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“Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 

400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo 

poesia. Um cara sem nike no pé indo para o trampo com o zóio 

vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau 

enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na 

calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados 

aos diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As 

famílias, coniventes, estão em êxtase. Esses vidas mansas estão 

esvaziando as cadeias e desempregando os Datenas. A vida não é 

mesmo loka?”. 

 

Poeta Sérgio Vaz 
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RESUMO 

 

Silva, S. A. (2018). Travessias improváveis – permanência de estudantes das camadas 

populares no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Dissertação de 

mestrado. Programa de pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador. 

 

A inserção na universidade de grupos tradicionalmente excluídos da educação superior é 

um fenômeno recente na educação brasileira. Apesar das políticas de expansão e 

democratização, o perfil estudantil em cursos universitários de alto prestígio ainda é 

composto por estudantes brancos e de setores hegemônicos da sociedade. Neste sentido, o 

curso de Medicina é o maior representante das carreiras monopolizadas pelas elites. Este 

estudo teve como objetivo principal analisar as experiências relacionadas à consolidação da 

permanência de estudantes provenientes das camadas populares no curso de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia. Os participantes foram seis jovens oriundos de camadas 

populares, de baixa renda, pertencentes a famílias sem percursos de longevidade escolar e 

que representam a primeira geração a ingressar na educação superior. A abordagem do tema 

foi qualitativa e adotou-se o referencial teórico do Interacionismo Simbólico, vertente 

microssociológica que analisa os processos interacionais entre os sujeitos e seus contextos, 

bem como os significados que surgem destas experiências. As técnicas de produção de 

dados utilizadas foram diário de campo e entrevistas ancoradas na proposta metodológica 

da Entrevista Compreensiva. Os estudantes revelaram a construção dos itinerários que os 

conduziram até o ensino superior, os motivos identificados para a escolha do curso e os 

processos até a aprovação na seleção, as primeiras vivências e os enfrentamentos das 

dificuldades e, por fim, os significados sobre a construção da permanência no curso de 

Medicina. Os relatos dos estudantes permitem compreender que a permanência na educação 

superior é marcada por transições, adaptações e criação constante de estratégias de 

integração a um contexto desafiador. As exigências econômicas e pedagógicas e a rede de 

apoio destacaram-se em suas narrativas, assim como o intenso sofrimento pela vivência 

cotidiana da seletividade socioeconômica e racial, característica dos cursos de alto prestígio 

social. Por outro lado, alcançar este nível educacional significou possibilidades e 

transformações nas perspectivas de vida dos participantes. 

Palavras-chave: Permanência. Ensino superior. Democratização. Cursos de alto prestígio. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Silva, S.A. (2018). Unlikely crossings; permanence of students of popular layers in the 

medical course at the Federal University of Bahia. Masters dissertation. Postgraduate 

Program in Psychology, Federal University of Bahia, Salvador. 

 

The presence of traditionally excluded groups from higher education is a recent phenomenon 

in Brazilian education. Despite expansion and democratization policies, the student profile in 

university courses of high prestige still refers to white students and hegemonic sectors of 

society. In this sense, the medical course is the most representative of monopolized by elites 

careers. This study had as main objective to analyse the experiences related to consolidation 

of permanence of students from popular classes in the Medicine course of the Federal 

University of Bahia. Participants were six youngsters from popular sectors with low-

incomes, from families with no school longevity and who represent the first generation to 

enter higher education. The approach of the topic was qualitative and adopted the theoretical 

reference of Symbolic Interactionism, a micro-sociological perspective that analyses 

interactional processes between subjects and their contexts, as well as the meanings that 

emerge from these experiences. Data production techniques were field diary and interviews 

anchored in the methodological proposal of Comprehensive Interview. Students revealed the 

construction of itineraries that lead to higher education, the reasons for the choice and the 

processes for the approval in the selection, the first experiences and coping with experienced 

difficulties and, finally, the meanings about permanence construction in the medical course. 

Students reports allow us to understand that permanence in higher education is marked by 

transitions, adaptations and constant creation of integration strategies in a challenging 

context. Economic and pedagogical requirements and the support network stood out as in 

their narratives, as well as the intense suffering due to the daily experience of socioeconomic 

and racial selectivity, characteristic of the courses of high social prestige. On the other hand, 

achieving this educational level meant possibilities and transformations in perspectives of 

participants lives.  

 

Keywords: Permanence. Higher education. Democratization. High prestige courses of. 
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Apresentação 

 

“Eu sou um corpo 

Um ser 

Um corpo só 

Tem cor, tem corte 

E a história do meu lugar 

Eu sou a minha própria embarcação 

Sou minha própria sorte 

E je suis ici
1
, ainda que não queiram não 

Je suis ici, ainda que eu não queria mais 

Je suis ici agora”. 

 

(Luedji Luna
2
) 

 

 

Eu nasci e cresci no Complexo do Nordeste de Amaralina, no bairro da Santa Cruz. 

Aqui, quase 90% da população se autodeclara negra, possui até sete anos de estudo e tem 

renda média de até um salário mínimo. Esse é, exatamente, o perfil da minha família, que 

reside no bairro há 37 anos. É neste chão que floresceu minha certeza em trilhar um caminho 

como psicóloga e o futuro tema desta pesquisa de mestrado. Mas, antes de chegar a este 

trecho, contarei um pouco mais sobre a nossa história. 

Meus pais nasceram no interior da Bahia. Grande parte de sua infância e adolescência 

foi vivenciada entre o trabalho na roça e algumas manhãs de estudo. Minha mãe, ao longo de 

quatro anos, aprendeu a escrever o próprio nome e alguns números. Meu pai pôde avançar um 

pouco mais e conseguiu completar o ensino fundamental. Ao completarem 18 anos, deixaram 

suas cidades de origem e partiram em busca de trabalho em Salvador. O falecimento de meus 

avós paternos e maternos precipitou em suas vidas ainda mais dificuldade. Os irmãos mais 

velhos cuidaram dos mais novos enquanto foi possível. Depois, cada um partiu em busca de 

alguma oportunidade de uma vida que, longe da seca e da fome, “se desdobrasse em mais 

vida”
3
. Minha mãe chegou a Salvador para trabalhar como empregada doméstica. Meu pai, 

                                                           
1
 “Eu estou aqui”. 

2
 Trecho da canção “Um corpo no mundo” de Luedji Luna. 

3
 Trecho do poema “Discurso do Capibaribe” de João Cabral de Melo Neto. 
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após muita procura, conseguiu um trabalho em uma das indústrias recém-chegadas na região 

metropolitana de Salvador. Em algum momento, seus caminhos se cruzaram. 

Meus pais sempre prezaram pela educação dos filhos. Durante os anos iniciais, meu 

irmão e eu estudamos em escolas privadas. Enquanto foi possível, esse privilégio nos foi 

garantido. Meus pais desejavam que tivéssemos maiores possibilidades para construir um 

futuro melhor. De certa forma, entendiam que aprender a escolher era o melhor caminho para 

isso. E só poderíamos fazer isto através do conhecimento. “Entendam o que a gente não 

entende”. Apesar da pouca escolaridade, meus pais possuem uma sabedoria extraordinária que 

não cabe em nenhum livro, artigo ou tese. 

Alguns anos depois, começamos a estudar em escolas públicas. Eu estudava numa 

escola que integrava o complexo “Beco da Cultura do Nordeste de Amaralina”. A distância 

era muito grande e era necessário caminhar 40 minutos todos os dias para chegar à escola. 

Bastante procuradas, estas escolas atendiam a quase todas as crianças e adolescentes do 

território. Muitos alunos eram filhos de famílias matrifocais e viviam em situação de grande 

pobreza. No fundo, todos nós sabíamos que estudar era também se manter vivo. Assaltos e 

assassinatos eram recorrentes nos turnos da noite. Não tínhamos muitas possibilidades e, 

diante de tudo isso, estudar era mais do que necessário. Aqui, começam minhas inquietações 

sobre como vivenciávamos a infância e a adolescência em contextos controversos como o 

Nordeste de Amaralina. Quais marcas seriam deixadas por tantas violências em nossas 

trajetórias? Como seria possível resistir a um cotidiano tão opressor? Que tipo de estratégias 

nossas famílias precisariam desenvolver para garantir nosso desenvolvimento neste contexto? 

Quais oportunidades estariam designadas para nós? . 

Naquela época surgiram as primeiras escolas-modelo de Salvador. A matrícula para 

cursar o ensino médio nestas instituições era realizada através de sorteio eletrônico. Esta 

modalidade de escolha dos estudantes anunciava que não era um colégio para todos, embora 

fosse pública. Alguns poucos estudantes tinham a sorte de obter uma vaga. Eu fui sorteada. O 

prédio do colégio era composto por três andares, com rampas de acessibilidade adequadas, 

cantina, áreas de lazer e socialização e salas bastante amplas. Além das aulas regulares de 

segunda a sábado, havia aulas de computação, educação física, dança e esportes diversos. 

Podíamos escolher uma das três línguas ofertadas para aprender ao longo de todo o ensino 

médio: inglês, francês ou espanhol. Estudar numa escola com este nível significava ter uma 

formação e oportunidades melhores.  
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A dimensão de estudar numa escola-modelo só ficou clara para minha família, quando, 

durante a matrícula, meu pai recebeu a lista de livros obrigatórios pra comprar. Além disto, 

havia um conjunto de uniformes diferentes que eu deveria usar e uma carteirinha para ter 

acesso à escola. Havia um nível de seletividade que sugeria que, de fato, era uma escola 

distinta e que buscava por um perfil de aluno e de família que pudessem arcar com as 

despesas e exigências para permanecer numa instituição de excelência da rede pública de 

ensino. Logo no primeiro ano, pela primeira vez, fui reprovada em duas disciplinas. O ensino 

era bastante rígido e aos estudantes eram exigidas notas altas. Manter a imagem do colégio 

dependia desse bom desempenho. Mais inquietações surgiram. A pedagogia adotada não 

favorecia que os estudantes fossem acolhidos em suas dificuldades ou impulsionados a 

valorizar suas competências. As dificuldades eram individualizadas e os estudantes 

convidados a se enquadrar ao ritmo da escola. Esta seria uma pedagogia da opressão e da 

exclusão? Como isto reverberava nas trajetórias de cada um? Como isto reverberava na 

construção de si e da relação com o conhecimento? 

O ensino médio terminou e quase todos já sabiam quais cursos superiores seguiriam. 

Em sua maioria, tradicionais e elitizados. Meus colegas falavam sobre matrículas em 

cursinhos pré-vestibulares. Mas, eu sabia que para entrar num desses precisaria trabalhar 

bastante. Apesar de desejar ingressar no ensino superior imaginava que isto levaria muitos 

anos para acontecer. Nesta época, meu irmão havia abandonado o ensino médio para 

trabalhar. Em meu bairro, já havia perdido grande parte de meus amigos por homicídio. A 

violência se alastrava e continuar a estudar ainda era a única chance de trair essa estatística 

cruel. Mas, como seria possível superar o impasse entre trabalho e estudo que atravessava 

nosso caminho? Quais as reais chances de ingressar no mercado de trabalho formal e digno? 

Por outro lado, como lidar com a inadiável necessidade de sobrevivência que empurrava a 

continuidade dos estudos para outro momento? Como lidar com a força esmagadora das 

desigualdades sociais que transformam sonhos em “sonhos possíveis”? 

Anos mais tarde, após três tentativas, fui selecionada como bolsista integral para 

cursar Psicologia pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). A instituição, localizada 

num bairro tradicional de Salvador, era reconhecida por seu prestígio e por atender filhos das 

elites empresariais da cidade. No dia em que fiz a matrícula, eu olhei para os meus pés e vi 

que estava com uma sandália muito gasta pelo tempo de uso. Olhei ao redor. Será que eu 

conseguiria permanecer ali? Quais tipos de entraves apareceriam nesta jornada? O que eu teria 

de enfrentar para driblar as dificuldades que já se anunciavam? Qual o preço a pagar por ser 
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bolsista numa instituição com este perfil? Pensei em desistir. Mas, lembrei que eu era a 

primeira pessoa da minha família a pisar numa faculdade. Percebi que ali se iniciava um 

tempo de mudanças. Como eu havia desejado. Minha entrada no ensino superior demarca 

transformações muito intensas em minha biografia e em toda história de minha família, 

sobretudo, por inaugurar espaços para a construção de novos caminhos e outras possibilidades 

de produzir conhecimento. 

Até aquele momento, o acesso de jovens de camadas populares ao ensino superior 

ainda era uma exceção nesta instituição. Durante quase todo meu percurso fui umas das 

poucas estudantes de origem popular a ali ocupar um lugar. Além de todas as alegrias e 

descobertas vivenciadas neste período, houve outro lado dessa jornada formativa. Sem 

possibilidade de assistência estudantil, precisava da ajuda de minha família. Por três vezes 

pensei em desistir. Era evidente que eu não estava no mesmo nível socioeconômico e nem 

sempre podia arcar com as despesas para me manter no ensino superior. Quem eram os jovens 

que, de fato, poderiam se dedicar a educação superior sem preocupações? Precisei 

desenvolver pequenos trabalhos no turno oposto para viabilizar minha permanência. A luta 

diária era para permanecer e não perder de vista tudo o que tinha construído até este ponto. E 

não me esquecer de reconhecer quem eu era. E a Psicologia? Ocupava-se dessas questões? 

Sim. E tudo isto foi essencial para encontrar a Psicologia que eu buscava. E assim, escolhi me 

inserir em outros espaços diferentes do foco organizacional da faculdade. Fui descobrindo a 

educação e sua potência transformadora, a força do coletivo e a importância de aprender a 

olhar para os demais em busca das transformações dessa realidade que nos oprime. 

Em 2016, piso pela primeira vez em um campus da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA. Decido reiniciar os estudos, me inscrever como aluna especial e tentar a seleção para 

o mestrado em Psicologia em 2017. É o entrelace entre minha história pessoal, profissional e 

estudantil que impulsionam a construção de uma proposta de estudo com foco nos itinerários 

de estudantes das camadas populares que conseguem acessar o ensino superior. Acreditava 

que minha experiência, como estudante e moradora de periferia, viabilizava um olhar que 

poderia enriquecer o estudo.  

Além da tradicionalidade e prestígio, a UFBA desponta como uma das primeiras 

instituições a adotar a política de reserva de vagas para estudantes de escola pública, pretos e 

pardos. As ações desenvolvidas dentro da universidade com vistas à garantia de acesso e 

permanência também chamaram minha atenção. Neste mesmo ano, minha inserção no grupo 
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de pesquisa Observatório da Vida Estudantil – OVE/UFBA marcou minha chegada ao mundo 

acadêmico. O acolhimento e colaboração do grupo foram bastante significativos para o 

amadurecimento do meu tema de pesquisa. O OVE é composto, em sua grande maioria, por 

estudantes de graduação e pós-graduação cotistas, mestras e doutoras que desenvolvem 

pesquisas com foco na vida e cultura estudantil universitária. Com eles, pude refletir mais 

profundamente sobre um leque diversificado de temas que dialogam com: a inter-relação 

entre universidade e sociedade, ações afirmativas, democratização e acesso à educação, 

afiliação e permanência estudantil. O OVE foi e é para mim um importante espaço formativo 

que une saber e sabor. E que, sem dúvidas, estimulou a reflexão sobre o meu papel como 

estudante, profissional e pesquisadora. 

Em 2017 fui aprovada no processo seletivo. A minha implicação com esta proposta de 

estudo foi construída a partir de todas estas experiências, inquietações e reflexões coletivas. 

Assim, escolhi mergulhar na investigação sobre os itinerários de estudantes das camadas 

populares e os desafios vivenciados ao longo da construção da permanência no ensino 

superior público.  
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Introdução 

 

A história do ensino superior no Brasil mostra como a predominância de grupos 

hegemônicos nas salas de aula das universidades tem sido importante para constituição de 

lideranças intelectuais, políticas e econômicas. Este fato reforça os traços de elitismo e 

seletividade que delimitaram quais grupos sociais eram diferenciados pelo privilégio ou 

pela privação do acesso a educação. A necessidade imperativa de democratização do ensino 

em todos os níveis tem feito parte da agenda de discussões em diferentes instâncias da 

sociedade brasileira há décadas. A ampliação das possibilidades de acesso e permanência de 

estudantes no ensino superior tem convocado a atenção dos pesquisadores – especialmente 

no que diz respeito à inserção de um novo segmento social constituído por estudantes 

oriundos das camadas populares (Heringer, 2013; Zago, 2014). Este fenômeno é fruto de 

um conjunto de políticas, iniciativas e ações criadas com o intuito de ampliar a oferta de 

possibilidades para a inserção de grupos sociais tradicionalmente segregados do sistema de 

educação superior (Heringer & Honorato, 2013).  

As camadas populares brasileiras são compostas por famílias de baixa renda, sem 

tradição universitária e que residem em bairros localizados nas periferias das cidades 

(Teixeira, 2010; Honorato 2015). O fato é que, contradizendo esse cenário historicamente 

persistente, nestes últimos anos, estes grupos têm suplantado os obstáculos impostos pela 

exclusão social e consagrado percursos de longevidade educacional (Zago, 2006). Deste 

modo, o perfil dos estudantes universitários está sendo transformado em todos os cursos 

superiores, resultando em reavaliações e mudanças para a própria universidade.  

Heringer e Honorato (2015) e Zago (2014) demarcam que a origem social é um fator 

proeminente para a frequência em determinados cursos universitários. O agrupamento de 

estudantes brancos e de poder aquisitivo em cursos de alto prestígio revela a existência de 

formas complementares de seletividade que, não se esgotam nas disputas entre candidatos e 

número de vagas ou pontos de corte das notas mínimas exigidas. Segundo Vargas (2015), 

as profissões imperiais são apropriadas por grupos sociais que se organizam em instituições 

e no mercado, estimulando e atraindo seus iguais. Destaca-se o fenômeno simbólico do 

prestígio, o pertencimento racial e localização social apontada pela situação 

socioeconômica do estudante, assim como, a manutenção de uma cultura marcada por 

processos de exclusão de grupos com outros perfis (Portes & Sousa, 2012).  
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Neste bojo, os cursos de Medicina, Engenharias e Direito destacam-se e têm a carreira 

médica como o representante maior da elitização na educação superior brasileira (Coelho, 

1999). Aqui, a clientela é composta por quem integra famílias que detêm os meios de 

produção de conhecimentos e demais espaços de decisão e poder (Filho, 1992). Logo, a 

inserção de estudantes das camadas populares neste curso ainda se configura como uma 

exceção. A partir disto, compreende-se que há uma dinâmica de inclusão-exclusão desses 

grupos no cerne deste processo de expansão da entrada na vida universitária. A efetiva 

democratização do acesso a este contexto deve privilegiar a democratização do acesso ao 

conhecimento e ao direito à permanência. Esta que é composta pelo entrelace das 

necessidades de ordem pedagógica, econômica, psicológica, afetiva e social (Portes & Sousa, 

2012). 

Este trabalho pretendeu analisar as experiências relacionadas à consolidação da 

permanência de estudantes provenientes de camadas populares no curso de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia. Tendo em vista esse objetivo, a presente dissertação estrutura-

se da seguinte forma: o primeiro capítulo, “Ensino superior no Brasil: breve histórico dos 

primórdios à questão da democratização”, aborda pontos da história da educação superior 

brasileira com destaque para a implementação da política para expansão do acesso à educação 

e, em especial, ao processo que impulsiona a politica de ações afirmativas no ensino superior.  

O segundo capítulo, “Os cursos de alto prestígio: poder e manutenção dos privilégios”, 

apresenta dados recentes sobre o perfil predominante nos cursos imperiais, destacando os 

mecanismos utilizados para a manutenção desigual dos grupos na educação superior, mesmo 

em tempos de democratização do acesso à educação.  

O terceiro capítulo, “O curso de medicina na UFBA e o perfil recente dos estudantes-

doutores”, apresenta uma caracterização do curso a partir de dados históricos, níveis de 

seletividade para ingresso e perfil dos estudantes de Medicina nos últimos anos.  

O quarto capítulo, “Permanência no ensino superior público: possiblidades e desafios”, 

aborda a importância do Programa Nacional de Assistência Estudantil e as múltiplas facetas 

que compõem a construção da permanência no ensino superior. Em seguida são apresentadas 

a justificativa e os objetivos delineados para a pesquisa. 

O capítulo seguinte, “A escolha da abordagem teórico-metodológica”, apresenta a 

perspectiva teórica microssociológica do Interacionismo Simbólico, o perfil dos participantes 

e a proposta metodológica para produção e análise de dados a partir da Entrevista 

Compreensiva. 
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Em seguida, no sexto capítulo, “Sobre os caminhos percorridos para a produção de 

dados”, apresento os desafios encontrados durante a inserção no campo e a busca por 

estudantes de origem popular no curso de Medicina. 

Os três capítulos subsequentes apresentam a análise das trajetórias dos estudantes, 

privilegiando seus percursos até a chegada ao ensino superior, a escolha e a aprovação no 

curso, as primeiras vivências e os enfrentamentos para consolidação da permanência e, por 

fim, os significados sobre como tem sido permanecer no curso de Medicina.  

O décimo e último capítulo apresenta as considerações finais, destacando articulações 

entre os itinerários analisados, sublinhando suas similaridades e contrastes, bem como, 

reflexões sobre a Psicologia do Desenvolvimento frente às vicissitudes vivenciadas pela 

juventude oriunda das camadas populares brasileiras.  
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1 Ensino superior no Brasil: breve histórico dos primórdios à questão da 

democratização 

 

A história do desenvolvimento do ensino superior no Brasil mostra que este nível 

educacional esteve destinado a segmentos sociais hegemônicos, tendo como principal 

função a formação de lideranças intelectuais, políticas e econômicas. Ainda hoje, o acesso à 

educação é caracterizado por conferir privilégios ou privações para grupos específicos da 

sociedade (Vargas, 2011). Este cenário ainda é verdadeiro na atual realidade da educação 

brasileira que, entretanto, preconiza o ensino obrigatório e de qualidade para toda a 

população. Grande parte da população pobre tem poucas chances de construir um percurso 

de longevidade educacional até a educação superior (Queiroz, 2006; Paiva & Burgos, 

2010). Apesar da recente implementação de políticas, para garantir acesso e permanência de 

grupos historicamente segregados, os avanços ainda são insuficientes (Heringer, 2013). 

Considerando este cenário, compreendo que o ensino superior é um espaço importante para 

refletirmos sobre os ciclos de reprodução das desigualdades sociais. 

A criação das primeiras instituições de educação superior no Brasil data do século 

XIX. Durante boa parte do período colonial, a educação esteve sob a responsabilidade dos 

jesuítas. A chegada da família real em terras brasileiras resultou em diversas inovações – 

especialmente no domínio da educação. Aportando na Bahia, em janeiro de 1808, Dom João 

VI assina e promulga dois importantes atos: a abertura dos portos brasileiros às nações 

amigas e a criação do curso superior de Medicina. No mesmo ano, é também criada a Escola 

Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro (Fávero, 2006). Durante todo o Império, 

estas foram as únicas e privilegiadas unidades voltadas para o ensino da Medicina no país.  

Desde o início, a educação superior no Brasil se consolida como direcionada aos 

membros da elite (Barbosa, 2014). Os filhos dos segmentos populares, já que não podiam 

usufruir deste privilégio, deveriam se contentar, quando possível, com uma formação 

educacional profissionalizante. A diferenciação sugerida por Teixeira (1962) é bastante 

categórica: este mecanismo excludente definia quem estava apto para o “treino das mentes” 

(classes dominantes) ou para o “treino das mãos” (classes populares).  

Além da carreira de Medicina, a Engenharia e a Advocacia surgiram e constituíram-

se como profissões imperiais. Essas profissões se desenvolveram e conquistaram status e 

legitimidade social, consolidando-se como carreiras de dignidade aristocrática (Coelho, 

1999). Desta forma, compreende-se como a cristalização dos mesmos grupos em espaços de 
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autoridade, representatividade e poder foi garantida. A educação superior das elites ou “das 

mentes” consolidou-se como um fator influente para a perpetuação ideológica da elite 

imperial. 

Em décadas ulteriores, o forte crescimento econômico e urbano requereu que a 

formação educacional da população brasileira fosse alvo de maiores investimentos por parte 

do Estado. A justificativa principal, colocada pela nova classe média que nascia, era de que 

uma sociedade em desenvolvimento solicita uma força de trabalho mais profissionalizada. 

Deste modo, o saber acadêmico estaria a serviço do mercado de trabalho e da produção de 

riquezas de determinados setores (Bianchini & Lima, 2017). Este novo contexto implicava 

em alcançar maior prosperidade e construir canais de mobilidade – tornando, rapidamente, 

a educação em um bem de consumo para os setores médios da população (Prates & 

Collares, 2014). Segundo Heringer (2010, p. 03) “isto não se deu de maneira uniforme, nem 

do ponto de vista regional, nem no que se refere a rendimento familiar, sexo e grupos de 

cor/raça”. Por meio da educação seria possível subir (ou não) os degraus da desejada 

mobilidade social e assegurar a posição de status através de bons currículos educacionais. 

Já no século XX, inicialmente, a expansão educacional, que insere esse novo 

segmento, não se concretiza por meio do alargamento do ensino superior público, mas, pelo 

desenvolvimento do ensino superior privado. O sistema educativo continuava a se expandir 

como um espaço estratégico para formação de elites à medida que conferia posições de 

prestígio prioritariamente para os seus membros – mesmo que reconhecidamente tenha 

existido um aumento constante, a partir dos anos 1980, do nível de escolaridade geral da 

população brasileira. Hasenbalg (1987) desenvolveu uma pesquisa sobre acesso e 

permanência no sistema educacional, com foco na correspondência entre nível escolar e 

socioeconômico dos alunos. O autor concluiu que determinados grupos, como os de jovens 

negros, tinham níveis de escolaridade inferiores aos da população branca. Anos mais tarde, 

em nova pesquisa mostrou que, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, estes 

mesmos grupos ocupavam os cargos de menor prestígio e renda (Hasenbalg & Silva, 1991). 

