Esses alunos, com trajetórias incomuns entre as camadas populares, 

possuem mais que um capital cultural familiar adquirido. As famílias 

apresentam uma relação diferente com a escola e o investimento, que não 

corresponde necessariamente a dinheiro, é tido como uma probabilidade 

diferenciada de futuro para seus membros. Isso não significa que os alunos e 

as famílias planejem esse comportamento diferenciado com relação à escola. 

Nós podemos considerar que essas atitudes e disposições se referem mais a 
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um “ethos ascético” que leva a um comportamento diferenciado de seus pares.  

O trabalho de Bourdieu (2001, p.48) confere este termo às classes médias 

francesas, mas percebemos uma atitude muito próxima em algumas famílias 

de classes populares, que são os exemplos utilizados na pesquisa.  

 

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias 
indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, 
sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que 
contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital 
cultural e à instituição escolar (BOURDIEU, 2001, pp. 41-2). 

 

Essa visão sobre o futuro é definida por Bourdieu como ethos de classe, 

valores implícitos ou explícitos sobre sua educação que estão, em grande 

parte, ligados à posição social dos indivíduos. As possibilidades de êxito, por 

meio da escola, poderão ser demarcadas pela visão familiar do que significam 

escola e sucesso escolar, mas também pelo desempenho dos sujeitos 

inseridos na escola e da aprovação ou reprovação escolar sob a 

responsabilidade do professor. "O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, 

concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes diante da escola 

[...]” (BOURDIEU, 2001, p.50). 

Percebemos que existe uma ligação entre o sucesso escolar dos 

sujeitos da pesquisa e o volume de capital cultural adquirido. A pergunta que 

surge, porém é: a que tipo de capital cultural podemos nos referir quando 

falamos destes sujeitos? Por essa razão, acreditamos que devemos definir os 

capitais culturais para que seja possível distinguir nas trajetórias dos sujeitos 

sua influência.  

O conceito de capital cultural incorporado serve de explicação no caso 

do “sucesso improvável”, pois se refere à aquisição, por meio dos processos de 

socialização, de determinados tipos de conhecimentos anteriores, capacidades 

e formas de linguagem, sendo transmitidos por herança ou por instituições. 

O capital cultural incorporado é um investimento pessoal. Não existem 

formas materiais de herdar esse tipo de capital. Ele só poderá ser adquirido 

pelo próprio sujeito, pois é conseguido de maneira inconsciente – e é o tipo de 

capital cultural que morre com seu portador. O capital cultural é pago com o 
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tempo, é um investimento pessoal que o sujeito faz e “[...] pressupõe um 

trabalho de inculcação e de assimilação [...]” (BOURDIEU, 2001, p. 74).  

No trabalho de Bourdieu (2001, p. 77), o capital cultural também aparece 

de maneira objetivada, ou seja, material, a exemplo de quadros, livros, 

esculturas, etc. Esse tipo de capital cultural pode ser transmitido de um 

indivíduo a outro, constituindo-se, além da condição cultural, uma apropriação 

econômica e simbólica.  

O capital cultural institucionalizado é o que mais interessa aos sujeitos 

estudados nesta pesquisa, visto que ele é a objetivação deste capital por meio 

do diploma, isto é, uma “certidão de competência cultural, que confere a seu 

portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz 

respeito à cultura.” (BOURDIEU, 2001, p.78). O diploma, para os alunos 

egressos do ensino público, é a forma de demonstrar seus conhecimentos à 

sociedade. Esta forma de capital cultural estabelece uma relação direta com os 

dois outros capitais (social e econômico), de onde surge a possibilidade de 

convertê-lo em benefícios, sejam eles materiais ou simbólicos.  

O acúmulo de capital cultural está ligado à origem social do indivíduo, à 

formação de seus pais e ao acesso que estes possuíam, ou não, aos meios 

culturais considerados legítimos. Essa noção do que é culturalmente legítimo é 

definido por um conceito de cultura elitista, mantido por uma classe dominante. 

“Numa formação social determinada, a cultura legítima, isto é, a cultura dotada 

de legitimidade dominante, não é outra coisa que o arbitrário culturalmente 

dominante [...]” (BOURDIEU, PASSERON, 2008, p.45). Como declarou 

Bourdieu, 

 

[...] a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a 
cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as 
distinções compelindo todas as culturas (designadas como 
subculturas) a definirem-se pela distância em relação à cultura 
dominante (2010, p.11). 

 

No presente trabalho percebemos uma perspectiva diferenciada para o 

padrão de cultura. Não falamos aqui em obtenção de padrões culturais ao 

molde da cultura dominante, mas em um modo diferenciado de ver e entender 

a cultura, como é destacado por Setton (2005, p. 81): 
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seria necessário observar os grupos populares em suas 
singularidades cultural, moral e ética, extraindo de suas vivências os 
usos variados que fazem da apropriação de outras formas de cultura, 
sejam elas legítimas ou não. 

 

Por essa razão entendemos que uma família não possuir conhecimentos 

do que é considerado como “cultura legitima” ou “cultura dominante” não 

pressupõe que não possui um nível cultural, obtido com base no que vivenciou. 

Não podemos nos desvencilhar, neste estudo, dos três capitais 

trabalhados por Bourdieu (2006), a saber: cultural, econômico e social. Cada 

um deles exerce influência sobre o outro, à medida que seu volume cresce ou 

diminui e que determina as chances e os espaços de êxito dos indivíduos 

dentro da sociedade. 

 

As diferenças primárias – aquelas que estabelecem a distinção entre 
as grandes classes de condição de existência – encontram sua 
origem no volume global do capital (capital econômico, capital cultural 
e, também, capital social) como conjunto de recursos e poderes 
efetivamente utilizáveis: as diferentes classes (e frações de classes) 
distribuem-se, assim, desde as mais bem providas, a um só tempo, 
em capital econômico e cultural, até as mais desprovidas nesses dois 
aspectos (BOURDIEU, 2006, p.107).  

 

Quando nos referimos à delimitação do espaço social imposta aos 

sujeitos, referimo-nos às chances de êxito que esses sujeitos possuem em seu 

acesso ao sistema universitário público. Pensamos, então, em conceitos que 

devem definir um padrão de comportamento. Quando analisamos os sujeitos 

desta pesquisa, consideramos os jovens que, apesar das diversidades 

referentes ao volume de capitais, conseguem se movimentar dentro de um 

determinado espaço e que tentam mudar sua posição dentro desse espaço, 

buscando acumular mais capital cultural, a fim de convertê-lo em capital 

econômico e capital social.  

Aqui, levou-se em conta que Bourdieu trabalha com um conceito 

macrossocial, e seu trabalho, sobre a sociedade francesa, baseia-se na análise 

de dados estatísticos. A nossa pesquisa considera alguns de seus conceitos 

para então compreender as especificidades de cada uma das trajetórias 
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estudadas. Para isso, empregamos também o trabalho de Lahire com o intuito 

de identificar as singularidades dos sujeitos “improváveis”, que, entretanto, 

estão em universidades públicas. 

Apesar de analisar alguns dos conceitos de Bourdieu, como habitus e 

capital cultural, Lahire apresenta contrapontos. Nas palavras do autor, “Pierre 

Bourdieu insiste, com excessiva exclusividade, sem dúvida, no aspecto 

‘sistemático’ e ‘unificador’ do habitus”. No entanto, continua Lahire, “nem todas 

as situações se encaixam nesse modelo” (LAHIRE, 2004, p.45).  

Sabemos que os dois autores estudam a subjetividade presente nas 

ações dos sujeitos, mas o trabalho de Lahire se volta para a influência da 

família e para as ações específicas que podem garantir disposições escolares 

não esperadas (daí a importância das singularidades). “Habría que estudiar 

más precisamente las causas o las razones que determinam estos destinos 

excepcionales pero todo hace pensar que se las puede encontrar em las 

singularidades del meio familiar” (Bourdieu, 2009, p.43)12. 

A esse respeito, temos que considerar as afirmações de Bernard Lahire. 

Ele “[...] afirma que não se pode entender as posições escolares dos alunos 

como reprodução necessária e direta das condições sociais, econômicas e 

culturais de suas famílias.” (PIOTTO, 2009, p.7). Isso significa que as 

condições familiares podem ser singulares, mas não serão absorvidas 

automaticamente pelos sujeitos.   

Lahire (2004) estudou 27 alunos da escola primária. Eram casos 

variados que incluíam sucessos improváveis e fracassos. Seu estudo baseava-

se em entrevistas (com alunos e pais de alunos) para compreender a trajetória 

desses sujeitos, uma vez que acreditava estarem as atitudes do indivíduo 

ligadas as suas próprias concepções e a sua ligação com o mundo social. Por 

essa razão, quando analisamos as trajetórias singulares de nossos sujeitos, 

encontramos o que consideramos como “sucesso escolar” em apenas um filho 

de algumas famílias.  

                                                           
12

 Tradução livre: “Seria necessário estudar, mais precisamente, as causas ou as razões que 
determinam esses destinos de exceção, mas tudo permite pensar que nós os encontraríamos 
nas singularidades do meio familiar”.  
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Ele estabeleceu cinco temas considerados importantes na análise das 

trajetórias. O primeiro refere-se às formas familiares de cultura escrita e tem 

relação com a familiaridade que os pais possuem com a leitura. Caso o contato 

da criança com a leitura seja imposto ou cause desprazer, a leitura pode 

assumir um aspecto negativo para a criança. 

As condições e disposições econômicas apresentadas pela família são 

um segundo ponto a ser analisado. “[...] O distanciamento das formas 

organizadas de trabalho e a insegurança econômica são situações pouco 

favoráveis ao desenvolvimento de uma atitude racional em relação ao tempo” 

(LAHIRE, 2004, p. 24). Com isso, concluímos que o oposto pode facilitar os 

estudos e a racionalização do tempo para as crianças. 

Possuir uma ordem moral doméstica é o terceiro tema apontado por 

Lahire, que se relaciona diretamente ao bom comportamento das crianças e ao 

respeito que devem ter perante o professor. Esse é o controle exercido sobre 

as crianças. “O ofício de aluno no curso primário, o tipo de ethos, de caráter 

que a escola exige objetivamente, podem ser parecidos com o ethos 

desenvolvido por essas famílias” (LAHIRE, 2004, p.26). Quando o ambiente 

familiar dessa criança é ordenado, ela adquire essas mesmas características 

familiares sem que perceba. Trata-se, portanto, de uma formação subjetiva.  

Para Lahire (2004, p.28), o quarto tema sobre a autoridade familiar 

refere-se aos “fenômenos de dupla coerção em alguns alunos: eles podem 

estar sendo submetidos a regimes disciplinares, familiar e escolar diferentes ou 

opostos”. Esta diferença pode levar a problemas escolares, pois a criança 

possui dois padrões e não sabe qual seguir. 

O último tema diz respeito às formas familiares de investimento 

pedagógico, relacionável à existência de um projeto que leve um ou mais filhos 

(com bom relacionamento com a escola) a prolongar seus estudos. Sendo 

assim, pode ocorrer que os pais “sacrifiquem” a vida “pelos filhos para que 

cheguem aonde gostariam de ter chegado ou para que saiam da condição 

sociofamiliar em que vivem” (LAHIRE, 2004, p.29). 
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Todos os temas são analisados nas entrevistas. A intenção é perceber, 

nas trajetórias dos alunos, os pontos fundamentais e, em grande parte, 

subjetivos que levaram estes alunos ao “sucesso escolar”. 

Em conformidade com o que Lahire afirmou, estabelecer-nos-emos ao 

“nível das redes de interdependência entre seres sociais concretos, entre 

estruturas de coexistência e formas que assumem as relações entre seres 

sociais singulares” para perceber, “o que as grandes pesquisas estatísticas 

traçam em linhas gerais” (LAHIRE, 2004, p. 39). 

Apesar das diferenças pontuais com Bourdieu, Lahire também acredita 

que a influência familiar reside sobre a trajetória escolar dos alunos.  

 

Dado que o “capital cultural” está condenado, de um lado, a viver em 
estado incorporado, sua “transmissão” ou sua “herança” dependem 
da situação de seus portadores: de sua relação com o filho, de sua 
capacidade, (socialmente constituída) de cuidar de sua educação, de 
sua presença a seu lado, ou finalmente, de sua disponibilidade de 
transmitir à criança certas disposições culturais e acompanhá-la na 
construção dessas disposições (LAHIRE, 2004, 2004, p. 104). 

 

Para Lahire, portanto, a ausência do pai, seja ela total ou parcial, 

apresenta consequências diretas na formação educacional do filho e nas suas 

disposições para o futuro. Não é somente o nível cultural dos pais que tem 

influência na formação dos jovens, existe também o restante da família, como 

por exemplo, a influência de um irmão mais velho que tenha chegado ao 

ensino superior.  

Para que os jovens sonhem com a entrada no ensino superior público é 

preciso que sonhem com algo que considerem como possível à sua realidade 

social. 

 

Se os membros das classes populares e médias tomam a realidade 
por seus desejos, é que, nesse terreno como em outros, as 
aspirações e as exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, 
pelas condições objetivas, que excluem a possibilidade de desejar o 
impossível (BOURDIEU, 2001, p. 47). 
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Assim, o que é “possível” de ser alcançado é estabelecido pelos jovens 

e por suas famílias. Para os sujeitos da presente pesquisa, o seu possível era 

buscar o acesso a uma universidade pública. 

Para os jovens de classes populares, a entrada no ensino superior 

possui vários significados, e um deles está ligado à mudança de padrão social. 

A busca por um diploma universitário traz a possibilidade de poder ser e fazer 

mais do que foi feito por seus pais e avós. Ele não possui mais algo a herdar. O 

sujeito ultrapassa, dessa forma, o que lhe seria deixado como herança, e essa 

é uma dialética que temos de compreender. Como afirma Bourdieu,  

 

[...] a ruptura da correspondência que se observa entre as 
oportunidades de escolarização dos jovens e o patrimônio cultural 
dos adultos fica sendo o índice de uma transformação profunda das 
disposições com relação ao investimento escolar (BOURDIEU, 2001, 
p.147). 

 

Por que podemos considerar a herança contraditória? Bourdieu nos faz 

pensar nos problemas que a ideia de herança pode trazer ao sujeito e sua 

família. Podemos encarar a herança a passagem de algo, de pai para filho, 

seja esse algo um bem material, uma tradição ou cultura. Também podemos 

pensar que a herança é o rompimento com a família, visto que o sujeito a 

renega e assume outra posição na sociedade. 

Consideremos aqui o primeiro sujeito que representa a passagem dessa 

herança, no caso o pai. Este é o detentor da posição social e objetivará, por 

meio de seus “herdeiros”, a manutenção dessa posição. Cabe a esse herdeiro 

manter a posição de seu antecessor e perpetuá-la. Quando o herdeiro 

ultrapassa a posição social de seu pai, ele está, de certa forma, rompendo com 

a tradição que lhe foi transmitida. O herdeiro pode aceitar, ou não, a herança 

que lhe é proposta. Quando não aceita, também está negando tudo o que o pai 

lhe ofereceu e se apresenta como sujeito distinto de seu pai. 

Quando o herdeiro dá continuidade a tudo que representa o pai, ele 

aceita a herança e mantém a posição que foi estabelecida pelo pai. 

Quando não assume essa herança e ultrapassa o seu pai, ele está, de 

certa forma, matando a figura representada por seu pai, como declara 

Bourdieu: a herança realizada “é um assassinato do pai, cumprido por ordem 
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expressa do pai, uma ultrapassagem do pai destinada a conservá-lo a 

conservar seu ‘projeto’ [...]” (1997, p.588). 

Quando o filho entra nessa espécie de “projeto” do pai, tem um objetivo 

a cumprir. Nesse caso, o objetivo só é possível quando o filho possui 

capacidades inerentes para tal “projeto” e essas capacidades são legitimadas 

por meio da instituição escolar. Para o filho, dois tipos de vereditos 

determinarão suas possibilidades de atender aos projetos do pai: uma está 

ligada à visão que o pai tem de seu filho e às possibilidades de ser bem 

sucedido em seu projeto; a outra está ligada ao veredito da escola, que 

legitimará a visão do pai e, a partir desse momento, tornando possível que o 

filho cumpra. A essa situação, Bourdieu classificou como “assassinato do pai”, 

isto é, a ultrapassagem do pai em suas conquistas. 

 

As estratégias de reprodução e, em particular, as estratégias de 
reconversão pelas quais os indivíduos ou as famílias visam manter ou 
melhorar sua posição no espaço social, mantendo ou aumentando 
seu capital ao preço de uma reconversão de uma espécie de capital 
numa outra mais rentável e/ou mais legítima (por exemplo, do capital 
econômico em capital cultural), dependem das oportunidades 
objetivas de lucro que são oferecidas aos seus investimentos num 
estado determinado dos instrumentos institucionalizados de 
reprodução (estado da tradição e da lei sucessorial, do mercado de 
trabalho, do sistema escolar, etc.) e do capital que tem para 
reproduzir (BOURDIEU, 2001, p.174). 

 

Assim, um sujeito, pertencente a uma família que possui classificação 

por meio da escola e diplomas – por exemplo, o filho de um profissional liberal 

–, buscará, por meio da instituição escolar, não se desclassificar. Esse sujeito 

tem que se manter no padrão de seu pai ou se reclassificar, conseguir um 

diploma de maior prestígio social. Caso isso não aconteça, ele estará fora de 

seu espaço social, do espaço social onde seu pai esteve inserido e negará, 

inconscientemente, a herança que seu pai lhe deixou. 