Alguns indicadores oficiais apontam “movimentos consistentes de redução do 

analfabetismo, aumento do número de anos de estudo e aumento da proporção de 

concluintes das séries iniciais e, mais recentemente, também do ensino médio” (Heringer, 

2011, p. 03). Porém, o questionamento sobre quais grupos sociais estavam representados 

neste perfil de crescente escolaridade se mantém e, por exemplo, quanto ao ingresso nas 

universidades públicas e de maior prestígio (Heringer, 2010). A ampliação da 
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disponibilidade de outros dados e indicadores sociais revelou, com mais força, a dimensão 

destas assimetrias e possibilitou à sociedade reconhecer o alcance e a natureza das 

disparidades vivenciadas por grande parte dos brasileiros (Sobrinho, 2010; Heringer, 2014). 

Em função destas persistentes desigualdades, distintos setores e movimentos organizados da 

sociedade têm se mobilizado para dilatar o acesso à educação, e, especialmente, ao nível 

superior. Como resposta, as universidades adotaram iniciativas e políticas de ações 

afirmativas, com o objetivo de reparar as desigualdades sociais históricas de acesso que 

excluem parcelas significativas da população deste contexto (Zuccarelli, 2015). Seguindo a 

ênfase dada por Heringer (2014) ao caráter desigual do acesso à educação superior no 

Brasil, vale destacar que o processo de implementação das ações afirmativas “não foi um 

caminho sereno e sem conflitos” (p. 19), mas, repleto de entraves, atravessado por disputas 

entre os atores envolvidos e resultado de árdua negociação. 

O debate sobre as ações afirmativas brasileiras tem sua origem na intensa luta 

travada pelo movimento negro brasileiro visando a garantia de direitos dessa população 

ainda na década de 1980 (Queiroz, 2014). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontaram que, até 2001, 32,2% dos jovens brasileiros pretos e pardos, 

entre 18 e 24 anos, haviam frequentado apenas o ensino fundamental, 43,9% o ensino 

médio e, apenas 10,2%, o ensino superior. Em contrapartida, 11,9% dos jovens brancos, 

nesta mesma faixa etária, frequentaram apenas o ensino fundamental, 34,3% o ensino 

médio e 39.2% o ensino superior. No que se refere à divisão da população por faixa de 

renda familiar per capita, segundo microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada em 2001, 38,1% da população negra possuía renda de ¼ do 

salário mínimo vigente e da população branca, 17,3%. Já na faixa correspondente à renda 

maior que três salários mínimos, brancos correspondiam a 9,6% e negros, 1,8% da 

população brasileira. Estes dados evidenciaram, mais uma vez, a dimensão das 

desigualdades educacionais e de renda da população negra e pobre. 

A partir da compreensão de que essas desigualdades podem ser reveladas a partir da 

privação de oportunidades no mercado de trabalho e do gozo dos direitos assegurados aos 

cidadãos e cidadãs, foi ampliada a discussão sobre o que reforça o ciclo ininterrupto da 

exclusão (Oliven, 2009; Sobrinho, 2010). Aqui, lê-se o fenômeno da exclusão a partir de 

suas variadas formas e sentidos que resultam de uma relação em que grupos e segmentos 

sociais são atravessados por “uma série de manifestações que aparecem como fraturas e 

rupturas do vínculo social” (Wanderley, 2014, p. 18), tendo como consequência processos 
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discriminatórios, subalternização, não equidade, não acessibilidade e não representação 

pública (Wanderley, 2014; Quijano, 2005). 

Um importante avanço neste processo está relacionado à III Conferência Mundial de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada 

em 2001, em Durban, África do Sul (Heringer, 2004). Nesta ocasião, o Brasil, juntamente 

com outros 166 países, assumiu um posicionamento a favor de políticas públicas que 

poderiam favorecer grupos historicamente discriminados com a implementação de políticas 

de ação afirmativa em universidades, especialmente, públicas (Oliven, 2009). Estas 

iniciativas, frutos de uma luta histórica, movimentaram e incentivaram significativamente a 

construção ampliada de uma discussão sobre a educação no país (Queiroz, 2014). 

Concomitantemente, dezenas de eventos aconteceram para dar visibilidade a este debate, 

dilatando a aderência de diversos setores da sociedade brasileira, para além da força 

empreendida pelas lutas do movimento negro e antirracista, assim como do movimento 

indígena, à causa das ações afirmativas (Queiroz, 2014). Em seguida, ao longo do ano de 

2006, foram apresentados no Congresso Nacional, dois manifestos que apontavam os 

principais argumentos a respeito do debate sobre estas políticas, principalmente para o 

estabelecimento de cotas em universidades públicas (Oliven, 2009). 

As políticas de ação afirmativa são ações que têm como objetivo corrigir as 

desigualdades impostas a determinados grupos sociais e/ou étnico-raciais com um histórico 

de marginalização (Munanga, 2014). Entre as diversas ações que compõem estas políticas 

destaca-se a Lei de Cotas, nº 12.711/201, para o ensino superior. Ela estabelece que 

instituições públicas e privadas reservem vagas para as populações indígenas, quilombola e 

negra, portadores de necessidades especiais, estudantes oriundos de escolas públicas e 

ainda, utiliza o critério de renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos. Assim, 

trata-se de uma ação que objetiva diminuir as dificuldades de ingresso desses sujeitos no 

ensino superior, tornando mais equânime a acessibilidade a este nível educacional (Queiroz, 

2014; Silveira; Tenório & Regnier, 2017). 

As primeiras instituições a adotar a política de reserva de vagas para estudantes de 

escola pública, pretos e pardos, em 2002, foram a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

– UFRJ e a Universidade Estadual da Bahia – UNEB. Em 2005, a Universidade Federal da 

Bahia – UFBA também reservou 45% de suas vagas para estudantes oriundos de escolas 

públicas. A distribuição deste sistema de reserva determina que 43% se destinem a 

estudantes negros (85%), 15% para não negros (brancos e amarelos) e 2% para índio-
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descendentes. Além disso, em cada curso duas vagas seriam dedicadas a índios aldeados e 

outras duas a membros de comunidades quilombolas
4
 (Queiroz & Santos, 2006; Queiroz, 

2014). 

A reserva de vagas adotada pela UFBA implicou em mudanças significativas na 

forma de ingresso. O sistema tradicional, até então tinha como único critério de 

classificação o desempenho no vestibular. Desse modo, “variáveis como cor, gênero, renda 

familiar ou origem escolar não tinham nenhum peso no ingresso dos estudantes” (Queiroz 

& Santos, 2006). Vale ressaltar que grande parte das instituições que adotaram o sistema de 

reserva de vagas não utilizava a variável de cor nos formulários de inscrição do Vestibular, 

até então – com exceção da UFBA, que dispunha deste dado desde 1998 (Queiroz & 

Santos, 2006).  

Em 2006, Delcele Queiroz realizou uma pesquisa sobre a distribuição dos 

segmentos raciais na UFBA, nos anos que antecederam e sucederam a implantação da 

reserva de vagas, que revelou um quadro significativo de mudanças no perfil dos 

estudantes. Com a implantação desta política, a presença de estudantes brancos (as) foi 

reduzida de 50,8% para 21,6%. Porém, “mesmo no contexto de uma política de estímulo ao 

acesso da população negra, os brancos se mantiveram na Universidade, numa proporção 

mais elevada que a sua participação no conjunto da população baiana que, naquele 

momento, estava em torno de 20%” (Queiroz, 2014, p. 281). E, de fato, houve aumento 

significativo da presença de estudantes negros (pardos e pretos) nos cursos de graduação da 

UFBA. Nota-se, com essas primeiras iniciativas, o prenúncio da construção de um novo 

contexto universitário a partir da inclusão dos excluídos deste nível educacional em toda a 

história do ensino superior público. 

Dez anos após a exposição dos dados compilados pelo IBGE (2011), observamos 

mudanças nos indicadores educacionais. Jovens brasileiros pretos e pardos, entre 18 e 24 

anos, somavam 11,9% dos que haviam frequentado apenas o ensino fundamental, 45,2%, o 

ensino médio e 35,8%, o ensino superior. Já os jovens brancos somam 4,5%, 24,1 % e 

65,7%, respectivamente. Sem dúvida, estas transformações são resultado da combinação do 

conjunto de medidas adotadas e relacionadas à ampliação do acesso de estudantes de 

escola pública, pretos, pardos e indígenas ao ensino superior e ao próprio processo de 

dilatação do sistema de educação superior no Brasil (Heringer, 2004; Sobrinho, 2010). 

                                                           
4
 A UFBA aprovou a inclusão de vagas reservadas às pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) e 

imigrantes ou refugiados em situação de vulnerabilidade, conforme a Resolução nº 07/2018. 
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De acordo com dados do Censo Superior, enquanto no início dos anos 2000 foram 

registradas 2.695.272 matrículas, em 2010, tivemos 6.379.299 estudantes matriculados no 

ensino superior em todo o país. Em 2016 chegamos a 8.048.701 matrículas. Vale destacar o 

recorte para os números em universidades federais que, no início dos anos 2000, 

apresentavam 483.502 matrículas. Este número difere bastante daqueles alcançados em 

2010 e 2016 - 938.656 e 1.249.324 - respectivamente. É possível afirmar que este aumento 

significativo deve-se também à expansão do número de vagas, por meio da criação de novas 

instituições, assim como, de novos cursos e da criação de vagas em cursos noturnos. 

Observamos relevantes avanços até aqui, porém “em uma velocidade ainda 

insuficiente para dar conta das grandes defasagens existentes entre os grupos de cor no 

acesso ao ensino superior” (Heringer, 2004, p. 21). Nesta última década, os estudos
5
 sobre 

trajetórias de jovens estudantes provenientes dos meios populares e que tiveram acesso ao 

ensino superior público, mostram que as dificuldades são múltiplas e se manifestam de 

variadas formas (Portes, 2015). Produções recentes de Heringer (2012, 2013, 2015), 

Sampaio e Carneiro (2012), Piotto (2013), Teixeira (2010, 2012) e Zago (2014) apontam as 

dificuldades enfrentadas por esta juventude e os itinerários resultantes de “um acúmulo de 

desvantagens e oportunidades desiguais ao longo da vida, passando pela origem familiar, 

qualidade de formação escolar e ingresso precoce no mercado de trabalho” (Heringer, 2013, 

p. 04). Esta dinâmica revela os matizes da vivência cotidiana das desigualdades sociais e da 

persistente negação de possibilidades aos segmentos subalternizados no que diz respeito à 

apropriação de bens intelectuais, culturais e sociais. Diante da sub-representação desses 

segmentos em instituições e posições de maior prestígio na sociedade (Oliven, 2009), 

entende-se que as políticas de ação afirmativa apontam para um repensar sobre as barreiras 

que dificultam o seu acesso a universidades, empregos e posições de poder.  

A educação está prevista, constitucionalmente, como direito fundamental. E com o 

objetivo de assegurar isso, durante o primeiro governo da presidenta Dilma Roussef (2011-

2014), foi construído o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014. Com base em diretrizes, metas e estratégias, o Plano visa nortear as ações 

educacionais dos governos municipal, estadual e federal durante a década de vigência 

(2014-2024); bem como, ampliar a participação proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos na educação superior brasileira. O PNE projetou expectativas de mudanças, 

                                                           
5
 O mapa da revisão de literatura consultada até o momento está anexo à seção “Apêndices”.  
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revelou discordâncias e embates de interesses entre grupos políticos e econômicos – 

sobretudo, no que se refere ao percentual imaginado de investimentos em educação. 

Embora o PNE apresente, como uma de suas metas, elevar a taxa bruta de 

matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% para a população de 18 

a 24 anos, “verifica-se que a educação superior é a que está mais distante de chegar à sua 

universalização” (Boaventura, 2009, p. 87). Se, por um lado, a educação superior é gratuita 

em instituições públicas e vista como um direito social, por outro, existem grupos que, 

quando alcançam este nível, o fazem matriculando-se em instituições de ensino privadas e 

de baixa qualidade (Vargas, 2014; Neves & Anhaia, 2014). Esperava-se que o acesso à 

formação superior estivesse se encaminhando para a universalização em todos os estratos 

sociais, possibilitando que todo indivíduo pudesse optar pela educação superior. Porém, 

conforme os números, a expansão das matrículas ainda resulta no aumento desigual das 

chances de acesso a esse nível de ensino em instituições públicas.  

O processo de impeachment da então presidenta Dilma, em 31 de agosto de 2016, 

resultou em uma preocupante ruptura democrática no país, especialmente, pela forma como 

foi conduzido. O resultado foi a inevitável consolidação de um cenário de mal-estar e 

instabilidade nos âmbitos político, econômico e social. Distintas instituições e setores da 

sociedade se opuseram a este fato que denunciou um premente risco aos direitos sociais, 

educacionais e de cidadania, em suma, à democracia. Nesse contexto, em 2016, o vice-

presidente Michel Temer assumiu interinamente o posto e, no que tange às decisões e 

políticas educacionais, destaca-se, a reforma do ensino médio promulgada em fevereiro de 

2017 e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto dos Gastos 241/55 por meio da 

Emenda Constitucional 241/2016
6
.  

De acordo com a proposta para a Reforma do Ensino Médio, este nível educacional 

será composto por um conjunto obrigatório de disciplinas (Português, Matemática e Língua 

Inglesa) e outro conjunto dividido segundo cinco áreas do conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica). Suponho que o 

enxugamento curricular do ensino público integrado a uma formação técnica viabilizará a 

inserção no mercado de trabalho de grande contingente de mão-de-obra técnica barata, e, por 

outro lado, afastará ainda mais os jovens das camadas populares de possibilidades de inserção 

no ensino superior. 

                                                           
6
 Os documentos citados foram consultados através dos projetos de lei divulgados pelo Portal da Câmara dos 

Deputados.  
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A PEC do Teto de Gastos prevê o congelamento dos gastos com a educação e outros 

setores sociais por 20 anos, além dos cortes de verbas – já ocorridos em 2017 – para o 

financiamento da Educação Básica e Superior. Assim, o atual governo golpista, indo de 

encontro ao aumento progressivo nos repasses para a educação, veta as pautas priorizadas e 

previstas pelo PNE. Segundo dados divulgados no site da Associação Nacional Dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), neste período as 

universidades federais tiveram o menor repasse de verbas desde 2010. Assim, 90% das 63 

instituições de educação superior do país, operaram com perdas reais que inviabilizaram a 

manutenção dos auxílios à permanência do corpo discente, laboratórios e projetos de 

pesquisas em andamento, serviços à população e pagamento de funcionários em 14 estados.  

Diante deste cenário, confirma-se uma barragem das condições necessárias à 

ampliação de políticas educacionais que se propuseram a enfrentar as históricas desigualdades 

neste âmbito. O recente processo de expansão e continuidade da diversificação do perfil de 

estudantes que acessam, sobretudo, o ensino superior brasileiro tem suscitado importantes 

discussões – considerando um contexto educacional que ainda apresenta uma realidade 

desigual com níveis baixos de escolarização (Barbosa, 2014). A democratização prevê a 

igualdade de condições de escolha, acesso e permanência em cursos e instituições de 

educação superior (Lima e Bianchini, 2016). Tendo em vista o deflagrado e assustador 

cenário político e seus futuros desdobramentos, destaco que um dos grandes desafios é 

reivindicar a manutenção das políticas educacionais com foco na garantia do real acesso e 

efetiva permanência dos grupos marginalizados. E, especialmente, no âmbito desta pesquisa, 

por em relevo o que concerne ao ensino superior público – como forma de dirimir o 

crescimento ou manutenção das notáveis desigualdades de escolarização em nossa sociedade. 
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2 Os cursos de alto prestígio: poder e manutenção dos privilégios 

 

Segundo dados publicados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD, 2016), 52% da população jovem do país constrói percursos educacionais até o 

ensino médio e apenas 15,3% concluem seus estudos superiores. Esse imenso contingente 

que não prolonga seu percurso escolar está localizado, exatamente, em estratos menos 

abastados da sociedade (PNAD, 2016). É notável que o cerceamento deste público à 

educação se intensifique na proporção em que avançamos nos níveis de escolaridade e atue 

como uma espécie de estratégia de represamento social (Queiroz, 2006; Ventura, 2009; 

Wanderley, 2014). Deste modo, o processo de seletividade é composto por diversas 

camadas e tem se revelado no curso da história do acesso à educação no país. 

As redes escolares de ensino estão direcionadas a diferentes segmentos da 

população, explicitando como a reprodução das dessemelhanças é mantida desde o ensino 

mais básico. Segundo Arroyo (2011), neste processo, nota-se quem são os “desiguais em 

alfabetização, em acesso e permanência na escola” (p. 84). Aqui, há uma separação 

perversa que define como um ensino precário como a única opção destinada para os 

segmentos mais empobrecidos da população (Queiroz, 2001; Zago, 2006; Vargas, 2011). 

Por outro lado, os jovens provenientes de famílias com melhores condições 

socioeconômicas têm a oportunidade de escolher ingressar em um sistema educacional de 

melhor estrutura, status e, sobretudo, com a continuidade dos estudos assegurada. Tais 

diferenciações na oferta e no acesso à educação de qualidade demonstram a persistência de 

mecanismos de barragem que atuam de formas diferenciadas durante as tentativas de acesso 

e permanência destes grupos que avançam na sua escolarização. 

Dados mais recentes da PNAD Contínua divulgados em 2018, apontaram que, no 

ano anterior, o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade 

foi de 8,0 anos. Vale ressaltar que as Regiões Nordeste e Norte estiveram abaixo da média 

nacional, com 6,7 anos e 7,4 anos, respectivamente. Enquanto que as Regiões Sul e Sudeste 

apresentaram 8,3 e 8,8 anos de estudo, situando-se acima da média nacional. A Meta 8 do 

Plano Nacional de Educação determina que a escolaridade média da população de 18 a 29 

anos deveria alcançar 12 anos, no mínimo, para alguns grupos mais vulneráveis, dentre eles 

a população negra da Região Nordeste.  
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Além disso, o PNE designa a igualdade da escolaridade média entre as pessoas 

negras e as pessoas não-negras de 18 a 24 anos. Porém, para esses grupos, especialmente no 

contexto nordestino, o número médio de anos de estudo foi um pouco diferente: 9,6 anos 

para as pessoas pretas ou pardas e 11,0 anos para as pessoas brancas. Segundo a cor ou 

raça, observa-se que a taxa de escolarização das pessoas brancas (37,4%) foi superior à das 

pessoas pretas ou pardas (29,4%), e isso se repetiu em todas as Grandes Regiões. Este 

grupo, quando prossegue com seu histórico escolar sem atrasos, normalmente, já poderia 

estar cursando a graduação. A faixa etária de 18 a 24 anos identifica grande parte dos 

estudantes que entram na universidade ainda muito jovens – característica apenas daqueles 

(as) que trilham um percurso em que a educação superior é uma etapa habitual e sem 

interpelações. 

As seletividades na educação superior podem ser constatadas através da “relação 

candidatos/vagas, notas de corte para ingresso, números de vagas ociosas e retenção do 

estudante no percurso estudantil, bem como, na hierarquização de cursos, turnos e 

instituições” (Bianchini & Lima, 2017, p. 497). Heringer e Honorato (2015) e Zago (2006, 

2014) privilegiam em seus estudos o fato de como a origem social ainda continua a ser fator 

relevante para a frequência em determinados cursos universitários. Há um grau de 

seletividade que pode ser notado pela ampla concentração de estudantes de alto poder 

aquisitivo em cursos de elevado prestígio (Barbosa, 2011; Vargas, 2011). Logo, concluo 

que este processo possui nuances e formas complementares de seletividade. Estas, em 

relação aos cursos de prestígio social, se entrelaçam com a composição socioeconômica da 

sua clientela, sua origem escolar, tradição familiar universitária, bem como, o 

pertencimento étnico-racial e de gênero. 

Queiroz (2004) analisou as desigualdades raciais no ensino superior público, 

especificamente na UFBA, e a sub-representação de grupos específicos dentro da sala de 

aula e, sobretudo, em carreiras superiores de prestígio. Nestas, o perfil de estudantes era 

majoritariamente branco – revelando uma significativa discrepância em relação aos 

estudantes de cursos menos valorizados socialmente. Um dos resultados desta investigação 

foi a construção de uma escala de prestígio de cinco posições (alto, médio alto, médio, 

médio baixo e baixo). O curso de Medicina ocupou a primeira posição na escala de cursos 

de alto prestígio e, além disso, os dados evidenciaram a posição privilegiada de estudantes 

brancos e de classe alta concentrados nesta carreira. A história escolar desses estudantes 

indicou que “em significativas proporções vieram de escolas privadas, de funcionamento 
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diurno, frequentaram cursos de caráter propedêutico e não trabalharam durante a trajetória 

escolar” (Queiroz, 2004, p. 80). Em outra etapa da pesquisa, desta vez comparando estes 

cursos em outras universidades federais, os resultados evidenciaram uma forte seletividade 

no acesso de cursos de alto prestígio e um perfil socioeconômico e racial bastante 

homogêneo (Queiroz, 2006). Noto como estes dados se articulam com o perfil real que 

institui o ensino superior público no Brasil, assim como, explicita, novamente, o persistente 

mecanismo que delibera quem prossegue apto para o “treino das mentes” ou para o “treino 

das mãos”. 

O Censo da Educação Superior (INEP, 2016) aponta que, ao longo dos anos, um 

grupo de cursos tem apresentado os maiores números de matrículas em todo o ensino 

superior brasileiro. Este grupo é composto por profissões que veiculam um poder 

emblemático ao conferirem o título de “doutor (a)” aos seus estudantes e assim 

permanecem no imaginário social como profissões excepcionalmente bem-sucedidas 

(Barbosa, 2011). Neste quesito, conforme citado, as carreiras de Medicina, Engenharias e 

Direito compõem uma tríade clássica desde seus primórdios (Coelho, 1999).  Assim sendo, 

são tratadas como profissões imperiais desde o século XIX e continuam a ser, até os dias 

atuais, a elite da educação superior brasileira. 

Cursos e carreiras são denominados de profissões imperiais na medida em que “são 

apropriados por grupos sociais que se estabelecem em instituições e no mercado, 

incentivando e atraindo seus iguais” (Vargas, 2015, p. 44). Além do fenômeno simbólico do 

prestigio diferencial mencionado, destaca-se o aspecto do pertencimento social determinado 

pela localização socioeconômica do estudante. Comumente, estes cursos, conservam uma 

cultura similar, marcada por extrema exclusão, agrupamento de estudantes brancos e 

majoritariamente dos segmentos mais elitizados – como os estratos médios e altos da 

sociedade (Portes & Sousa, 2012; Vargas, 2010, 2011).  

Já o termo “elite” foi empregado pelos grupos da nobreza para defender suas 

regalias, assim como, impor distinções hierárquicas e de caráter exclusivo em relação aos 

demais setores da sociedade. Esta categorização de poderes e benefícios passou a 

particularizar os grupos que conservassem autoridade econômica, política e de influência 

social (Riedner & Pereira, 2012). Assim, desde sempre, o nível de influência na sociedade e 

a consciência do pertencimento a um grupo elitizado eram características que distinguiam 

quem poderia usufruir (ou não) desta mesma posição. Atualmente, a discussão em torno da 

denominação “elite” refere-se às múltiplas combinações entre domínios de amplo valor 
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social: acesso econômico, cultural, social, simbólico e/ou escolar (Riedner & Pereira, 

2012). Estes definem quem dispõe de recursos frequentemente pouco acessíveis à maioria 

da população e que podem ofertar oportunidades vantajosas de poder, prestígio e riqueza 

nos contextos mais diversos.  

A conservação de um perfil selecionado e homogêneo nas salas de aula revela o 

quanto estes cursos estão reservados para uma elite que marca a constituição de uma 

nobreza imperial das inteligências (Filho, 1992). Segundo Damasceno (1986) “o real 

critério básico empregado é a origem socioeconômica dos estudantes” (p. 35). De tal modo 

que a cristalização deste tipo de hierarquia nas universidades significa que eleger uma 

destas carreiras não se relaciona somente com aptidões e/ou preferências, mas, além disso, 

com condições individuais e sociais que encaminham esta escolha (Vargas, 2008). A 

clientela tradicional é composta por quem detém os meios de produção de conhecimentos, 

cultura e economia, ou seja, espaços de decisão e poder (Filho, 1992). Assim, a maior 

dificuldade para alcançar uma vaga nos cursos imperiais atinge, exatamente, os grupos 

menos privilegiados. A entrada de estudantes das camadas populares nesses cursos se 

configura como uma exceção – o que justifica que estas trajetórias estudantis ainda sejam 

denominadas como improváveis, não-naturais ou não-tradicionais (Zago, 2006; Piotto, 

2010; Portes, 2015).  

Conforme os dados apresentados, uma grande parcela dos estudantes que completam 

o ensino médio não consegue avançar para o ensino superior e, muitas vezes, nem sequer o 

tem como um horizonte possível em seus projetos de vida. Estudantes de origem popular 

“em sua maioria pretos e pardos, que, em geral, frequentam escolas públicas de menor 

qualidade, não têm muitas expectativas de entrada no ensino superior, ou, em muitos casos, 

ingressam em instituições e cursos de menor prestígio social” (Vargas, 2014). Entendo que 

a educação em nosso país assume um valor posicional e essencialmente estrutural (Barbosa, 

2014) e é capaz de definir e distinguir os grupos que estão mais habilitados socialmente 

para estar “acima da média”, traçar os caminhos até o ingresso no ensino superior com 

maiores possibilidades e ocupar as carreiras de alto prestígio.  

Segundo Barbosa (2014), duas questões emergem disso: primeiro, a reflexão sobre a 

produção de valores socialmente dessemelhantes para os diferentes diplomas e segundo, em 

decorrência, o caráter pouco democrático dessa expansão. As nuances dessa (des) 

valorização de determinadas carreiras perpassa a discussão sobre os significados do fator 

meritocrático que ainda contribui para os contornos que dão forma ao nosso sistema 
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educacional de ensino e a (re) produção de “credenciais escolares” (Barbosa, 2014, p. 54). 

Compreendo que estas se referem às trajetórias e diplomas acadêmicos que equivalem a 

espécies de “marcas sociais” ao definir posições na sociedade e, também, a construção das 

perversas desigualdades enfrentadas por grande parte da população brasileira.  

Historicamente, podem ser identificados três princípios sucessivos que coordenaram 

as concepções sobre políticas de acesso ao ensino superior: “o principio do mérito herdado, 

da igualdade de direitos e da igualdade de oportunidades” (Neves; Anhaia, 2014, p. 374). O 

princípio do mérito herdado determina, basicamente, que o acesso à educação deve ser 

restrito a “alunos academicamente selecionados com base no mérito, e este mérito tinha que 

ser herdado, dependendo de circunstâncias como a sorte de ter nascido dentro de grupos ou 

categorias socialmente favorecidos” (Neves; Anhaia, 2014, p. 374). Logo, os estudantes 

devem ser academicamente eleitos somente se eles pertencem a grupos específicos e 

dominantes da sociedade – esse credencialismo certifica o monopólio de alto valor e status 

para membros de segmentos privilegiados.  

Já o princípio da igualdade de direitos define que todas as barragens formais 

relacionadas ao sexo, gênero, grupos étnicos-raciais, grupos socioeconômicos, etc. são 

abolidos e o acesso continuaria sendo legalizado tão somente por mérito. Por fim, a 

igualdade de oportunidades discute a necessidade de ir além da igualdade formal dos 

direitos pondo em relevo as discriminações por meio do sistema de oportunidades (Neves; 

Anhaia, 2014). Afinal, a educação se constitui como um importante “critério dominante de 

hierarquização social, enfatizando o fato de que, a definição do mérito pela educação é uma 

forma de dominação” (Barbosa, 2014, p. 65) sobre o qual se tem ampla concordância.  

Ao longo de toda sua história, o ensino superior brasileiro apresentou um perfil 

exclusivo, pensado para atender a uma pequena elite (Vargas, 2015). Dessa forma, o 

fortalecimento das políticas de ação afirmativa é imprescindível para modificar o histórico 

de alta seletividade que caracteriza o ingresso no sistema de ensino superior público. Bem 

como, provocar a reflexão sobre a regulação da efetiva democracia educacional em 

contraponto às evidências da primazia de um perfil-padrão de estudante em carreiras de 

maior prestígio e a hierarquização de cursos (Santos, 2014). De fato, as recentes expansão e 

abertura do ensino superior têm permitido que estudantes de grupos menos favorecidos 

acessem essa etapa da educação, sendo, em muitos casos, a primeira geração de suas 

famílias a alcançar o ensino universitário (Zago, 2006). Entretanto, conforme as pesquisas 

apresentadas, este crescimento massificado tem se dado de forma mais intensa em cursos de 
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menor prestígio social, “potencializando uma distribuição desigual entre os cursos do 

ensino superior” (Heringer & Klitzker, 2017, p. 39). Deste modo, as disparidades de acesso 

e permanência na formação superior ainda constituem um fenômeno essencialmente 

estrutural, integrado ao processo histórico da educação e seu sólido padrão de desigualdade.  
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3 O curso de Medicina na UFBA e o perfil recente dos estudantes “doutores” 

 

A Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia (FMB) foi a 

primeira escola de nível superior em Medicina do Brasil. Inicialmente, nomeada como 

Escola de Cirurgia da Bahia, passou a se chamar Academia Médico-Cirúrgica e, por fim, 

em 1832, recebeu o nome de Faculdade de Medicina da Bahia. Este período marca uma 

reforma educacional no país caracterizada pela organização de espaços destinado ao ensino 

e pelo desenvolvimento da ciência e da formação cultural para os segmentos privilegiados 

da população durante a vigência do império português. Por meio de decretos reais, em 

poucos anos, criam-se as condições para obtenção do título de “doutor” – que até este 

momento, estava reservado àqueles estudantes da elite colonial portuguesa que, 

considerados portugueses nascidos no Brasil, tinham de acessar a metrópole em busca de 

formação universitária (Campos, 2002; Schwarcz, 1993). 

O curso superior de Medicina, bem como os posteriores de Direito e Politécnico, 

seguiam o mesmo modelo: a organização didática e a estrutura de poder baseavam-se em 

postos vitalícios – o docente, chamado de “lente proprietário”, era quem dominava o campo 

de saber e permanecia no cume da hierarquia acadêmica ao longo de toda a sua vida 

(Campos, 2002). Segundo o Plano de Ensino e a Carta Régia exigia-se dos candidatos ao 

grau de doutor em Medicina, a submissão a exames ao longo dos anos letivos, além das 

Conclusões Magnas periódicas e a construção de uma tese em língua portuguesa ou latim 

(Santos, 2011). O curso era ministrado em seis anos e as aulas tinham duração de uma hora 

e meia por dia. O domínio da língua francesa, do latim, da lógica, da aritmética e da 

geometria eram critérios eliminatórios para a inserção dos futuros aspirantes à elite médica 

imperial (Schwarcz, 1993). Diante deste perfil de “candidato” e de tamanhas exigências, 

nota-se novamente que a clientela preferível estava alocada no campo da nobreza e de seus 

descendentes. Suponho, então, que o princípio da hereditariedade desde já ditava as regras 

de quem poderia integrar este grupo seleto e excepcional de estudantes “doutores”. 

Ao longo dos anos, a estruturação do curso de Medicina sofreu adaptações em 

decorrência de demandas sociais, econômicas e políticas. Hoje, o estado da Bahia tem 15 

cursos de Medicina que funcionam em regime integral e somam o total de 1.263 vagas. O 

curso da FMB é um dos mais tradicionais da UFBA e tem grande importância na história da 

educação superior e do desenvolvimento da área da saúde no país; além de ser um curso 

com perfil desde sempre elitizado e altamente concorrido nos processos seletivos de 
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ingresso. Aqui, segundo os dados divulgados através dos relatórios “UFBA em Números” e 

outros disponibilizados no portal “Ingresso”, os pontos de corte verificados para o curso de 

Medicina, nas últimas seleções, são os mais altos (média de quase 800 pontos) em 

comparação a outros cursos de alto prestígio (por exemplo, Engenharia Elétrica com média 

de quase 760 pontos) e, especialmente, à pontuação mínima exigida para ingresso em 

cursos de baixo prestígio (por exemplo, Letras e Língua Estrangeira com média de 440 

pontos). Segundo Schwarcz (1993), ao longo do tempo, “o perfil socioeconômico dos 

ingressos na carreira médica seguia a mesma proporção de valorização da profissão” (p. 

258). Este é um fator que perdurou durante a história bicentenária deste curso e segue como 

característica em diferentes universidades brasileiras: a localização socioeconômica 

característica dos (as) estudantes.  

Um importante estudo do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação no 

Brasil foi realizado no início desta década com base no Questionário Socioeconômico do 

período de 2004 a 2009 e, posteriormente, analisado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O estudo analisou aspectos relevantes sobre 

o perfil estudantil em diversas carreiras, estabelecendo relação com as políticas públicas de 

expansão e democratização do acesso à educação superior vigentes nessa época (Ristoff, 

2013). A pesquisa explicitou que o curso de Medicina coroava um conjunto de cursos 

superiores com maior porcentagem de estudantes brancos e de classe alta – especificamente, 

mais de 80% autodeclaram-se brancos. Quanto à renda familiar, dez vezes mais estudantes 

de Medicina vêm de famílias com mais de dez salários mínimos de renda do que famílias 

com essa faixa de renda no Brasil. Este dado se choca com a realidade da população, já que 

mais de um terço dos estudantes brasileiros (34%) tem renda mensal familiar de até três 

salários mínimos. A disparidade de renda se torna ainda mais preocupante neste curso, 

quando os dados apontam que grande parte dos estudantes é oriunda de famílias com 

rendimento acima da renda total de grande parte da população.  

A pesquisa ainda destaca que “Medicina é o único dos 47 cursos, nos seis anos sob 

análise, a aumentar a presença de estudantes mais ricos e diminuir a de estudantes mais 

pobres, apesar das políticas públicas de inclusão” (Ristoff, 2013, p. 11). Cabe observar que 

estes têm renda familiar acima de dez salários mínimos e notáveis 21% têm renda acima de 

trinta salários mínimos/mês. Por outro lado, apenas 6% dos estudantes estão na faixa de 

renda familiar de até três salários mínimos. As conclusões da pesquisa evidenciam que, a 

despeito das políticas de expansão e acesso, “em todos os cursos, exceto em Medicina, 
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houve crescimento do percentual de alunos da faixa de até três mínimos” (Ristoff, 2013, p. 

13). Presumo o quanto certos cursos de graduação retratam, de forma ostensiva, o poder 

socioeconômico e, ao mesmo tempo, expõem as desigualdades que atravessam o contexto 

educacional brasileiro. Esses números revelam não apenas as diferenças de origem familiar 

entre os estudantes inseridos em cursos de alto prestígio, mas, também, o quanto o seu perfil 

não representa a população brasileira.    

Para compreender o perfil socioeconômico recente do estudante de Medicina da 

UFBA, busquei apoio institucional para obter as informações de que necessitava. Tive 

dificuldade em acessá-las, resultado do caráter inexplicavelmente sigiloso dessas 

informações e das modificações ocorridas nos últimos anos. A partir de 2012, a UFBA 

adotou a seleção de candidatos através do resultado alcançado no Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM. No âmbito das ações afirmativas, este mecanismo seria mais “um caminho 

para garantir a democratização do acesso ao ensino superior, ao oferecer oportunidades de 

inscrição em diferentes cursos e universidades” (Heringer & Klitzke, 2017, p.38). Nesta 

nova fase do processo seletivo o questionário com os dados socioeconômicos, 

tradicionalmente coletados durante as inscrições, foi modificado e substituído por outro 

modelo mais sucinto. Assim, obtive dados parciais acerca dos estudantes e, infelizmente, não 

tive acesso a informações como escolaridade dos pais e renda familiar. Desta forma, ensaiei 

traçar o perfil simplificado das últimas turmas de Medicina da UFBA, através dos dados que 

obtive, em diálogo comparativo com dados nacionais recém-publicados.  

A Faculdade de Medicina da UFBA disponibiliza cerca de 160 vagas por ano, sendo 

80 vagas por semestre em cada processo seletivo. Nos últimos cincos (2013-2018), 881 

estudantes compuseram onze novas turmas na instituição. Deste grupo, 452 destas vagas 

foram ocupadas por mulheres e 425 por homens, dados que confirmam a tendência de 

feminização da profissão. Quanto à faixa etária, 81,1% destes estudantes têm até 25 anos. A 

origem escolar revela a predominância de 323 trajetórias no ensino privado, 181 em 

instituições federais e 136 em escolas estaduais. Os dados sobre o pertencimento étnico-

racial revelam que 176 declaram-se pardos, 54 pretos, 11 indígenas e sete quilombolas. As 

informações sobre estudantes brancos estão indisponíveis. Os dados, ainda que incompletos, 

sugerem que as salas de aula do curso de Medicina na UFBA, nestes últimos cinco anos, têm 

sido compostas por estudantes jovens, oriundos de escolas privadas e, supostamente, 

brancos.  
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Em 2018, foi lançada a Demografia Médica do Brasil (Scheffer, et al. 2018) com 

informações estatísticas e dados demográficos nacionais, que permitem uma compreensão do 

estudante e do profissional recém-formado, com a finalidade de tornar possível o 

mapeamento da atual prática médica no País. Atualmente temos 289 cursos de Medicina no 

país que ofertam 29.271 vagas anuais autorizadas. Desse total de vagas, 10.237 são 

oferecidas em instituições públicas (35%). As demais 19.034 (65%) vagas são oferecidas por 

escolas médicas privadas. Estas vagas têm sido ocupadas por grupos cada vez mais jovem e 

feminino (50,7%). Além disso, 77,2% se autodeclara da cor branca e apenas 1,8% se 

declararam negros e 16,2%, pardos. Cerca de 91% são solteiros(as) e 93,5% não têm filhos. 

Em média, os estudantes recém-formados em Medicina têm 27 anos de idade: 16,8% deles 

tinham até 24 anos, 68,4% tinham de 25 a 29 anos e apenas 14,8% dos participantes tinham 

30 anos ou mais.  

Quanto à escolaridade dos pais, cerca de 65% deste grupo têm pais com curso 

superior completo, sendo que, no caso das mães, 69,4% completaram esse nível de 

escolaridade. Aproximadamente um terço dos graduados (32,6%) tem algum médico em 

suas famílias. Entre os estudantes de instituições públicas, 79,1% informou ter cursado 

ensino médio em escolas particulares – da mesma forma, em faculdades privadas, 80,3% 

também estudaram em colégios particulares. Um total de 85,6% contou com o apoio 

financeiro da família para custear todos os custos com o curso e cerca de 56% residem com 

pais ou parentes. Neste quesito, pouco mais de um terço (35,4%) advém de famílias com 

renda mensal entre três e dez salários-mínimos e outros 29% têm renda mensal de 11 a 20 

salários-mínimos. Aqueles (as) que vêm de famílias com renda mensal acima de 21 salários-

mínimos, somam 31,2% dos estudantes de faculdades privadas e 20,4% de instituições 

públicas.  

Grande maioria dos entrevistados (88,3%) ingressou no curso de Medicina através da 

seleção tradicional. Outros 4,1% através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como 

complemento de nota, já o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e a Lei de Cotas foram 

recursos utilizados por 1,6%. Em relação a estes últimos, o documento ressalta que eles 

ingressaram no curso seis anos antes, “momento em que essas modalidades complementares 

de acesso ao ensino superior ainda eram pouco praticadas ou não extensivas à Medicina” (p. 

66). Por fim, quanto à assistência estudantil, entre os que cursaram faculdade pública, 92,4% 

não receberam nem bolsa nem auxílio financeiro. 
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Esses resultados permitem dizer que estamos diante de um perfil de estudantes 

bastante homogêneo e caracterizado por jovens oriundos de estratos abastados da sociedade. 

A recente implementação de políticas para garantia do acesso e permanência, bem como, 

ampliação de cursos e vagas no ensino superior, tem contribuído paulatinamente para a 

construção de um novo retrato de estudante do ensino superior. Porém, estes dados ainda 

explicitam que a posição socioeconômica é aspecto categórico nos caminhos trilhados por 

um (a) jovem rumo a educação superior (Ristoff, 2013). As práticas seletivas de acesso a 

cursos de alto prestígio social permanecem agenciando a hierarquização de cursos e 

confirmando a desigualdade na educação superior, entrave para viabilizar a justa 

democratização da universidade brasileira.  
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4 Permanência no ensino superior público: possiblidades e desafios 

 

Permanecer significa contiguidade, perseverança, resistência, constância e 

persistência. O processo de permanência estrutura-se mediante o diálogo sucessivo entre a 

constância da continuidade e a emergência da descontinuidade provocada pelas mudanças. 

Aqui, a dimensão temporal exerce influência significativa tanto cronologicamente quanto 

na criação de um espaço simbólico de transformações. Permanência é o ato de perdurar no 

tempo e construir alternativas de (r)existência. Portanto, esta correlação incessante de 

duração e transformação é responsável pelo desenvolvimento necessário de cada sujeito ao 

longo dos processos vitais de adaptação e criação da vida (Lener & Dixon, 1984).  

No que se refere ao processo educacional, para as famílias mais abastadas, o ensino 

superior representa mais uma etapa no desenvolvimento da vida escolar. Nestes casos, a 

universidade é um caminho natural e provável, portanto, garanti-lo faz parte desse processo. 

No caso das famílias de camadas populares, a universidade representa justamente o oposto 

quando compreendem essa como uma via possível para seus filhos: uma etapa dissociada da 

vida escolar, caminho distante e pouco provável (Zago, 2006; Piotto, 2010; Portes, 2015) 

para quem sobrevive em meio a vulnerabilidades sociais esmagadoras.  

Após a implementação do sistema de reserva de vagas nas universidades públicas 

brasileiras, jovens tradicionalmente excluídos deste nível educacional – pretos, pobres e de 

origem escolar pública – têm ultrapassado as barreiras da exclusão social e, contrariando 

uma história persistente, inaugurado percursos de longevidade educacional. Segundo Portes 

e Sousa (2012) “para estudantes oriundos de extratos mais empobrecidos, abrir as portas 

das universidades para que eles ingressem não é o suficiente” (p. 06). A democratização da 

educação requer políticas para a ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, 

como, igualmente, políticas para a permanência dos estudantes no sistema educacional. 

Assim, as questões relacionadas à permanência efetiva destes jovens são os principais 

desafios do processo de expansão das oportunidades (Heringer, 2015). Aqui, cabe rever a 

discussão sobre o acesso e sobre as escolhas pelo tipo de curso, as condições materiais para 

subsidiar os estudos, assim como, as condições para a inserção e a sobrevivência no sistema 

de ensino superior.  

Neste sentido, destaco a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES, 2009) que representou um importante avanço para esse segmento de estudantes. 
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Para garantir o direito à continuidade dos estudos superiores e sua diplomação, foram 

criadas, pelo governo federal, políticas de permanência e de assistência estudantil. Vale 

destacar, entretanto, que estas iniciativas não são compreendidas ainda como direito nem 

têm alcançado todos os que delas necessitam para construir uma permanência qualificada 

em seus percursos universitários (Menezes; Ferreira & Matos, 2017). As primeiras, de 

maior abrangência, “formuladas para todos os estudantes universitários” e as segundas, 

“com foco em estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e em segmentos com 

necessidades específicas” (Zuccarelli, 2015, p. 86). Para além das questões materiais 

impostas pelo constrangimento econômico, Portes (2015) aponta a existência de outros 

aspectos e importantes manifestações simbólicas que exercem especial coparticipação no 

percurso que leva estes jovens do acesso à finalização do ensino superior. 

O Programa de Ações Afirmativas da UFBA está pautado em quatro importantes 

eixos: 1) ações direcionadas para a qualificação dos candidatos à graduação; 2) ações 

voltadas para a realização do processo seletivo; 3) ações que favoreçam a permanência dos 

estudantes aprovados e, por fim, 4) ações de monitoramento e avaliação das políticas 

adotadas. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA 

(PROAE) foi criada em 2006 com o objetivo de empregar esforços e otimizar os recursos 

dedicados à garantia da permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social e 

realizar o enfrentamento à perpetuação das desigualdades sociais e à discriminação de 

grupos historicamente excluídos dos espaços universitários.  

Com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, 

2009), adotada pelo Ministério da Educação – MEC, a PROAE tem como principais 

objetivos: a) assegurar a permanência exitosa de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, por entender que esses sujeitos têm maior probabilidade de adiar ou 

mesmo interromper sua trajetória acadêmica devido a condições adversas que interferem na 

sua presença no contexto universitário; b) colaborar efetivamente, por meio de ações 

afirmativas concretas, para a constituição de uma universidade mais democrática, de forma 

que as diferenças individuais e socioculturais não derivem em desigualdade de 

oportunidades. As ações previstas estão envolvidas com a moradia estudantil, alimentação, 

transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e 

acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (PNAES, Decreto nº 7.234/2010). 
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De acordo com Honorato (2015, p. 99) ainda existem diferentes fatores que 

“limitam as chances de estudantes oriundos desses setores permanecer e concluir seus 

estudos” superiores. Investigações neste campo têm questionado se as políticas de acesso e 

permanência colaboram para uma efetiva democratização do ensino superior e ampliação 

das oportunidades sociais das classes populares (Portes, 2010; Sobrinho, 2010; Dubet, 

2015; Heringer, 2015). A partir dessas contribuições, entendo que há uma dinâmica de 

inclusão-exclusão desses grupos no interior deste processo de expansão do acesso à 

universidade, uma vez que, a evidência dos bons resultados da política de ampliação do 

acesso e assistência não tem condições de garantir, por si só, a plena democratização da 

educação superior.  

Portes e Sousa (2012) ressaltam que “o acesso aos bancos das universidades deve 

vir acompanhado da democratização do acesso ao conhecimento e ao direito à permanência 

dos estudantes para que possam concluir seus estudos” (p. 13) – permanência esta que 

engloba “necessidades voltadas para as questões de ordem pedagógica, psicológica e 

social” (p. 6). Esse novo cenário do ensino superior público gera tensionamentos, não 

somente porque o grupo de “novos estudantes” apresenta condições socioeconômicas 

menos favoráveis para a continuação dos estudos, mas, também, porque as dimensões 

simbólicas do seu pertencimento a este espaço produzem impactos duais e diretos na 

construção de sua permanência dentro e fora dos muros da universidade (Heringer, 2015; 

Passos, 2015).  

Para os jovens de camadas populares que ingressam no ensino superior, sendo os 

primeiros de suas famílias ou comunidades a chegar a esse nível de escolaridade, estar na 

universidade significa um passo muito importante em suas biografias individuais e 

coletivas. Diante de uma realidade que aniquila, objetiva e simbolicamente, a juventude 

brasileira pobre e negra, é possível afirmar que o ingresso no ensino superior favorece a 

falência dos diagnósticos excludentes e se contrapõe ao lugar socialmente destinado a esses 

segmentos (Barbosa, 2015). Aqui, o sentido de permanecer se estende à manutenção da 

própria vida. É neste campo que está localizada essa pesquisa, que resulta dos meus 

questionamentos sobre os desafios que acompanham a permanência de jovens de origem 

popular que ultrapassam as amarras econômicas de sua condição e chegam ao ensino 

superior público. O que me interessa é contemplar as condições subjetivas e afetivas que 

propiciam a realização exitosa do percurso universitário desses jovens.  
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Barbosa (2015), Heringer (2015), Portes (2015, 2012), Piotto (2012), Honorato 

(2011) e Zago (2010) enfatizam a importância de estudos empíricos e qualitativos que 

permitam investigar a vida dos estudantes de camadas populares no ensino superior, 

“especialmente naqueles cursos mais valorizados socialmente e tidos como espaços 

reservados àqueles que pertencem aos estratos abastados da sociedade” (Portes, 2015, p. 

139). Com base na revisão realizada, no que se refere a estes cursos, ainda é modesta a 

literatura sobre os diferentes matizes que compõem a permanência efetiva desses segmentos 

nos estudos superiores. Visando contribuir neste sentido, nesse estudo, nos orientamos pela 

seguinte pergunta: como os estudantes de camada popular constroem percursos de 

permanência e conclusão no curso de Medicina – maior representante dos cursos elitizados 

e de alto prestígio do ensino superior público? 

Objetivo geral: Investigar experiências relacionadas à consolidação da permanência 

de estudantes provenientes de camadas populares no curso de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia.  

Objetivos específicos: 

a) Analisar os itinerários e as estratégias adotadas para viabilizar a entrada no ensino 

superior; 

b) Compreender os motivos para a escolha da educação superior e do curso de Medicina; 

c) Compreender as principais experiências, objetivas e subjetivas, vivenciadas durante a 

construção da permanência à universidade; 

d) Analisar os recursos psicológicos, pedagógicos, sociais e econômicos desenvolvidos 

para negociar a consolidação da permanência na universidade.  

 

Tendo isto em vista, essa pesquisa se justifica pela possibilidade de enriquecer a 

compreensão destas itinerâncias socioeducacionais, pondo em relevo experiências e 

significados da permanência efetiva de estudantes oriundos de contextos marcados pela 

ausência de longevidade escolar. Lançar luz sobre estas narrativas, no atual panorama social 

e político que fragiliza a recente expansão do acesso à educação superior em nosso país, 

indica o fortalecimento de ações que efetivem a democratização desse nível de ensino como 

garantia do direito ao acesso à educação.  
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5 A escolha da abordagem teórico-metodológica 

 

5.1 A perspectiva microssociológica do Interacionismo Simbólico  

 

A perspectiva teórica do Interacionismo Simbólico é o referencial-base desta pesquisa, 

especialmente, por compreender a realidade social a partir do seu caráter dinâmico e dialético, 

com base na permanente interação processual, criativa e produtora de significados construídos 

entre atores e sociedade.  

O Interacionismo Simbólico baseia-se nas constatações do pragmatismo social e em 

pesquisas de cunho psicossociológico desenvolvidas pela Escola de Chicago, principal pólo 

de elaboração deste aporte teórico. Essa vertente de estudos no campo social privilegiou, 

desde seus inícios, dois aspectos importantes para suas investigações: primeiro, o interesse em 

adotar como objetos questões relativas a grupos sociais marginalizados e que eram pouco 

privilegiadas em produções científicas, tais como relações étnico-raciais, imigração, pessoas 

em sofrimento psíquico e outras problemáticas ligadas ao desenvolvimento urbano acelerado 

que viveu essa importante cidade dos Estados Unidos na segunda metade do século XIV. 

Segundo, a legitimação da inter-relação entre indivíduo e sociedade, temática que se 

configura como uma contraposição às correntes estadunidenses que concebiam indivíduo e 

sociedade como instâncias distintas e apartadas (Sampaio & Santos, 2011). 

Esta teoria tem, como principal fundamento, a articulação entre importantes aspectos 

que privilegiam a interação, não apenas como categoria, mas como componente basilar da 

construção social. O primeiro deles está centrado na concepção de homem enquanto sujeito 

ativo e atuante nos processos de construção da realidade. Assim, para o interacionismo 

simbólico, as relações entre indivíduo e sociedade ultrapassam a ideia de simples 

interdependência privilegiando mais uma co-construção (Coulon, 1995; Sampaio & Santos, 

2011). Estes pontos são de extrema importância nesta pesquisa, uma vez que não dialoga com 

idéias que concebem o homem como tábula rasa sobre a qual o ambiente social e natural 

inscreve sua história. Bem como nos convida a recuperar os saberes e práticas de grupos 

sociais excluídos socialmente (Vasconcelos, Santos & Sampaio, 2017), privilegiando a idéia 

de que estes sujeitos são produtores de um exímio conhecimento diretamente conectado às 

suas vivências. 

A partir destes elementos, entende-se que a perspectiva microssociológica 

interacionista percebe a sociedade composta por atores/autores sociais que, munidos da 
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capacidade de interpretar, decidir, sentir e agir aprendem como desenvolver recursos e ajustes 

para (re) negociar, (re) construir constantemente sua interação com o mundo social. E é esta 

possibilidade que transforma o indivíduo em ator de sua existência e não apenas um agente 

cujas condutas são governadas por forças externas e independentes (Sampaio & Santos, 2011; 

Casagrande, 2014) – aqui podemos relacionar as itinerâncias dos jovens das camadas 

populares e as transformações provocadas por meio da inauguração de percursos no ensino 

superior. Além disso, destaca-se também que esta abordagem se fundamenta nas articulações 

específicas entre estes sujeitos e seus contextos – imprescindíveis para a compreensão das 

particularidades destes percursos e seus processos interacionais. 