Para o sujeito inserido em uma família que não possui diplomas 

escolares, a relação se dará de modo diferente: ele buscará uma 

reclassificação social por meio do diploma escolar, deixará o que foi feito por 

seu pai e buscará meios de entrar no mercado de trabalho com uma nova 

reclassificação. Dessa forma, estará ultrapassando seu pai e renegando a 

herança que lhe foi oferecida. 
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1.2. A influência da Instituição escolar 

 

A maneira de objetivar esse “projeto” parece ocorrer por meio dos 

diplomas e títulos escolares – chamadas por Bourdieu de “estratégias de 

reconversão”, que ocorrem por meio da obtenção dos títulos escolares. O 

“projeto” do pai é que o filho o ultrapasse. Para tanto, terá que estudar e 

conseguir um diploma, que deve estar acima do que o pai conseguiu. 

Essa necessidade por diplomas cria a corrida por títulos escolares que 

corresponde à necessidade de possuir um diploma que o determine como 

sujeito distinto de seus pares e, consequentemente, distinto de seu pai e de 

sua família. 

Essa corrida por títulos escolares induziu as classes dominantes a 

buscarem meios de assegurar sua relativa exclusividade e a intensificarem a 

utilização do sistema de ensino como diferenciador entre as classes. 

Percebemos essa mudança quando questionamos os alunos acerca do grau de 

estudo de seus pais. Muitos deles possuem somente até a quarta série do 

primeiro grau, qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho 

antigamente. Os sujeitos da pesquisa buscaram uma condição educacional 

diferenciada, o que os levou a concluir o Ensino Médio e a planejar o ingresso 

no ensino superior público. 

Conforme Patto (2000, p. 191), a razão para os pais dos sujeitos da 

pesquisa não terem frequentado a escola vai além da visão de que não 

estariam dispostos. 

 

As práticas de eliminação brutal com certeza predominaram em toda 
a história na educação escolar brasileira: o principal mecanismo de 
exclusão escolar sempre foi a impossibilidade de acesso da maioria a 
escola elementar, em flagrante desrespeito à Constituição, como de 
praxe na historia do país. Dados referentes à década de 20 – época 
de intensa pregação dos princípios da Escola Nova e de projetos 
grandiosos de reforma radical da escola primaria – dão a medida 
dessa parede: do total de crianças em idade escolar, 71% não a 
frequentavam [...]. 
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Estes jovens vivem a realidade que é a busca por novos padrões 

educacionais e a necessidade criada pelo mercado de trabalho por um diploma 

do ensino superior. Essas demandas levam alguns jovens a ultrapassarem os 

níveis de estudo e de acumulação de capital cultural de seus pais. 

Os dados apresentados pelo Censo Escolar 2010 demonstram essa 

situação. Em 2010, 7.177.019 alunos foram matriculados no Ensino Médio 

brasileiro, sendo 6.832.636 na rede estadual de ensino. O governo federal 

afirma que a população em idade para ingressar nessa modalidade de ensino, 

de 15 a 17 anos, é de 10.300.000. Aqui percebemos que existe uma grande 

procura pelo Ensino Médio, que vem crescendo com o passar dos anos. De 

2009 para 2010, essa taxa subiu 0,2% (20.515 matrículas).13 Considerando o 

aumento de estudantes de classes populares no ensino médio, podemos 

afirmar que a 

 

[...] entrada de frações, até então fracas utilizadoras da escola, na 
corrida e na concorrência pelo titulo escolar, tem tido como efeito 
obrigar as frações de classe, cuja reprodução era assegurada 
principal e exclusivamente pela escola, a intensificar seus 
investimentos para manter a raridade relativa de seus diplomas e, 
correlativamente, sua posição na estrutura de classes (BOURDIEU, 
2001, p.148). 

 

Essa passagem do texto “Classificação, desclassificação e 

reclassificação”, de Bourdieu, escrito em 1978, expressa o que acontece 

atualmente no Brasil. Vivenciamos uma mudança do padrão educacional, com 

quase 80% dos alunos matriculados na idade correta, conforme os dados 

apresentados pelo Inep.  

As frações mais ricas em capital cultural “tem propensão a investir, de 

preferência, na educação dos filhos e, ao mesmo tempo, nas práticas culturais 

próprias a manter e aumentar sua raridade especifica.” (BOURDIEU, 2006, 

p.112). Hoje, percebemos que não somente as frações ricas investem na 

educação de seus filhos, pois existem famílias de classes populares fazendo o 

mesmo movimento e buscando melhor qualificação por meio da instituição 

escolar. Nesta pesquisa, por exemplo, a grande maioria dos pais desses jovens 

                                                           
13

 Resumo Técnico da Educação Básica 2011, retirado do site: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico
_censo_educacao_basica_2011.pdf, em 23/05/2011 às 16h. 
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não possui mais que o Ensino Médio. Assim, a busca pelo acesso ao ensino 

superior demonstra a necessidade de uma melhor qualificação por meio da 

educação. 

 

Pode-se considerar que um diploma tem todas as chances de ter 
sofrido uma desvalorização todas as vezes que o crescimento do 
número de portadores de títulos escolares é mais rápido do que o 
crescimento do número de posições as quais esses diplomas 
conduziam no início do período (BOURDIEU, 2001, p.150). 

 

Neste trabalho, tratamos de alunos oriundos do Ensino Médio público e, 

por essa razão, pressupomos que são de classe popular. Quando vemos 

alunos de classes populares se esforçando para ingressar em universidades 

como a USP, a Unesp e a Unicamp, percebemos a raridade dos diplomas, que 

eram destinados em sua grande maioria aos sujeitos de classes médias e 

altas, diminuir. Isso ocorre porque os alunos de classes populares deixaram de 

almejar somente os diplomas de conclusão do Ensino Médio. Essa é a 

transformação que ocorre entre os sujeitos das classes populares em sua 

relação com o conhecimento escolar.   

Com essa mudança de padrão, os sujeitos defendem-se de uma 

provável desclassificação no mercado de trabalho. Quando seus pais 

buscavam esse mesmo mercado, a ausência de certificação do ensino primário 

não acarretava grandes problemas. Hoje, porém, a não conclusão do Ensino 

Médio diminui as chances de inserção no mercado de trabalho.  

 

As estratégias às quais os indivíduos e as famílias têm recorrido para 
salvaguardar ou melhorar sua posição no espaço social se 
retraduzem em transformações que afetam inseparavelmente o 
volume das diferentes frações de classe e sua estrutura patrimonial 
(BOURDIEU, 2001, p.152). 

 

Consideramos o Ensino Médio como referência, porque é a partir dele 

que se fundamentarão as grandes diferenças profissionais e de classe. O 

Ensino Médio possui hoje, no Brasil, uma função indefinida ou múltiplas 

funções. Ele deve preparar o jovem para o trabalho e, ao mesmo tempo, lhe 

fornecer as informações necessárias para a aprovação nos disputados 

vestibulares das universidades públicas.  
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Aqui se percebe a necessidade que o Ensino Médio criou para os 

indivíduos. Eles precisam ir além do Ensino Médio para se qualificarem. 

Compreendendo a questão nos termos de Bourdieu, esses jovens têm que 

aumentar seu volume de capital cultural para ampliar as suas chances de 

acesso ao mercado de trabalho, que aumentaria também o seu volume de 

capital social (uma carreira valorizada socialmente) e de capital econômico (um 

salário mais alto). 

 

A defasagem entre as aspirações que o sistema de ensino produz e 
as oportunidades que realmente oferece é, numa fase de inflação de 
diplomas, um fato estrutural que afeta, em diferentes graus segundo a 
raridade dos respectivos diplomas, e segundo sua origem social, o 
conjunto dos membros de uma geração escolar (BOURDIEU, 2001, 
p.162). 

 

A escola possui uma relação direta com as possibilidades de êxito dos 

sujeitos. Consideramos como suporte, para nossos estudos, os conceitos 

aplicados por Bourdieu à instituição escolar. Em um primeiro momento, 

abordamos a influência do ensino fundamental e médio. Em seguida, 

examinamos a experiência do cursinho preparatório. 

O senso comum proclamado sobre a escola nos leva à crença de que 

este é o lugar onde os indivíduos, em condições de igualdade, possuem a 

chance de demonstrar suas capacidades e de se destacar. Bourdieu flagrou 

este processo quando escreveu A reprodução (2008), analisando o sistema 

escolar francês. Ao modelo francês, que ofertava uma escola “igual”, 

independentemente de condições de classe, já não era possível rotulá-lo como 

democrático. Quando pensamos a realidade educacional brasileira, essa 

democracia educacional nos parece ainda mais distante – isto porque 

possuímos dois tipos de instituição escolar: o público e o privado. Somente 

essa característica já diferencia os alunos, além das diferenças familiares, que 

ressaltamos anteriormente. 

  

Em se tratando de Brasil, ainda estamos, portanto, no coração dos 
procedimentos que responsabilizam os prejudicados por uma escola 
de má qualidade e por um sistema escolar calcado numa lógica – a 
logica do próprio sistema social que a inclui – que promete, mas não 
pode cumprir, a democratização das oportunidades educacionais 
(PATTO, 2000, p.192). 
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A instituição escolar é uma reprodução exata da sociedade. Ela 

classifica com base em determinados “dons inatos” que cada um dos sujeitos 

nela inseridos apresente, ou não. Caso não apresente esses dons necessários 

à sua formação escolar, ele será taxado de maneira desfavorável. Esta questão 

vem sendo discutida há muitos anos, mas achamos necessário que seja 

relembrada. 

 

[...] o fato é que a tradição pedagógica só se dirige, por trás das 
idéias inquestionáveis de igualdade e de universalidade, aos 
educandos que estão no caso particular de deter uma herança 
cultural, de acordo com as exigências culturais da escola 
(BOURDIEU, 2001, p.53). 

 

A concepção de democratização do ensino fica concentrada no acesso. 

Os dados sobre o Censo Escolar apresentam uma grande quantidade de 

alunos matriculados no Ensino Médio, mas desconhecemos a proporção dos 

alunos que abandonam ou mesmo que não terão a oportunidade de prolongar 

seus estudos, como é o caso dos sujeitos desta pesquisa. 

O Cursinho Alpha, em toda essa questão, parece representar, para 

esses alunos, a possibilidade de ascensão por meio dos títulos escolares, do 

acesso à universidade pública à classificação/reclassificação. Assim, buscamos 

compreender a importância dessa instituição para as oportunidades de 

classificação/reclassificação dos sujeitos. Também investigamos se o processo 

de seleção não acaba somente por preparar jovens que já possuíam, 

anteriormente o acesso aos capitais cultural, social e econômico. 
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Capitulo 2 

Procedimentos de pesquisa e caracterização dos sujeitos 

 

 

A pesquisa é realizada com base nas informações obtidas sobre o 

“cursinho preparatório” e também na análise das trajetórias dos alunos 

egressos do Ensino Médio público. 

Os procedimentos utilizados incluem a elaboração dos instrumentos de 

coleta, coleta das informações por meio de entrevistas semiestruturadas 

(diferenciadas para alunos e coordenador) e a análise dos resultados das 

entrevistas.  

Do cursinho preparatório foi analisado, primordialmente, o processo de 

seleção. Buscamos também compreender o objetivo do Cursinho Alpha, o 

pensamento dos idealizadores do projeto, como também as suas atividades. 

Para entender o funcionamento do cursinho, empregamos os seguintes 

parâmetros, mediante entrevistas dos alunos: 

1. a influência da origem social sobre a formação escolar dos sujeitos; 

2. o modelo de socialização da família que levou o aluno a uma 

diferenciação escolar; 

3. as disposições e condutas dos alunos em relação à escola; 

4. a influência do Cursinho Alpha na concretização do sucesso escolar. 

A hipótese do trabalho está ligada à função do cursinho preparatório. 

Acreditamos que o Cursinho Alpha sirva aos alunos como aporte para a 

chegada ao ensino superior. Por outro lado, consideramos que existam outros 

fatores, como influência da família e da escola, que podem ter auxiliado no 

sucesso escolar.  

Como desdobramento da hipótese central, supomos também que 

cursinho somente capacita os já anteriormente capacitados, ou seja, o cursinho 

trabalha com alunos dotados de boa formação escolar, social e econômica e os 

auxilia na obtenção do sucesso escolar: o acesso a uma universidade pública.  
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 Os questionamentos apresentados ao coordenador foram relacionados 

estritamente aos modos de seleção dos alunos, seus objetivos e perfil dos 

alunos. Empregamos a entrevista semiestruturada para que as informações 

surgissem de forma livre e as respostas não correspondessem, 

necessariamente, a uma padronização (conferir “Roteiro de entrevista” no 

anexo 1). O mesmo cuidado tomamos na elaboração do instrumento 

empregado aos alunos (conferir anexo 2). 

Foram entrevistados: 

 quatro alunos que são egressos de escolas públicas, que 

estudaram no Cursinho Alpha e obtiveram sucesso no exame 

vestibular de universidades públicas;  

 quatro alunos das escolas públicas que obtiveram sucesso no 

exame vestibular de universidades públicas, mas não 

frequentaram o Cursinho Alpha. 

 Somamos então oito alunos entrevistados e buscamos, mediante o 

exame de suas trajetórias, compreender a influência do Cursinho Alpha. 

Resolvemos incluir alunos que não passaram pelo Cursinho Alpha para 

comparar as trajetórias e verificar melhor as reais influências do cursinho na 

formação dos jovens. 

O primeiro contato com o Cursinho Alpha ocorreu por meio da diretora. 

Com o interesse despertado em desenvolver a pesquisa, a diretora ofereceu 

um cartão com seus contatos, por meio do qual marcamos uma primeira 

entrevista, em que seriam informados os objetivos da pesquisa, a participação 

do “cursinho preparatório” e dos alunos.  

No encontro, explicamos sobre a necessidade da entrevista com o 

coordenador pedagógico e também com alunos egressos do “cursinho” que 

obtiveram sucesso nos exames vestibulares. Também entregamos um termo 

de consentimento livre e esclarecido, onde constavam os objetivos da 

pesquisa, além dos contatos com a pesquisadora, sua orientadora e o comitê 

de ética. Com a ajuda da secretária do Cursinho Alpha, que nos forneceu e-

mails e telefones dos alunos, foi possível selecionar os alunos.  
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Os quatro alunos egressos da escola pública estadual foram 

selecionados por meio de contatos que a pesquisadora possuía com 

coordenadores pedagógicos de escolas estaduais da cidade de São Paulo. 

Não foi um trabalho fácil encontrá-los. Durante a busca, percebemos que esses 

alunos são poucos e que estão espalhados por universidades de todo o estado. 

Das duas alunas entrevistadas, por exemplo, uma reside em Rosana e outra 

em São Vicente.  

Conforme afirma Bourdieu, a “proximidade social e a familiaridade 

asseguram efetivamente duas das condições principais de uma comunicação 

‘não violenta’” (2011, p. 697). Assim, conhecer os coordenadores e a secretária 

do Cursinho Alpha nos auxiliou a manter um clima “amigável” com os sujeitos, 

o que propiciou as suas falas.  

Esse foi o nosso objetivo durante todas as entrevistas: possibilitar aos 

sujeitos que contassem suas trajetórias de uma maneira biográfica, mas que 

nos viabilizasse a compreensão das influências sentidas pelos próprios sujeitos 

em sua formação escolar.  

 

 

2.1. Instrumentos 

 

A) Entrevista com coordenador pedagógico do Cursinho Alpha 

 

A entrevista com o coordenador do Cursinho Alpha justificou-se pela 

necessidade de compreensão do funcionamento do referido preparatório. A 

entrevista ganhou a seguinte configuração: processo de seleção dos alunos, 

quantidade de alunos inscritos no processo de seleção, conteúdo das provas e 

o procedimento das entrevistas com os alunos durante a seleção. 

O pré-teste do instrumento foi realizado com o professor coordenador de 

uma escola, também localizada na região centro-oeste de São Paulo. A 

entrevista, satisfatória no que diz respeito ao instrumento, durou 30 minutos. 
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Nossa intenção era encontrar os objetivos específicos à entrada dos alunos no 

ensino superior, o que nos possibilitaria formular novas perguntas referentes ao 

Cursinho Alpha. Por não observar mudanças necessárias no roteiro de 

entrevista, foi aplicado ao coordenador pedagógico do Cursinho Alpha esse 

roteiro. 

Através da entrevista, buscamos a função social do cursinho gratuito, 

sendo necessário compreender o que os gestores pretendiam e se essa 

pretensão era cumprida. O processo de seleção poderia fornecer pistas a esse 

respeito, permitindo que formulássemos questionamentos sobre a “ação 

afirmativa”, proposta pelo Cursinho Alpha.  

Realizamos a entrevista com o coordenador pedagógico em uma das 

salas do Cursinho Alpha. As perguntas eram pré-definidas, mas o coordenador 

respondeu livremente às questões, não seguindo, necessariamente, a ordem 

de perguntas. Ele informou sobre evasão e nos explicou que o “Cursinho 

Alpha” difere de outros cursinhos, como a existência de uma fundamentação 

teórica. O cursinho trabalha com base no pensamento de Charlot (2005). 

Fomos, inclusive, presenteados com uma cópia do texto “Relação com a escola 

e o saber nos bairros populares”.  

O texto foi incluído na análise das respostas da entrevista e forneceu 

pistas de como trabalha o cursinho e como eles buscam auxiliar os jovens em 

seus projetos futuros. 

 

B) Entrevista com os alunos: perfil 1 e 2 

 

Todos os alunos entrevistados procedem de escolas estaduais, sendo 

assim diferenciadas somente suas trajetórias. Todos foram “bem sucedidos” 

em suas experiências com o exame vestibular.  

Conforme foi procedido com o coordenador, as entrevistas com os 

alunos também foram semiestruturadas, permitindo que manifestassem suas 

opiniões acerca da acumulação, ou não, do capital cultural, econômico e social 

– mediante a participação da família, das escolas e do “cursinho preparatório” –
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, como também para dar a conhecer as formas de incorporação dos “capitais” 

por esses sujeitos. Portanto, estabelecer as diferenças percebidas pelos 

próprios alunos acerca da escola e do “cursinho”, além das diferenças 

existentes entre os alunos que passaram pelo “cursinho” e obtiveram “sucesso” 

e os que não passaram pelo “cursinho” e obtiveram “sucesso”, poderia nos 

ajudar a conhecer as maneiras de obtenção do “sucesso escolar”. 

Os alunos foram entrevistados, segundo as orientações constantes no 

anexo 2 (Roteiro de entrevista semiestruturada para aluno). As perguntas de 1 

a 5 referiam-se aos dados pessoais sobre a estrutura familiar, escolarização 

dos pais e irmãos e profissão. As perguntas de 6 a 10 informavam sobre a 

passagem dos alunos pelo ensino fundamental e médio e a sua percepção 

acerca da preparação para o concurso vestibular. Também exploramos a 

vivência dos alunos no cursinho preparatório e as estratégias que eles criaram 

para chegar ao ensino superior. 

O pré-teste do instrumento foi realizado com duas alunas do terceiro ano 

do ensino médio, representantes da mesma escola onde foi realizado o pré-

teste com o professor coordenador. Como o instrumento não apresentou 

problemas, realizamos os contatos e começamos as entrevistas.   

Os alunos entrevistados concordaram com o termo de consentimento 

livre e esclarecido e também receberam um termo de compromisso, ficando 

cientes de que poderiam desistir a qualquer momento da participação na 

pesquisa. Durante a seleção, três alunos discordaram dos termos propostos ou 

com a entrevista. A princípio, planejamos entrevistar dez sujeitos, mas a 

negativa de alguns deles inviabilizou nossa intenção. Como não trabalhamos 

com dados estatísticos, acreditamos que os oitos alunos foram suficientes para 

compreender as trajetórias dos sujeitos e suas relações com o Cursinho Alpha. 

É também importante afirmar que os entrevistados escolheram o local da 

entrevista. Essa prerrogativa visava dar maior conforto aos mesmos, 

possibilitando, assim, “uma comunicação não-violenta”, conforme proposto por 

Bourdieu em A Miséria do Mundo  (BOURDIEU, 1997, p.695). 

A conversa foi conduzida de modo a levar o sujeito a refletir sobre suas 

trajetórias escolares, a participação da família, da escola e do cursinho na 
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concretização de seu sucesso nos concursos vestibulares de universidades 

públicas. Além disso, buscamos opor essas influências, criando nos sujeitos 

uma espécie de posição crítica sobre sua formação educacional.  

Com referência ao perfil 1, a primeira entrevista foi realizada com o 

aluno William, egresso de escola pública estadual, que obteve “sucesso 

escolar” por meio do vestibular da USP e que passou em Física após o término 

do Ensino Médio, sem ajuda complementar. Sua entrevista foi realizada na 

escola onde ele estudou durante o Ensino Médio, a pedido de William. 

A segunda entrevista foi realizada com Erica, irmã de ex-aluna nossa. 

Apesar de conhecida a aluna, os contatos mantidos, quando substituíamos os 

seus faltosos professores não auxiliaram muito na pesquisa, pois Erica é tímida 

e, em vários momentos, sentiu dificuldades para falar. Ela frequentou a escola 

pública até concluir o Ensino Médio, nunca passou por cursinhos e foi aprovada 

na segunda chamada do vestibular da Unesp, em Turismo. Sua entrevista foi 

realizada em um parque da região centro-oeste, enquanto Érica se encontrava 

com alguns amigos. 

A terceira entrevista foi realizada com a Gabriela, uma menina 

extremamente extrovertida que auxiliou bastante o nosso trabalho. A garota 

não sentiu dificuldades ao responder as questões e foi a única que quis 

entender melhor o trabalho que realizamos. Gabriela estuda Biologia na Unesp 

de São Vicente, foi aluna regular do ensino público durante toda a trajetória 

escolar e nos contou que passou por um cursinho particular, simultaneamente, 

ao Ensino Médio. Sua entrevista foi realizada em uma sala da escola onde ela 

estudou durante o Ensino Médio. 

A última entrevista com os alunos do perfil 1 foi realizada com Gustavo, 

descendente de japoneses. A influência da cultura do pai ,na formação de 

Gustavo, é clara, inclusive em suas escolhas profissionais. Gustavo foi aluno 

de escola privada e, no Ensino Médio, estudou em uma escola técnica, por 

meio de um processo de seleção. Na escola técnica, ele apresentou problemas 

de disciplina e foi transferido, compulsoriamente, para uma escola de Ensino 

Médio tradicional. Gustavo foi aprovado em Letras na USP. Sua intenção era 

estudar especificamente o Japonês. A entrevista foi realizada em um shopping 

próximo a sua casa, na região centro-oeste da cidade de São Paulo. 
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A seleção dos alunos do perfil 2 teve o auxílio da secretária do cursinho 

preparatório, uma vez que os alunos são egressos e a possibilidade de 

encontrá-los no cursinho preparatório era praticamente nula. Os meios de 

comunicação online também foram úteis para localizarmos os sujeitos, pois 

alguns residem fora de São Paulo.  

Conforme procedido no perfil 1, entregamos aos alunos um termo de 

compromisso, informando sobre o objetivo da pesquisa e da possibilidade de 

desistirem a qualquer momento de sua participação. 

A primeira entrevista foi realizada com a própria secretária do cursinho 

preparatório. Ela foi aluna da primeira turma do cursinho preparatório, em 2006, 

e frequentou a escola pública somente no Ensino Médio. Taís passou pelo 

“cursinho preparatório” durante o terceiro ano do Ensino Médio e foi aprovada 

no exame vestibular da USP para o curso de Pedagogia, logo em seguida. A 

entrevista ocorreu em uma das salas do Cursinho Alpha. 

 A segunda entrevista ocorreu na própria USP, com Márcio. A escolha se 

deveu ao reduzido tempo que ele possuía para encontrar a pesquisadora. A 

entrevista foi concedida nos corredores do Instituto de Física. Márcio estudou 

em colégio privado até a oitava série e, no Ensino Médio, foi transferido para 

uma escola pública, por escolha própria. Esteve no Cursinho Alpha enquanto 

cursava o terceiro ano do Ensino Médio e passou em Licenciatura em Física na 

USP. 

A terceira e a quarta entrevistas ocorreram no mesmo dia, em uma sala 

do Cursinho Alpha. A terceira foi realizada com Douglas, que fez todo o ensino 

básico (fundamental e médio) em escola pública e ingressou no Cursinho Alpha 

durante o terceiro ano do Ensino Médio – ele passou em História na Unesp de 

Franca e em uma universidade Federal do Rio de Janeiro (optou pela Federal). 

O último entrevistado foi Adriano. Ele também estudou durante todo o 

ensino básico (ensino fundamental e médio) em escola pública. Diferentemente 

dos demais, durante o segundo e terceiro ano do Ensino Médio, trabalhou 

como menor aprendiz e, por essa razão, estudou no período noturno. Após 

terminar o Ensino Médio, ingressou no Cursinho Alpha e passou em Física, na 

USP. 



47 
 

A idade dos sujeitos entrevistados varia de 22 a 18 anos, são três 

mulheres e cinco homens. A formação dos pais também varia; dois têm o 

Ensino Fundamental incompleto e um o concluiu; quatro têm o Ensino Médio 

completo (um fez ensino técnico); cinco têm o ensino superior completo, quatro 

não conseguiram concluir.  

As profissões dos pais também variam. Dos 16 pais analisados, cinco 

trabalham como autônomos (corretor de imóveis, taxista, faxineira, contador), 

um é professor, quatro são donas de casa, três são assalariados (analista de 

sistemas da Caixa Econômica Federal, gerente do Mc’Donalds, funcionário de 

fabrica no Japão). Somente em uma das famílias os pais se separaram.  

Conforme afirmamos, todos os sujeitos da pesquisa foram aprovados em 

concursos vestibulares de universidades públicas, e este é para nós o 

diferencial, necessariamente, considerado nesta pesquisa. 

No capítulo que se segue, buscamos então, por meio da análise das 

respostas, estabelecer quais as diferenças entre os alunos, inclusive 

econômicas e sociais. Também examinamos, por meio das entrevistas, as 

possibilidades de melhor compreender o processo de seleção do pelo Cursinho 

Alpha. 
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Capitulo 3 

Análises 

 

 

Este capítulo divide-se em duas partes: a primeira está relacionada ao 

Cursinho Alpha e às indagações que levamos ao coordenador, durante a 

entrevista. Também analisamos o texto de Charlot, “Relação com a escola e o 

saber nos bairros populares”. A segunda, compreende as entrevistas 

realizadas com os alunos, análise das suas trajetórias e a influência do 

Cursinho Alpha na obtenção do “sucesso escolar”. 

Conforme o andamento do capítulo, mesclaremos, entre as trajetórias, 

pontos comuns apresentados pelos sujeitos e complementações que uma fala 

pode trazer às outras, além, é claro, de confrontar as falas dos egressos com 

as do coordenador do Cursinho Alpha. 

Ressaltamos que os nomes dos sujeitos da pesquisa e das instituições 

escolares pelas quais eles passaram foram alterados para evitar possíveis 

identificações. As únicas referências reais dão conta das universidades 

públicas nas quais os sujeitos foram aprovados no concurso vestibular. 

Identificamos as universidades para que seja possível ao leitor entender o nível 

de dificuldade de acesso a essas universidades – USP, Unesp, Unicamp – e os 

caminhos trilhados pelos alunos.  

 

 

3.1. O Cursinho Alpha 

O Cursinho Alpha está localizado na região centro-oeste da cidade de 

São Paulo. Conforme afirmamos na introdução, ele é mantido por uma 

fundação sem fins lucrativos. Por esta razão, talvez, o Cursinho Alpha consiga 

receber 35 novos alunos, anualmente, sem que eles tenham que fazer algum 

investimento financeiro.  
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O Cursinho Alpha surgiu no ano de 2006 – isso significa que 245 jovens 

já passaram pela instituição, durante os últimos sete anos. Todos os alunos 

selecionados vieram de escolas públicas também localizadas na região centro-

oeste da cidade de São Paulo.  

Para ingressar, os alunos passam por um processo seletivo que consiste 

em duas provas classificatórias e uma entrevista. A primeira prova configura-se 

em questões de múltipla escolha e a segunda de questões dissertativas. 

Quando entrevistamos o coordenador pedagógico do Cursinho Alpha, 

buscávamos encontrar respostas às nossas indagações em relação ao 

processo seletivo e aos objetivos gerais do projeto. 

Nossa primeira questão referiu-se aos objetivos gerais do Cursinho 

Alpha e nossa visão, anteriormente à entrevista, era a de que este objetivo 

estaria ligado à aprovação dos alunos em concursos vestibulares. No entanto, 

o coordenador nos apresentou uma configuração diferente. Em suas palavras, 

o maior objetivo do curso era “trabalhar nesses dois eixos, ensiná-los a estudar 

e ensiná-los a aprender” (Coordenador do Cursinho Alpha). 

Após essa resposta, muitos questionamentos surgiram, mas ele 

prosseguiu: 

 

[...] o que a gente faz é conseguir fazer com que nesse um ano que eles 
passam com a gente, que eles voltem se apropriando de ferramentas para 
poder estudar melhor, para poder aprender melhor.  
Um dos grandes focos do nosso trabalho diz respeito à leitura, em todas as 
áreas, é um trabalho intensíssimo sobre como é que ler um texto de 
História, o que isso é diferente de ler um texto de química [...] esses 
conteúdos vão permitindo que os alunos se apropriem de ferramentas para 
continuar aprendendo e é ai que você vai pensar que esse continuar 
aprendendo, ou continuar estudando não diz respeito só ao cursinho, que 
eles podem fazer depois daqui, diz respeito à vida na universidade [...] Pra 
te dizer qual é o nosso principal objetivo, não é colocar esses alunos na 
faculdade imediatamente, mas é viabilizar a vida de estudo que eles querem 
ter, e contribuir para que esse projeto de estudo se torne viável, para que 
este projeto de estudo se torne cada vez mais forte, se torne cada vez mais 
rico, esse é o nosso principal objetivo (Coordenador do Cursinho Alpha). 

 

O coordenador do cursinho apresenta, como objetivo central do trabalho, 

o aprendizado dos alunos e não, necessariamente, o passar no vestibular. 

Questionamos até que ponto esse objetivo é atendido e acreditamos que, 

mediante as respostas dos alunos, poderíamos esclarecer nossas dúvidas. 
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Posteriormente, o próprio coordenador do cursinho também se 

questionou sobre isso: “[...] é um objetivo tão grande que é mais complicado do 

que passar no vestibular. Agora é claro que na estrutura que nós temos hoje, 

continuar estudando significa estar no terceiro ano do Ensino Médio e passar 

no vestibular”. 

A segunda questão que destacamos da entrevista relacionava-se ao 

processo seletivo. Parte desta pesquisa é entender como eles realizam a 

prova, quantos alunos se inscrevem para realizá-la, quantos passam por cada 

uma das fases e como o cursinho determina os aprovados. Sabíamos, de 

antemão, que o cursinho realizava a seleção em três fases: uma prova 

alternativa, uma prova dissertativa e uma entrevista. 

O coordenador do cursinho nos apresentou o número de inscritos para o 

último processo de seleção, que ocorreu no fim de 2011. Foram 280 inscritos 

no último ano. Destes, segundo o coordenador, somente a metade (140) 

aparece para fazer a prova. 

O coordenador vê o processo de seleção como uma maratona, mas 

acredita que os alunos compreendam esta fase como uma prova de 

resistência.  Pelo modo como o coordenador do cursinho declara, fica aqui a 

impressão de que os alunos concebem a seleção como uma das fases de 

processo de amadurecimento escolar pela qual têm que passar para serem 

aprovados nas fases posteriores (universidade, emprego).Isto nos lembra o 

que Bourdieu afirma sobre a moral proveniente de um resultado favorável:  

 
[v]ê-se, com clareza, que, segundo um processo circular, “um moral 
baixo engendra uma perspectiva temporal ruim, que, por sua vez, 
engendra um moral ainda mais baixo; enquanto que um moral 
elevado não somente suscita alvos elevados, mas ainda tem 
oportunidades de criar situações de progressos capazes de conduzir 
a um moral ainda melhor (BOURDIEU, 2001, p.50). 

 

 Os alunos submetidos à seleção parecem ter aumentadas suas 

chances de sucesso, pois passaram por uma situação de moral positiva – uma 

“prova de resistência”, como vencedores. Acreditamos que essa relação 

positiva, sobre si e seu conhecimento, possa influenciar nos seus posteriores 

êxitos. 



51 
 

A prova sempre é feita em uma das escolas parceiras do cursinho. Na 

primeira fase, todos os alunos inscritos são convocados, mas como foi dito 

anteriormente, nem todos comparecem. Para o coordenador do cursinho, essa 

já é uma primeira seleção que, em nossa opinião, tem uma ligação direta com 

as disposições de cada sujeito. Como disse Bourdieu, “os alunos originários 

das classes populares têm mais oportunidades de ‘eliminar-se’ do ensino 

secundário renunciando a entrar nele [...]” (2008, p.187). Estes alunos – os 140 

que não compareceram à primeira prova – provavelmente possuíam dúvidas 

quanto ao seu desempenho escolar e, por essa razão, antes mesmo de 

participar do processo de seleção, se autoeliminaram.  

A prova, conforme o coordenador, é 

 

[...] composta em torno de uma matriz de referência bastante enxuta. 
Ao longo do tempo a gente foi aprimorando essa prova e essa matriz, 
pra tentar fazer essa prova traduzir mesmo o que é que a gente quer 
verificar se os alunos sabem, e o que a gente quer verificar se eles 
sabem, é o mínimo, vamos dizer assim, nós não estamos 
preocupados em verificar se eles estudaram, aprenderam sobre o 
escravismo colonial, por exemplo, ou sobre células, não é isso, não o 
conteúdo que está em questão, o que está em questão é se ele 
consegue ler um mapa, se ele consegue extrair dados de uma tabela, 
se ele consegue entender um gráfico, são estas as questões 
principais da prova.  

 

Segundo o coordenador, nessa primeira fase, somente são eliminados 

os que entregam a prova em branco. No último ano, nenhum aluno foi 

eliminado. Encontramos aqui a possibilidade de a primeira fase de provas se 

configurar como a segunda fase de seleção do cursinho, visto que, em um 

primeiro momento, os próprios alunos ausentes se autoeliminaram e agora, os 

que não respondem as questões propostas são também eliminados. 

O coordenador afirma ainda que todos os 140 alunos que passaram pela 

primeira fase estiveram também na segunda fase. A segunda prova consiste de 

questões dissertativas, seguindo 

 

[...] a mesma matriz e a ideia de referência, e a idéia é de novo 
verificar as mesmas coisas, aí sim, a gente com isso monta [...] a 
gente corrige essas provas e ai faz com isso uma lista classificatória. 
(Coordenador do Cursinho Alpha) 
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É a partir da segunda prova que eles fazem a primeira classificação dos 

alunos. No último ano, 120 alunos se classificaram, sendo eliminados somente 

os que tiveram um desempenho muito ruim na prova. Vemos aqui delimitado 

um terceiro processo de seleção pelo cursinho, já que os alunos, desprovidos 

de determinados repertório de conhecimentos, não estão aptos a participar da 

lista e a entrar no cursinho. Segundo o coordenador, somente os “alunos que 

tiveram algum sucesso na prova”, serão entrevistados.  