O Interacionismo Simbólico interessa-se pela concretude das relações interindividuais, 

como estas são ajustadas e significadas no interior dos processos de criação e recriação. Neste 

campo, ressaltam-se os estudos do professor George Hebert Mead, considerado como o 

percursor do interacionismo simbólico (Coulon, 1995). Para Mead, importante membro da 

Escola de Chicago, o processo de significação manifesta a interpretação do indivíduo e 

envolve sua interação com outros – considerando que é a partir da perspectiva do outro que o 

indivíduo pode perceber e transformar-se (Casagrande, 2014). A abordagem interacionista 

preserva o caráter singular que se revela na maneira como cada ator ou grupo significa e 

interpreta o mundo, aos demais, a si mesmo e à sua existência (Lapassade, 2005). É neste 

entrelace ininterrupto, em que as vivências, interpretações e elaborações são compartilhadas 

socialmente, que se constitui a emergência do self (Sandstrom, 2016). 

Segundo os pressupostos de Mead, o self é essencialmente uma estrutura social que 

surge da experiência coletiva e resulta num processo ativo e contínuo de reconhecimento de si 

mesmo (Sandstrom, 2016). Este processo germina através da participação social, da interação 

com outros, das experiências compartilhadas e do entendimento dos próprios papéis na 

sociedade. Assim, é possível compreender porque a educação assume um papel 

imprescindível e como se dá o processo de construção da permanência dos jovens que são o 

público central desta pesquisa. O contexto educacional, como espaço privilegiado de interação 

e possibilidades para a formação de si, possui um caráter social que consiste, sobretudo, num 

processo de formação criativa de conceitos, símbolos e significados (Sandstrom, 2016) 

orientados para as possibilidades de negociação consigo mesmo, com o outro e com o 

contexto. Sendo assim, sob a ótica da intersubjetividade e seu caráter eminentemente 

interativo e simbólico, inclui elementos psicológicos, intelectuais, racionais e afetivos. 
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 Partindo dos elementos teóricos aqui apresentados, o referencial teórico do 

Interacionismo Simbólico dará suporte adequado a esta investigação sobre os percursos dos 

jovens universitários de camadas populares e como estes significam a vivência de inserção e 

permanência – uma vez que põe em relevo tanto as interações interindividuais e grupais como 

as dimensões subjetivas das experiências do sujeito e da construção coletiva de seus 

respectivos significados. 

Do ponto de vista metodológico, essa abordagem sugere que, para desenvolver uma 

adequada compreensão acerca do comportamento humano e seus processos interacionais, é 

necessário “se colocar diante da posição daqueles que exercem esse comportamento” 

(Sandstrom, 2016, p. 46), de modo a apreender quais significados essas pessoas lhe atribuem. 

A perspectiva interacionista solicita a aplicação de uma metodologia humanística, designada 

“investigação naturalista”. É denominada desta forma, por se concentrar no comportamento 

das pessoas em contextos sociais naturais, e, também, por defender o uso de técnicas 

informais e discretas na aquisição de uma compreensão em primeira mão sobre esse 

comportamento (Sandstrom, 2016; Lapassade, 2005). 

A investigação de cunho naturalístico possui duas fases fundamentais: exploração e 

inspeção. Durante esta primeira fase, construí aproximações com o meu tema de interesse a 

partir de um processo marcado pelo “mergulho em mundo social especifico” (Sandstrom, 

2016, p. 44), concentrando-me, assim, nos atores que nele se movimentam e o experenciam, 

negociando as relações com outros no seu interior. Entende-se que a adoção desta abordagem 

exige a manutenção da sensibilidade contínua às perspectivas daqueles que estão sendo 

estudados. Desta forma, foram utilizados métodos de pesquisa qualitativa – como entrevistas 

em profundidade e notas de campo, que serviram para o registro detalhado de padrões de 

significado, ação e interação que caracterizam o grupo ou ambiente investigado (Sandstrom, 

2016). Em seguida, a segunda etapa previu a inspeção sistemática dos dados essenciais 

reunidos, quando foram avaliados atentamente quaisquer conceitos ou elementos que 

posteriormente usados na análise. Segundo Sandstrom (2016), ao participar de uma inspeção, 

é imprescindível o engajamento em um processo criativo e imaginativo que permite à 

pesquisadora vislumbrar múltiplas possibilidades em busca do que é relevante. 

5.2 A Entrevista Compreensiva e a produção de dados 

  

Para produzir os dados escolhemos, entre as possíveis abordagens, a Entrevista 

Compreensiva (Kaufmann, 2013). Esta abordagem metodológica considera que o processo de 
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entrevista é composto por dois importantes momentos. O primeiro deles parte do princípio de 

que “homens não são simples agentes portadores de estruturas, mas produtores ativos do 

social, portanto depositários de um saber importante” (Kaufmann, 2013, p. 47). É deste 

sistema de códigos e valores do sujeito que devo me aproximar para alcançar a sua 

compreensão. Porém, o trabalho de investigação sociológica não se limita a esta etapa e, num 

segundo momento, devemos avançar para a interpretação e a explicação compreensiva do 

social a partir dos dados recolhidos. Então, a finalidade não é extrair dados do campo, 

tratando as pessoas como “informantes” a partir de questões padronizadas, mas, sobretudo, 

construir movimentos de proximidade e distanciamento que permitam acessar a informação, a 

produção de hipóteses, a observação e a interpretação dos fatos. 

Quanto à condução da entrevista, a metodologia compreensiva abrange 

primordialmente a ruptura com a hierarquia rígida entre pesquisadores e entrevistados 

(Kaufmann, 2013). A intenção é promover uma troca aprofundada entre ambos, de modo que 

as questões essenciais sejam respondidas. Pois, quanto mais o indivíduo mergulha em si, 

sendo capaz de expressar o seu saber, consequentemente reforça também o poder da interação 

– a partir da empatia e do engajamento na narrativa do informante, aliada à adoção de uma 

postura ativa, modesta e discreta, sobretudo, porque o entrevistado deve ser protagonista deste 

processo (Kauffmann, 2013). A empatia permite que, neste processo, possamos entrar no 

mundo da pessoa entrevistada. Porém, “essa entrada não é, entretanto, um objetivo final, pois 

ela é apenas um instrumento para atingir mecanismos sociais ou produzir novos conceitos” 

(Kauffmann, 2013, p. 88). Logo, a entrevista compreensiva é, no âmbito de uma pesquisa, o 

oposto de uma simples técnica para recolher dados. Por isso, o autor ressalta a importância do 

“processo dialético do trabalho de campo” (Kauffmann, 2013, p. 47). Este deve ser acionado 

por meio do intropatia, ou seja, o envolvimento mútuo entre duas pessoas.  

Durante a entrevista utilizei a escuta compreensiva, que é caracterizada por estar 

direcionada para a oralidade, mantendo em segundo plano o registro escrito. Kaufmann 

(2013) sugere que, em vez de optar pela assunção do papel de registrador, busquemos ser 

ouvintes privilegiadas (os). Aliado a esta escuta atenta, utilizamos um estilo oral “mais 

próximo possível de uma conversa entre dois indivíduos iguais do que aquele do questionário 

administrado de cima para baixo” (Kaufmann, 2013, p. 79). Porém, o autor nos adverte sobre 

a entrevista ser um trabalho que exige esforço constante e, embora o ideal seja romper com a 

hierarquia, não é recomendado buscar a equivalência de posições – à vista de que cada um dos 

atores mantém um papel diferente. 
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As perguntas disparadoras construídas para as entrevistas foram formuladas de acordo 

com os objetivos delineados para este estudo e estão ancoradas no referencial teórico-

metodológico do Interacionismo Simbólico (Sandstrom, 2016) e da Entrevista Compreensiva 

(Kaufmann, 2013). Assim, a elaboração do guia de perguntas privilegia, especificamente, 

aspectos que revelem: I) o itinerário socioeducacional dos (as) estudantes e a escolha do curso 

de alto prestígio; II) as experiências vivenciadas no contexto da universidade e III) a 

construção de estratégias para a permanência nos cursos selecionados.  

Considerando a perspectiva compreensiva (Kaufmann, 2013), este guia é flexível, 

apresentando uma sequência de questões disparadoras que viabiliza o estabelecimento de uma 

dinâmica possível de conversação rica. Quando necessário, é admissível abdicar deste guia de 

entrevista – especialmente nos casos em que algum conteúdo se destaque e necessite de um 

espaço mais livre para sua exploração e compreensão. Em seguida, sem perder a interação já 

iniciada, retorna-se às demais questões da entrevista. Após a entrevista, o registro cuidadoso 

do ocorrido deve ser realizado (Kaufmann, 2013). 

Após a realização das entrevistas com estudantes selecionados, a pré-análise de cada 

uma delas e das anotações em diário de campo constituiu uma etapa importante para a 

avaliação de quais tópicos precisaram ser revisitados. Considerei, caso necessário, retomar as 

entrevistas com o objetivo de esclarecer ou explorar com maior detalhamento conteúdos pré-

selecionados. Esta etapa poderia ser importante para aprofundar a reflexão sobre os 

pressupostos iniciais e os objetivos almejados. 

Além disso, o diário de campo foi construído ao longo de todo processo de pesquisa. 

Aqui, ressalto o esforço imprescindível para transformar o olhar em escrita a partir do 

exercício cotidiano da observação (Laplantine, 2004). Os registros de reflexões e percepções 

ao longo da interação com a (o) entrevistada(o) permitem enriquecer a descrição e 

compreensão dos fenômenos estudados (Laplantine, 2004) – especialmente no que tange a 

sistematização descritiva e o favorecimento do entendimento de práticas cotidianas, discursos 

e narrativas. 

A análise de dados compreensiva “é sempre um trabalho de redução da complexidade 

do real” (Kaufmann, 2013, p. 124) e não consiste simplesmente em transcrever o que está nas 

gravações e ordená-lo. Assim, esta etapa “toma forma de uma verdadeira investigação, 

aprofundada e imaginativa: é preciso fazer os fatos falarem, encontrar indícios, se interrogar a 

respeito da mínima frase” (Kaufmann, 2013, p.119). Neste sentido, a análise inicial por meio 

da linguagem oral oferta muitos subsídios, pois, ela é viva e admite uma imersão profunda nas 
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histórias compartilhadas. Já o texto escrito, por outro lado, complementa o material de base 

para as análises. 

Segundo esta abordagem, a transcrição integral dos relatos modifica o caráter do 

material de base ao tornar-se texto escrito. Contudo, compreendemos que, no caso de uma 

pesquisa aprofundada, é indispensável dispor de outras possibilidades técnicas. Nesta 

pesquisa, optamos também pela descrição integral das falas, de modo a poder acessar com 

maior consistência e segurança os dados a serem analisados. 

Sob a perspectiva compreensiva, “o resultado não depende do conteúdo, simples 

matéria-prima, mas da capacidade analítica do pesquisador” (Kaufmann, 2013, p. 119), 

portanto, as categorias conceituais foram elaboradas após serem vistas e revisitas. Este 

procedimento evita a limitação às remotas categorias e favorece o avanço do trabalho teórico 

(Kaufmann, 2013). À medida que eu pude investir na definição de modelos de análise, 

acumulei disparadores de leitura daquilo que escutei Para o modelo compreensivo de análise, 

os conceitos sucessivamente atualizados e aperfeiçoados é que permitem este avanço. 

No que diz respeito aos caminhos percorridos na etapa da análise das entrevistas, após 

cada entrevista foram construídos fichamentos. Estes garantiram que o exercício de 

elaboração teórica fosse iniciado por mim desde as primeiras entrevistas. Nesta etapa, escutar 

e reescutar continuamente cada entrevista é essencial para a impregnação necessária pela 

história – assim emerge progressivamente uma atitude de “atenção flutuante” (Kaufmann, 

1996, p. 80). Tendo isto feito, em vista da grade de perguntas, as fichas foram organizadas em 

duas partes: primeiramente, registro de frases que tenham sido chamativas durante a escuta – 

estes são os dados em estado bruto (Kaufmann, 2013); posteriormente, fiz anotação de 

comentários e interpretações de forma livre. Apoiando-me também nesses escritos, adentrei a 

compreensão sobre cada sujeito e sua história. A imersão neste material viabilizou a 

continuidade do processo de aprofundamento das categorias responsáveis pela especificação 

do meu tema de pesquisa. A partir das transcrições das entrevistas, fichamentos, sínteses das 

trajetórias dos entrevistados e, também, anotações em diário de campo, pude construir 

avaliações, inferências e interpretações em torno das experiências, afetações e significações 

percebidas pelos entrevistados durante a vivência da permanência estudantil no curso de 

Medicina. 
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5.3 Sobre o delineamento do estudo e o perfil de participantes 

 

O desenho projetado para este estudo passou por ajustes importantes, especialmente 

durante o período inicial de inserção no campo. As modificações realizadas aqui, ao longo 

deste tempo, me convocaram à reflexão de que um projeto de pesquisa é construído por meio 

de um processo gradual de refinamento. Este só é possível através de mergulhos no tema 

abordado e reflexões cotidianas, sejam individuais ou compartilhadas, que viabilizam o 

avanço em cada etapa que compõe um projeto de pesquisa. Neste sentido, ele é 

essencialmente vivo, passível de (re) construções e descobertas no decurso de todo o percurso 

de maturação – tanto da escrita em si, quanto de quem o escreve.  

Desde o momento em que optei por tentar a seleção para o mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia o tema do meu anteprojeto teve foco nas trajetórias 

universitárias trilhadas por jovens oriundos de camadas populares. Durante o primeiro ano 

construí um projeto de investigação sobre estes itinerários, com base em quatro cursos de 

graduação da UFBA: Direito, Engenharia Elétrica, Psicologia e Medicina. Esta universidade 

tem importante reconhecimento histórico como uma das mais tradicionais instituições de 

ensino superior no país e por ser uma das primeiras a adotar a política de reserva de vagas 

para estudantes de escola pública, pretos e pardos (Queiroz & Santos, 2006; Queiroz, 2014). 

Os cursos de graduação foram selecionados a partir da revisão de literatura, análise de 

documentos institucionais e censos sobre o ensino superior – que demonstraram um panorama 

das altas notas de corte para o ingresso, alta concorrência e grande procura destas carreiras em 

todo o ensino superior público, além de apresentarem aspectos que dialogam com a ideia de 

cursos de alto prestígio (Vargas, 2010, 2011). 

Após a apresentação deste projeto no PosPsi, em novembro de 2017, iniciei uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o tema e sobre o perfil destes cursos no ensino superior. 

Estes me revelaram especificidades intrigantes do curso de Medicina. Em suma, os dados 

demonstravam a manutenção do nível de elitização da sua clientela ao longo da história e 

mesmo diante da recente expansão e inserção de novos segmentos socioeconômicos. Além 

disso, parte das produções acadêmicas recentes sobre a vida universitária de estudantes de 

Medicina, inclusive aquelas disponibilizadas no Repositório Institucional da UFBA, abordam, 

frequentemente, temas atrelados à saúde mental dos estudantes – como, por exemplo, 

impactos da ansiedade e estresse provocados pela intensa carga de trabalho. Em paralelo, ao 

longo da minha experiência de estágio docente em 2017, tive contato com estudantes da área 

de saúde e me chamava atenção os discursos repetidos sobre o alto prestígio e status da 



51 
 

 

carreira médica, bem como as múltiplas seletividades atravessadas para ser, parecer e 

permanecer como “estudante de Medicina da UFBA”.  

Diante deste cenário, questionei: Como efetivar a democratização do ensino superior 

diante da persistente hierarquização de cursos? Que entraves são esses? O que fortalece a sua 

manutenção? Quais mecanismos seletivos, explícitos e implícitos, são criados para isso? Por 

que se fala em padronização do perfil estudantil neste curso? Quem seria o estudante fora do 

padrão? Onde estão, quem são e o que atravessam para acessar e permanecer neste curso? A 

partir disso, decidi direcionar minha pesquisa para o curso de Medicina, enquanto maior 

representante das carreiras tradicionais e de prestígio no país. 

A próxima etapa foi rever o perfil de participantes projetado para o início das 

investigações no campo. Desde o início, não limitei o número de participantes e optei por 

verificar gradualmente o que a imersão e interação com o campo me ofertaria de 

possibilidades. Neste sentido, a escolha dos informantes é que possibilitaria alcançar os dados 

necessários para mergulhar no tema de estudo com profundidade (Kaufmann, 2013). Parti do 

pressuposto de que a seleção do grupo de participantes não visaria a representatividade de 

todos os estudantes oriundos de camadas populares matriculados no curso de Medicina, neste 

momento. Tratando-se de uma investigação de abordagem qualitativa, este estudo pretende 

explorar, em profundidade as experiências destes sujeitos e privilegiar a diversidade de suas 

itinerâncias socioeducacionais até a inserção no curso superior de Medicina (Martins & 

Theóphilo, 2016). Neste quesito, grande parte do que havia sido planejado foi mantido. O fato 

novo foi que tive de me deter sobre a delimitação em torno do que compõe o segmento 

denominado “camadas populares”. A seguir apresento os critérios construídos para o perfil de 

participantes, suas respectivas caraterizações e/ou justificativas: 

a) Ser estudante universitário proveniente de camadas populares; 

 

De acordo com Teixeira (2010) e Honorato (2015), a expressão “camadas populares” 

refere-se às famílias de baixo poder aquisitivo, que residem em bairros periféricos e que não 

possuem tradição de prolongamento dos estudos escolares. Conforme citado, este perfil é 

encontrado nas classes D e E brasileiras – que representam 35% da população – e apresentam 

renda de 1 a 3 salários mínimos. Uma parte dos jovens que pertencem a esses segmentos faz 

parte dos 56% da população do país que constroem percursos educacionais até o ensino médio 

– sendo assim comum que permaneçam à margem da educação superior (PNAD, 2016). Estes 

grupos compõem uma parcela considerável da população que, atravessada por contextos de 
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segregação e expostos a diferentes vulnerabilidades, não se assemelha ao perfil dos jovens de 

extratos médios e hegemônicos que acessam o ensino superior com maior facilidade (Ventura, 

2009).  

Ao longo da revisão de pesquisas e estudos apontados aqui e que, recentemente, se 

debruçam sobre os percursos estudantis das camadas populares, de forma geral, utiliza-se uma 

noção difusa ou superficial para localizar este grupo socialmente. A vulnerabilidade 

econômica é ressaltada como a principal característica deste segmento social – dando um tom 

homogeneizador a este grupo ao assimilar camada a popular a baixa renda, apenas (Ribeiro, 

2003). Porém, compreendo que sua localização conceitual deve considerar também as 

dimensões de gênero, cor, percurso escolar e profissional, local de moradia, redes de apoio 

formais e informais (Pais, 1990, 2009); já que as desigualdades sociais produzem costuras 

diferentes, que podem variar de acordo com cada contexto e, ainda assim, respeitarem os 

requisitos gerais para pertencer à camada popular.  

Assim, no âmbito desta pesquisa, optei por selecionar estudantes universitários com 

dificuldades econômicas, oriundos de escolas públicas e da periferia da cidade, sem histórico 

de tradição universitária familiar. Além disso, inclui neste perfil atenção especial às 

dimensões de gênero, grupo étnico-racial, percurso escolar e profissional, local de moradia – 

visto que a articulação destas diferentes marcadores é importante para a localização de 

sujeitos oriundos de contextos atravessados por vulnerabilidades e desigualdades (Ribeiro, 

2017). Os itinerários investigados até o momento, embora atendendo aos pré-requisitos desta 

pesquisa, demonstraram que um dos aspectos importantes a ser considerado no estudo das 

camadas populares é a heterogeneidade de sua composição. 

b) Ser um dos (as) primeiros (as) membros (as) da família a ingressar no ensino 

superior; 

 

A ausência de prolongamento dos estudos escolares é persistente característica das 

famílias que pertencem aos setores sociais populares. Estes estão mais expostos à condição de 

baixa escolarização – além do acesso a uma educação precária que poderá ser interrompida 

para que o (a) jovem tente adentrar o mercado de trabalho em busca de sobrevivência e 

possível satisfação de suas necessidades básicas, tendo, assim, mais chances de permanecer 

reclusos em uma conjuntura de inseguranças, instabilidades e marginalidade por mais tempo 

(Silva, 2003; Arretche, 2015). Logo, para estes jovens, que ingressam na educação superior, 

sendo geralmente os primeiros de suas famílias a alcançar esse nível de escolaridade, 
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inaugurar caminhos universitários significa um passo transformador em suas histórias 

individuais e coletivas. 

 

c) Estar matriculado (a) no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia; 

 

A seleção deste curso se estabeleceu a partir da análise dos relatórios institucionais 

“UFBA em Números” e com base revisão de literatura realizada. Segundo o Censo da 

Educação Superior (INEP, 2016) o curso de Medicina é um importante representante de um 

grupo composto por dez cursos que apresentam os maiores números de matrículas no ano 

anterior – somando o total de 51% das matrículas de todo o ensino superior brasileiro. O 

curso de Medicina apresenta os maiores pontos de corte nos últimos processos seletivos para 

ingresso nos cursos de graduação da UFBA e também de grande parte das instituições 

federais de ensino superior (INEP, 2016). Aqui, segundo os dados disponibilizados no portal 

“Ingresso”, os pontos de corte verificados para o curso de Medicina nas últimas seleções são 

os mais altos em comparação a outros cursos de alto prestígio. Além disto, historicamente, 

esta é denominada como uma “profissão imperial” por conta de fenômeno simbólico do 

prestígio diferencial que a caracteriza e por conservar uma cultura de agrupamento de 

estudantes brancos e majoritariamente das classes médias, ao longo de toda a história da 

educação superior no país (Vargas, 2010, 2011); 

d) Por fim, estar cursando os últimos semestres do curso de Medicina – de modo 

que, a partir de um repertório de vivências e experiências acumuladas, possam compartilhar 

com maior riqueza suas itinerâncias rumo à afiliação e permanência no contexto universitário. 

Quanto à localização deste público, inicialmente, pretendia acionar as informações 

sobre estudantes matriculados no sistema da Universidade Federal da Bahia, mediante 

permissão institucional e garantindo total sigilo em relação às informações pessoais cedidas 

sobre cada entrevistado. Assim como, solicitar mediação da Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA (PROAE) para viabilizar o contato com 

estudantes com este perfil. Porém, esta articulação não foi possível e, diante das adversidades 

encontradas, outros caminhos foram adotados para viabilizar as primeiras ações em campo.  
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5.4 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de 

Psicologia (CEPIPS – UFBA) para análise e autorização, sendo aprovado em abril de 2018 – 

conforme o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

86414218.0.0000.5686. Os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido
7
 com base nos princípios éticos estabelecidos para a pesquisa com seres humanos 

pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, bem como os parâmetros 

estabelecidos pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

 

  

                                                           
7
 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está disponível na seção “Anexos”. 
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6 Sobre os caminhos percorridos para a produção de dados 

 

6.1 A inserção no campo e a busca por estudantes de origem popular no curso de 

Medicina: “Essas pessoas não existem aqui! Desista!” 

 

A identificação de estudantes de Medicina de origem popular na UFBA se deu de 

forma bastante diferente daquela inicialmente projetada. O acesso a dados sobre esses 

estudantes através de demanda institucional não foi possível de forma rápida como achei que 

seria. Investi em inúmeros contatos com diferentes profissionais, instâncias e setores 

responsáveis pelo arquivo destas informações, ao longo de semanas. Assim, desde o início, 

ficou claro o quanto seria complicado acessar informações relativas ao perfil de estudantes 

que me interessava. As justificativas foram as mais variadas, porém unificadas em torno de 

um mesmo ponto: “estas informações são sigilosas” ou “não acessamos esse tipo de 

informação”. Toda essa dificuldade foi catalisadora para a construção de novas estratégias de 

ação em campo.  

Durante este período, entrei em contato com a equipe do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico da Faculdade de Medicina (NAPP). Desde 2012, o NAPP oferta apoio 

psicopedagógico e social a estudantes com foco na construção da permanência efetiva no 

curso. Considerei a possibilidade de dialogar com a equipe e construir uma articulação 

possível – visto que o foco da ação do NAPP parecia totalmente compatível com meu tema de 

pesquisa. Durante uma conversa com a assistente social que faz parte da equipe, realizada em 

22 de maio de 2018, me foi revelada a dificuldade, enfrentada pelo próprio NAPP, para 

acessar dados institucionais sobre os estudantes e seus respectivos perfis socioeconômicos. 

Reforçando que o acesso a estes dados seria essencial para fortalecer o trabalho realizado até 

então, a servidora ressaltou que, mesmo dialogando com diferentes instâncias da 

universidade, não havia conseguido acessar nenhuma das informações que o núcleo achava 

relevante. Posteriormente, encaminhei uma carta de solicitação à coordenação do curso de 

Medicina para que o NAPP mediasse o contato com estudantes que, eventualmente, 

estivessem dispostos a participar da pesquisa. Apesar do cumprimento de todas as exigências 

institucionais e do encaminhamento formal deste pedido juntamente com meu projeto de 

pesquisa ao Colegiado do curso, meu pedido foi recusado.  

Em um segundo momento, escolhi ativar minha rede de contatos, dentro e fora da 

universidade, divulgando os objetivos da minha pesquisa e solicitando indicações de algum 

(a) estudante com o perfil desejado. Conversei com amigos do bairro onde resido, colegas 
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deste e de outros programas de pós-graduação, estudantes de graduação e colegas 

pesquisadoras (es). Recebi a indicação de uma estudante apenas. Ao longo de dias, foram 

inúmeros os telefonemas, e-mails, mensagens em grupos, solicitações a coletivos e pedidos de 

sugestão de, pelo menos, mais uma história com este perfil. Os retornos foram desanimadores 

e todos me impuseram reflexões: “Essas pessoas não existem aqui”, “Será bem difícil”, “Eles 

têm vergonha deles mesmos e não devem participar”, “Por que não muda de tema?”, “Já 

pensou em estudantes de classe mais alta? É mais fácil!”, “Você vai enfrentar dificuldades 

hein?!”, “Considere mudar o foco da pesquisa, infelizmente”, “Esse tipo de gente, logo em 

Medicina? E existem mesmo? Tem certeza?”. Essas observações, que anotei no meu diário de 

campo, expressam e reforçam a ideia de que o curso de Medicina, de fato, é legitimado 

socialmente como uma profissão da elite e para a elite. Portanto, “os pobres não têm coragem 

de pisar lá” porque “eles já sabem que não vão ficar” e “ainda sofrem muita discriminação e 

sentem vergonha de estar ali”. Vergonha? Discriminação? Inevitável não recordar a história 

excludente dos cursos de alto prestígio ao longo da história do ensino superior e de todo o 

extenso caminho rumo à sua democratização; bem como a difícil superação das 

invisibilidades, hierarquias sociais e de carreiras no país.  