Aqui entra outra fase da seleção, que foi comentada pelo coordenador 

durante a entrevista: 

 

ainda aqueles alunos que manifestaram, nas provas, dificuldades 
muito expressivas de leitura ou de escrita, em particular, e de 
matemática, a gente chama para uma outra entrevista, que é o que a 
gente chama de entrevista de matemática. Então nessa situação a 
gente vai [...] o professor de matemática oferece alguns uns 
exercícios e oferece ajuda, e a idéia é ver se os alunos são capazes 
de aproveitar essa ajuda pra resolver os exercícios nos quais eles 
estão com dificuldade. Mesma coisa na situação de língua 
portuguesa, tem uma nova ocasião para eles escreverem a redação, 
por exemplo, e verifica-se, [...] agora, se eles tiverem muita 
dificuldade nessas duas áreas ou em uma delas, a gente não 
consegue ajudar. Aí são casos que pra gente é muito dolorido, mas a 
gente diz: se o aluno tem muitas, muitas, muitas dificuldades, a gente 
não consegue ajudar [...] (Coordenador do cursinho). 

 

Aqui verificamos uma contradição. O objetivo do Cursinho Alpha é 

ensinar e ajudar os alunos de escola pública a estudar, mas o coordenador diz 

que não se pode auxiliar alguns alunos com dificuldades expressivas, os que 

declaram incapazes de atingir os objetivos propostos pelo cursinho. Essas 

declarações parecem nos levar à conclusão de que o Cursinho Alpha seleciona 

os melhores alunos, a exemplo de todos os outros processos seletivos.   

Dessa forma, surge a primeira possibilidade de comprovação da nossa 

hipótese, pois o Cursinho Alpha parece selecionar para o ingresso somente 

alunos capacitados, facilitando o posterior ingresso nas universidades públicas. 

Conforme declarações do coordenador do Cursinho Alpha, todos os 120 

alunos selecionados, nas duas provas, serão entrevistados sempre por dois 

professores do cursinho. Na entrevista, busca-se um aluno específico:  
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[...] é a ideia de poder entrar em contato com esses alunos e sondar 
os projetos de estudo, quem é que tá encarando esse ano que vai 
começar como um ano atípico na vida, o ano que vai requerer deles 
uma dedicação especial, enfim, a gente tenta ver uma série de coisas 
que tem a ver com a forma como os alunos vão se relacionando com 
os estudos, com a escola, e com seus projetos de vida (Coordenador 
do Cursinho Alpha).  

 

Destes alunos, serão selecionados 35. Imaginamos que, provavelmente, 

sejam os 35 melhores na prova os que mais se aproximaram dos ideais e 

objetivos do Cursinho Alpha. No entanto, o coordenador afirma:  

 

isso não quer dizer que a gente chegue a uma lista de 35 que são os 
35 que foram melhor na prova, não mesmo! Aliás, essa é por parte 
dos professores das escolas, eles tem um pouco a ideia de que a 
gente seleciona os alunos por aí, as melhores notas, os alunos mais 
competentes, não coincide sempre. Às vezes os alunos que foram 
melhores na prova, são os alunos que têm um projeto de estudo 
diferente do que a gente pode oferecer aqui [...] Então a gente não 
seleciona 35 melhores alunos, não é, nem os 35 piores alunos. A 
gente, dos 100 e tantos que estão nessa lista aí, têm alunos que a 
gente chama pra fazer matrícula que tão lá no começo da lista, no 
final da lista, enfim (Coordenador do Cursinho Alpha). 

 

Aqui percebemos o quarto (para alguns alunos será o quinto!) processo 

de seleção imposto aos alunos. Eles devem, em primeiro lugar, estar dispostos 

a participar e comparecer ao processo de seleção, acreditando que estão 

preparados e que não serão reprovados. Em segundo lugar, têm que fazer a 

prova da primeira fase e acertar um mínimo de questões; depois têm que fazer 

a segunda prova, e ir bem; caso o aluno tenha dificuldade, passará por outra 

prova (uma nova fase da seleção) com o professor de português ou 

matemática. Finalmente, os alunos passam pelo último processo da seleção, 

uma entrevista que exige uma concepção de estudo parecida com o proposto 

pelo Cursinho Alpha.  

As turmas de 35 alunos, criadas todos os anos pelo Cursinho Alpha, 

devem ser homogêneas. A homogeneidade, proposta e declarada pelo 

coordenador, facilitaria o aprendizado. Em nossa concepção, facilitaria o 

aprendizado e as possibilidades de aprovação futura nos vestibulares 

concorridos das universidades públicas. 
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Conforme foi dito pelo coordenador, “o olho nosso na prova de seleção 

não é para o conteúdo. Se o cara sabe, não é esse o olho, mas em parte. 

Também eu posso te dizer que em grande medida não é esse o foco no 

trabalho aqui, aqui é um número”. 

Também questionamos o coordenador a respeito do perfil dos alunos 

que ingressam no cursinho, pois julgávamos importante entender como a 

instituição vê os seus alunos e se existe um padrão proposto a esse fim. 

 

São alunos que, pra te dizer, o que eu acho que é uma característica 
comum de todos eles, são alunos que em maior ou menor grau, mais 
ou menos intensidade, com mais clareza ou menos clareza tem um 
projeto de continuar estudando, é um projeto firme. Que é mais do 
que um projeto de subir na vida, ou que é mais do que um projeto de 
um pouco narcísico e se destacar, não, são alunos que tem um 
projeto de continuar estudando para além inclusive de passar na 
faculdade, enfim, acho que esse é o traço comum da turma 
(Coordenador do Cursinho Alpha). 

 

Já afirmamos que o objetivo é criar turmas homogêneas, que auxiliariam 

no trabalho dos professores. No entanto, mesmo com essa concepção de 

turmas e um processo seletivo que escolhe alunos predispostos a estudar, o 

Cursinho Alpha registra evasão. No último ano, foram cinco os evadidos. Nos 

anos anteriores, a evasão foi de sete a oito alunos por ano. 

As causas apontadas pelo coordenador são variadas. Alguns 

abandonam o cursinho porque passaram em vestibulares de meio de ano, 

alguns de faculdades particulares. Outros abandonam porque trabalham e não 

conseguem conciliar o trabalho e o estudo. Além desses casos, há também 

aqueles que entraram no exército (serviço militar obrigatório aos 18 anos para 

os meninos).  

Existem duas causas de que gostaríamos de entender e trabalhar 

melhor: uma delas se refere a alunos com dificuldade de aceitar críticas, como 

caracteriza o próprio coordenador: 

 

[...] é um pouco essa coisa deles se conceberem, enfim, terem uma 
História de serem muito bem avaliados nas escolas, alunos que 
sempre tiraram super notas, enfim e eles chegam aqui e eles 
começam a se deparar com notas ruins e ai isso gera uma crise 
também: “Poxa será que eu não sei tudo que eu achava que sabia” e 
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tem alguns alunos que a gente já teve no passado que não 
aguentam, essa situação é uma situação que vai ficando pesada, a 
partir do momento que eles realmente dizem nós vamos estudar, 
enfim, eles começam a entrar em contato com as dificuldades deles 
(Coordenador do Cursinho Alpha). 

 

Essa posição do coordenador é contraditória. Suas falas anteriores 

mostravam-nos alunos dispostos a estudar e a desenvolver seu conhecimento. 

Neste depoimento, vemos o coordenador interessado em aumentar o potencial 

dos alunos e eles se afastam exatamente por isso (?). Trata-se de uma evasão 

aparentemente incompreensível. Talvez possa derivar do que citamos, 

anteriormente, como questão moral. A partir do momento que estes jovens 

encaram uma situação negativa, perante tantas outras positivas que tiveram 

durante o processo escolar, eles duvidam de sua capacidade, afinal  

 

[...] a esperança subjetiva que conduz um indivíduo a se excluir 
depende diretamente das condições determinadas pelas 
oportunidades objetivas de êxito próprias à sua categoria, de modo 
que ela se inclui entre os mecanismos que contribuem para a 
realização das probabilidades objetivas (BOURDIEU, 2008, p.191). 

  

Os alunos não conseguem enfrentar essas críticas de uma maneira 

positiva. Como não podem manter suas avaliações positivas no Cursinho 

Alpha, o abandonam. Isto não significa que abandonam os estudos, apenas 

abandonam um lugar que não os avalia positivamente – buscando, 

provavelmente, um lugar que não aponte suas falhas. 

A segunda causa de que gostaríamos de discutir está ligada à família. 

Como afirma o coordenador, há  

 

[...] os que vêm sem o investimento familiar, mas também 
desinvestimento familiar, e também há naquela primeira hipótese que 
eu estava falando de alunos que não trilharam esse caminho e 
também há a idéia de que, a gente sabe que tem alunos que os pais 
se sentem quase traídos, porque os filhos estão fazendo. Muitos 
alunos nossos sofrem com isso, eles falam disso e ai tem que 
conseguir construir um pouco (Coordenador do Cursinho Alpha). 

 

Aquilo a que o coordenador chama de “desinvestimento familiar” pode 

estar ligado ao que discutimos como herança. Essa “traição” feita pelos filhos 

com relação aos pais está mais próxima à concepção de que o filho não aceita 
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receber o que o pai lhe entrega como herança e vai buscar algo que está fora 

da realidade familiar.  

O filho está em busca de uma nova classificação social, mas tem que 

lidar com mistos de sentimentos do pai que se sente feliz com as conquistas do 

filho e, ao mesmo tempo, deixado de lado, pois o que conquistou, durante sua 

vida, não servirá para seu “herdeiro” – o filho nega o que seu pai é, de fato, e 

busca ultrapassá-lo. 

Ao fim da entrevista, o coordenador do cursinho nos entregou um texto 

de Charlot “Relação com o Saber: Formação dos professores e Globalização”, 

publicado no livro Relação com a escola e o saber nos bairros populares. Ele 

afirmou que o impresso forneceria pistas sobre o trabalho do cursinho e de 

como a equipe enxerga seu trabalho.  

Diante das posições apresentadas na entrevista, vejamos o que o texto 

acrescenta às falas e à elucidação do trabalho do Cursinho Alpha. Nossa 

primeira percepção está ligada ao foco do trabalho. A indagação surge do título 

do texto que questionamos, sugerindo que o Cursinho Alpha trabalha somente 

com classes populares. Questionamos essa posição, principalmente, por 

sabemos que o ensino público também recebe alunos de classe média. Isso 

significa afirmar que o cursinho pode possuir, entre os aprovados, alunos que 

não correspondem à classe popular.  

Através da leitura do texto e da entrevista, é possível perceber que o 

Cursinho Alpha estimula os alunos que possuem uma vontade inata de 

estudar, encarando assim suas dificuldades e buscando auxiliá-los no 

desenvolvimento de suas habilidades de maneira pessoal. 

Encerro a análise do cursinho com a declaração, proferida pelo próprio 

coordenador: 

 

Eu gostaria muito, por exemplo, que meus alunos mudassem seu 
vocabulário, ao invés de falar aprender, eles falam absorver, gravar, 
decorar, reter, guardar. Eu ouço absorver e pergunto: “Você tem 
vocação pra esponja?”, quer dizer, não tem nada a ver com aprender, 
não é nada desses verbos, então se ele conseguir mudar como ele 
encara o que é aprender durante o ano [...] (Coordenador do 
Cursinho Alpha). 
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3.2. Os alunos: perfil 1 e 2 

 

A primeira percepção das entrevistas realizadas é a de que, apesar de 

todos os alunos terem obtido sucesso nos concursos vestibulares de 

universidades públicas – em alguns casos na mesma faculdade e curso –, suas 

histórias apresentam trajetórias singulares que buscamos compreender aqui 

como possíveis meios de obtenção do sucesso. 

Os alunos devem ser analisados em suas particularidades, como 

ressaltou Lahire em seu livro Sucesso escolar nos meios populares, pois as 

configurações familiares se alteram e produzem diferenças qualitativas e 

quantitativas. Por essa razão, nos propusemos a criar perfis com as trajetórias 

específicas de cada aluno, ressaltando, objetivamente, os fatores que os 

levaram ao “sucesso escolar”, ou seja, a aprovação no concurso vestibular.  

A análise dos depoimentos mostra-nos a percepção crítica dos alunos 

quanto à escola, o “cursinho” e a influência de seus pais – a autoridade familiar, 

visto que a autoridade familiar se assemelha à disciplina escolar podendo 

conduzir os alunos a bons resultados escolares. Por essa razão, quando são 

encontradas configurações familiares próximas ao proposto pela escola, a 

chance de êxito na educação dos jovens aumenta (LAHIRE, 2004, p.28). 

Nossa intenção é perceber até que ponto essa concepção pode ser aplicada à 

trajetória dos sujeitos estudados e se essas configurações – autoridade familiar 

e disciplina escolar – auxiliaram na seleção do Cursinho Alpha. 

Apresentamos as trajetórias para que fiquem claras as especificidades 

de cada uma delas. As análises dos perfis dos alunos seguem a ordem da 

realização das entrevistas. 

No texto das trajetórias, consideramos que estudantes, filhos de pais 

com curso superior, ou ainda, com determinada ocupação (pequeno 

empresário), pertencem à classe média, mesmo tendo estudado em escola 

pública. Isto pode apontar que a escola pública, na cidade de São Paulo, não 

atende somente às classes populares. 
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TAÍS 

A primeira entrevista com alunos egressos do perfil 2 foi realizada com 

Taís, nas dependências do Cursinho Alpha. Quando soube do objetivo da 

pesquisa, ela se ofereceu como entrevistada, pois era aluna egressa de escola 

pública, frequentou o cursinho e passou no concurso vestibular da FUVEST 

(que seleciona alunos para a USP). 

Taís, a secretária do Cursinho Alpha, tem 22 anos. Pertenceu a primeira 

turma formada pelo cursinho em 2006. Logo que concluiu o Ensino Médio, foi 

aprovada no exame vestibular da USP para Pedagogia. Ela mora com o pai e o 

irmão (seus pais são separados). Sua casa fica na região centro-oeste de São 

Paulo, no distrito do Rio Pequeno, próxima à escola onde estudou no Ensino 

Médio e do Cursinho Alpha: “[...] moro mais perto das favelas, apesar de o meu 

condomínio ser um nível social mais alto, digamos, mas a região é de nível um 

pouco mais baixo.” (Taís). Fomos buscar dados sobre o distrito e eles 

correspondem ao que Taís relata. Na região do Rio pequeno, em 2008, 29,75% 

dos domicílios eram localizados em favelas14.  

Seus pais possuem pós-graduação. O pai é contador, com pós-

graduação em economia, e a mãe é pedagoga. A mãe de Taís fez pós-

graduação na PUC-SP, mas Taís não soube informar o programa. A formação 

acadêmica dos pais é uma variável muito importante a considerar. Como afirma 

Bourdieu, a presença, no círculo familiar,  

 

[...] de pelo menos um parente que tenha feito ou esteja fazendo 
curso superior testemunha que essas famílias apresentam uma 
situação cultural original, quer tenham sido afetadas por uma 
mobilidade descendente ou tenham uma atitude frente à ascensão 
que as distingue do conjunto das famílias de sua categoria (2001, 
p.44). 

 

É provável que Taís tenha resolvido cursar o ensino superior por causa 

da formação dos pais. Por meio da escola, ela parece ter buscado não ser 

desclassificada.   

                                                           
14

 Dados retirados do site: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/regioes.php?regiao=3&distrito=68 
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A situação financeira da família também deve ter auxiliado neste 

processo, oferecendo “condições e disposições econômicas” (LAHIRE, 2004, 

p.24). Tal condição criou a possibilidade de Taís se dedicar aos estudos e lhe 

ofereceu uma regularidade doméstica. Em sua casa, somente ela e o pai 

trabalham. O irmão tem 19 anos e estuda.  

Vemos, então, a situação familiar favorável se projetando para o irmão 

de Taís, já que ele tem tempo disponível para se dedicar aos estudos e 

exemplos positivos de entrada no ensino superior. Não podemos considerar 

que Taís pertence à classe popular, apesar de sua declaração sobre o bairro 

onde reside. A profissão e a formação de seus pais apresentam, para essa 

aluna, um distanciamento em relação aos seus pares. 

Taís fez o Ensino Fundamental no SESI (Serviço Social da Indústria) e 

foi por meio de sua entrevista que conhecemos o perfil da escola. Na 

instituição, os estudantes não pagam mensalidade e, por essa razão, o ensino 

poderia ser considerado próximo ao ensino público, como declarado por ela: 

“[...] ele não é público, é considerado privado porque é mantido pelas 

indústrias. Então, cada funcionário das indústrias paga uma parte lá para poder 

manter o SESI.” (Taís). Essa fase, para ela, foi fundamental, pois lhe deu 

suporte para atingir seus objetivos, mas sentiu falta de algumas coisas na 

formação que recebeu no Ensino Médio.  

Além de ter maior acesso aos capitais culturais que, provavelmente, 

foram transmitidos pelos pais, Taís também estudou em uma escola com 

características próximas às instituições privadas, que parece ter lhe 

acrescentado muito. 

 

O meu Ensino Fundamental foi muito bom, eu tive ótimos 
professores, nunca tive falta de aula e eu acho o Ensino 
Fundamental, fundamental, porque ele deu muita base, eu tive muita 
falta de algumas coisas no Ensino Médio e eu acredito que o meu 
fundamental foi bom suporte para eu poder continuar por essa 
passagem (Taís). 

 

Taís cursou todo o Ensino Médio em escola pública da região centro-

oeste da cidade de São Paulo, concluindo-o no período regular de três anos. 