Apesar das dificuldades iniciais, recebi algumas indicações de possíveis contatos que 

poderiam indicar outros, com uma condição repetida: “Por favor não diga que eu indiquei, 

afinal a pessoa pode se sentir ofendida”. O que seria de fato uma ofensa? E por quê? Parte 

destas indicações não se encaixava no perfil da pesquisa, especialmente, por serem estudantes 

pertencentes às classes média ou alta, com origem escolar em colégios privados e filhos de 

famílias com tradição universitária. Em um desses telefonemas ouvi de estudantes “Nunca 

conheci ninguém com este perfil”; “Olha, bem complicado, né? Acho que você está 

procurando as pessoas erradas no lugar errado. Risos”. Pessoas e lugares errados? Esta 

peregrinação inicial me fez retomar os objetivos e a justificativa que delineei para abordar 

este tema, o que contribuiu para o fortalecimento da minha intenção de localizar estudantes 

dentro do perfil requerido.  

À medida que acessei os primeiros estudantes, fui recebendo novas indicações de 

potenciais entrevistados (as). Grande parte foi contatada por telefone após autorização e 

apenas alguns por e-mail. Para cada um (a) apresentei minha proposta de pesquisa e realizei 

uma triagem inicial, com base em um questionário socioeconômico
8
, a fim de compreender se 

estavam de acordo com os pré-requisitos. Caso não estivessem, solicitava novas 

                                                           
8
 O questionário socioeconômico está anexo a seção “Apêndices”.  
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recomendações. Caso estivessem, oficializava o convite. Gradativamente esta rede de contatos 

foi expandida e cheguei ao primeiro grupo de participantes. Importante ressaltar que, neste 

percurso, conheci estudantes que, mesmo não dialogando com o perfil, se disponibilizaram a 

contribuir com a mobilização. Para minha surpresa, estes, convencidos da importância do 

tema e revelando o acompanhamento de algumas trajetórias de estudantes em situação de 

vulnerabilidade, empreenderam pequenas “campanhas” em suas microredes e colaboraram 

muito com a divulgação da pesquisa.  

 

6.2 Conhecendo os itinerários dos estudantes: “Somos poucos sim, mas, hoje 

fazemos parte dessa faculdade”.  

 

Os primeiros contatos com estudantes de origem popular confirmaram a relevância do 

tema para cada um (a) e, desde os primeiros contatos telefônicos, já trouxeram vivências 

importantes no contexto do curso de Medicina. Quatro estudantes, mesmo ressaltando a 

importância da discussão, escolheram não participar por falta de tempo disponível, “o rodízio 

de hospitais é muito cansativo e eu não tenho horários livres”, e, em sua maioria, por não 

desejarem compartilhar as vivências dolorosas enfrentadas durante a construção da 

permanência no curso, “estou melhorando agora, relembrar tudo não vai me fazer bem” ou 

“não quero falar sobre isso agora, desejo sorte”. 

Os que escolheram participar compartilharam, desde os primeiros minutos de 

conversa, que: “Eu faço questão de participar, preciso falar sobre o que se passa aqui”; “Este 

tema é muito importante porque o sofrimento é grande”; “É bom saber que alguém pode nos 

ouvir e se importa com o que vivo nessa universidade”; “Alguém precisava escutar tudo isso”; 

“Existimos sim! Estamos aqui! Eles não querem nos ver, mas, estamos aqui. Eu ainda estou 

aqui”, “Eu resisto e existo sim! Todos os dias!” e “Somos poucos sim, mas, hoje fazemos 

parte dessa faculdade”. Cada estudante indicou potenciais participantes dentro do perfil e, 

assim, pude iniciar a realização das entrevistas. Enquanto me aproximava de cada um(a) 

percebia a diversidade de itinerários e sentidos para “resistir e existir” no contexto 

universitário. E, ainda que estivessem estritamente de acordo com o perfil desejado, 

apresentaram singularidades em suas histórias de vida, percorrendo caminhos diversos até, 

finalmente alcançarem a entrada na tradicional Faculdade de Medicina da UFBA.  
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Ao longo dos últimos meses, seis estudantes
9
 de Medicina foram entrevistados(as), 

conforme Quadro 1, a seguir. Até nos encontrarmos de fato, muitos remanejamentos e 

negociações foram necessários – não por ausência de interesse dos estudantes, mas, por suas 

difíceis rotinas estudantis e carga horária livre restrita. Fui questionada duas vezes sobre a 

possibilidade de realizar a entrevista por telefone. Embora compreendesse desde o início que 

o quesito tempo seria um dificultador, não cogitei realizar entrevistas desta forma. Isto seria 

incoerente com os princípios metodológicos da Entrevista Compreensiva, que preza por um 

espaço relacional entre pesquisadora e participantes. Assim, todas as entrevistas foram 

realizadas face a face e em salas disponibilizadas pelo Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Professor Milton Santos – IHAC. A escolha do lugar foi em comum acordo, mas, 

especialmente, com o intuito de facilitar o deslocamento dos participantes. A distância entre a 

Faculdade de Medicina e o IHAC poderia ser percorrida através do transporte coletivo da 

instituição, o BUZUFBA.   

Inicialmente, começávamos por uma apresentação formal sobre mim e um pouco do 

meu percurso como psicóloga até minha inserção no programa de pós-graduação. Em seguida, 

contava-lhes um pouco sobre a construção do tema de pesquisa e como a entrevista seria 

realizada e, por fim, apresentava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a 

leitura, questionava se havia alguma dúvida em torno do que estava descrito, reforçando o 

direito em pausar ou desistir da entrevista, caso achassem necessário. Se apresentassem 

alguma dúvida em torno da pesquisa, respondia. Um ponto interessante desta conversa inicial 

era minha fala sobre como a entrevista seria conduzida: como uma conversa com base em um 

guia com tópicos disparadores e que poderia ser consultado por mim em alguns momentos. 

Esta abordagem metodológica causava certa surpresa e curiosidade nos participantes. Ao final 

da entrevista todos pontuaram a condução e formato da entrevista, descrevendo a experiência 

como “leve”, “eu tive meu espaço de fala garantido”, “me senti à vontade”, “achei que você 

respeitou minha fala”, “não fiquei tímido” e “me senti muito bem”. Em geral, surgiram muitas 

perguntas sobre meu percurso estudantil, as dificuldades que enfrentei, se eu gostava da 

minha profissão, como foi o processo de ingressar na pós-graduação e como era escutar 

histórias como aquelas. Notava que, ao final da nossa conversa, estavam mais à vontade, 

inclusive para indicar possíveis participantes e compartilhar mais histórias. Após a despedida, 

                                                           
9
 As entrevistas de Maria, Rosa e Francisco, infelizmente, não fazem parte dessa dissertação pois não seria 

possível, em tempo hábil, realizar sua análise e incluí-las nesse relatório de pesquisa. Por conta da minha 

aprovação no processo seletivo para o doutoramento do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFBA, o 

curto espaço de tempo para término, entrega e defesa da dissertação de Mestrado inviabilizou a inclusão destas 

narrativas, o que lamento. Entretanto, me comprometo a analisar todo esse material e trabalhar por sua 

publicação, no formato de artigos para revistas especializadas, nos próximos meses.  
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registrava estas últimas informações e minhas impressões em meu diário de campo. Acredito 

que esta ambiência foi possível por causa da construção de um espaço relacional durante a 

entrevista que, distante da neutralidade, permitiu a vinculação entre ambos. Ressalto que, ser 

uma estudante de origem popular me permitiu uma aproximação maior com os entrevistados, 

porém, tive o cuidado de não encaixar suas histórias em certezas prévias oriundas de minhas 

vivências pessoais. Cada história e itinerário representou novos mundos a serem descobertos. 

Neste sentido, me esforcei para compreendê-las a partir dos olhares e significados 

compartilhados por cada participante.  

As entrevistas duraram em média 80 minutos e apresentaram aspectos bastante 

similares, ao mesmo tempo em que explicitaram especificidades e trajetos múltiplos até o 

ensino superior e o curso escolhido. Esta riqueza coletiva foi revelada através das narrativas 

individuais em que cada sujeito contou sobre si, suas vivências com outros (Small; Harding & 

Lamont, 2011). As histórias compartilhadas revelam como cada um (a) confere sentido e 

significado às suas experiências e enfrentamentos ao longo da construção das respectivas 

permanências. A seguir, apresentarei suas histórias e a análise sobre seus itinerários até a 

inserção e consolidação da permanência no curso de Medicina. 
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Quadro 1: Dados socioeconômicos dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nome Idade Autodecla-

ração 

étnico-

racial 

Reside com Bairro de origem 

e atual moradia 

Renda mensal 

da família 

Filhos Escolaridade e 

ocupação da mãe 

Escolaridade e 

ocupação do pai 

Pedro  25  Pardo Outros 

estudantes 

Interior da Bahia – 

Resid. 

Universitária  

1 salário 

mínimo 

Não Fund. Incompleto 

Dona de casa 

Fund. Incompleto 

Mototaxista 

Ana 32  Preta Outros 

estudantes 

Interior da Bahia – 

Resid. 

Universitária  

2 salários 

mínimos 

Não Fund. Incompleto 

Empregada 

Doméstica 

Médio Completo 

Motorista 

João 25  Preto Pais e irmã Arraial do Retiro 2 salários 

mínimos 

Não Superior Incompleto 

Téc. em 

Enfermagem 

Médio Completo 

Motorista 

Maria 26 Parda  Mãe e 

irmãos 

Mussurunga 2,5 salários 

mínimos 

Não Médio Completo 

Aposentada 

Médio Completo 

Aux. Administrativo 

Rosa 27 Parda Mãe Daniel Lisboa 1,5 salários 

mínimos 

Não Médio Completo 

Empregada 

Doméstica 

Médio Incompleto 

Falecido 

Francisco 31 Preto Avó, tias e 

primos 

Suburbana 2 salários 

mínimos 

Não Fund. Incompleto 

Desempregada 

Fund. Incompleto 

Falecido 
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7 Pedro
10

 e a busca por outros horizontes: “Dificilmente as pessoas têm perspectiva 

assim por que quando você é pobre essas coisas são muito do outro mundo” 

 

Pedro residia em um município do interior da Bahia juntamente com seus pais e mais 

dois irmãos. Nesta época, seu pai trabalhava como porteiro e sua mãe cuidava da casa e dos 

filhos, ambos com ensino fundamental incompleto. Todo o seu percurso escolar foi trilhado 

na rede pública de ensino. Durante o nível médio, Pedro decidiu cursar o ensino superior em 

Salvador. Com o apoio de uma tia e uma avó que residiam na capital, encontrou suporte para 

fazer essa transição e tentar o vestibular na UFBA. Até este momento, Pedro já vislumbrava o 

curso de Medicina, porém, não acreditava ter conhecimentos suficientes para arriscar o 

processo seletivo. Assim, decidiu iniciar esta jornada por outra área de seu interesse – as 

ciências exatas. Em 2010, aos 17 anos, mudou-se para Salvador e, residindo com parentes 

trabalhou por sua inserção na universidade. Neste mesmo ano, Pedro se torna o primeiro 

membro de sua família a ingressar no ensino superior, sendo aprovado no curso de Física, 

através da reserva de vagas para pessoas negras, oriundas de escola pública e de baixa renda. 

Pedro idealizava que, a partir desta primeira inserção, seria mais viável estudar para o 

vestibular de Medicina e concretizar seu sonho. Uma vez “dentro” da universidade, trilharia 

seus caminhos. Ele faz parte do perfil de parte do público potencial a ingressar na 

universidade: jovens negros e pobres que marcam a primeira geração de suas famílias ao 

alcançar este grau de ensino (Heringer, 2011). 

 

“Eu queria fazer uma universidade e tinha um certo apoio da minha tia e da minha avó. 

Elas moravam aqui e me dariam uma moradia. E aí eu vim morar com elas. Só que na 

época eu gostava muito de outro curso que era Física. Eu tinha muita vontade de fazer 

Física. Isso foi em 2010, quando eu estava estudando pra fazer o vestibular. Aí, na 

época, eu pensei: “poxa quero fazer Medicina, mas eu não tenho conhecimento 

suficiente pra passar pra Medicina”. E na casa de minha tia era muito problemático e 

tal. E aí eu falei, “ah não dá pra ficar aqui”. Aí eu estudei, passei em Física e pensei, 

“ah agora que passei vou tentar uma moradia na universidade”. Aí eu fiz isso, 

consegui passar e quando eu passei em Física falei “agora eu vou estudar pra 

Medicina, como eu quero”. Aí eu fiz o curso de Física paralelamente ao estudo pra 

passar em Medicina”
11

. 

 

A estratégia inicial utilizada por Pedro para garantir o acesso à universidade é 

interessante. O estudante almejava ingressar, permanecer e ampliar suas perspectivas de 

                                                           
10

 Nome fictício.  
11

 A transcrição da entrevista respeitou o formato original das falas do entrevistado, desse modo, optei por não 

realizar nenhum tipo de correção ortográfica ou edição. 
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ingresso em outro curso, o de Medicina – com exigências maiores e seletividades múltiplas. 

Por esta razão, seu percurso escolar foi decisivo para este planejamento. Pedro estudou numa 

instituição escolar “defeituosa”
12

. Por isso acreditava que não estava devidamente preparado 

para o ingresso num curso de alto prestígio.  

 

“Ah, o ensino era muito deficiente, né? Na época eu não percebia isso, né? Você só 

percebe quando faz comparações depois. Hoje eu percebo quando vejo meus colegas 

(do curso de Medicina) e a educação que eles tiveram e a educação que eu tive. Era 

uma educação que faltava se ensinar muita coisa. Se ensinava menos do que deveria e 

faltava professores formados na área. Ou às vezes pegavam estudante num esquema de 

REDA e tal. E era defeituoso nesses sentidos assim”.  

 

Em meio às impossibilidades enfrentadas por sua condição socioeconômica, as 

possibilidades do programa de assistência estudantil ofertadas pela UFBA surgem como a 

única oportunidade para permanecer na cidade e nos estudos – isto põe em relevo a 

importância das políticas de ações afirmativas para o acesso e manutenção da educação 

superior. Além de pleitear uma vaga em uma das residências universitárias disponibilizadas 

pela UFBA, Pedro também se matriculou no cursinho pré-vestibular da instituição. Estudava 

Física durante o dia e, à noite, seguia para as aulas intensivas no cursinho “Pré-Vest”. Vale 

ressaltar, que esta ação é um projeto de extensão social gratuito, voltado para 160 estudantes 

com ensino médio em curso ou finalizado em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

com o intuito de preparar para o ENEM (atual modalidade de ingresso), orientar quanto às 

profissões desejadas e futuro acesso aos cursos de graduação da instituição. 

 

“Eu tive um colega (do ensino médio) que chegou a fazer Medicina aqui na UFBA e 

tal. Ele já se formou. Mas era um contexto assim... a gente estudou o ensino médio na 

mesma escola. Aí ele veio pra cá e estudou no cursinho pré-vestibular Mendel, que é 

uma grande referência nos pré-vestibulares e tal. Mas, é diferente, né? O contexto é 

bem diferente. Eu fiz o (cursinho pré-vestibular) da UFBA. Mas era um cursinho 

intensivo assim, durava só quatro meses. Aí eu estudei a maior parte do tempo em 

casa”. 

 

As falas acima retomam a discussão sobre a seletividade no processo de acesso à 

educação e inserção no ensino superior. Os cursos categorizados socialmente como de alto ou 

de baixo prestígio social têm características e histórias que definem as preferências por 

                                                           
12

 As expressões entre aspas foram ditas pelo estudante durante a entrevista, ou após a sua realização e 

registradas em diário de campo. 
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determinadas carreiras. Aqui, encontra-se o que Oliven (2005) e Barbosa (2015) entendem 

como as marcas da origem e as possibilidades de escolhas e destino socioeducacional. A 

posição econômica, a origem escolar, a existência de herança universitária familiar e o 

pertencimento étnico-racial e de gênero apresentam forte influência nos processos reguladores 

que direcionam quem e como esta “eleição” é realizada. Bem como, estes demarcadores estão 

na base do processo de barragem de 56% da população do país que constroem percursos 

educacionais que não ultrapassam o ensino médio (PNAD, 2016).  

Em pesquisa recente, Silveira, Tenório e Regnier (2017) reiteram o quanto esta 

hierarquia de carreiras e as seletividades impostas suplantam a escolha inicial do curso e 

ganham ainda mais força após sua conclusão. Estes pesquisadores assinalam que as 

expectativas de inclusão no mercado de trabalho são diferenciadas entre as carreiras de alto e 

baixo prestígio. A primeira categoria oferta maiores possibilidades de inserção, retorno 

financeiro e perspectivas de entrar no mercado de trabalho em até seis meses após a conclusão 

do curso. Já a segunda categoria de cursos, apresenta um cenário bastante díspar: os 

estudantes destes cursos creem que precisarão intercalar trabalho e investimentos na carreia a 

fim de alcançar possíveis melhores colocações e remunerações futuras.  

As “oportunidades de participação” diferenciadas influem, primordialmente, nas 

possibilidades de construir percursos escolares completos (Prates & Collares, 2014, p. 132). O 

impacto das origens familiares e o aumento das seletividades no sistema de ensino aparecem 

de forma contundente quando estes autores analisam que, para cada nível educacional a mais 

obtido pelos pais, as chances de os filhos participarem da educação superior aumentam 13% 

no Brasil. Assim, considerando o panorama apresentado aqui e ressaltando que a 

característica das famílias de camadas populares é a não-longevidade escolar, é possível 

refletir sobre como as condições e condicionamentos sobre (i) mobilidade, acesso a educação 

e padrão de renda estão intimamente relacionados. 

 

7.1 A escolha e o caminho até a aprovação no curso de Medicina 

 

Pedro tentou a seleção para Medicina em 2012 e 2013 – sendo aprovado neste último 

ano. A concretização da admissão num curso superior de alto prestígio é comemorada por ele 

e sua família com muita alegria. Neste momento, este jovem inaugurava um caminho ainda 

pouco trilhado por estudantes oriundos de camada popular. O perfil recente de estudantes de 
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Medicina da UFBA explicita como o nível socioeconômico continua sendo homogêneo e, 

predominantemente, caracterizado por jovens originários de estratos abastados da sociedade; 

além da importante tradição universitária, médica ou não, presente nestas famílias. 

 

“Ah, eu fiquei feliz, fiquei contente. Eu estava realizando um sonho”. [..] “É 

impactante (alcançar o ensino superior) de uma certa maneira assim, eu que venho de 

uma família mais pobre e tal. Mas nunca foi assim uma coisa do outro mundo não. Eu 

sempre estudei, então, não necessariamente Medicina, mas, a universidade para mim 

seria um caminho natural”. 

 

“Minha família ficou bastante feliz. Tinha um orgulho, mas nada muito... Sei lá, acho 

que eles não tinham muita compreensão do significado também”. [...] “Minha família 

nunca prezou muito pela educação não. E com meus irmãos, isso era meio 

problemático e tal. Aí eu estudava. Era como uma válvula de escape que eu tinha. 

Porque eu não gostava muito da minha casa e tal. Tinha muitos problemas e tal. Ah eu 

pensava, “vou estudar pra sair daqui”. É o que eu resolvi fazer”. [...] “Tive (apoio). 

Mas, não era aquele apoio de “vá, faça sim”. Era “ah, você quer fazer, faz”. No início 

meus pais ficaram meio receosos, né? “Ah, fica por aqui, arruma um emprego aqui, 

trabalha ali e tal”. 

 

Pedro define como “caminho natural” as suas perspectivas de inserção no ensino 

superior e no curso de Medicina. Isto se contrapõe às trajetórias socioeducacionais comuns de 

jovens com este perfil. A naturalização dos estudos superiores como parte do percurso escolar 

é característica predominante das famílias que pertencem a setores hegemônicos (Zago, 2006; 

Piotto, 2010; Portes, 2015). No contexto das famílias de camadas populares, a universidade 

ainda representa o que o próprio estudante denominou como “outro mundo”. Esse quase “não 

apoio” da família talvez tenha a ver com o temor de ter um filho ainda muito jovem residindo 

distante, numa cidade tão diferente e por tempo indeterminado. Mas, também, com questões 

concretas e mais amplas relacionadas aos atravessamentos vivenciados por uma família em 

situação de vulnerabilidade econômica.  

Em meio a uma vida permeada por todo tipo de vulnerabilidade social, considerar o 

ensino superior como uma possibilidade tangível de futuro pode parecer difícil, 

especialmente, diante da necessidade urgente de sobrevivência. Segundo Watarai e Romanelli 

(2010), para essas famílias, faz parte do processo socializador e desenvolvimental que os 

filhos adquiram, com a maior brevidade possível, alguma independência para conquistarem 

autonomia econômica e começarem a contribuir com a produção de renda familiar. Aqui, o 

estudo ainda supõe um caráter instrumental e válido quando direcionado para a garantia da 
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inserção do jovem no mundo do trabalho, seja ele formal ou informal, o quanto antes. Quase 

sempre estas possíveis ocupações são precoces, não regulamentadas e têm, como 

características principais, exigência de menor qualificação e baixa remuneração (Heringer, 

2011; PNAD Contínua, 2017). Por conta disso, quando estes jovens conseguem retomar os 

estudos e prosseguir até o ensino superior, o fazem mais velhos do que a média esperada 

(Hasenbalg, 2003). Vale ressaltar que o percurso de Pedro também difere da média, neste 

quesito, já que ele ingressa na primeira graduação aos 17 anos e, na segunda, aos 20 anos. 

Esta faixa etária, no que se refere a este nível educacional, é característica de jovens que 

constroem trajetórias privilegiadas de permanência delongada na escola e um ingresso 

postergado no mundo do trabalho – perfil de grande parte dos estudantes de Medicina em 

instituições privadas e públicas do país.  

O acompanhamento das nuances do itinerário de Pedro até à universidade, viabilizam 

a minha compreensão de que naturalizar este caminho era a única possibilidade palpável para 

impulsionar aspirações de “mudar de vida, adquirir uma profissão, ter uma vida estabilizada”, 

por meio da mobilidade educacional. Pedro compreendia que novas dificuldades estariam por 

vir. Por outro lado, dar este passo, significava ter chances para modificar o ciclo de violências 

que atravessam a história da sua família.  

 

7.2 Entre o acesso e a permanência: as primeiras vivências e os enfrentamentos 

 

Segundo Alain Coulon (2008), aprender o ofício do estudante “significa que é 

necessário aprender a se tornar um deles para não ser eliminado ou auto-eliminar-se porque se 

continuou como um estrangeiro nesse mundo novo” (p. 31). Assim, a entrada na vida 

universitária é semelhante a uma passagem, em que se transmuta do papel de aluno, 

característico do ensino médio, para o papel de estudante. Como toda passagem, ela necessita 

de uma iniciação e passa por uma transição. Dito isto, é possível compreender o quanto a 

experiência no primeiro ano de estudos foi delicada para Pedro e equivaleu à entrada num 

mundo inédito, estranho, com um funcionamento próprio e temível por estar alheio às 

autorreferências dominadas até então.  

Coulon, a partir de seus estudos e reflexões, se debruçou sobre o entendimento do que 

seria a condição de estudante que inaugura um processo de adaptação e integração à vida 

universitária. Para isso, analisou as transições vivenciadas por estudantes franceses e concluiu 
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que existe um importante constitutivo deste percurso, denominado por ele de “processo de 

afiliação”. Esta perspectiva tem uma contribuição relevante para o estudo da construção das 

permanências no ensino superior, especialmente por compreender que este é um processo 

progressivo e composto por diferentes etapas – em que o estudante, gradativamente, constrói 

um novo status social quando consegue integrar-se, inteiramente, ao contexto cultural da 

universidade. Essa integração abrange um script que requer a assimilação de códigos, rotinas, 

ações e comportamentos que são basilares para estabelecer uma trajetória escolar de sucesso e 

legitimação.  

 

“O primeiro ano foi difícil. Porque a faculdade é difícil. Acompanhar o ritmo e tal. Eu 

comecei logo a ter algumas dificuldades, que não eram coisas do outro mundo, mas, eu 

achava que eram coisas só minhas. Tipo, eu comecei a ter algumas reprovações em 

disciplinas, reprovações desnecessárias até. Aí eu achava que era uma dificuldade 

minha. “Ah não, eu sinto dificuldade por que eu sou burro, vim de escola pública e 

tal”. Só que eu comecei a perceber que não era uma dificuldade só minha”. 

 

O curso de Medicina da UFBA tem uma matriz curricular complexa, organizada por 

disciplinas e atividades com carga horária que variam de 34 a 400 horas. Os doze semestres 

são cursados em tempo integral e, isoladamente, podem somar até 4.000 horas de dedicação 

do estudante. Nos primeiros semestres, não possuem atividades extracurriculares. Assim, a 

formação é bastante intensa, os estudantes convivem isolada e integralmente com colegas de 

Medicina, corpo docente e funcionários em geral (Becker et al., 2007). As primeiras 

dificuldades vivenciadas por Pedro, neste período, foram de adaptação a esta carga horária e 

rotina do curso, conteúdos iniciais complexos e a necessidade de criar estratégias de 

administração e de estudo/tempo mais adaptáveis ao grande volume de exigências. Ao tempo 

em que Pedro estava feliz e excitado por conhecer “gente diferente” e encontrar possibilidades 

para “expandir um pouco mais meu mundo, estar na universidade”; neste momento, 

experimenta também uma espécie de frustração pela confrontação entre as imagens idealistas 

sobre a Medicina (Becker et al., 2007) e o que realmente experienciou nestes primeiros 

semestres. 

 

“Eu não tive aquela identificação que eu pensei, acreditei. Eu pensava que a Medicina 

seria mais voltada pro cuidado humano. E é de certa maneira. Mas, nas universidades, 

nos cursos de saúde a gente tem um foco mais voltado pra patologia, pra doença do 

que pro bem-estar, pra promoção de saúde. [...] Entrar na faculdade, sentar na cadeira, 
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logo no primeiro semestre ter aula de anatomia, mecanismos moleculares e tal, e 

depois ter que ficar estudando doenças sabe? E foi o que começou a acontecer e não 

me dá muito tesão sabe? E até fiquei pensando em trocar de curso e tal”. 