Para ela, essa foi uma fase “mais complicada”, pois faltavam professores, e a 
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estrutura da escola era precária. Mas, foi neste ambiente que teve várias 

oportunidades de sair para passeios culturais – não detalhados –, além de 

contar com a ajuda de professores. Ela acredita que foi um momento positivo 

de sua vida, mas isso não ocorria com todos os alunos.  

Ela frequentou o “cursinho preparatório”, simultaneamente, ao terceiro 

ano do Ensino Médio e considera essa experiência como seu melhor momento 

escolar. Foi lá que aprendeu a estudar, e muitas outras coisas não aprenderia 

na escola pública. No “cursinho preparatório”, criou maneiras de se organizar, 

pois precisava dar conta da escola e do cursinho, ao mesmo tempo.  

Nesse momento, o texto de Lahire nos vem à mente, pois o “cursinho” 

lhe forneceu uma ordem moral (LAHIRE, 2004, p.25). Mesmo que esta 

existisse em sua casa, foi através do cursinho que Taís pôde organizar seu 

tempo e seus estudos. No entanto, Taís atribui a diferentes processos, 

incluindo a escola, a razão de seu “sucesso” no exame vestibular:   

 

[...] isso tudo me ajudou a chegar na universidade, porque se eu 
saísse direto da escola e fosse direto para a faculdade, eu não me 
daria tão bem na faculdade, por causa de todos os processos que eu 
vivi. Essa foi a chave para eu poder me enquadrar na universidade, 
no sistema universitário (Taís). 

 

É provável que uma série de fatores positivos tenha influenciado a 

trajetória de Taís, até que ela conseguisse atingir o objetivo de chegar a uma 

universidade pública – lembremos que ela passou no concurso vestibular para 

o curso de Pedagogia na Unicamp e na USP. 

O curso de Pedagogia da USP, no ano em que Taís passou, apresentou 

relação candidato/vaga de 18.32 c/v. Foram 3.310 inscritos para 180 vagas15. 

Na Unicamp, quando Taís passou pelo processo seletivo, apresentou 8,1 c/v 

para o período vespertino e 9,7 c/v para o período noturno – valores referentes 

à primeira fase do vestibular. No processo vestibular da Unicamp, 799 inscritos 

disputavam 90 vagas16.  

                                                           
15

Retirado do site: http://www.fuvest.br/scr/inscar.asp?anofuv=2006&xreg=TT, no dia 
21/01/2012 as 17:15. 
16

 Retirado do site: http://www.comvest.unicamp.br/estatisticas/2006/ncortef2.html, no dia 
21/01/2012 as 18:00 
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Sabemos que, para seu “sucesso”, nos exames vestibulares, era 

necessário o domínio de um determinado conteúdo escolar que, 

provavelmente, o Cursinho Alpha lhe ofereceu. No entanto, é possível perceber 

em Taís que o resultado não foi derivado, exclusivamente, do cursinho, mas de 

uma série de fatores felizes, em sua trajetória escolar, e familiar que, 

provavelmente, lhe  proporcionaram o acesso a uma universidade pública. 

 

WILLIAM 

O contato com William aconteceu nos corredores da escola que 

frequentou durante o Ensino Médio. Apesar de ter concluído o Ensino Médio no 

ano anterior, não é difícil encontrá-lo passeando pelos corredores da escola. 

Ele foi descrito pela coordenadora do estabelecimento como aluno exemplar. 

Em um desses encontros, a coordenadora apresentou-nos e logo propomos 

que participasse do presente trabalho, que ele prontamente aceitou. Ele foi o 

primeiro entrevistado do perfil 1. 

Visto que a convivência com a escola é uma constante, sua entrevista 

ocorreu em uma das salas de aula da própria, em um dia em que os alunos 

não estavam presentes. 

William tem 19 anos, passou em Licenciatura em Física no concurso 

vestibular da FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular) do ano de 

2010, logo após concluir o Ensino Médio. 

Seu pai possui o Ensino Fundamental completo e é taxista. Sua mãe 

trabalha como faxineira e tem o Ensino Fundamental incompleto, pois parou de 

estudar na terceira série. Sua irmã mais velha, que ajuda com as contas de 

casa, trabalha como atendente de telemarketing, concluiu o Ensino Médio e 

pensa em fazer uma graduação.  

Sua residência não é próxima, nem da USP, nem da escola onde 

estudou durante todo o Ensino Médio. William reside na região de Perus, zona 

noroeste de São Paulo. Para ele, os alunos que buscam qualidade no ensino 

saem da região, pois  
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[...] o ensino do bairro é bem defasado, os alunos não levam muito a 
sério o ensino, são poucos os que se dedicam, que procuram uma 
educação melhor saem do bairro e vão pra perto do centro, Lapa, Vila 
Leopoldina, essa região (William). 

 

William apresenta-se, então, como um dos alunos que buscou uma 

educação melhor, talvez por investimento dos pais. Durante o Ensino 

Fundamental, provavelmente por conta da pouca idade, que não o permitiria 

percorrer grandes distâncias sozinho, ele estudou em uma escola municipal de 

Perus.  

William declara que conheceu a escola durante o Ensino Médio por meio 

do SENAI, pois foi aprovado em um curso. Sua intenção era estudar em outra 

escola, mas os horários coincidiam; então, optou pela escola que lhe oferecia 

horários compatíveis.  

A escolha de William poderia ser motivada pelos bons resultados que a 

escola atinge em provas como o ENEM, mas o que parece ser marcante em 

seu depoimento é a tentativa de se afastar de sua região em busca de um 

ensino melhor. Por essa razão, qualquer escola do bairro atenderia às suas 

necessidades. 

William frequentou outro cursinho preparatório por dois meses, onde fez 

somente uma revisão das matérias, nada muito aprofundado.  

O curso pretendido por William no ensino superior possuía 2.73 

candidatos por vaga – 711 inscritos para 260 vagas17. Ele já cursa o segundo 

ano e percebe algumas diferenças em relação aos seus colegas.  

 

Tem algumas coisas que você vê que não teve a base, tem outras 
pessoas que fizeram cursinho ou escola particular e não viram desse 
jeito, então, mas é diferente na faculdade do que eu vi no médio e a 
outra pessoa viu ao contrário, eles viram no médio o que tem na 
faculdade e eu não vi. Eu sinto essa diferença, em muitas situações 
(William). 

 

Provavelmente, William está sentindo a diferença que Taís descreveu 

sobre o Ensino Fundamental, ou sua dificuldade pode também ser derivada do 

                                                           
17

 Retirado do site: http://www.fuvest.br/estat/insreg.html?anofuv=2010, no dia 20/02/2012 às 
14h. 
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Ensino Médio cursado em escola pública. Ele parece acreditar que não possui 

o mesmo capital escolar de seus colegas de turma e se sente prejudicado por 

isso. O que apresenta como defasagem pode ser derivado também da baixa 

escolaridade apresentada por seus pais que, por maneiras indiretas, não 

puderam lhe transmitir determinados comportamentos escolares. Apesar 

desses empecilhos, ele conseguiu se destacar entre os pares. Acreditamos que 

este destaque seja derivado de uma relação diferente com a escola e com o 

conhecimento escolar. 

William afirmou que é apaixonado pela leitura e jogou xadrez por muito 

tempo – só não joga atualmente por falta de tempo. Apresenta uma boa 

relação familiar, quando declara ajudar a mãe nos fins de semana, além de 

estudar. Vemos, então, que é clara a presença de uma ordem moral doméstica, 

como descrito por Lahire (2004, p.25). Tal ordem é imposta pela mãe que cria 

certa rotina para William, como ajudar nas tarefas domésticas. É forte também 

o depoimento de William sobre a questão religiosa. Ele sempre frequenta a 

igreja aos fins de semana. Essa boa relação entre escola e família talvez tenha 

auxiliado nos bons resultados escolares de William. 

Todo seu depoimento leva a crer que esta ordem moral doméstica pode 

ter conduzido William ao “sucesso escolar”: a descrição positiva da 

coordenadora da escola onde estudou no Ensino Médio, a aprovação para o 

curso do SENAI e, finalmente, a aprovação no concurso vestibular. Assim, o 

desenvolvimento de algo objetivo, das posições afirmativas quanto ao seu 

rendimento na escola, teriam contribuído para que William buscasse algo 

distante da realidade de sua família e de seus pares. 

A localização de sua residência também parece não ter se tornado um 

empecilho para William atingir seus objetivos. Como Bourdieu pontua (2001, p. 

48), o fato de possuir somente uma irmã mais velha pode ter auxiliado William 

nesse processo, pois o investimento familiar – dada a inexistência de outros 

irmãos – seria maior sobre ele. 
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MÁRCIO  

Contactamos com Márcio por meio de William. Márcio e William foram 

aprovados no mesmo ano e curso no concurso vestibular da USP. As 

familiaridades entre suas trajetórias terminam aqui. Isto porque Márcio estudou 

durante todo o Ensino Fundamental em uma escola privada e frequentou o 

Cursinho Alpha. Márcio é o segundo entrevistado do perfil 2. 

Márcio nos contou que não teve problemas durante a primeira fase do 

Ensino Fundamental – da primeira à quarta série. Seus problemas surgiram a 

partir da quinta série. Ele falou que não era um bom aluno. Disse que não 

gostava das pessoas com quem estudava e não entendia o comportamento 

delas, que só valorizavam status e dinheiro e isso o desestimulava a estudar. 

Ele acredita que por essa razão só tirava notas baixas. 

Foi por decisão própria que resolveu estudar em uma escola pública do 

Ensino Médio, mas lá encontrou uma realidade completamente diferente. O 

ambiente, no entanto, foi melhor para Márcio. Lá, ele percebeu que podia 

estudar e começou a fazer isso. Estudava muito e logo começou a tirar boas 

notas. Ele percebeu que era capaz: “[...] eu sempre pensei que isso não era pra 

mim [a universidade] e foi na escola pública que eu consegui estudar e pensei 

eu posso conseguir uma universidade boa” (Márcio). 

Márcio passou por outras experiências negativas durante o Ensino 

Fundamental. Um de seus desejos – quando concluiu o Ensino Fundamental – 

era passar em um ”vestibulinho” de uma escola com ensino técnico, desejo 

esse que não realizou e, provavelmente, por essa razão, não acreditou que 

poderia passar no concurso vestibular de uma universidade pública. 

Sua opinião sobre o próprio desempenho só melhorou quando ele fez 

um simulado do concurso vestibular para a prova da USP e foi bem. Durante o 

Ensino Médio, Márcio também se tornou amigo de um garoto que tinha bom 

desempenho escolar, Artur, que o auxiliou nessa fase. Foi Artur quem 

comentou sobre a prova de seleção do Cursinho Alpha e o estimulou a 

matricular-se.  

Como o sonho de Márcio era passar na USP, ele acreditava que o 

cursinho o auxiliaria. Márcio e Artur foram bem, no processo seletivo do 
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Cursinho Alpha. Por ter ido muito bem, na prova, não passou por entrevistas, 

nem ele, nem Artur. 

É oportuno lembrar que o coordenador do curso Alpha afirmou que 

todos os alunos passavam por uma entrevista com dois professores e, ainda, 

que o padrão de aluno buscado estava mais relacionado a um plano concreto 

de estudar. O que podemos concluir quando ouvimos um egresso do cursinho 

dizendo que ele e o amigo não foram submetidos a entrevistas por causa das 

boas notas nas provas?    

Aqui voltamos à história de Márcio. Ele nos contou que, 

simultaneamente ao Cursinho Alpha, matriculou-se em outro cursinho popular – 

em uma universidade estadual, e que só tinha aulas aos sábados. Pela atitude 

de Márcio, percebemos que ele não acreditava possuir conhecimentos 

necessários para passar no vestibular – provavelmente, devido às suas 

experiências negativas no Ensino Fundamental. Acreditamos que esse moral 

voltou a subir quando ele conseguiu passar pelo processo de seleção do 

Cursinho Alpha. 

Mesmo assim, Márcio não acreditava no seu potencial, por isso se 

inscreveu em um curso de italiano. À mesma época, Márcio treinava judô:  

 

[...] o judô também me ajudou pra caramba porque ele me deu um 
certo amadurecimento, porque eu nunca sofri nenhum tipo de 
discriminação nem preconceito no judô [...] Como eu sempre fiz judô 
em centros comunitários, era um pessoal bem mais humilde, e era um 
pessoal bem mais carente também e o judô me ajudou muito também 
a amadurecer, porque eles dizem que você é o único meio para 
alcançar seu objetivo, dos objetivos que você tem. E eu coloquei isso 
na minha cabeça [...] (Márcio). 

 

Márcio, que estava concluindo o Ensino Médio, naquele ano, tinha 

múltiplas tarefas. Frequentava a escola pela manhã, à tarde, alternava entre 

judô e italiano, estudava no Cursinho Alpha à noite e, aos sábados, ia ao outro 

cursinho. Dedicava todo o seu tempo livre ao estudo e, quando o fim do ano se 

aproximou, estava sobrecarregado: “[...] lá pra novembro, que eu falei ‘Não, eu 

tenho que parar! ’ Eu fiz uma prova de matemática na qual eu sabia todas as 

questões eu não tirei nem quatro, e eu sabia de cabeça aquilo” (Márcio). 
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A escolha do curso para o qual faria a prova da USP foi auxiliada por 

seu professor de Física no Cursinho Alpha. Quando Márcio entrou no referido 

cursinho, seu objetivo era passar em engenharia. A mudança de ideia foi 

motivada por informações sobre o curso, que ele pensava não atender às suas 

necessidades. 

Márcio, como William, passou em Licenciatura em Física na USP. O 

curso apresentava 2.73 na relação candidato/vaga – 711 inscritos para 260 

vagas.  

Márcio nos contou que, apesar de frequentar dois cursinhos 

simultaneamente e conclui o Ensino Médio, não estava preparado para a 

prova. 

 

Dai eu prestei o vestibular, no vestibular eu fui bem na primeira fase, 
não fui tão bem quanto eu fui no segundo ano, por incrível que 
pareça, tirei em torno de quarenta e nove ou cinquenta. Daí eu fui pra 
segunda fase, no primeiro dia eu fui bem, no segundo dia eu já fui 
mal, no terceiro dia já tava mal pra caramba, com a autoestima lá em 
baixo. Daí eu quase entrei em depressão até chegar o resultado. E aí 
eu nunca passei em nada, para ser sincero, porque eu luto judô, já 
disputei vários campeonatos e eu nunca ganhei, o instituto Paula 
Souza eu também não consegui pegar, então eu pensei: “Eu acho 
que não é dessa vez ainda, acho que eu não nasci pra isso!” e fui lá e 
vi meu nome na lista lá. Ai eu falei “Meu eu não acredito!” e foi bem 
legal, foi uma grande conquista, eu realizei meu sonho, de ter uma 
coisa tão grande assim, mas foi um momento superimportante da 
minha vida (Márcio). 

 

 Percebemos em Márcio uma desqualificação de sua figura, a exemplo 

do que afirma Bourdieu (2001, p. 49): 

 

[o]s psicólogos observam que o nível de aspiração dos indivíduos se 
determina, em grande parte, em referências às probabilidades 
(intuitivamente estimadas através dos sucessos ou das derrotas 
anteriores) de atingir o alvo visado: ‘Aquele que vence’, escreve 
Lewin, ‘situa seu próximo alvo um pouco (mas não muito) acima de 
seu ultimo êxito’. 

 

Márcio parecia apresentar um moral baixo, e os resultados positivos – 

aprovação no processo seletivo do cursinho e concurso vestibular da USP – 

alteraram seus planos. Márcio transferiu-se para o bacharelado, pois achava 

que assim poderia desenvolver pesquisas. Hoje pensa em fazer mestrado, 
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doutorado e conhecer o CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire) – importante e renomado instituto de Física que fica na Suíça.  

Vimos, então, que Márcio estudou em uma escola privada durante todo 

o Ensino Fundamental. Ele é filho único e tal condição, provavelmente, o 

auxiliou a passar por todas essas fases, uma vez que o investimento familiar 

está inteiramente concentrado em seu futuro.  

Os pais de Márcio concluíram o Ensino Médio e fizeram dois anos do 

curso de economia em uma universidade privada, mas não a concluíram. O 

dois são corretores de imóveis. Na família de Márcio, somente dois tios 

prolongaram os estudos: um tio afastado é psiquiatra e uma tia, formada em 

biologia, trabalhou um tempo como professora e hoje dirige um caminhão. 

Isso nos mostra que Márcio possuía experiências familiares positivas 

com o ensino, o que pode tê-lo influenciado a continuar os estudos, apesar 

dessa baixa autoestima com relação à escola e aos seus resultados. Para ele, 

a passagem pelo Cursinho Alpha foi essencial:  

 

[...] eu achei muito legal a ideia dos professores se preocuparem com 
você do jeito que eles se preocupam e ao mesmo tempo mostrar pra 
você que você tem que se virar sozinho, e eles conseguiram fazer as 
duas coisas muito bem. Sobrecarregavam a gente de tarefa pra deixar a 
gente no limite, sempre conversando com a gente, é uma coisa muito 
boa, eu acho que todos os alunos deveriam ter uma chance de conhecer 
um ambiente como o Cursinho Alpha. Foi a primeira vez que eu senti 
prazer em estudar, eles me ensinaram, na verdade, eu nunca consegui 
estudar em casa, eu só consegui estudar em casa no final do ano que eu ia 
lá no Alpha estudar porque em casa não dava. É uma experiência que todos 
deviam ter assim, porque é muito agradável, uma coisa que abre muito os 
horizontes, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. [...] me 
ajudou a passar, é uma coisa que foi assim [...] E teve coisa que ficou 
gravada no DNA assim, que eu nunca vou esquecer (Márcio. Grifos 
nossos). 
 