 

Pedro já havia experenciado a rotina numa universidade durante parte do curso de 

Física. Possivelmente, esperava que esta segunda experiência não fosse tão difícil. Porém, 

segundo Becker, Geer, Hughes e Strauss (2007), que estudaram a vida cotidiana dos 

estudantes de Medicina da Universidade do Kansas, para a aprendizagem da profissão médica 

não basta talento, pois é imprescindível ser iniciado no status de médico (a) – aspecto 

importante para a constituição dessa identidade. Além disso, Becker et al (2007) demarcaram 

que, ainda que os estudantes tentassem aplicar perspectivas de outras experiências prévias, 

oriundas de outras posições institucionais, estas não desempenhavam qualquer influência 

incisiva em como os estudantes se comportavam na escola médica. A aprendizagem só é 

viabilizada mediante a inserção na especificidade da cultura estudantil médica. Ou seja, dada 

a singularidade e exigências de cada curso, para compreendê-lo, é indispensável vivenciar 

esta cultura cotidianamente. 

 

“Minha autoestima no curso não foi ficando muito legal porque eu estava sentindo 

dificuldade, eu dessemestralizei no segundo e aí fiquei um tempo meio patinando. Até 

pensar: “Pôxa onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Por 

que eu não estou conseguindo aprender?”. Aí... agora que eu estou começando a me 

reorganizar”. 

 

“E eu tinha dificuldade porque tinha professores que eram muito sacanas e ruins. No 

sentido de não dar uma aula tão favorável, dar uma prova cobrando conteúdo a mais 

do que deveria cobrar, seja pela própria noção que a gente deveria ter do conteúdo ou 

pelo o que ele mesmo ministrou, sabe? O método de avaliação meio antiquado, assim. 

Tipo, certo ou errado. Isso existe e é muito comum na Faculdade de Medicina”. 

 

Diante deste cenário, Pedro questiona suas habilidades, referências e táticas de estudo 

após ser reprovado no primeiro ano. O risco de novas reprovações surge como problema para 

o prosseguimento satisfatório no curso e isto fragiliza o estudante – especialmente no que diz 

respeito à sua capacidade de aprendizagem e aptidão para a carreira. A reflexão sobre por que 

“estudava muito pra obter um resultado e não obtinha o resultado” o fazem sentir-se 

“enganado”. Em seguida, o estudante consegue localizar sua trajetória no sistema educativo, o 

critica e destaca sua coparticipação neste processo. Isto reverberou em sua autoestima e 
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permitiu que ele se culpasse menos por enfrentar tais dificuldades. Porém, apesar de 

compreender que não é único responsável, questiona sua capacidade de aprendizagem e se 

esforça para garantir adequações às imposições. Pedro inicia a experimentação de novas 

possibilidades de estudo e absorção dos conteúdos-chave para, mesmo com uma carga horária 

extenuante, conseguir estudar o suficiente para entender tudo o que é exigido.  

A partir disso, pode-se refletir sobre o quanto a introjeção de uma estrutura perversa de 

desigualdades sociais é capaz de atravessar o sujeito e a forma como se relaciona com si 

mesmo e o mundo a sua volta (Sawaia, 2014). Pedro passa a se isolar por conta de 

depreciações e autojulgamentos sobre seu real esforço para ser um bom estudante-doutor. A 

perspectiva meritocrática em questão, que classifica ora como “não merecedor” ora como 

“coitado”, sugere que o bom desempenho confere lugar de prestígio apenas para quem se 

empenha. O sofrimento que brota destas vivências cotidianas, objetiva e simbolicamente, 

demarca uma espécie de esmagamento do sujeito em sua potência de desenvolvimento e 

realização. Ainda que Pedro não se perceba como inferior e recuse o “olhar de coitadismo”, 

experimenta a dubiedade quando atualiza uma perspectiva de insuficiência sobre si – mesmo 

diante de tantos enfretamentos e esforços empreendidos. 

 Pedro demarca também que a origem escolar tinha importante papel nisto – já que 

“normalmente, as pessoas se destacam porque têm menos dificuldades, porque elas estão mais 

acostumadas com o ritmo de estudo mais pesado”. Os grupos oriundos de instituições 

escolares, privadas ou federais, estavam mais bem preparados para as exigências do ensino 

superior, portanto, enfrentavam menos dificuldades para compreensão dos conteúdos e 

alcançavam notas suficientes para assegurar aprovações ao longo do semestre. Pedro fala 

então sobre “aprender a estudar os conteúdos corretamente”, se reorganizar e se adequar às 

formas avaliativas adotadas pelos professores. Becker et al. (2007) definem como uma 

espécie de atalho estas estratégias elaboradas com vistas a minimizar os obstáculos, assegurar 

melhor desempenho e facilitar a continuidade dos estudos nos próximos semestres. Assim, o 

jovem descobre como e o que deve ser aprendido para se tornar de fato um bom estudante-

doutor de Medicina. 

  

“Agora eu tô pegando um pouco menos de matérias. Comecei a diluir um pouco e 

pegar menos matérias. Ou estudar por um material mais direcionado. Mais ou menos 

isso”. 

 



69 
 

 
 

  

De acordo com a teoria da afiliação, neste primeiro ano no ensino superior, em 

especial, a relação com o saber é completamente transformada quando se entra na 

universidade pela amplidão dos vários saberes abordados e pelo imbricamento entre estes e a 

futura atividade profissional. Isto reforça a ideia inicial de que este período de inserção é 

complexo, pois envolve etapas e questões delicadas para a adaptação neste imenso campo de 

experiências que é a universidade. 

Até aqui observamos as etapas responsáveis pelo aprendizado do papel de estudante, 

definidas por Coulon (2008, p.32) como “tempo da entrada na universidade”, “tempo do 

estranhamento” e “tempo da aprendizagem”. O primeiro tempo corresponde ao desconforto e 

ansiedade inicial vivenciados por Pedro e provocados pelo início de uma nova experiência 

prolongada e em um ambiente que se diferencia do mundo familiar seguro já experimentado 

anteriormente, seja o curso de Física ou sua cidade natal. Já o segundo tempo, refere-se à 

adaptação que, progressivamente, gera a acomodação necessária para viabilizar o tempo da 

afiliação, evidente quando Pedro consegue ultrapassar os primeiros desafios e criar estratégias 

para viabilizar sua permanência. E, por fim, o tempo de afiliação que configura o 

entendimento das regras que organizam o contexto universitário e o desenvolvimento de 

habilidades que possibilitam a solidificação do itinerário acadêmico (Coulon, 2008). 

A questão financeira foi a segunda dificuldade apontada por Pedro neste período. O 

estudante não recebia auxílio financeiro da Assistência Estudantil durante o primeiro semestre 

e esta situação acrescentou mais exigências à sua disposição de permanecer. Como 

corresponder às necessidades econômicas de um curso “tão caro” e conseguir continuar? 

Neste sentido, o apoio e esforço familiar se tornam ainda mais essenciais para evitar a 

desistência já nos primeiros meses. Aqui, em Salvador, o estudante só podia contar com a 

ajuda da tia e da avó que o acolheram na cidade, inicialmente. A situação de vulnerabilidade 

de seus pais também não permitia que colaborassem com sua manutenção na universidade.  

 

“Na época, algumas coisas eu consegui contornar. Assim, livros que eu não tinha eu 

conseguia pegar na biblioteca. Ou então eu não tinha computador na época, mas na 

casa tem computador aí eu podia usar. Às vezes pra coisas pessoais minha tia me 

ajudava a comprar algumas coisas. Ela me dava uma ajuda financeira que era pouca, 

mas era bem quisto”. “Tinha dificuldade porque meus colegas têm um suporte que eu 

não tenho. [..] Eu tinha uma preocupação econômica, uma questão que meus colegas 

não tinham. Então isso me demandava um certo gasto de energia mental também. E 

dificuldade de alimentação também. Porque você tem que comer. Aí às vezes eu não 

tinha dinheiro assim”. 
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As exigências que envolvem investimentos econômicos como aquisição de livros, 

fotocópias, materiais e equipamentos específicos (estetoscópio, esfigmomanômetro, luvas, 

pinças, fitas etc.) e roupas funcionais adequadas (jaleco, sapatos, etc.) atingem todo o corpo 

discente. Entretanto, atinge marcadamente os estudantes com desvantagens socioeconômicas. 

Os estudantes e suas famílias necessitam redobrar esforços e, mesmo diante dos poucos 

recursos disponíveis, encontrar formas para driblar essas contingências diárias (Almeida, 

2003; Piotto, 2007). Além disso, o curso de Medicina é realizado em tempo integral e o 

estudante precisa permanecer na universidade diariamente por cerca de 10 a 12 horas – afora 

o tempo de deslocamento entre sua residência e a faculdade – e se alimentar pelo menos duas 

vezes por dia.  

Para aqueles (as) estudantes que residem em bairros periféricos o deslocamento para a 

região do centro da cidade não é simples. A distância é maximizada, sobretudo, pela 

utilização de dois ou três meios de transporte, duas vezes ao dia. Além das atividades diárias 

de preparação para a aula do dia seguinte que, quase sempre, só podem ocorrer durante as 

noites e/ou madrugadas. Estes desdobramentos são rotineiros, dispendiosos e enfrentados por 

parte dos estudantes deste e de outros cursos. Neste ponto, Pedro tinha “certa facilidade” por 

morar na residência universitária do bairro da Graça – bairro nobre e de localização 

privilegiada. Assim, conseguia minimizar um pouco o cansaço com deslocamentos mais 

intensos, pelo menos durante o início e final do dia. 

 

“Hoje, a universidade me apoia de uma forma muito satisfatória. A UFBA 

tem um bom programa de assistência estudantil. Assim, não vai atender todo 

mundo porque a demanda é muito grande. Ó aqui temos residência na Graça, 

na Garibaldi. Dificilmente você vai encontrar uma faculdade federal com este 

panorama estudantil”. 

 

“Eu não sei se é porque eu sempre me acostumei com pouco assim... Mas, 

não é mais tão difícil assim não. Eu tenho uma ajuda muito grande da 

universidade. Não posso reclamar disso não. Moro num bairro... Assim, na 

Graça, muito perto. E tem um serviço que tem seus defeitos, mas que ajuda 

muito assim. E lá a gente tem o café da manhã. Hoje eu tenho a Bolsa 

Permanência do governo federal que me ajuda também. E tem o restaurante. 

Ou seja, hoje está mais estável.” 

 

Não obstante as dificuldades e esforços contínuos presentes na tentativa de 

consolidação da inserção na universidade, Pedro relata como as desigualdades 
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socioeconômicas marcam outras diferenças entre os grupos de “marcas de origem” social 

diferentes (Campos, 2005). A clientela padrão dos cursos de Medicina tem como principal 

característica a localização hegemônica e privilegiada dos (as) estudantes
13

. Os níveis de 

seletividade aqui são múltiplos e entrecruzados à formação social, cultural, econômica, 

origem escolar, tradição familiar universitária, pertencimento étnico-racial e de gênero 

(Bianchini & Lima, 2017). Estes, em diálogo, mantêm a carreira médica como a maior 

representante das carreiras imperiais na história da educação superior. 

 

“Assim, da mesma condição socioeconômica é difícil. Os pobres de Medicina são os 

ricos-pobres. Aquela galera que não veio de uma condição menos favorável. Tipo meu 

colega do Anchieta, por exemplo, que não veio de uma condição tão pobre assim. Ou 

que de repente estudou no IFBA ou do colégio da Polícia Militar. Então, da minha 

condição ou similar é difícil. É difícil de achar. Fiz alguns colegas lá em Medicina, 

mas nunca fui muito enturmado assim”.  

  

Segundo as pesquisas recentes sobre a Demografia Médica do Brasil (Scheffer, 2016, 

2018), grande parte dos estudantes do curso de Medicina pertence aos segmentos médios e 

altos do ponto de vista econômico e não precisa trabalhar para se manter no ensino superior. 

Além disso, a maioria é oriunda de escolas privadas, seguidos de estudantes de instituições 

federais e, por fim, os menos representados são os que estudaram em escolas públicas. 

Embora a segunda categoria esteja inserida no grupo de cotistas oriundos de escola pública, 

há questionamentos entre os próprios estudantes sobre isso, explicitados quando o 

entrevistado menciona durante a conversa pós-entrevista “escola pública, pública mesmo... 

bem, é difícil!” – porque entendem que as instituições federais equivalem às privadas em 

termos de ensino, qualidade e preparação para o ensino superior. Este aspecto dialoga com a 

idéia de “mobilidade social patrocinada” característica de determinados cursos universitários 

e apresentada por Coulon (1995, p.119). O autor se refere ao “recrutamento” feito por 

membros das elites para agregar seus iguais neste espaço, constituindo uma espécie de 

“estatuto da elite” que interfere na inserção de membros de outros grupos – independente dos 

seus esforços, competências ou estratégias competidoras. 

Outro aspecto importante, que destaco na narrativa de Pedro, diz respeito à rede de 

apoio e ao sentimento de solidão que experimentou. Pedro mantinha contato com a tia e a avó, 

                                                           
13

 Dados parciais sobre o perfil socioeconômicos dos estudantes de Medicina na UFBA foram disponibilizados 

pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) e estão em processo de tratamento. 
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porém, as visitas à família no interior da Bahia tornaram-se raras por conta da 

indisponibilidade financeira e da intensa carga de trabalho do curso. Além delas, mantinha 

vínculos apenas com colegas da residência universitária e com sua namorada, importante 

suporte afetivo para Pedro durante este período. Sua rede de apoio extramuros estava restrita a 

este pequeno grupo de pessoas. Porém, na faculdade, as relações com colegas e professores 

eram cheias de zonas de atrito. As diferenças apontadas por Pedro parecem balizar limites 

interacionais e definir que tipo de relação seria possível – tanto com os professores que 

assumiam um posicionamento mais distante e indisponível, quanto por não se sentir 

pertencendo ao mundo dos colegas cujas referências lhe eram desconhecidas. 

  

“Com os professores era uma coisa mais distante assim. Porque em geral o professor, 

professor-doutor é mais pedante, mais arrogante e tal. Eu sentia um pouco de 

dificuldade e medo de ter uma relação mais flexível, fazer uma pergunta, alguma coisa 

assim. Tem uns caras aqui... não tem vocação nenhuma pra didática. Porque tem o 

conhecimento técnico, mas não tem muito conhecimento assim humanístico e tal. E 

com meus colegas, nunca fui muito próximo assim, né? Eu era um pouco tímido. E 

também, sei lá, era uma galera meio diferente de mim. Acho que não tinha muita coisa 

em comum pra conversar. Diferente de um meio social diferente. As conversas eram 

meio diferentes assim”. 

 

A figura do “professor-doutor” dialoga com a imagem estereotipada em torno do 

médico e seu suposto absoluto conhecimento e, também, com as conclusões de Becker et al. 

(2007) sobre a ideia do professor-produtor, comum neste campo do saber. Segundo essa 

pesquisa, este age como um gerente que deve definir quanto, em que direção e que trabalho o 

(a) estudante-doutor (a) deve realizar. Além de serem avaliados (as) pela competência 

aplicada nesta tarefa, aqui, discentes figuram o produto e intermediário da sua atuação. E o 

produto final e ideal refere-se aos melhores serviços profissionais selecionados e que serão 

ofertados aos clientes futuramente. 

 

“Acho que a universidade em si (é elitizada), né? Como um todo. Medicina é só uma 

expressão máxima disso, um extremo disso. A faculdade como um todo é o pobre 

pagando impostos pro rico estudar. E Medicina é bem isso. A maioria são filhos de 

médicos ou filhos de professores universitários ou de concursados. Dificilmente você 

vai ter alguém de uma camada mais pobre assim. Tipo assim, alguém como eu? Acho 

que eu nunca vi”. 
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Em relação aos colegas, Pedro demorou alguns semestres para construir vínculos, mas 

conseguia “disfarçar a solidão”. A origem social e sua história de vida destoam do perfil 

socioeconômico “padrão” dos novos colegas universitários e essa diferença foi percebida por 

ele já nos primeiros dias. É de praxe que, antes mesmo do início formal das aulas, as turmas 

calouras do curso de Medicina participem da “Cerimônia do Jaleco”. Através dessa 

celebração de entrada no curso, demarca-se o início da carreira de estudante-doutor (a). Nesta 

ocasião, os (as) estudantes se conhecem em um grande encontro com direito a música e 

buffet. Os familiares, predominantemente em trajes de festa, sobem ao palco do auditório para 

entregar o jaleco ao novo(a) médico(a).  

 

“As pessoas veem o estudante de Medicina de uma maneira diferenciada. Não é nada 

do outro mundo, assim, comparado com as outras graduações. É só mais uma 

graduação. Só que a diferenciação assim é como se, quem chega até lá, né? Aí eu 

comecei a sentir uma diferença que antes eu não tinha”. 

 

A “Cerimônia do Jaleco” pode ser analisada como um rito de passagem responsável 

pela especificação da mudança de status que, como parte da cultura estudantil médica da 

UFBA, já começa a ser vivenciada por estes estudantes antes mesmo da inserção efetiva na 

universidade e início do calendário letivo (Sandstrom, 2016). A simbologia ritualística 

envolvida dialoga com o reconhecimento e a legitimação pública de uma categoria 

universitária constituída por estudantes que ingressam, não apenas em um curso superior, mas 

numa categoria diferenciada de carreira e profissão.  

Segundo Pedro, esta cerimônia serve também para “localizar os estudantes” sobre 

quem são, de onde vêm e qual a sua tradição familiar. Pedro não participou desta cerimônia, 

sobretudo, pelo constrangimento e inviabilidade desse investimento financeiro. Essa 

“localização” diferencial e simbólica pode gerar efeitos dolorosos e, embora muitas vezes 

sutis, são frequentes nos cursos nobres (Brito, 2009). A convivência com as diferenças e 

desigualdades na universidade provocam dor, tristeza e solidão através de situações de 

desenraizamento – neste sentido, em contrapartida, enraizar significa apoiar, estruturar e 

consolidar (Piotto, 2007). E “disfarçar a solidão” surge como uma estratégia de enfrentamento 

perante estas adversidades encontradas a fim de evitar novos constrangimentos. 
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7.3 Os significados da permanência 

 

“Poxa, significa muita coisa né? Uma superação assim... Do lugar de onde eu vim e 

olha onde eu tô. [...] Superação define bem”. [...]“Significa ter uma formação, estudar. 

Eu gosto de estudar e aprender. Melhorar meu estilo de vida. Ter uma projeção 

diferente pro meu futuro. Significa poder ajudar minha família também. E fazer o que 

eu quero fazer”.  

 

Permanecer para Pedro significa “superação”. Superar a si mesmo enquanto supera as 

intempéries que surgem em seu percurso. Neste sentido, permanecer também significa 

contiguidade, perseverança, resistência, constância e persistência. É na confrontação 

progressiva com o novo que o estudante cria e recria sua realidade (Coulon, 2008). Ele 

desejava “conhecer outro mundo” e planejou alcançá-lo através da educação. Itinerante, 

desbravador, destemido. Retirou as pedras do caminho e soube ser “rocha, onde a vida queria 

grão de areia”
14

. Pedro pôs-se a viajar e foi ao encontro deste lugar, desejado e conquistado, 

que abrigava a perspectiva de “futuro” que havia almejado.  

As itinerâncias de Pedro convidam à reflexão sobre a permanência material e 

pedagógica, mas, também, para a importância de garantir a permanência afetiva e simbólica 

(Brito, 2009). Estas nuances, que atravessaram a afiliação de Pedro à universidade, 

convocaram o estudante para equilibrar-se objetiva e subjetivamente em prol da manutenção 

de si e da maturação do papel universitário.  

 

“Só o fato de meus pais falarem que eu tô na faculdade já quebra um certo padrão 

estabelecido ao longo de um bom tempo. Da perspectiva que se tem, né? De onde eu 

vim, dificilmente as pessoas tem perspectiva assim. Por que quando você é pobre essas 

coisas são muito do outro mundo”. 

 

Todo este percurso e sua origem reverberam também em sua atuação enquanto 

estudante-doutor. O contato com os pacientes revela encontros com múltiplas condições de 

vulnerabilidades vivenciadas por grande parte da população e que, de certa forma, se 

entrelaçam também à sua própria trajetória e condição de sujeito. Isto o convida à reflexão 

sobre a necessidade de construir uma Medicina “mais humana”, “com relevância social”, mais 

“sensível” e menos “técnica” em relação às questões sociais de quem busca por cuidado e 

ajuda. Para o estudante “este tipo de cuidado deveria ser básico” e parte da formação médica. 

                                                           
14

 Trecho do poema “O Colecionador de pedras” de Sérgio Vaz (2007). 
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O olhar cuidadoso e “diferente” para o contexto de vida do outro permite que Pedro repense o 

seu fazer médico e, assim, transforma sua condição de vulnerabilidade e suposta fragilidade 

em potência. Potência criativa e de ação no mundo. 

 

“Muitas vezes as pessoas que chegam num consultório têm uma questão física, mas 

você vê que tem uma demanda muito forte social. E que tem uma relevância muito 

grande, entendeu? E que infelizmente, isso é renegado na faculdade, com uma 

importância menor”. [...] “A Medicina é muito cuidado humano, essas coisas. Mas aí 

quando você vê algum que vem de classe media, alta atendendo uma pessoa pobre, e 

eu quando atendo... bem, eu vejo que tem um contexto diferenciado. É diferente, 

entendeu? Pra outras pessoas pode parecer até meio exótico”. 

 

Atualmente, Pedro está finalizando o penúltimo ano do curso de Medicina e pretende 

“formar, estudar bastante, ser um bom profissional”. Após a formatura almeja viajar, conhecer 

outros locais do Nordeste, “outros mundos” e investir em uma nova formação superior – “eu 

gosto muito de Economia”. Pedro percebe que tem contribuído para transformar e “ajudar a 

quebrar um padrão cultural da pobreza” que atravessa a biografia de sua família. Sobretudo 

porque, hoje, desponta como “referência” para sua sobrinha que “já cresce e me vê na 

faculdade e diz que quer fazer faculdade também”. A narrativa da sua história revela os 

microacontecimentos e processos que direcionaram o seu caminhar rumo ao ensino superior, 

as tomadas de decisão nos momentos de passagem ou impasse, bem como, a construção das 

estratégias de enfrentamento necessárias para “resistir e existir” intra e extramuros da 

Faculdade de Medicina da UFBA.  
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8 Ana
15

 e os desvios no caminho: “Desistir nunca foi uma opção pra mim”. 

 

Ana cresceu num município do interior da Bahia localizado acerca de setenta 

quilômetros da capital. Sua família vivia em uma região rural, pequena e humilde. Seus pais, 

que haviam cursado ensino médio incompleto, mantinham Ana e seus dois irmãos estudando 

numa escola localizada próxima à roça onde moravam. Diante dos poucos recursos para 

prosseguir a trajetória escolar no próprio local onde moravam, as crianças mudam de 

endereço e residem com diferentes parentes em outros municípios até concluírem o ensino 

médio. O sonho de Ana era conseguir estudar numa faculdade, algum dia. Porém, achava que 

o nível escolar que havia alcançado até ali era insuficiente para garantir acesso ao ensino 

superior ou mesmo ao mercado de trabalho local. A escassez de oportunidades de emprego e 

as dificuldades financeiras de sua mãe exigiam que Ana partisse em busca de alguma 

possibilidade de produzir renda. A partir deste momento, a jovem inicia uma desafiante 

caminhada que a conduz para longe da sua cidade de origem e da sua família, mas, em direção 

aos seus objetivos. Assim, aos 23 anos, Ana chega à cidade de Salvador para trabalhar como 

babá em um condomínio de luxo da região metropolitana.  

 

“Quando eu acabei o 2º grau, não tinha emprego. Não tinha emprego e meus pais 

tinham muita dificuldade financeira e eles tinham se separado. E aí pra ajudar minha 

mãe eu fui trabalhar de babá, aqui em Salvador. [...] Eu tinha uns 23, 24 anos. E eu 

fiquei trabalhando lá e ajudando minha mãe. Por que ela saiu da casa de meu pai e 

meio que não tinha onde morar”
16

. 

 

A remuneração recebida pelo trabalho, em regime integral, servia de subsídio para 

ajudar sua mãe a construir uma casa no interior da Bahia e poupar o possível. Com o trabalho, 

Ana conquista uma nova condição dentro da sua família. A assunção deste novo papel, 

desempenhado na condição de trabalhadora e suporte financeiro, colabora para a integração 

de elementos significativos de escolha e autonomia na elaboração de suas ações (Sandstrom, 

2016). Assim, atua e oportuniza mudanças em sua trajetória de vida a partir da projeção de 

possibilidades direcionadas para o futuro. Mais uma alteração de rota estava por vir. Ela 

desejava se mudar, mais uma vez, para outro município da região, que poderia ofertar 

melhores opções de empregabilidade e de estudo. Para isso, ela usa como estratégia iniciar um 

                                                           
15

 Nome fictício. 
16

 A transcrição da entrevista respeitou o formato original das falas da entrevistada, desse modo, optei por não 

realizar nenhum tipo de correção ortográfica ou edição. 
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curso de nível técnico. Ana acreditava que, sendo aprovada, teria uma profissão e poderia 

concretizar a mudança planejada. Assim, em dupla jornada, continuava como babá e estudava 

à noite no próprio local de trabalho. Após dois anos, a construção da casa para sua mãe 

chegou ao fim e Ana foi aprovada para o curso técnico de Eletroeletrônica. Segue, então, para 

o novo endereço. 

  

“Fiquei dividindo aluguel com as meninas do curso técnico de eletroeletrônica. Mas, 

no meio do curso, eu já sabia que não queria fazer aquilo e sim alguma coisa na área 

de saúde. Eu não tinha certeza do que era, mas, eu fiz o curso técnico até o final por 

que eu não tinha como pagar um cursinho pré-vestibular. E eu não tinha como fazer 

outra coisa”. 

 

Ana almejava avançar em seu percurso escolar e caminhar em direção ao ensino 

superior. Continuar o curso técnico surge como mais uma estratégia para se manter estudando 

e, dentro do possível, preparar-se para alcançar boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) – principal modalidade de ingresso e concessão de bolsas de financiamento 

estudantil nas instituições de ensino superior. O enfrentamento da tripla jornada era a 

alternativa para garantir a sobrevivência e alcançar os objetivos posteriores: durante o dia, 

trabalhava numa farmácia e, à noite, ao tempo em que finalizava o curso técnico também 

estudava para o ENEM. Além disso, cuidava dos afazeres domésticos cotidianos. Apesar 

dessa grande exigência, seu desempenho na prova foi bastante satisfatório e a estudante 

conquista uma bolsa integral do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) em uma 

instituição privada, sendo também aprovada no processo seletivo para o então recente 

Bacharelado Interdisciplinar – BI da UFBA, através dos critérios social e racial para reserva 

de vagas. Diante da possibilidade de estudar numa universidade pública de grande prestígio, 

Ana opta por cursar os seis semestres do BI na área de seu maior interesse: saúde.  

Vale destacar que a criação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) desponta como 

uma nova proposta de arquitetura para a graduação de nível superior, atualmente, 

implementada em diversas instituições no país. A elaboração desta proposta, na UFBA, tem 

início em 2006, no contexto da concepção do projeto de reestruturação “UFBA Nova” que, 

com foco na educação superior, abrange tanto uma nova proposta curricular quanto a 

inovação dos conteúdos acadêmicos a serem ministrados. A partir de então, adota-se uma 

perspectiva interdisciplinar e integrativa de temas em quatro grandes áreas: Humanidades, 
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Artes, Ciência e Tecnologia e Saúde (Almeida Filho, 2007; Mazoni; Custódio & Sampaio, 

2011).  

Este novo formato pedagógico, permitiu que Ana experimentasse novas possibilidades 

de vivenciar sua formação, incorporando a diversidade como pedra angular do exercício 

acadêmico. Outro ponto importante se refere à nova organização dos cursos em ciclos de 

formação. A estrutura curricular do BI é organizada em dois momentos – as formações geral e 

específica – tendo por objetivo proporcionar uma perspectiva interdisciplinar e ampliada das 

diferentes áreas de saber e práticas relacionadas ao campo de escolha (Mazoni; Custódio & 

Sampaio, 2011). Destaco a importância das experiências acadêmicas deste segundo ciclo em 

sua formação acadêmica, pois elas permitiram que Ana cursasse componentes curriculares em 

campos de saber diversos, contribuindo para explorar e reforçar a escolha de percurso que 

faria logo em seguida.  

 

8.1 As escolhas e o caminho até a aprovação no curso de Medicina 

 

“Eu passei e fiquei sem saber se eu vinha pro BI que era novo, se eu ia pro PROUNI e 

tal. Mas como era UFBA, eu vim e me matriculei no BI. Pra mim foi ótimo as 

primeiras semanas, mas, eu comecei a ficar cansada porque eu ainda trabalhava. [...] 

“Eu ia e vinha todo dia. E mesmo com todo cansaço, eu tava feliz por que eu tava 

fazendo um curso e numa faculdade. Só de ter entrado numa faculdade já era uma 

realização enorme. Por que meus pais nunca tiveram essa oportunidade e eu sempre 

falava que eu ia fazer, eu ia estudar, eu ia fazer uma faculdade. Mas, eu achava que era 

um sonho de criança assim. Não imaginava que fosse dar certo de verdade. Então, 

apesar de todo cansaço era uma vitória enorme e eu me sentia motivada por isso”.  

 

 

 Finalmente, havia chegado o trecho mais desejado da jornada que Ana projetou para si 

mesma. Mas a alegria de iniciar um curso superior se misturava ao intenso cansaço que 

denunciava as exigências da nova rotina: deslocamentos diários, rotina de estudos, jornadas 

de trabalho “dentro e fora de casa”
17

. Neste período, Ana ainda não vivenciava com inteireza 

o dia a dia na universidade e só a frequentava parcialmente. Já que não podia contar com o 

apoio financeiro familiar, continuava trabalhando durante o dia e, todas as noites, se 

deslocava para Salvador para assistir às aulas. Ana solicitou suporte da assistência estudantil 

neste período, porém, como tinha renda mensal fixa de um salário mínimo, mas não poderia 

                                                           
17

As expressões entre aspas foram ditas pelo estudante durante a entrevista, ou após a sua realização e registradas 

em diário de campo. 
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abdicar do emprego e aguardar o tempo necessário para ser assistida pela universidade. Desta 

forma, Ana só foi contemplada com a Bolsa Permanência no penúltimo semestre do BI.  

 O itinerário de Ana até aqui, conduz à reflexão sobre as condições que caracterizam os 

decursos de jovens de camadas populares que desejam e efetivam o ingresso no ensino 

superior: ser um(a) estudante que trabalha ou trabalhador(a) que estuda. No primeiro caso, a 

dificuldade maior seria o trabalho e, no segundo, o estudo (Portes, 2012). Para estas famílias a 

convocação para o trabalho que integra o processo de desenvolvimento psicológico e social 

destes jovens é, quase sempre, inaugurada precocemente diante da necessidade estrutural que 

resulta em renda familiar insuficiente para garantir o mínimo de condição de vida. Aqui, este 

amadurecimento da identidade de trabalhador (a), sugere a busca por independência e 

autonomia enquanto condições para a garantia da sobrevivência (Watarai & Romanelli, 2010). 

Por outro lado, neste contexto, segundo Vargas e Costa de Paula (2013), a existência de 

trabalho viabiliza o impedimento à escolarização e acaba por fragilizar a condição de 

estudante ao produzir uma combinação que pouco beneficia a conclusão do curso escolhido e 

a busca por maiores níveis de escolaridade. Dessa forma é compreensível, porque é 

característica do processo educacional e destes estudantes pobres, iniciar os estudos 

superiores com mais idade que outros segmentos. 

Segundo o Pnad Contínua (2017), a incompletude dos estudos de pessoas entre 14 e 29 

anos, tem como motivo mais frequente o trabalho – porque trabalhavam, estavam procurando 

trabalho ou conseguiram trabalho que começaria em breve – sendo indicado por 34,5% das 

pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 43,7% das que possuíam 

ensino médio incompleto; e 42,6% daquelas com ensino superior incompleto. A dificuldade 

de ajuste entre as requisições da escolarização e a obrigação de trabalhar é imposta e, 

cotidianamente, vivida por um contingente expressivo de nossa população. O par dilemático 

‘trabalho-estudo’ prenuncia desacordos e atinge a real possibilidade de um jovem submetido a 

essa difícil condição de usufruir integralmente da experiência de escolarização delongada.  

Ao longo do curso do Bacharelado Interdisciplinar, Ana teve um bom desempenho 

global, com notas e assiduidade corretas em todo o primeiro ciclo de formação. Já havia 

planejado o que fazer logo em seguida: cursar Psicologia ou Medicina. Porém, por ter se 

matriculado no BI de Saúde, seria mais difícil conseguir uma vaga no curso de Psicologia, 

prioritário para aqueles (as) estudantes que cursam o BI de Humanidades. Diante do número 

restrito de vagas e a grande concorrência nos cursos de progressão linear, destinados a 
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estudantes oriundos do BI, Ana decide que não deveria esperar mais e considera a segunda 

opção de carreira. Assim, aos 28 anos, é aprovada no curso de Medicina vislumbrando uma 

futura especialização em Psiquiatria. 

A estudante define a notícia da sua aprovação como “aquele gol da Seleção 

(Brasileira) aos 45 (minutos) do segundo tempo”. Esta metáfora, que recorre ao futebol, me 

aproxima dos sentimentos mistos de tensão, euforia e alegria que toma conta de uma jogadora 

quando seu time, após uma partida difícil, exaustiva e repleta de obstáculos, é classificado nos 

minutos finais da partida e segue com louvor para a próxima fase do campeonato. Até aqui, 

Ana desempenhou múltiplos papéis: técnica, jogadora titular e artilheira. E, neste caso, 

suponho que fazem parte do seu time aqueles (as) que a impulsionaram a ganhar velocidade 

no campo, driblar os desafios, arriscar os passes de bola e chutes a gol. Já o time adversário e 

seus respectivos jogadores, podem ser representados pelas faltas cometidas e dificuldades que 

emergiram durante este jogo – que teve início numa várzea da zona rural do interior da Bahia 

e terminou no mármore da Faculdade de Medicina da UFBA.  

 

“Foi muito legal, foi muito bacana. E eu fiquei feliz de dar esse orgulho pra eles 

(familiares), de deixá-los felizes. Eu fiquei contente e fiquei também assustada. Eu tive 

um pouco de medo por que eu sabia que ia depender muito do meu esforço”.  

 

8.2 Entre o acesso e a permanência: as primeiras vivências e os enfrentamentos. 

 

Ana definiu seu início no curso como “conturbado demais”. Ela caracteriza, repetidas 

vezes, este período como “impactante” e “diferente”. Percebi seu “impacto” em sua expressão 

corporal durante a entrevista. A palavra ‘impacto’ traduz colisão, abalo, comoção ou choque. 

Entendo que esse processo vivido teria criado repercussões que, sendo rememorados, eram 

revelados também pela linguagem do seu corpo-memória durante a narrativa dessas vivências. 

Isto reforçou a importância de tentar compreender, não apenas quais são e como ocorreram 

estes impactos, mas, em especial, como ela se sentiu diante de cada um deles.  

Durante esse período inicial, Ana precisou lidar com novos rearranjos. A grade 

curricular do curso de Medicina é intensa, extensa e ministrada exclusivamente em período 

integral. Por conta disso, não poderia mais continuar trabalhando em tempo integral. Mas a 

demanda de suporte deu certo e ela foi contemplada com o auxílio-moradia do Programa de 

Assistência Estudantil da PROAE, o que a motivou a solicitar moradia em uma das unidades 
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de Residência Universitária da UFBA. Até que isto se tornasse realidade, Ana ainda precisava 

residir em outro município. Os transtornos com deslocamentos diários só aumentaram, fator 

apontado como uma das principais dificuldades vivenciadas no período. Ela saia de casa às 

5h20 e só retornava por volta de 23h. Embora não trabalhasse mais e não precisasse arcar com 

o pagamento do aluguel, o confronto com a extenuante dupla jornada persistia já que o 

retorno para casa não significava descanso. Ana precisava cuidar das demandas domésticas, 

alimentação, organização e preparação para as aulas do dia seguinte.  

 

“Me manter na universidade foi difícil desde o início. Porque no BI eu precisava 

trabalhar porque eu morava de aluguel em outra cidade e tinha a questão da 

locomoção. Depois que eu passei do BI pra Medicina, eu não trabalhava mais porque 

eu recebia um auxílio da UFBA, um auxílio moradia. Mas, eu ainda morava fora. 

Então, tinha toda uma questão com o deslocamento e no primeiro semestre eu ficava 

muito cansada. Eu tinha tarefas em casa para fazer, porque eu morava sozinha”.  

 

O período inicial de entrada na universidade é extremamente delicado. Sobretudo, por 

solicitar o gerenciamento imediato da transição para um novo status: o de estudante 

universitário (Coulon, 2008). Nesta nova posição é necessário lidar com novas regras, rotinas 

e realizar muitas adaptações. Estas, não são instauradas prontamente. Pelo contrário, 

precisarão ser consolidadas ao longo das experiências no contexto do primeiro ano 

universitário. Além disso, a inserção na cultura estudantil do curso de Medicina e suas 

exigências específicas estão intimamente entrelaçadas à essa construção – que não se dá de 

forma linear e tranquila (Becker et al., 2007). Através de uma de série de rupturas e processos 

de desestruturação, cada um (a) utilizará as estratégias possíveis, previamente conhecidas ou 

inéditas, em busca da consolidação do seu novo papel. Ao avaliar seu percurso, Ana pontua 

três dificuldades marcantes neste período inicial: a natureza e volume dos conteúdos 

acadêmicos, carência financeira e falta de rede de apoio afetiva.  

O encontro com os extensos e complexos conteúdos das disciplinas do curso surge 

como um dos principais fatores de desestruturação vivenciados por Ana. Ela ressalta que 

havia uma exigência subjacente de um repertório anterior de aprendizagens que serviriam 

como apoio para a compreensão destes componentes curriculares, eliminando dificuldades e 

viabilizando um bom desempenho. Essa “base” faz referência a supostos conteúdos que 

deveriam ter sido aprendidos durante o ensino médio que também seria responsável pelo 

treinamento dos alunos para lidar com níveis altos de exigência cognitiva e para naturalizá-las 
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como fazendo parte do cotidiano de qualquer sala-de-aula. Aqui, percebo a expectativa de um 

determinado tipo de escola, de ensino e de estudante que chega à sala de aula de um curso de 

Medicina. É nesse momento que se dá o processo de categorização que demarca quem já está 

capacitado (a) para o curso ou não, quem enfrentará maior ou menor dificuldade ao longo dos 

semestres e quem alcançará ou não boas notas (Sandstrom, 2016).  

 

“Eu tive dificuldades em relação aos conteúdos dados no curso. Por ter vindo de escola 

pública e não ter tido uma base escolar tão, tão... Da forma que é exigida no curso de 

Medicina, entendeu? Aí, no início foi bem difícil. [...] As cobranças em relação aos 

conteúdos do curso, a dar conta do aprendizado, do ritmo de prova. E da carga horária 

de estudo que era totalmente diferente e surreal, se comparada com o que eu tive no 

ensino médio e mesmo na época do BI”.  

 

Ana reflete sobre seu percurso até aqui e dimensiona as carências que vivenciou 

durante os estudos em escolas da zona rural. Ela passa pelo questionamento do quanto estaria 

preparada para atender a tantas exigências e conclui que “só o esforço não seria suficiente” – 

especialmente, após sua primeira reprovação. Os conteúdos densos e minuciosos exigiam o 

desenvolvimento de habilidades e estratégias para não ser eliminada ou auto-eliminar-se 

(Coulon, 2007). Esse ponto permite identificar a relação complexa que se estabelece entre 

contexto social, contexto universitário e contexto pessoal. A interação entre essas dimensões 

requisitam desdobramentos e ações para planificar as tarefas necessárias à permanência da 

estudante.  

Ana se dá conta de que não teria que aprender apenas os conteúdos, mas, sobretudo, 

sobre como poderia se relacionar com eles considerando o sistema de avaliação adotado pelo 

curso. Em grande parte das disciplinas, o importante é aprender a decorar e identificar que as 

respostas corretas só eram encontradas entre as inúmeras notas de rodapé e quase nunca no 

texto principal. Em seguida, aprender a esquecer. Esquecer estes conteúdos para decorar os 

próximos e, assim, conseguir garantir as aprovações necessárias para prosseguir sua formação 

sem muito atraso. 

 

“Muita coisa pra decorar, entendeu? Tem matérias que são extremamente decorebas. 

Tem algumas coisas que você estuda e você aprende. Outras, você só decora. Decora 

até aquela prova. Aí depois, você tem que esquecer o que decorou ali porque tem a 

próxima prova pra você decorar. Eu nunca estudei tendo que decorar as coisas. Nem 

no ensino médio eu fazia isso porque era... foi muito precário, entendeu?”.  
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Segundo Becker et al. (2007), em seu estudo sobre estudantes de Medicina e sua 

cultura estudantil, um dos principais problemas comuns aos estudantes-doutores são os 

inúmeros exames. Neste curso, os exames são os principais meios de avaliação solicitando 

respostas com base em informações, complexas e bastante específicas. É parte do processo de 

aprendizagem absorver um corpo de conhecimento que possibilite ao estudante adquirir 

saberes que permitam a prática futura de uma profissão. Nos cursos de Medicina, estes 

saberes são constantemente acrescidos ou modificados por novas pesquisas publicadas ao 

redor do mundo, a todo o momento. Estes achados científicos são de grande importância para 

o aprofundamento e atualização do conhecimento médico. Portanto, os estudantes-doutores, 

se deparam com um enorme arsenal de materiais e referências para serem absorvidos 

rapidamente. Este processo requer esforços e a construção de uma rotina intensa de estudo 

que tem como principal rival, o tempo. Aprender tudo em pouco tempo é a perspectiva inicial 

comum e idealizada pelos estudantes. Segundo Becker et al. (2007), aqui não cabem 

imediatismos de pensamento e ação possível – o que fica explícito quando Ana percebe que 

decorar o que é necessário aqui-agora é parte importante do processo de aprendizagem para 

tornar-se médica. 

Para os estudantes oriundos das camadas populares, o esforço empreendido ultrapassa 

a carga de estudo e da aprendizagem das estratégias para dar respostas favoráveis. A 

sobrecarga exige muito mais do que o “esforço” evocado por Ana e resultam em “cansaço 

físico e mental muito grande”. Esse cansaço, vivenciado por ela nos últimos anos, ganha outra 

dimensão quando conclui que não havia a possibilidade de desistir. Compreendo que este 

sentimento de Ana não se refere apenas à renúncia da oportunidade de ingressar num curso e 

numa universidade de prestígio, mas, também, a não se exonerar do privilégio de ter essa 

experiência e concluí-la considerando o número de pessoas à margem das oportunidades de 

mobilidade educacional e social que “gostariam de estar no meu lugar”. Embora tivesse o 

apoio simbólico de seus familiares, precisou percorrer este caminho individualmente, 

aprender a negociar cotidianamente com a própria realidade e ser “forte, muito forte” para 

batalhar pela própria sobrevivência. Aqui, percebo outra nuance sobre o que significa o 

caminho para permanecer: a responsabilidade de ser “forte, muito forte” e renovar a todo 

instante as estratégias para superar os desafios. Desafios “de fora”, desafios “de dentro”.  
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“Eu nunca pensei em desistir, nunca foi uma opção pra mim. Eu nunca me senti no 

direito de desistir, na verdade. Porque tantas pessoas gostariam de estar nesse lugar e 

por que eu poderia desperdiçar essa oportunidade?”  

 

Além desses aspectos, o enfrentamento das questões socioeconômicas para garantir 

sua permanência no curso fragiliza a estudante para quem vivenciar o constrangimento 

econômico entre pessoas que não precisam se ocupar com isso foi como “um choque”.  

 

“Situações que eram motivadas por uma carência financeira de falta de recursos, de 

livros, de instrumentos para a matéria de semiologia, até mesmo de vestimentas, de 

roupas pra ir pra faculdade, pra tá vestida adequadamente nos espaços, entendeu? 

Principalmente, porque minha família é muito pobre”. 

 

Ana aventura-se a viver entre estudantes cujas referências e estilos de vida eram muito 

distantes dos seus, o que pode ser estendido para o corpo docente, que “não estava 

acostumado com alunos com este perfil [de camadas populares]”. Tamanha era a distância em 

relação aos colegas e professores que ela experimentava a sensação de “não entender o que 

diziam”. E aqui, talvez ela não se refira a vocabulário ou linguagem, mas, como aquelas 

pessoas comunicam “o [seu] estilo de vida: como se vestem, como andam, como falam, sobre 

o que falam”, uma experiência tão diferente do que ela estava habituada nos espaços em que 

circulava. O sentimento de que ocupava o lado oposto deste perfil, atravessou seu processo de 

constituição de vínculos e reforçou um sentimento de solidão. Tudo isto contribuiu para que 

Ana se sentisse à margem do seu grupo de colegas tanto nas salas de aula quanto nos 

corredores da Faculdade de Medicina. O resultado disso foram vínculos superficiais que até 

geravam algum contato que acabavam quando “batia o sinal e sumia todo mundo”.  

 

“E acho que [as diferenças] é pelas coisas que eu já passei, pelas minhas experiências 

de vida, acho que eu tive algumas dificuldades de me encaixar em alguns grupos. E 

também porque eu sou mais velha? na minha. Acho que foi um choque cultural e 

também um choque de realidade. [...] São diferenças também de pessoas com idades 

diferentes, de uma classe social diferente, que tinham vivências diferentes. Porque 

tinha colegas que tinham acabado de completar 18 anos, sabe? Eu tenho 32 agora, eu 

entrei com... 28 anos. Aí eu já entrei 10 anos mais velha do que meus colegas”.  

 

 

A cena narrada por Ana sobre a interação com seus colegas é uma amostra de um 

diálogo que pode se dar entre identidades pessoais e sociais (Sandstrom, 2016). A identidade 
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pessoal refere-se à individualidade de Ana e àquilo que integra exclusivamente sua biografia e 

a distingue dos demais indivíduos, colaborando para o seu processo de autoidentificação. Do 

mesmo modo, engloba aspectos variados que atribuem a cada indivíduo elementos que 

compõem sua história e sua subjetividade. Já a identidade social inclui características 

atreladas a formas de comportamento que Ana incorpora em função de sua participação em 

contextos sociais específicos, que a autoidentificam e também a identificam perante outros 

colegas, como integrante de determinado grupo social (Sandstrom, 2016).  

Aqui, a identidade social envolve uma relação de inclusão, ao possibilitar a integração 

de Ana em conjuntos de outros indivíduos portadores dos mesmos atributos e permitindo sua 

identificação e, também, atua na relação de exclusão que opera diferenciações com pessoas 

pertencentes a agrupamentos distintos. Estas diferenciações se dão com base em 

demarcadores, como idade, gênero, etnia, camada social e grupo econômico, utilizados por 

Ana para localizar a si mesma e aos grupos com quem poderia estabelecer eventuais 

vinculações. Logo, o encontro entre identidades é o que promove as categorizações 

responsáveis também por processos de reconhecimento ou desconhecimento, estabelecimento 

de fronteiras simbólicas e sociais entre os sujeitos.  

 A partir do segundo ano “as coisas foram acontecendo”. A reprovação e as 

dificuldades de relacionamento interpessoal exigem que ela realinhe suas estratégias de 

afiliação. Ana se insere em outra turma, opta por diluir um dos semestres e reduz o número de 

disciplinas para minimizar a carga de trabalho. Neste tempo, reencontra ex-colegas do BI e 

constitui um grupo de identificação e afeto. Juntos constroem novas estratégias de estudo, 

como gravação e transcrição das aulas, compartilhamento de materiais e composição de 

equipes para trabalho. O suporte social de ter amigos diminuía a solidão e a fazia sentir-se 

menos fragilizada, acolhida e pertencendo a uma comunidade. Assim, a interação afetiva, o 

reconhecimento do outro e do grupo viabilizam novas experiências, que, em conjunto, 

fortalecem sua permanência a partir de então.  

 Nesse momento, Ana foi convocada para ocupar uma das vagas na Residência 

Universitária da UFBA, ampliando ainda mais sua rede de contatos, além de marcar o fim dos 

penosos deslocamentos que faziam parte do seu cotidiano. O extremo cansaço físico, tão 

presente em seu relato, foi suavizado pela economia do deslocamento entre os campi da 

universidade e sua residência, e agora, em companhia de colegas. Estes aspectos modificaram 

significativamente sua rotina e viabilizaram sua permanência no curso. Ana “já tava sabendo 
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como as coisas funcionavam” e, embora a dificuldade com os conteúdos mais densos 

permanecesse, tinha consolidado estratégias individuais e coletivas para vivenciar os estudos 

de um jeito mais suave. Assim, o processo de adaptação tornou-se “mais leve” e o tempo de 

estranheza do contexto universitário dá espaço a um tempo de acomodações e aprendizagens 

(Coulon, 2007).  

 

“Hoje eu fico tentando começar pelo começo. Tive que pegar aquelas coisas essenciais 

pra entender o que tá lá na frente. Eu percebi também que tinha coisas que eu não ia 

conseguir estudar assim e tinha que estudar só o que caía na prova. E muitas vezes eu 

comecei a estudar já pensando em me preparar pra prova e não para a matéria”. 

  

 

Ana destaca que o contato com os pacientes foram os momentos mais felizes e 

positivos que teve durante o curso – e, talvez, os únicos. De forma geral, este momento da 

formação médica é bastante desejado e importante para o estudante-doutor. Após longos 

semestres desenvolvendo atividades exclusivamente dentro da universidade, a vivência da 

rotina de um hospital e o contato real com pacientes conduzem os futuros médicos a uma 

experiência valiosa e à construção de autonomia (Becker et al, 2007). A intensa convivência 

com outros colegas em formação e a compreensão hierárquica de funções neste espaço 

participam desse processo Ana destaca que nesse momento pôde “aprender mais, aprender 

melhor” desenvolvendo o diálogo entre teoria e prática clínica. Ressaltou também que nestas 

experiências teve contato com diversas especialidades, supervisões e visitas às enfermarias, 

elucidação de casos clínicos e acompanhamento de pacientes com diferentes necessidades 

médicas e vulnerabilidades socioeconômicas. Ana se enxerga “nessas pessoas”. Reforça o que 

significa fazer parte de uma família pobre que precisa de cuidados médicos e como é difícil 

conseguir uma consulta e ir até um hospital. Isto aponta para uma percepção mais humanizada 

do fazer médico aliada à sensibilidade para as desigualdades e vulnerabilidades sociais que 

regem o cotidiano dessas pessoas.   

 

“Alguns pacientes podem ter uma identificação comigo, que são poucos inclusive, 

mas, as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa como eu lá, mulher negra. 

Acho que isso gera um pouco de dúvida” [..] “Tenho uma colega que tava contando 

uma vez que ela tava atendendo com um colega e a paciente disse assim ‘poxa, você 

não tem cara de médica’. Aí ela ficou muito triste nesse dia e foi no banheiro e chorou 

muito. Ela falou ‘poxa, por que eu não tenho cara de médica?’ Eu sei que na cabeça 
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das pessoas tem isso” [...] “Tem pessoas que acreditam que a gente, que é pobre, tem 

que estar em lugares compatíveis para pessoas pobres”.  

 

 

O confronto com o “perfil padrão do estudante de Medicina” é bastante presente nos 

relatos destes estudantes. Segundo Ana, as pessoas ainda não estão acostumadas com o seu 

“tipo” porque “a figura do médico sempre foi estabelecida de uma forma e a gente não pode 

fazer de conta que não é assim, porque é”. Acessar o ensino superior é uma etapa dos muitos 

desafios enfrentados por jovens que, como Ana, são negros (as), originários das camadas 

populares e instituições de ensino públicas, assim como, famílias sem exemplos de alguém 

que tenha sequer visitado uma universidade. No que se refere ao curso de Medicina, 

historicamente, foi ocupado por pessoas brancas docentes e discentes, oriundos de setores 

hegemônicos e instituição de ensino privadas, bem como, de famílias com tradição 

universitária ou médica. Além disso, há também os posicionamentos elitistas e meritocráticos 

adotados por uma parcela dos professores e estudantes do curso e já largamente publicizados 

nos meios de comunicação. Este espaço de poder e prestígio, que caracteriza a história da 

Medicina em nosso país, ao longo de boa parte de sua história, só consentiu a presença da 

população negra e pobre como meros objetos de pesquisas para experimentação médica de 

pesquisadores (as) e estudantes brancos (Schwarcz, 1993). O reflexo disso é a desconfiança 

imputada a Ana, a estranheza por ela ter conseguido ingressar neste espaço de prestígio e 

ultrapassar a extrema seletividade e, sobretudo, por permanecer.  