Ressaltamos algumas partes da fala de Márcio porque reconhecemos 

informações fornecidas pelo coordenador do Cursinho Alpha: as intenções do 

cursinho estariam mais voltadas para “ensiná-los a estudar por conta própria”. 

Não podemos deixar de destacar aqui que, apesar de todo o esforço e 

dedicação apresentados por Márcio, ele pertence à classe média baixa e seus 

pais poderiam custear seu acesso aos cursinhos vestibulares privados, o que, 

provavelmente, não ocorreria com seu colega de turma, William. 
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ÉRICA 

Érica é aluna do perfil 1. Sua entrevista foi uma das mais curtas devido à 

sua timidez. Mesmo assim, conseguimos informações que podem ajudar a 

explicar o prolongamento dos seus estudos até o ensino superior. 

Ela estudou somente o primeiro ano do Ensino Fundamental em uma 

escola privada, o restante cursou no ensino público. Ela nos disse que estudou 

bastante até a sexta série do Ensino Fundamental. Daí, mudou-se para a zona 

leste, e seu ensino decaiu.  

 

A escola não era boa. Eu fiz a sétima e a oitava lá, era aquela escola 
ainda, das seis às sete da noite, ai nunca tinha aula, nunca tinha 
professor. A sétima e a oitava foram as piores, na verdade a minha 
oitava ainda foi melhor no final do ano porque eu prestei vestibular 
para um curso técnico, em Barueri, ai pra eu passar eu inverti todas 
as minha matérias, eu troquei, fiz uma semana só de matemática e 
uma semana só de português, pra recuperar esse foi o ano que eu 

perdi. E eu passei desse jeito. (Érica).  
 

Ela nos contou que foi aprovada em um curso técnico, mas não pode 

frequentá-lo porque sua família se mudou para a Vila Leopoldina, bairro de 

classe média de São Paulo. Foi, então, transferida para uma escola da região 

de sua casa. 

Teve bom rendimento escolar no primeiro e segundo ano do Ensino 

Médio. No terceiro ano, foi separada de suas amigas e não quis mais estudar. 

Só voltou a se preocupar com isso no fim do ano, pois queria participar dos 

concursos vestibulares.  

 

Ah, eu sempre quis passar em uma faculdade. [...] Eu resolvi prestar 
faculdade pública, para deixar meus pais mais orgulhosos e tal, só 
porque de casa eu fui a primeira.[...] Porque sempre que eu queria 
fazer uma coisa eu corria atrás, que nem o instituto lá, eu estudei e 
tal, e fiquei nervosa [...] Ai quando eu fui fazer a prova eu tava muito 
nervosa, agora a Unesp foi mais de boa porque eu que escolhi, eu 
prestei o Mackenzie também. Passei, mas na quinta chamada e eu já 
tava lá na Unesp. Enfim. (Érica) 
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Érica passou em Turismo na Unesp, por meio do vestibular realizado em 

dezembro de 2011. Eram 219 inscritos para 40 vagas, a relação c/v era de 

5,518. Temos que considerar que este não era o curso com a concorrência mais 

baixa, pois Letras (Licenciatura/matutino) apresentava a relação c/v de 1,8. 

Assim, podemos pensar que a relação c/v não motivou Érica a prestar o curso. 

Provavelmente, ela estava confiante com seus bons resultados. Foi aprovada, 

no fim do Ensino Fundamental, em uma prova para um curso técnico e não 

reprovou em nenhum dos anos em que esteve na escola.  

Mas Érica, sem perceber, apontou uma razão relevante. Ela possui uma 

tia que é diretora em uma escola da rede estadual. Essa tia a estimula e cobra 

bastante nos estudos. Foi, inclusive, a tia que a forçou a fazer o processo 

seletivo da escola técnica e desejava que fosse para uma universidade 

estadual.  

 

[...]eu tenho uma pressão muito forte da minha tia, ela pega muito no 
meu pé. De casa eu sou a única que estuda, assim, “Você tem que 
passar e não sei o que” [...] e ela me ensinou a ler com quatro anos. 
Então ela ficava ali no meu pé, e sempre foi assim, eu acho que por 
ela ver que quem tinha mais interesse em buscar as coisas era eu ai 
que ela forçou mais, também a prova lá. A minha mãe ela é muito 
assim, pra ela é indiferente, tanto é que a minha irmã, era muito 
desligada, mas agora que eles tão morando perto da minha tia, ela 
fica mais no pé dela, que ela precisa estudar e tal, e ela tá pensando 
até em fazer faculdade pública também, já mudou o pensamento 
(Érica). 

 

Na fala de Érica, percebemos a importância da tia em sua formação. 

Érica tem dois irmãos, um mais velho, que é casado, estava fazendo 

Administração em uma universidade particular, mas desistiu no meio do curso. 

A irmã mais nova está no primeiro ano do Ensino Médio, pois reprovou no ano 

passado. 

Seus pais são uma influência a ser considerada. Apesar de Érica 

acreditar que seus pais desejavam essa aprovação no vestibular, o que ela nos 

contou, durante a entrevista, é contraditório, pois a mãe parece não se importar 
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 Estas informações foram retiradas do site: 
http://www.vunesp.com.br/vnsp1108/candvaga_2410.pdf em 04/06/2012, às 14h. 
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e não a estimula. O pai deseja que ela abandone a faculdade porque sente sua 

falta.  

Consideremos, em primeiro lugar, a formação de seus pais. O pai de 

Érica chegou a frequentar o ensino superior em uma universidade privada. 

Fazia Análise de Sistemas, mas abandonou, como o irmão de Érica. A mãe 

tem o Ensino Médio completo – chamado, em seu tempo, de magistério. O pai 

montou uma microempresa, e a mãe é dona de casa. 

Os pais não buscaram o ensino superior. A mãe, como a própria 

entrevistada declarou, “é muito assim, pra ela é indiferente [...]” (Érica). 

Possivelmente, não se importaria, inclusive, se ela não tivesse passado no 

vestibular. O pai é um caso típico da herança discutida por Boudieu (1997). Ele 

deseja que a filha estude e tenha uma formação melhor que a dele, mas se 

sente traído. Érica disse que ele pede que desista da faculdade e volte para 

casa, que sente saudades, que a faculdade está afastando a filha de casa e 

não é um bom caminho. À Érica parece restar somente o apoio da tia: “ela que 

dá um empurrão na família, só não funcionou muito bem com o meu irmão. 

Mas comigo funcionou, eu tô lá!” (Érica). 

 

 

 GABRIELA 

 

A entrevista com Gabriela foi o oposto da que tivemos com Érica, apesar 

de as duas terem estudado na mesma escola, em anos diferentes. Gabriela 

tem uma visão muito clara de sua formação e de todo o processo pelo qual 

passou durante a estada no Ensino Fundamental e Médio. Sua fala reflete o 

investimento dos seus pais, principalmente por sua mãe: 

 

[a] minha mãe ela assim, por mais que ela só tenha Ensino Médio 
completo parece que ela faz faculdade com a gente, é incrível, 
porque ela quer saber. [...] A minha mãe só fez o Ensino Médio, mas 
ela sempre teve uma sede assim por conhecimento. Tanto que ela 
não se atém à realidade só dela, tipo de ficar em casa. Ela tá sempre 
lendo sempre muitas coisas, muitas noticias, tá sempre lendo muitas 
coisas, ela estuda [...] Conhecimentos gerais ela sabe muito mais que 
eu, mas ela, eu sei que ela sempre sonhou, na verdade ela sempre 
sonhou em fazer uma faculdade, mas... Então a realidade dela, ela 
nunca conseguiu ter. Porque o meu avô, eles são do interior de São 
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Paulo, ele trabalhava na lavoura essas coisas, então ele achava que 
mulher só tinha que estudar até a quarta série e minha mãe bateu o 
pé e “Não, eu vou fazer até a oitava série!”, ai ela fez até a oitava 
série e falou: “Não, eu tenho que fazer pelo menos até o Ensino 
Médio completo!”. E ai ela fez supletivo. Meu avô pegava tanto no pé 
dela que ela acabou fazendo supletivo, ela fez um supletivo e teve um 
Ensino Médio completo.[...] Da minha mãe eu acho que é 
basicamente isso, ela não tem faculdade, mas eu acho que ela tem 
é... Tipo uma coisa que falta em muitos pais hoje em dia né, que é 
além de acreditar, ela buscar, ela busca o conhecimento de alguma 
maneira, de alguma forma e ela realmente ela tem (Gabriela). 

 

A mãe é figura central na trajetória de Gabriela e de sua irmã gêmea, 

pois, mesmo não cursando o ensino superior, passou para suas filhas uma 

ordem moral doméstica. Além disso, a família de Gabriela possuía formas 

familiares de cultura escrita, que fica representada na fala de Gabriela sobre a 

mãe, sempre buscando novas informações. A seguir, vemos representada, na 

fala de Gabriela, o que chamamos de ordem moral doméstica:  

 

[...] minha mãe e meu pai sempre ficaram em cima da gente: “Não, 
olha, tem que estudar!”, “Tem lição de casa”, “Vem cá, a gente faz 
junto”. Minha mãe sempre fazia junto. Olha, então o legal é que hoje 
eu tenho consciência disso, na época eu não tinha, ela não fazia a 
lição de casa pra gente, ela fazia com a gente, “O que tá pedindo 
aqui?”, ela sempre fez a gente pensar, principalmente eu acho que é 
por causa disso, porque ela sempre se dedicou e fez com a gente as 
coisas que a gente acabou criando essa, sei lá, esse hábito de 
estudar. Porque, na verdade, quando você é criança você não tem 
isso: “Não eu vou estudar porque eu quero ser alguém na vida!” 
Desde criança a gente sempre estudava, mas era sempre porque 
meu pai e minha mãe ficavam no pé, “Tem lição de casa? Então 
vamo lá, vamo senta, vamo fazê!” Enquanto minha mãe fazia a janta 
e eu e minha irmã a gente fazia a lição de casa junto (Gabriela). 

 

A mãe estimulou e criou as disposições necessárias para que as filhas 

não desenvolvessem divergências entre sua casa e a escola. Esses dois 

lugares por onde passaram durante a infância, traziam-lhes regularidade e 

disciplina. Eram lugares com uma configuração muito próxima, o que 

provavelmente as auxiliou nos estudos. Gabriela estava disposta a receber o 

que os pais tinham a oferecer, e essa transmissão de capital cultural e social foi 

aceita, tanto por Gabriela quanto por sua irmã gêmea. Esse fato nos auxilia a 

compreender a razão de as duas terem sucesso em concursos vestibulares de 

universidades públicas. 
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 Gabriela foi aprovada no vestibular da Unesp, realizado em dezembro 

de 2008, para o curso Ciências Biológicas (Bacharel – Gerenciamento Costeiro 

ou Biologia Marinha). Haviam 881 inscritos para 40 vagas, a relação c/v era de 

22,0.19 De todos os alunos analisados até o momento, é possível ver que o 

curso que Gabriela escolheu é o mais concorrido. Ela participou também dos 

concursos vestibulares da Unicamp e USP. Não conseguiu ser aprovada em 

nenhum dos dois. 

Gabriela sempre morou na mesma casa, no subdistrito da Lapa, região 

centro-oeste de São Paulo e próximo das escolas públicas onde ela cursou o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Esse pode ser outro fator que auxiliou 

Gabriela nos bons resultados. Sua casa possuía boas condições e disposições 

econômicas. Sua mãe trabalhou durante muito tempo como distribuidora de 

remédios, mas se aposentou e hoje tem uma loja de artesanato com as irmãs. 

Seu pai já trabalhou como corretor de imóveis e em uma distribuidora de livros. 

Hoje, trabalha como eletricista em sua própria empresa. 

Na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, Gabriela e 

sua irmã também fizeram – como William, Márcio e Érica – uma prova de 

seleção para o Ensino Médio técnico, mas não passaram. Ela acredita que ter 

continuado na escola, durante o Ensino Médio, onde havia concluído o Ensino 

Fundamental, foi bom. Tinha bons professores que a ajudaram a decidir a 

carreira seguir. Gabriela estudou na mesma escola que William, Taís e Érica. 

Acreditamos que essa proximidade possa nos orientar a compreender os 

processos vividos pelos alunos, já que tiveram um Ensino Médio similar – 

mesma escola e, praticamente, os mesmos professores.  

 A escolha pela carreira surgiu de uma conversa entre Gabriela e a 

diretora da escola. Ela contou à diretora que pretendia fazer Pedagogia e foi 

orientada a pensar em uma matéria com a qual tivesse facilidade. Por esse 

critério de escolha, suas possibilidades de trabalho futuro aumentariam.  

Para atingir seu objetivo, Gabriela se matriculou em um cursinho de 

renome, que ficava na região próxima a sua casa. Ela frequentava as aulas de 

manhã, na escola estadual, e passava as tardes e as noites estudando no 
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 Informações retiradas do site: http://www.vunesp.com.br/pesquisaUnesp/relatorios/2008.pdf 



73 
 

cursinho. Seu esforço e a passagem pelo cursinho parecem ter sido as grandes 

influências de seu sucesso no vestibular.  

Vemos, portanto, que ficou evidente em todas as entrevistas, mas 

Gabriela expressou a situação de uma maneira clara:  

 

[...] a educação no Brasil ninguém leva a sério hoje em dia a 
educação no Brasil e poxa, eu queria muito mudar essa realidade, até 
porque era um pouco da minha realidade né. Tudo bem que a minha 
realidade era um pouco diferente, porque eu sempre me esforcei 
mais, mas eu sempre falava: “Poxa, porque as pessoas são tão 
acomodadas? [...] Eu queria trabalhar em coisa pública, tipo creche, 
EMEI, essas coisas assim. Eu queria essas escolas assim, filhinho de 
papai? Eu não queria trabalhar com filhinho de papai não, eu quero 
trabalhar com coisa pública, quero fazer a diferença. (Gabriela). 

 

Para Gabriela, passar no vestibular foi resultado somente de seu 

trabalho. Ela acredita que é esta a questão primordial, a vontade que os alunos 

têm de estudar. Além disso, ela parece identificar-se como pertencente às 

classes populares, porque estudou em uma escola pública. Quando 

conversamos com Gabriela e vimos os investimentos feitos por seus pais – 

inclusive financeiros –, não podemos supor que ela pertencesse à classe 

popular. Se não fosse aprovada no exame vestibular – ela afirmou –, teria se 

matriculado novamente no cursinho privado. Sua irmã não passou no vestibular 

e seu pai pôde pagar mais um ano de cursinho privado. 

Ao fim de nossa conversa, Gabriela desabafou, e sua fala reflete o 

mesmo raciocínio feito por William, sobre o acesso dos alunos de escola 

pública às universidades públicas: 

 

[a] gente fala que universidade pública é pra elite, e realmente é, 
porque que nem, na minha sala, quem fez escola pública são 
pouquíssimos, a maioria fez escola particular e fez cursinho. Então, 
tanto que as pessoas assim, na minha sala, são dois ou três que 
vieram de escola pública. Mas que vieram de escola pública e sei lá, 
eu fiz um ano de cursinho, com a escola e uma amiga minha, que 
divide apartamento comigo, também veio de escola pública, só que 
ela fez dois anos de cursinho para passar (Gabriela).  

 

Nesse ponto, com base nas entrevistas de Gabriela e William, 

questionamos se o Ensino Médio público tem alguma influência no sucesso 

desses jovens. Acreditamos que a maior influência na formação destes jovens 

(Gabriela e William) não foi, necessariamente, a escola, pois se eles não 
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vivenciassem uma ordem moral doméstica próxima ao que é proposto na 

escola não se adaptariam e não teriam conseguido os resultados escolares 

positivos que culminaram com a aprovação em vestibulares de universidades 

públicas.  

 

 

GUSTAVO 

 

O contato com Gustavo ocorreu por meio das redes sociais. 

Conhecíamos devido ao seu bom resultado no vestibular da USP. Em sua sala 

– no terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública da região centro-

oeste – havia 30 alunos, e ele foi o único a ser aprovado no vestibular de uma 

universidade pública.  

Conforme afirmamos, nos procedimentos de pesquisa, Gustavo 

descende de uma família de japoneses. Ressaltamos este fato porque a 

influência do pai, nos hábitos culturais e nas escolhas de carreira é perceptível 

em toda a sua fala. 

Os pais de Gustavo concluíram o ensino superior. O pai cursou 

economia, a mãe estudou banco de dados – hoje conhecido como análise de 

sistemas. A mãe também fez pós-graduação em sua área de formação. Hoje, o 

pai trabalha como operário no Japão, a mãe é analista de sistemas na CAIXA, 

banco federal.  

Gustavo tem 20 anos. Tem dois irmãos, um mais velho de 21 anos, que 

está terminando a faculdade em Gestão de Turismo, e uma irmã com nove 

anos.  

Gustavo estudou em um colégio privado próximo a sua casa. Disse que 

até a quinta série o ensino era bom, mas começou a decair (imaginamos que 

ele se refira ao ensino e às condições econômicas da escola). Foi nessa 

mesma escola que Gustavo concluiu o Ensino Fundamental. 

Gustavo foi mais um, dos sujeitos entrevistados, que se inscreveu para a 

prova de seleção das escolas técnicas de Ensino Médio da cidade de São 

Paulo e, como Érica, foi aprovado. A diferença entre Érica e Gustavo é que ele 
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estudou durante um ano e meio nesta escola. Érica, por causa da mudança 

repentina de sua família para outro bairro, teve que se matricular em outra 

escola.  

Durante esse período, Gustavo passou por problemas disciplinares na 

escola: 

 

[..] a gente, eu e uns amigos da minha sala, a gente tinha um blog, 
né?. A gente meio que tirava uma onda com os professores, tinha uns 
que xingavam os professores lá, e não sei o quê, mas eu deixava 
eles por eles (por conta própria). Eu não xinguei ninguém, eu 
brincava, inventava uma biografia para o professor, só que era coisa, 
realmente absurda né, então eu não achei que fosse dar problema. 
Só que aí acabou dando e aí eles me extirparam de lá (Gustavo). 

 

O ensino na escola técnica, para Gustavo, não era superior ao que 

recebeu na metade do segundo e terceiro ano, onde estudou em uma escola 

pública. Ele afirma que gostava da escola: 

 

[...] apesar de ter uns professores muito arrogantes, tinha professores 
que eram realmente bons, sabe, eles ensinavam bem. É lógico, 
também tinha professor também que você olhava e pensava: “Esse 
cara não devia estar aqui!”, mas também... Você via que ele sabia o 
conteúdo, mas não tinha disposição para passar, não era nem que 
não sabia o conteúdo, é que não tinha disposição para passar.  
 
E aí eu fui para escola estadual, eu gostei muito de lá também, 
porque os professores eram muito esforçados, sabe? Ao contrário da 

escola técnica
20

, que você via que tinha professor que sabia bastante, 

mas que não tinham vontade de passar, os professores de lá, sabiam 
e queriam passar para os alunos (Gustavo). 

 

A exemplo de Márcio, Gustavo apresentou diferenças culturais com os 

outros alunos do ensino público. Eles escutavam músicas que ele não 

aprovava e que desvalorizavam o trabalho dos professores. 

Gustavo foi aprovado no vestibular da USP, realizado em dezembro de 

2010 no curso de Letras. Eram 3.234 inscritos para 849 vagas, a relação c/v 

era de 3,8121.   

                                                           
20

 As palavras em itálico correspondem o nome das escolas por onde Gustavo passou. 
21

 Dados retirados do site: http://www.fuvest.br/estat/insreg.html?anofuv=2010 
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Apesar do curso prestado por Gustavo não ser dos mais concorridos do 

concurso vestibular da USP, ele se tornou o exemplo para a escola, e parecia 

apresentar o modelo de que o ensino público só não traz resultados para quem 

não estuda. A esta opinião dos membros da escola podemos acrescentar, 

conforme dito por Bourdieu, que o sucesso excepcional  

 

[...] de alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo dá uma aparência 
de legitimidade à seleção escolar, e dá credito ao mito da escola libertadora, 
junto aqueles indivíduos que ela mesmo eliminou, fazendo crer que o 
sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons (BOURDIEU, 2001, 
p.59). 

 

Gustavo nos parece esse exemplo perante seus pares e a instituição 

onde concluiu o Ensino Médio. Da mesma forma que William, Érica e Gabriela, 

todos eles apresentam uma história de bons resultados escolares que 

justificaria as suas aprovações nos concursos vestibulares.  

Para Bourdieu e Lahire, não podemos considerar simplesmente o 

empenho dos alunos. As questões familiares também têm, em todos os casos 

apresentados, uma grande influência no resultado. Ele frequentou um curso 

que serve como “reforço” aos estudos, tinha aulas de reforço de matemática – 

que ele disse não ser o seu forte – e de português. Os investimentos 

econômicos dos pais de Gustavo ficam claros em dois momentos: em sua 

passagem pela escola privada e no curso de reforço. É provável que esses 

investimentos, aliados à boa relação que os pais possuem com a escola, 

levaram Gustavo a atingir bons resultados em todos os exames de seleção. 

 No caso de Gustavo, a influência de seus pais é sentida principalmente 

na figura do pai, como ele mesmo afirma: 

 

Eu sempre ia bem, porque eu prestava atenção na aula, chegava em 
casa sempre tinha o meu pai que sempre cobrava. E hoje eu vejo a 
diferença com a minha irmã, ela já não tem um desempenho tão bom 
quanto o meu ou do meu irmão na escola. A presença do meu pai eu 
acho muito importante, porque era todo dia, tipo, pulava da janta para 
assistir tv e ele perguntava, “Fizeram a lição de casa?” e a gente não 
ia mentir pra ele porque no final das contas ele ou minha mãe iam 
olhar a agenda e ia saber, então a gente ia fazer a lição. Eu acho que 
isso ajudou bastante. A gente tenta incentivar ela, a gente, mas acho 
que enquanto ela não tomar consciência sozinha de que precisa 
realmente estudar. Ela faz a lição de casa por fazer, o meu pai fazia e 
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era mais fácil entender porque, às vezes a gente não entendia 
alguma coisa e perguntava pra ele e ele explicava né (Gustavo). 

 

Para Gustavo, sua irmã perde muito com a ausência do pai. Ele acredita 

que essa ausência prejudica o seu desenvolvimento escolar. Em suas falas, 

fica claro o conflito que ele vive com a mãe. Quando era criança, ela o colocou 

em um curso de reforço. Ela mesma não acreditava que ele fosse passar no 

concurso vestibular da USP e o havia orientado a se inscrever em um cursinho. 

 

Eu esfreguei na cara dela, porque era todo dia enchendo o saco, 
“Você não vai estudar?”, e eu queria relaxar em casa né. Ai chegou 
tipo a segunda fase, eu fiz a segunda fase. Depois da segunda fase 
até sair o resultado era todo dia, “Você não vai procurar um cursinho? 
Você não vai atrás de cursinho? Olha vai ficar caro depois!”, ai eu 
olhava pra ela e falava, “Mas não saiu o resultado da segunda fase 
ainda né, porque eu vou procurar cursinho agora!”, e ela falava, “Mas 
você não vai passar!”, hahahaha. Todo dia a mesma coisa. Ai quando 
eu passei é logico que eu ia, a primeira coisa que eu fiz foi “Passei 
viu!!”, só faltou falar um chupa, eu esfreguei na cara dela. Mas ela 
ficou feliz né, tal (Gustavo). 

 

Os pais dão grande valor para a escola e servem de exemplo aos filhos. 

Talvez, por essa razão, o irmão de Gustavo já esteja próximo da conclusão de 

seu curso, no ensino superior, e Gustavo tenha alcançado um bom resultado 

no concurso vestibular da USP.  

Gustavo abandonou o curso no começo deste ano, porque o curso não 

atendia à sua necessidade. Sua intenção era ser correspondente internacional 

no Japão. Durante o curso, ele descobriu que o japonês, formação pretendida 

por Gustavo, poderia ser aprendido em outros lugares e não necessitava da 

formação acadêmica. Por essa razão, Gustavo planejou uma mudança e hoje 

está matriculado em um cursinho preparatório e pretende prestar exame para 

jornalismo. 

Gustavo, que pertence à classe média, está buscando, como seu irmão, 

não ser desclassificado ou, pelo menos, deseja manter a classificação de seus 

pais, que possuem formação no ensino superior  
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ADRIANO 

 

A entrevista com Adriano foi realizada em uma das salas do Cursinho 

Alpha. Ele foi aluno do Cursinho no ano de 2009, portanto, sua entrevista 

refere-se ao perfil 2.  

Adriano tem 21 anos e um irmão de dez anos. A mãe é dona de casa, 

concluiu o Ensino Médio e este ano voltou a estudar. Adriano contou que ela 

está cursando o primeiro ano de Gestão em RH. O pai trabalha desde os 

dezenove anos no Mc’Donalds. Foi galgando posições e hoje, após concluir a 

faculdade de tecnológica no curso de Logística Empresarial, trabalha como 

gerente. 

Adriano estudou durante todo o Ensino Fundamental e Médio em escola 

pública. Até a quarta série, estudou em um colégio na região de Osasco. Em 

seguida, mudou para a região centro-oeste e, por isso, passou a estudar em 

um colégio próximo de sua residência. Quando chegou ao Ensino Médio, teve, 

novamente, que mudar de escola, pois a que estava não possuía esse grau de 

ensino. Este é o único aluno entrevistado que trabalhou durante o Ensino 

Médio e no tempo em que esteve no Cursinho Alpha.  

 

[,,,] o Ensino Médio eu também fiz em escola pública [...]. Foi bem até 
a metade do segundo ano, foi quando eu comecei a trabalhar e ai eu 
tive que mudar para o noturno. Então minhas notas caíram um pouco. 
Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, então eu fiz metade do 
segundo ano e terceiro ano no noturno. [...] trabalhava das oito as 
três e meia. Eu fiquei dois anos lá como jovem aprendiz, de 2007 a 
2009. Então, pegou final do meu Ensino Médio e meu ano aqui no 
Cursinho Alpha. Quando eu fiz o Cursinho Alpha eu já tinha 
terminado o colegial, eu fiz em 2009. Então eu trabalhei 2007 e 2008, 
fazendo o Ensino Médio à noite e 2009 eu trabalhava lá e fazia o 
Cursinho Alpha à noite. Acredito que atrapalhava porque de fato eu 
não tinha muito tempo para estudar, tanto na escola quanto aqui no 
Cursinho Alpha. Aqui no Cursinho Alpha mais porque tinha uma carga 
de estudos muito maior do que no ensino noturno, ele é meio jogado, 
vamos dizer assim. Eu estudava mais por mim. Agora aqui no 
Cursinho Alpha as coisas ficaram mais complicadas porque o tempo 
pra estudar era pouco, eu tinha muita coisa pra fazer e normalmente 
eu ficava acordado até mais tarde quando chegava em casa pra 
poder estudar. À tarde eu não tinha muito tempo pra fazer isso. Foi 
complicado, mas deu certo (Adriano). 

 

O conhecimento sobre o Cursinho Alpha veio por meio de um professor 

da escola de Ensino Médio, o professor de química. Esse professor tinha uma 



79 
 

visão positiva de Adriano, pois o conhecia desde o primeiro ano – época em 

que Adriano estudava de manhã – e lhe disse: “Ah, eu sei que você é um cara 

que não vai parar de estudar por enquanto e tudo mais, veio uma ONG aqui à 

tarde e deixou esse folheto, falou com alguns alunos, dá uma olhada porque eu 

sei que vai ser bom pra você” (Adriano). Adriano não só fez a prova como 

conseguiu convencer duas amigas a se inscreverem também, uma delas 

passou no Cursinho Alpha e hoje está matriculada na Unicamp. 

A visão positiva que o professor possuía com relação a Adriano o levou 

a realizar a prova e a estimular suas amigas a irem com ele. 

Sobre o processo de seleção, percebemos a mesma conduta do Curso 

Alpha, relatada por Márcio:  

 

[...] eu lembro que a segunda fase foi mais difícil, a primeira fase eu 
consegui fazer, me senti bem fazendo, achei que foi tranquilo. A 
segunda fase eu senti mais dificuldade na parte de português, de 
interpretação de texto e tudo mais, redação, eu não me senti muito 
tranquilo. Mas eu passei e eu acho que, na época tinha essas duas 
fases mais uma entrevista, mas eu não passei por essa entrevista por 
algum motivo, passei direto (Adriano).  

 

Adriano não compreendeu o motivo que o levou a passar direto, sem a 

terceira fase do processo de seleção, que seria a entrevista. Se contarmos, 

além de Márcio, Adriano e seu amigo Artur, temos três alunos que não 

passaram pela entrevista. Até que ponto podemos crer que o Cursinho Alpha 

não seleciona seus alunos por meio do mesmo processo das universidades e 

demais provas de seleção?. 

Vemos, demarcada no processo de seleção do cursinho Alpha, a 

possibilidade, dada a poucos, de que tenham acesso ao ensino, mas com a 

condição de possuírem uma determinada gama de conhecimentos ou de serem 

capazes de adquiri-los. Não podemos desconsiderar o fato de os alunos 

entrevistados pertencerem à classe média e não à classe popular, de serem 

indivíduos que, mesmo com dificuldades ou com acesso a bolsas de estudo 

dos cursinhos privados, poderiam buscar o acesso às universidades públicas 

de outras maneiras.  
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Adriano foi aprovado no curso de licenciatura em Física, como Márcio e 

William. Essa coincidência trouxe-nos a possibilidade de analisar como três 

alunos, que possuem diferentes realidades sociais e econômicas, organizaram-

se para passar no mesmo curso. 

No ano em que Adriano foi aprovado, eram 260 vagas para 866 

inscritos. A relação c/v era de 3.3322, não muito distante, portanto, da relação 

c/v de William e Márcio. Por isso, comparamos a trajetória dos três alunos.  

William estudou em escola pública, não frequentou o Cursinho Alpha e 

pertence a uma família de classe popular. Márcio estudou parcialmente, em 

uma escola privada, frequentou o Cursinho Alpha e outro cursinho ao mesmo 

tempo e pertence à classe média. Adriano estudou em escola pública, 

frequentou o Cursinho Alpha, trabalhava durante esse período e também 

pertence à classe popular. Os três obtiveram o que consideramos como 

“sucesso escolar” na mesma universidade e curso, mas por caminhos 

diferentes. 

Esta situação nos leva a questionar a necessidade do Cursinho Alpha e 

a destacar outros pontos que são característicos nos três alunos: boas notas 

durante o Ensino Fundamental I (primário), investimento familiar (mudanças de 

escola e matrícula no ensino privado), além da relação diferenciada de suas 

famílias com a escola. A escola parece ser vista por essas famílias como 

probabilidade real de sucesso e mudança no patamar social, uma 

reclassificação.  

No caso de Adriano, a escola não possibilitou só a ele essa 

reclassificação. Seu pai entrou na faculdade no ano em que se matriculou no 

Cursinho Alpha. Sua mãe, após ver o investimento do filho nos estudos, 

também percebeu que, se desejasse voltar ao mercado de trabalho, o primeiro 

passo seria a universidade: “Ela quer trabalhar, ela vende natura e tudo mais e 

eu acho que o fato de eu estar estudando em casa a motivou, ela chegou a 

falar isso pra mim” (Adriano). 

A herança, no caso da família de Adriano, possui outro significado. 

Talvez inconscientemente, os pais de Adriano tenham percebido o 
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 Informações retiradas do site: http://www.fuvest.br/estat/insreg.stm?anofuv=2009 
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distanciamento que a formação e futura carreira de seu filho iriam trazer à 

realidade familiar. 

Adriano acredita que o Cursinho Alpha tenha influência em seu bom 

resultado no concurso vestibular da USP:  

 

[aqui] todo mundo é fantástico, sei lá, é impressionante, são amigos 
que eu tenho até hoje, as pessoas que eu convivi aqui, foi um ano 
que eu aprendi muito, evolui muito. Foi um ano muito duro pra mim, 
foi o ano em que eu aprendi a estudar de fato, técnica de estudo, eu 
aprendi a fazer relação entre várias coisas, então pra mim foi muito 
enriquecedor, tudo que eu tenho hoje eu devo muito ao Cursinho 
Alpha (Adriano). 

 

O que o coordenador do Cursinho Alpha ressalta como objetivo a ser 

atingido também é declarado por Adriano. Apesar de sua boa relação com o 

Cursinho, ele também atribui aos seus pais os bons resultados obtidos:  

 

[e]u acho que é a educação que meus pais me deram, eu acho que o 
jeito que eles me criaram, não sei, eu acho que a determinação que 
eu tive, e tudo mais, eu acho que é pelo empenho e como meus pais 
me criaram. Não sei, até pela questão de me dizer que eu não devo 
desistir, por mais que eu, que as coisas sejam difíceis, e de me 
cobrar porque eu tinha que estudar desde pequeno, que era uma 
coisa importante e tudo mais, eu acho que, eles sempre me 
incentivaram quando eu tirava boas notas e isso. Não que eles me 
recompensassem, mas era algo que era legal porque eles mostravam 
que era importante isso e eu aprendi com eles que era importante 
estudar (Adriano). 

 

Ele já possuía a base que lhe foi dada no Ensino Fundamental I (de 

primeira à quarta série), mas o Cursinho Alpha aperfeiçoou esta base e 

possibilitou sua entrada: 

 

[...] quando eu tava no terceiro ano do EM, eu prestei a Fuvest por causa da 
minha professora de matemática [...] Quando eu cheguei na segunda fase 
eu vi, na prova de matemática eu não consegui responder nenhuma 
questão, até escrevi um texto pra pessoa que ia corrigir, falando “Eu acho 
um absurdo, eu que faço escola pública desde pequeno não tenho a base 
para fazer essa prova de uma universidade pública" e quando saiu a nota 
eu vi que tinha zerado em matemática e eu tava prestando estatística, ai eu 
falei “Tem alguma coisa errada”, então eu acho que a minha base de 
matemática, por mais que eu sempre tenha gostado de matemática, desde 
pequeno, o que eu precisava eu acho que eu retomei tudo aqui (no 
Cursinho Alpha). Eu acho que eu tinha uma boa base, mas ela não era o 
mínimo suficiente, por exemplo, pra acertar uma questão (Adriano). 
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A escolha de seu curso também foi por influência do professor de Física 

do Cursinho Alpha: “Sabe, eu aprendi muito nas aulas dele, o jeito que ele 

lidava com as pessoas, o jeito como ele ensinava, me deu muito ânimo, e eu 

pensei, ‘Eu preciso fazer alguma coisa do tipo!’” (Adriano).  

A decisão tomada por Adriano foi a mesma de Márcio. Adriano ainda 

pretende continuar nessa área, de licenciatura, e intenciona fazer um mestrado, 

desenvolvendo o uso dos videogames, voltando-os para o ensino das ciências 

naturais. 

 

 

DOUGLAS 

Nossa última entrevista, com Douglas, foi realizada no mesmo dia que a 

do Adriano. Ele foi aluno do Cursinho Alpha em 2011. Tem 18 anos e três 

irmãos, dois são filhos somente de seu pai. 

  

É que assim, minha família é muito pouco peculiar assim, porque eu 
tenho dezoito anos, mas o meu pai tem 82. Ai os meus irmãos mais 
velhos são bem mais velhos que eu assim, o meu irmão mais velho 
tem 56, o outro tem 40 e pouco e tem o outro que tem 22, vai fazer 
22. O meu irmão mais velho ele fez uma faculdade particular, que eu 
não sei, eu sei que hoje ele dá aula lá, mas o meu outro irmão ele 
optou por não fazer assim, mas ele fez diversos cursos, essas coisas 
e tal, ele conseguiu tipo, alguma coisa. E o meu outro irmão ele só 
trabalha assim. Ele terminou o Ensino Médio e continuou trabalhando 
assim, mora comigo (Douglas). 

 

Douglas hesitou um pouco para falar sobre as suas configurações 

familiares. Posteriormente, contou-nos sobre a história de seu pai,  

 

Ele foi expulso da terceira série do primário por incapacidade de 
aprender. Mas a história dele é muito bonita. Porque naquela época a 
escola repetia e tal e ele tava com treze anos e tava na terceira série 
ainda e ai quando eles não conseguiam mais achar uma solução pra 
ele, expulsaram ele da escola né.  E ai ele começou a buscar 
conhecimento de outras formas e tal, ele é envolvido com a parte de 
desenho, essas coisas. Ai ele cresceu e tal, começou, chegou a, ele 
tinha um programa na TV Cultura, acho que na década de setenta, 
que ele dava aula de desenho assim, e ele tinha essa escola de 
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desenho, ele ainda tem né. Ai ele formou alguns profissionais na área 
de publicidade mais (Douglas). 

 

O pai de Douglas reflete aquela realidade apontada por Patto (2000, 

p.191), onde 71% das crianças, na década de 30 do século passado, não 

frequentavam a escola. O pai teve que buscar outros caminhos que não 

estavam ligados originalmente à formação escolar para entrar no mercado de 

trabalho, 

 

Pai e mãe analfabeto assim, e tinha dez irmãos, assim, e como que 
você vai fazer alguma coisa? Aí ele foi lutando, correndo atrás, tipo 
ele trabalhava na prefeitura e começou a tipo, mesmo trabalhando ele 
continuava com esse sonho dele, no começo ele desenhava em, fazia 
história em quadrinho em calçada, pegava um tijolo e desenhava na 
calçada. Ai ele ficou desenhando, desenhando, desenhando, chegou 
a fazer uns cursos, essas coisas e ele levou pra vida toda assim, e 
ele começou a dar aula, assim. Eu não sei muito bem, mas ele foi pra 
TV Cultura, trabalhava lá dentro, ele fazia tipo, sabe quando termina o 
programa e passa aqueles letreiros assim? Eles faziam tudo à mão, 
dai ele fazia, eles faziam um negócio de propaganda lá e tal e ai eles 
decidiram fazer um programa lá, durou uns anos até, mas ai ele 
acabou brigando lá dentro mas continuou com a escola dele, aí ele 
dava aula, tipo, ele dá aula pra muita gente assim. E assim, ele dava 
uma noção de arte, mas tipo encaminhava a pessoa para o mercado 
de trabalho assim, da área de publicidade (Douglas). 

 

Seus pais conheceram-se na escola de desenho que o pai possui. A 

mãe não concluiu o Ensino Médio, mas foi aluna do seu marido durante esse 

período. 

Douglas sempre estudou em colégio público. No Ensino Fundamental, 

estudou em uma escola municipal, mudou de escola ao fim da terceira série. 

Fez a quarta série do Ensino Fundamental em uma escola, e na quinta série foi 

para outra escola e lá ficou até concluir o Ensino Médio. Ela não possui 

nenhum histórico de reprovação.   

 

[a]cho que o grande problema que eu tinha é que eu tava ali na 
escola, tava sentado ali, nas carteiras, cheio de gente e tal, só que eu 
não sabia o que eu tava fazendo ali, não sabia pra que servia aquilo, 
tipo eu tinha Física e eu não conseguia entender Física e ficava por 
isso mesmo, não sabia para que servia uns determinados tipos de 
conta, ou um determinado tipo de conhecimento, o que ele ia ajudar. 
E ia ajudar no meu crescimento, não só pra passar no vestibular 
assim. Não sabia o que era o conhecimento mesmo assim né 
(Douglas).  
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Douglas participou do projeto do Cursinho Alpha simultaneamente ao 

terceiro ano do Ensino Médio – como Taís e Márcio. Foi aprovado no vestibular 

da Unesp, que possuía 265 inscritos para 50 vagas, a relação c/v era de 5,323. 

Ele foi selecionado também pelo Sisu – o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no 

qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos 

participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem)24 – para uma vaga 

no curso de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  

Quando entrou no Cursinho Alpha, Douglas desejava fazer Medicina 

Veterinária, mas, durante o processo, acabou concentrando seus desejos no 

curso de História.  Do mesmo modo que ocorreu com Márcio e Rafael, o que 

inspirou Douglas foram as aulas do professor de Física. 

O caso de Douglas difere do restante dos alunos porque, para ele, em 

sua relação com seu pai, a negação da herança que este lhe deixava foi clara:  

 

[...] minha mãe sempre me apoiou bastante, o meu pai não, meu pai 
queria que eu fizesse o que os meus irmãos fazem que é essa área 
de publicidade essas coisas, mas eu nunca gostei disso. Ele não 
gostou muito, hoje tá tranquilo assim, mas a princípio ele não gostou. 
Ele ficou meio, mais porque ele achava que eu não tinha que sair 
daquele círculo que tá na minha família, mas eu queria conhecer 
coisas novas então eu sai (Douglas).  

 

Douglas negou a herança deixada por seu pai, que seus três irmãos 

mais velhos aceitaram. Rompeu com a tradição familiar em busca de uma 

reclassificação, uma mudança de padrão.  

Douglas nos disse que se não conseguisse a vaga no Cursinho Alpha 

tentaria uma bolsa em algum cursinho privado, mas que não desistiria. Ele fez 

alguns comentários sobre as experiências que seus amigos passaram nesses 

cursinhos e acreditou que, nesse ponto, residia o diferencial do Cursinho Alpha: 

 

[...] acho que se eu estivesse em outro cursinho ia ser um pouco 
diferente assim, pela experiência dos meus amigos, eu percebi isso. 
Porque eles recebem um turbilhão de informações e tal, é de uma 
maneira que você consegue pegar melhor e tal, mas é mais revisão. 

                                                           
23

 Informação retirada do site: http://www.vunesp.com.br/vnsp1108/candvaga_2410.pdf 
24

 Essa informação é fornecida pelo site de inscrição do Sisu, http://sisu.mec.gov.br/inicial 
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Mas a maioria dos alunos que tão em cursinho vieram de escola 
particular, ou assim, então quem é de escola pública chega lá e fica 
boiando, tem coisa que a gente nunca viu, então não tem como você 
revisar o que você não conhece (Douglas).   

 

Na história de todos os alunos que entrevistamos, é clara a importância 

do ensino que receberam e, especificamente, sobre a forma como esse ensino 

lhes foi transmitido, ao qual eles atribuem parte do seu sucesso. A fala de 

Douglas sobre esse assunto parece-nos importante e tem ligação com nossa 

hipótese: 

 

[...] aqui eles chegaram assim e pegaram a raiz do problema, porque 
que a gente não entendia as coisas assim. Porque a gente chegou e 
o próprio pessoal começou a passar conta de adição, subtração, 
multiplicação, que são simples, e muita gente percebeu que a gente 
tinha muita dificuldade, até nas coisas simples. Então se a gente tinha 
dificuldade nas coisas simples, como é que a gente ia aprender o que 
é mais complexo, então o trabalho que eles fizeram foi de lapidar 
mesmo, preparar a gente para poder receber informação. Então eu 
acho que isso foi todo o diferencial assim, porque se você tem 
conhecimento, mas você não sabe o que faz com o conhecimento, 
não adianta nada (Douglas). 

 

Acreditamos que o termo utilizado por Douglas, lapidar, sirva bem à 

nossa concepção sobre o cursinho.  

Os sujeitos entrevistados para essa pesquisa – tanto do perfil 1 quanto 

do perfil 2 – possuem alguns diferenciais. São o que Bourdieu chamou de 

alunos “super-selecionados”. Passaram por diversas fases, que incluem o 

Ensino Fundamental e Médio, e conseguiram obter padrões de sucesso em 

todos esses processos. Até mesmo Márcio, que passou por alguns problemas, 

durante a segunda fase do Ensino Fundamental, possuía boas notas na 

primeira fase dessa mesma época e, por essa razão, pôde aumentar seus 

desejos para o futuro. 

 

De fato, isso significa que os obstáculos são cumulativos, pois as 
crianças das classes populares e médias que obtêm globalmente 
uma taxa de êxito mais fraca precisam ter um êxito mais forte para 
que sua família e seus professores pensem em fazê-las prosseguir 
seus estudos. [...] Enfim, o principio geral que conduz a superseleção 
das crianças das classes populares e médias estabelece-se assim: as 
crianças dessas classes sociais, que por falta de capital cultural, têm 
menos oportunidades de demonstrar um êxito excepcional devem, 
contudo, demonstrar um êxito excepcional para chegar ao ensino 
secundário (BOURDIEU, 2001, p.50). 
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Se estes alunos são os “super-selecionados” pelo ensino público, 

independentemente de sua classe social, o que o Cursinho Alpha fez para 

esses alunos foi a lapidação de seus conhecimentos, como dissemos na 

Introdução sobre a nossa hipótese – de que o Cursinho Alpha somente 

capacita os que já eram anteriormente capacitados. Por essa razão, a seleção 

serve para auxiliá-los nesse processo. 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho apresentou as trajetórias de alunos egressos do 

Ensino Médio público que conseguiram sucesso no concurso vestibular de 

universidades públicas do Estado de São Paulo. 

Nosso objetivo primordial era compreender como ocorre o acesso dos 

alunos do Cursinho Alpha ao ensino superior. Acreditávamos que, após o 

entendimento dessa parte do processo – que tem relação direta com os 

objetivos do cursinho –, poderíamos desmitificar a concepção de que somente 

os alunos esforçados alcançam o sucesso escolar. 

Buscávamos também compreender se o Cursinho Alpha – que oferece a 

possibilidade de continuação dos estudos aos alunos egressos do ensino 

público – representaria uma forma de apoio para o acesso ao ensino superior. 

Nossa hipótese era a de que o Cursinho Alpha, por causa de seu 

processo seletivo, trabalharia com alunos bem formados na escola e bem 

estruturados, social e economicamente, facilitando, desse modo, a atividade do 

cursinho, levando-os ao considerado sucesso, ou seja, o acesso a uma 

universidade pública. 

Acreditamos ter comprovado a nossa hipótese. Os quatro alunos 

entrevistados possuem certa regularidade de estudo. Dois não estudaram 

durante o Ensino Fundamental em escolas públicas, mas somente um dos 

alunos passou por condições adversas durante a segunda fase do Ensino 

Fundamental (que vai de 5ª à 8ª série). O restante declarou-se bons alunos. 

Dois dos alunos entrevistados afirmaram não ter passado pela última etapa do 

processo de seleção, a entrevista, momento que poderiam comprovar a 

preocupação central dos organizadores do Cursinho Alpha.  

 

Pra te dizer qual é o nosso principal objetivo, não é colocar esses 
alunos na faculdade imediatamente, mas é viabilizar a vida de estudo 
que eles querem ter, e contribuir para que esse projeto de estudo se 
torne viável, para que este projeto de estudo se torne cada vez mais 
forte, se torne cada vez mais rico, esse é o nosso principal objetivo 
(Coordenador do Cursinho Alpha). 
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Esta etapa confirmaria que a posição do Cursinho Alpha estava centrada 

no prolongamento dos estudos dos seus alunos – sem que isso significasse, 

necessariamente, passar no concurso vestibular – e não com os melhores 

colocados no processo de seleção do cursinho.  

No entanto, demonstramos, por meio dos dados das universidades 

públicas – diretamente relacionados à realidade e aos processos do Cursinho 

Alpha –, que, provavelmente, poucos alunos ou ex-alunos de escolas públicas 

terão acesso ao Cursinho Alpha e às universidades públicas. 

Como afirmamos na introdução, a questão do acesso dos alunos de 

escola pública ao ensino superior tem relação direta com fatores que 

ultrapassam o acesso e a seleção. São fatores ligados às características e 

formação familiar dos indivíduos, ao acesso ao conhecimento escolar, à 

percepção e à opinião dos pais em relação à escola, e aos bons resultados que 

estes sujeitos obtiveram em todo o processo escolar. 

Não negamos aqui a influência do cursinho na formação e no sucesso 

dos sujeitos. O cursinho ampliou as suas possibilidades de ascensão social no 

ensino superior e lhes possibilitou escolher a carreira que gostariam de seguir. 

 Esperávamos encontrar, no Cursinho Alpha, uma configuração diferente 

da que nos foi apresentada, com o ensino focado para os concursos 

vestibulares. Contudo, a conversa que tivemos com o coordenador mudou essa 

concepção. O ensino parece estar voltado para a formação escolar, do 

aprender a fazer sozinho, e não, necessariamente, ao decorar conteúdos que 

possam levar a aprovação nos concursos vestibulares. Além disso, para os 

alunos entrevistados que passaram pelo Cursinho Alpha, essa formação foi 

essencial à obtenção de resultados positivos nos concursos vestibulares. Esse 

fato, porém, não descarta nossa hipótese de que essa possibilidade só pode 

existir em virtude das configurações anteriores apresentadas por esses 

sujeitos. 

O referencial teórico utilizado na pesquisa facilitou a análise dos dados e 

também a condução das entrevistas. A teoria relacionada ao volume de 

capitais obtidos por cada sujeito mostrou-nos as possibilidades de ascensão e 

de classificação/reclassificação dos sujeitos.   
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Este estudo, porém, possui limitações de que gostaríamos de ressaltar 

aqui. O Cursinho Alpha recebe 35 alunos por ano. Considerando que o primeiro 

ano de suas atividades foi 2006, sabemos que 210 jovens passaram por suas 

salas. Por essa razão, esclarecemos que a entrevista de quatro jovens 

egressos do cursinho não nos permite fazer generalizações a respeito dos 

assuntos discutidos. O que apresentamos neste trabalho são percepções do 

que pode ocorrer, tanto no Cursinho Alpha quanto em outros cursinhos 

populares. Assim, para generalizações, seriam necessários estudos 

estatísticos, além de maior quantidade de alunos submetidos às entrevistas. 

Acreditamos ter cumprido os objetivos que previam a compreensão do 

processo de seleção, o conhecimento dos jovens que realmente ingressam por 

esse processo e, ainda, a informação sobre as origens populares desses 

alunos. Em primeiro lugar, não foi possível afirmar que o Cursinho Alpha é 

utilizado somente por alunos de classe popular, conforme o coordenador nos 

pareceu afirmar quando nos entregou o texto de Bernard Charlot.  

Sobre o processo de seleção, a afirmativa de dois alunos do Cursinho 

Alpha de que não teriam passado pela entrevista – última etapa do processo de 

seleção, na qual poderiam ser demonstradas as pretensões do aluno – faz-nos 

crer que o Cursinho Alpha seleciona os bons alunos, independentemente de 

sua classe social. Deduzimos, então, que o empreendimento não é essencial, 

já que os alunos têm uma disposição escolar adquirida na sua origem.  

Portanto, concluímos o trabalho alertando para outros fatores que devem 

ser investigados em pesquisas futuras, quando a questão envolver a relação 

dos alunos de escola pública com o ensino superior público. Um deles vincula-

se à classe social dos egressos do Ensino Médio público que adentram ao 

ensino superior público. Ser egresso do ensino público não pressupõe, 

automaticamente, pertencer à classe popular. 
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Anexo 01: Roteiro de entrevista semi-estruturada – formulado para a diretora 

do cursinho preparatório específico para alunos de escola pública  

. 

Perguntas: 

1) O cursinho possui um processo de seleção próprio para a entrada 

dos alunos, como ele funciona? 

2) Aproximadamente quantos alunos se inscrevem por ano para o 

processo? 

3) Quantos alunos são aprovados para o cursinho preparatório? 

4) Como é escolhido o conteúdo das provas de seleção? 

5) Como são organizadas as entrevistas posteriores a prova e qual é o 

critério para escolha? 

6) Qual é a formação dos professores que ministram aulas no cursinho?  
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Anexo 02:  Roteiro de entrevista semi-estruturada – formulado para os alunos. 

 

Aluno – estudou no Ensino Médio Público e obteve êxito no vestibular. 

Perguntas: 

Dados pessoais 

1) Nome e telefone. (mantido em anonimato, utilizado somente pela 

pesquisadora). 

2) Idade. 

3) Quantos irmãos você tem? Gostaria de saber mais sobre eles. 

(perguntar sobre a formação escolar dos irmãos, profissão e se ajuda 

em casa). 

4) Qual é a formação escolar de seu pai, qual é sua ocupação?  

5) Qual é a formação escolar de sua mãe, qual é sua ocupação?  

 

Dados escolares (o objetivo é compreender como se deu a trajetória do 

aluno, quais foram os fatores que o auxiliaram no sucesso escolar) 

6) Onde você cursou o Ensino Fundamental? Quantos anos levou para 

concluir? Gostaria que me contassse mais sobre essa etapa.  

7) Onde cursou o Ensino Médio? Quantos anos levou para concluir? 

(conduzir o aluno a falar mais sobre essa fase e sua importância) 

8) Frequentou cursinho pré-vestibular? Com que objetivo?  

9) Qual é a importância dele para sua formação? 

10)   Você está cursando o ensino superior? Que curso e em qual 

universidade? O que você acha que te conduziu até esse ponto?  
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