8.3 Os significados da permanência 

 

Permanecer para a estudante significa “uma grande vitória”. Tornou-se uma referência 

em sua família por ter sido a primeira a conseguir efetivar um percurso de longevidade escolar 

e segue incentivando seus irmãos a “estudar mais”. Ana pontua que “muitas vezes surgem 

necessidades maiores e isso acaba anulando os sonhos de algumas pessoas” – considero aqui 

as diversas vulnerabilidades a que estão expostas a juventude de camadas populares e que 

também viveram as dificuldades para permanecer nos estudos.  

“Pra mim é uma vitória, viu? Uma vitória de verdade. Principalmente por causa da 

minha trajetória. Eu tenho colegas assim que dizem ‘ah, você está muito velha!’. Aí eu 

comecei a dar umas respostas e fazer um resumo rápido do que eu já fiz, do que eu já 

passei. E falo ‘se você fizer o mesmo caminho que eu sem se desviar e você conseguir 

chegar onde eu cheguei, aí a gente conversa’. [..] Eu fiz isso algumas vezes. Foi 
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necessário. E fui aprendendo aos poucos a me impor. Agora estou mais madura e 

preparada”. 

 

A narrativa da estudante reflete a autoanálise do seu desenvolvimento e o 

reconhecimento do que nomeou como “força” e “resignação” para agenciar os 

microacontecimentos que compuseram sua história e a impulsionaram a prosseguir. Assim 

como, por ter desenvolvido mecanismos e papéis para “construir uma ponte entre os anseios 

individuais e o mundo social” (Sandstrom, 2016, p. 177) em busca de si e dos “sonhos” de 

mobilidade educacional que pareciam ser apenas “coisa de criança”. E embora em sua fala, a 

palavra ‘desviar’ tenha uma conotação de ‘desencaminhar’, destaco que também denota 

deslocar, mover, mudar, reorientar e resistir. Por este prisma, compreendo que Ana encontrou 

muitos desvios e descaminhos que foram significativos para o seu caminhar até aqui.  

Ana finaliza o curso em 2019 e, neste momento, experencia os últimos semestres do 

internato em Medicina. Em seguida, pretende ingressar na residência médica de pediatria e 

continuar ajudando sua mãe a ter uma “velhice mais tranquila e confortável”. A solenidade é 

um momento bastante esperado por seus familiares. Um momento de comemoração de uma 

“vitória de verdade” coletiva e que provoca um atravessamento intergeracional na história 

desta família.  

 

“Eu nem ia fazer solenidade, nem nada. Mas, aí minha tia me disse que meu avô, que 

tem 80 anos, bem velhinho e matuto, tava assim, parado, coçando a cabeça e falou 

assim: ‘ô, deve ser que em Salvador aluga roupa né? É por causa da formatura dela, eu 

não tenho roupa’. Depois disso eu pensei que eu tinha que fazer porque eles estão 

esperando por isso e vai ser um momento importante. Eu quero dar isso pra ele”.  

 

 

O acompanhamento desta narrativa amplia minha compreensão sobre o cansaço 

denunciado por Ana, repetidas vezes, ao longo de toda a entrevista. Inicialmente, através das 

lutas travadas por ela contra os percalços diários e pelo dispêndio de esforço físico para 

desempenhar múltiplas atividades, mas, sobretudo, pelos constantes movimentos de (re) 

negociação, concretos e simbólicos, com a própria realidade e que requisitavam “força, muita 

força”. Movimentos marcados por uma série de ajustes objetivos e subjetivos e por ações 

empreendidas individual e coletivamente. Quando os pais de Ana, mesmo sem terem a 

oportunidade de avançar na própria trajetória escolar, constroem estratégias para possibilitar 

aos filhos um percurso diferente, colaboram com um processo que impele as primeiras 
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transformações em seu itinerário. Estas podem ser evidenciadas desde a escolha pela saída da 

cidade natal e de um contexto de extrema vulnerabilidade, até a chegada à capital, bem como, 

pelos mecanismos de enfrentamento elaborados ao longo do tempo e dos constantes processos 

de mudanças vivenciados por Ana. Estes foram importantes para ajudá-la a lidar com as novas 

experiências, intempéries e adaptações rumo à inserção e permanência na universidade. 
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9 João
18

 e o olhar para o futuro: “Esta é uma história de superação e certamente eu 

vou servir de exemplo para alguém”. 

 

 João reside em um das comunidades mais tradicionais de Salvador. Nasceu e cresceu 

num bairro localizado em uma importante região histórica da cidade, reconhecida como local 

de luta, refúgio e abrigo para angolanos e congoleses que fugiam da cruel escravidão. 

Atualmente, esta região é formada por 22 bairros e cerca de 400 mil habitantes. O perfil 

predominante dos seus moradores é comum à maioria da população que reside nas periferias 

da cidade: jovem (61,5%), negra (79,48%) e com renda de até um salário mínimo e meio 

(40,6%)
19

 e que corresponde exatamente ao desse estudante de 25 anos e de sua família. 

 João é “cria” do lugar. Rebento, descendente, fruto. Por minha experiência, nos bairros 

periféricos, os moradores são categorizados, informalmente, em dois grupos: “crias” e 

“criados”. O primeiro grupo inclui aqueles que nasceram, cresceram e se estabeleceram, ao 

longo da vida, no bairro.  As “crias” desenvolvem e naturalizam um modo de ser, pensar e 

agir próprio deste universo, sendo conhecedores exímios da dinâmica da sobrevivência 

cotidiana, do território e da história do lugar porque dela fazem parte. São nativos. Em 

contrapartida, o segundo grupo refere-se àqueles que não nasceram ou cresceram, mas, ali 

residem há algum tempo. Embora sejam reconhecidos e identificados, não fazem parte da 

história que lhes precede e que foi sendo construída a partir das mudanças no espaço físico, 

mas, sobretudo, de quem ali vive e permanece atravessando o próprio tempo e o tempo de 

resistência do bairro. Mesmo os “criados” são corresponsáveis pelo fluxo do agora e seus 

novos arranjos. Falo dos atributos que categorizam quem de fato sabe e fala “de dentro”. 

Nesta perspectiva, as noções de “lugar”, “cria” e “criado” estão entrelaçadas e assumem 

significados que dialogam com aspectos identitários, relacionais e históricos – tanto do bairro 

e suas respectivas origens quanto de quem nele vive sua vida cotidiana. 

 A família de João reside no bairro Arraial do Retiro há muitos anos. Atualmente é 

composta por ele, seus pais e uma irmã mais nova. Seu pai trabalha, desde sempre, como 

motorista e concluiu o ensino médio. Sua mãe, com formação de técnica em enfermagem, 

ingressou recentemente em uma instituição privada de ensino superior nessa mesma área. 

                                                           
18

 Nome fictício. 
19

 Dados disponibilizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia através do 

documento “Painel de informações sobre dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e 

prefeituras-bairro”. 
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Seus pais enfrentaram duplas jornadas de trabalho para garantir o sustento da família e poder 

assim priorizar o estudo dos filhos. O investimento da família de João na escolarização dos 

filhos traduz sua preocupação em criar oportunidades de uma “vida melhor”
20

, distanciando 

os filhos dos riscos presentes no seu local de moradia. João faz parte dos milhares de jovens, 

negros e de periferia que estão mais sujeitos aos processos de vulnerabilidade e vitimização 

social (IPEA, 2018). São eles, que, cotidianamente, frequentam os noticiários como alvo 

preferencial da exclusão educacional e do trabalho formal, e, engordam os índices de vítimas 

de homicídio e encarceramento
21

 como um dos mais altos do mundo. Para a família de João, a 

educação surge como estratégia para garantir seu desenvolvimento, viabilizar um futuro pelo 

caminho do bom emprego e “chances melhores” na vida. Juntos, seus pais se desdobram em 

esforços para conduzir seu percurso escolar em instituições que ofertassem uma “certa 

qualidade”, o que resultou na sua inserção no ensino superior.   

 No início do ensino fundamental, seus pais conseguiram uma bolsa integral para ele 

em um “colégio de bairro”. O uso da rede de relações e a escolha por uma “boa escola” 

surgiram como recursos para assegurar que João estudasse numa escola privada, localizada na 

região onde residem. Apesar da dificuldade em dar conta das exigências econômicas com 

livros e materiais escolares, João se “virava” e “tirava xerox de tudo”. O que importava era 

cumprir todas as atividades escolares, obter boas notas e nunca comprometer o desempenho – 

requisito para a continuidade da bolsa na instituição que oferecia um bom ensino em 

comparação às escolas públicas disponíveis.  

 Ao final desse período, João inicia um trecho importante em seu percurso que vai lhe 

permitir trilhar um caminho surpreendente e pouco comum para a grande maioria dos jovens 

de camadas populares. Um vizinho que trabalhava no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA) indica a instituição para seus pais que desconheciam o 

conceituado instituto. A indicação gerou questionamentos e curiosidade. Diante desta 

“novidade” João inicia uma pesquisa sobre a história do instituto, seu endereço, oferta 

curricular, motivos responsáveis pelo bom conceito e descobre que “as pessoas que 

                                                           
20

 As expressões entre aspas foram ditas pelo estudante durante a entrevista, ou após a sua realização e 

registradas em diário de campo. 
21

 Segundo o Mapa do Encarceramento de Jovens no Brasil (2016) e o Atlas da Violência (2018), o país ocupa o 

terceiro lugar no ranking mundial de encarceramento em massa e apresenta taxas anuais crescentes de 

homicídios. Os números sobre vitimização da população jovem, entre 15 e 29 anos, revelam que 94,6% são do 

sexo masculino. A taxa de homicídios de negros é duas vezes e meia superior à de não-negros (16,0% contra 

40,2%).  E, no que tange mortes por intervenções policiais, 76,2% das pessoas vitimadas são negras. 
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ingressavam lá, já saiam com um diploma de técnico e tinham uma formação muito boa. Estas 

informações acabaram por convencê-lo.  

 

“Na verdade a princípio eu nunca tinha ouvido falar no IFBA. Era uma novidade para 

mim. Meus pais nem conheciam. Então, meio que eu comecei a buscar na internet. Fui 

pesquisar e vi que era uma escola conceituada, uma escola pública que você fazia uma 

prova e tal”
22

.  

 

9.1 As escolhas e o caminho até as aprovações no curso de Medicina 

 

O IFBA é uma instituição de ensino público que oferece cursos de educação 

tecnológica profissional em múltiplos níveis do sistema educacional, sendo possível escolher 

entre os cursos técnicos (integrado, subsequente ou Proeja) e superiores (bacharelado, 

licenciatura ou graduação tecnológica). Para conseguir ingressar o (a) candidato (a) deve 

participar do processo seletivo padrão e divulgado anualmente através da página virtual do 

instituto. Os cursos da forma Integrada são destinados a estudantes que, como João, recém-

concluíram o ensino fundamental. Esta modalidade consiste em cursos que vinculam 

educação profissional e ensino médio, ao longo de quatro anos. Embora todos os cursos sejam 

gratuitos, utiliza-se como critério seletivo a aplicação de provas com 36 questões sobre 

conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia, assim como uma 

redação. A lista de conteúdos programáticos para a prova é extensa e requer o conhecimento 

de múltiplas competências destas grandes áreas. Aos 13 anos, João já entendia que esse 

processo seletivo era “muito difícil” e correspondia a “um tipo de vestibular”, em que teria de 

disputar uma das 40 vagas com outros 20 candidatos (as).  

A possibilidade de finalizar o ensino médio “muito bem preparado” e ter uma 

formação técnica concomitante serviu como “atrativo” para os pais de João – que decidem 

investir para que o filho seja aprovado no processo seletivo e, num futuro próximo, garantir 

uma vaga no mercado de trabalho. Cursar o ensino fundamental numa escola privada 

colaborou para que João construísse uma “base” de conhecimentos, mas, por outro lado, 

impediu que ele solicitasse isenção da taxa de inscrição e reserva de vagas para estudantes 

negros, oriundos de escolas públicas e de baixa renda. Isto representou riscos para a 

                                                           
22

 A transcrição da entrevista respeitou o formato original das falas do entrevistado, desse modo, optei por não 

realizar nenhum tipo de correção ortográfica ou edição. 
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possibilidade da sua aprovação, especialmente, porque a “escola de bairro” que havia 

estudado não tinha um “nível tão alto” – o estudante conclui isto estabelecendo um 

comparativo com os demais concorrentes que haviam estudado em “colégios extremamente 

renomados e com boa formação”.  

Embora o IFBA seja uma instituição pública de ensino, desponta no cenário 

educacional como um espaço de escolarização privilegiado com oferta de vagas limitadas, alta 

concorrência e que, em termos de qualidade e prestígio, corresponde a uma instituição privada 

conceituada. O ensino é direcionado para um público igualmente distinto que busca por 

excelência em formação escolar e profissional. Sendo assim, para um jovem que teve parte da 

sua escolarização básica em instituições municipais de ensino, ultrapassar esse “vestibular” 

não é uma tarefa fácil.   

 

“Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu ingressei no IFBA. E foi muito 

importante para mim. Eu considero que eu tive um privilégio de estudar nesta escola, 

que também é muito seletiva e infelizmente é extremamente elitizada. Então lá eu tive 

acesso a muitas coisas que outras pessoas de outros colégios públicos não teriam, não 

têm na verdade”.  

 

João destaca que esta experiência foi marcada por “uma formação muito sólida”, 

resultando na construção de um excelente percurso escolar e em um desenvolvimento pessoal 

diferenciado. O acesso a múltiplos saberes “que eu nunca imaginei estudar na minha vida” 

foram viabilizados por uma estrutura escolar nova, com novos métodos de ensino e 

professores “extremamente bem capacitados que valorizavam as potencialidades”. A proposta 

do IFBA primava pelo fortalecimento da autoestima intelectual dos estudantes e o estímulo 

para a aprendizagem interdisciplinar para além da sala de aula e seus conteúdos formais.  

 

“Eu considero o IFBA um divisor de águas na minha vida. Eu me vejo antes do IFBA 

uma pessoa que simplesmente via tudo de maneira superficial e após o IFBA eu 

consegui enxergar as coisas de maneira mais profunda fazer análises críticas e isso foi 

muito importante para mim. Inclusive contribuiu para que eu permanecesse na 

universidade. Então isso foi muito importante para mim, inclusive pra construção de 

minha autoestima”. 

 

Uma situação conflituosa se instala no momento em que ele se depara com novas e 

antigas referências, que resultam numa experiência completamente inédita. Este ponto é 

transformador na relação que João construía com o processo educativo e a sua “afeição pelo 
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estudo”. Ele aprendera, até então, que o estudo estava a serviço de um protocolo que se 

esgotava na formação que permitia a conquista de uma colocação profissional e que se 

contrapunha àquele que propõe autonomia e possibilidades de produção de conhecimento. O 

estímulo dos professores para refletir sobre a aprendizagem a partir desta nova ótica coloca 

João diante da exigência de negociar com seu repertório de experiências educacionais até 

então.  

Bernard Charlot (2000) sugere que a relação com o saber construído ao longo do 

processo de escolarização, não pode ser reduzido à absorção de conteúdo, mas, em especial, 

envolve como o sujeito significa, categoriza e organiza o seu mundo, produzindo sentidos à 

sua experiência de aprendizagem e, a partir disso, transformando a si próprio. O sujeito da 

educação é um ser humano que aprende constantemente e constrói sua singularidade ao 

coproduzir relações com outros (Sandstrom, 2016). A narrativa de João permite compreender 

que, por meio da experiência do aprender, ele constrói possibilidades para renegociar sua 

trajetória, inventando novas formas para se relacionar consigo mesmo e com os diferentes 

contextos onde sua vida se desenvolve.  

João passa, então, a compreender que ter origem em uma família de poucos recursos 

onde “nunca foi estimulado” a pensar sobre o significado de ter “uma boa educação” era parte 

importante de sua formação intelectual. Novos significados produzidos por ele em meio a essa 

nova experiência lhe apresentam formas alternativas de pensar sobre o mundo e sobre si 

mesmo, num processo intenso de construção de estratégias para dialogar com a própria 

realidade (Sandstrom, 2016). Em seguida, questiona: “mas... é uma questão histórica, né?”. 

Penso que João, fazendo essa observação, apresenta uma compreensão de outras nuances que 

fragilizam as histórias dos segmentos pobres em relação às suas trajetórias escolares.  

Além de dar relevo à sua situação pessoal, João incorpora a posição social objetiva 

localizada numa estrutura de desigualdades que ditam e definem percursos dentro e fora das 

escolas (Charlot, 2000). A história de sua família representa outras tantas histórias de outros 

jovens que, como ele, vivencia a batalha pelo sustento como prioritária. Nesse contexto, a 

escolha por um percurso de estudos delongado denota privilégio e não surge como uma 

alternativa viável para a imensa maioria dos seus pares. Seus pais, assim que conseguiram 

concluir o ensino médio, precisaram ir em busca das oportunidades de trabalho possíveis. 

Provavelmente, ao contrário dos avós de João, eles esperavam que o filho ingressasse no 

mercado de trabalho rapidamente, mas não em qualquer ocupação. Assim, se dedicaram a 
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produzir estratégias para certificar ao filho um itinerário educacional distinto, aguardando sua 

colocação profissional que, logo após a finalização do ensino médio integrado do IFBA, 

equivaleria à merecida recompensa para tamanho esforço. 

 Neste período, João vivencia novas situações de conflito relacionadas à projeção de 

futuro que havia desenhado. A formação do ensino médio integrado do IFBA oferta uma 

possibilidade de estágio que ocorre no último ano de estudos. O estudante participou de uma 

nova seleção para o estágio no Pólo Petroquímico de Camaçari, de acordo com a 

especialidade de sua formação. Esta oportunidade serviria para praticar o que havia aprendido 

e, futuramente, efetivar a inserção no ramo de atuação. João foi aprovado e recuou em aceitar 

a vaga. Ele acreditava que a mudança que desejava concretizar em sua história pessoal e 

familiar só seria possível por meio da mobilidade educacional e este era o momento ideal para 

arriscar a entrada no ensino superior.  

 

“Eu tinha muito firme isso de que eu precisava ingressar (na universidade), de que eu 

precisava. Então foi aí que realmente eu estudei mais. E mesmo com muitas 

dificuldades eu consegui uma bolsa e tive acesso a um cursinho pré-vestibular”. 

 

A decisão “teve um preço alto” e o jovem foi “pressionado pelos pais a aceitar essa 

proposta”. Isto reflete o desacordo entre as projeções de vida esboçadas por cada um no 

interior de uma mesma constelação familiar. Segundo Watarai e Romanelli (2010), a 

necessidade de que os filhos assumam tarefas domésticas e/ou remuneradas precocemente 

está diretamente associada às condições destas famílias, sobretudo no que diz respeito aos 

jovens do sexo masculino, convocados rapidamente a serem ao menos corresponsáveis pelo 

papel de provedor. A possibilidade de ampliar a renda limitada e melhorar o consumo da 

família depende do apoio financeiro dos filhos para complementar o orçamento doméstico. A 

inserção em atividades produtivas agiria, então, como uma valorização da sua identidade 

social como trabalhador. 

A presença de João na escola demandava esforços e investimentos da família, ainda 

que justificados pela possibilidade de ter o ensino médio e curso profissionalizante, 

garantindo ocupações melhor remuneradas. Porém, aceitar o estágio neste momento, embora 

fosse uma boa oportunidade, retardaria por tempo indeterminado sua inserção na 

universidade. Diante deste impasse, ele pondera seu desejo de tentar a seleção para o curso de 

Medicina e seguir como um pesquisador nesse campo do conhecimento. Nessa passagem, 
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João constrói o que os interacionistas simbólicos entendem por perspectiva – um conjunto 

coordenado de idéias e ações usadas para lidar com esta situação problemática, viabilizando 

formas de pensar, sentir e agir para solucioná-la (Becker et al, 2007; Sandstrom, 2016). Aqui, 

João revela capacidade de autorreflexão e autodeterminação, qualidades que contribuem para 

o desenvolvimento da gestão dos próprios interesses no relacionamento com seus familiares. 

Assim, João cria um plano de ação coordenado para atingir o objetivo de ser estudante 

universitário e engajar-se no projeto de permanecer estudando (Coulon, 2008). O incentivo de 

professores fortalece sua opção por adiar o estágio, seguir com o cursinho pré-vestibular e 

ingressar no ensino superior o quanto antes – mesmo com o enfrentamento das esperadas 

intempéries que surgiriam pelo caminho.  

 

“Minha história com Medicina começa quando eu tinha uns sete ou oito anos. Eu tinha 

um sonho de fazer Medicina na época, mas, meu pai me disse uma frase que me 

marcou muito e eu nunca vou esquecer esse momento. [..] Ele sabia do meu interesse 

por Medicina, mas ele sempre reforçava, ele dizia que aquilo não era para mim, que 

era para eu pensar em outra coisa, seguir outro caminho. E eu só voltei a pensar em 

Medicina quando eu tava fazendo cursinho pré-vestibular”. 

 

A partir disso, inicia uma rotina extenuante: pela manhã seguia com os estudos no 

IFBA, a tarde participava de um grupo de iniciação científica e a noite, seguia para o cursinho 

pré-vestibular. A jornada tripla de estudos era desgastante e, ao mesmo tempo, necessária para 

concretizar seus objetivos. Neste mesmo ano, tenta seu primeiro vestibular para os cursos de 

Farmácia e Química na UFBA e o curso de Fonoaudiologia na UNEB.  

 

“Eu passei em Farmácia e aquilo acabou me estimulando mais, porque na época eu 

passei em primeiro lugar. Então eu já pensava assim ‘se eu consegui passar em 

Farmácia eu vou conseguir passar em Medicina, tudo é possível’. Então eu já comecei 

a resgatar mais esse sonho”. 

 

João começou a cursar Farmácia e posteriormente recebeu a notícia de ter sido 

aprovado nos demais processos seletivos. As múltiplas aprovações adquirem um valor 

simbólico para João, que o impulsiona a continuar apostando em suas competências, 

estudando e tentando alcançar seus objetivos. Porém, o estudante continuava a enfrentar o nó 

dilemático entre estudar x trabalhar, que atravessaria toda sua formação acadêmica. Este era 

um ano decisivo e ele havia planejado se dedicar a ter um bom desempenho na prova do 
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ENEM e conquistar a aprovação no curso de Medicina. Sua família compreendia que a 

inserção na universidade requisitaria investimentos de tempo para muito mais estudo e mais 

alguns anos sem trabalho fixo remunerado. Estes fatores pesavam para que seus pais, 

inicialmente, não apoiassem sua decisão e não incentivassem o seu prosseguimento no 

caminho de formar-se médico. João não considerava abdicar de sua conquista e isto requereu 

uma nova negociação com sua família em busca de alternativas.  

 

“Eles diziam: ‘e aí vai fazer o quê? Vai ficar só fazendo faculdade e não vai 

trabalhar?’. Então eu me sentia pressionado de alguma forma. Eu tenho uma irmã, que 

na época ela tinha mais ou menos uns 7 anos ou 8. Aí meio que o acordo foi assim: eu 

ficaria em casa, faria faculdade e tomaria conta dela e ensinaria a ela os deveres da 

escola, as atividades escolares. Isso foi meio que o acordo e eu não precisaria 

trabalhar, naquele ano”. 

 

 Ao final deste ano João já havia realizado a prova do ENEM, com bom desempenho e 

decide arriscar múltiplas seleções em diferentes instituições de ensino superior. As inscrições 

sem custo poderiam ser realizadas pela internet e isto foi um importante facilitador neste 

momento. O acordo com seus pais estava para findar e ele teria de dar algum retorno sobre o 

que havia decidido sobre tomar “um rumo”. A luta contra o tempo fez com que ele optasse 

por arriscar todas as possibilidades de trabalho e estudo disponíveis. Antes mesmo da 

divulgação dos resultados parciais, João já estava “colocando outros planos em prática” e 

havia iniciado um planejamento de estudo para concursos e se inscrito novamente para 

trabalhar no Pólo Petroquímico de Camaçari. Concomitantemente, a aprovação na primeira 

fase do vestibular da UFBA é divulgada e ele foi convocado para a segunda fase da seleção. 

João intensifica o ritmo de estudos e “praticamente não saía do quarto só estudando, só 

estudava 24 horas por dia”.  

 A obstinação explicitada na narrativa de João apareceu no seu comportamento durante 

a entrevista. A fala assertiva e firme, o raciocínio rápido e concatenado dos fatos chamou 

minha atenção. Diante de mim estava um jovem que entendia a importância de apoderar-se de 

si mesmo, das suas potencialidades e biografia. Enquanto narrava sua própria história, em 

diversos momentos, João manteve o olhar fixo em algum ponto do ambiente. Inicialmente 

supus que esta poderia ser uma estratégia para concentrar-se, minimizar a timidez ou algum 

desconforto em falar sobre si diante de uma estranha. Ainda que fosse o caso, no decorrer da 
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nossa conversa, concluí que esse olhar compenetrado era um reflexo da sua tenacidade e 

certeza diante do ponto fixo a ser alcançado, chamado “futuro”.  

Os resultados finais dos vários processos seletivos foram divulgados semanas depois e 

o “futuro” se apresentou para João seis vezes. João fora aceito para cursar Medicina na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFMG), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). As aprovações são “um marco” para o jovem estudante e sua família e, assim, 

João inaugura um espaço inédito na sua história pessoal e familiar. As aprovações em um 

curso extremamente seletivo e em instituições federais prestigiadas despertam um novo olhar 

da família para seus esforços. Ainda que apontando para direções diferentes, todos desejavam 

“uma vida melhor”. Seus pais começam a apoiá-lo um pouco mais durante o início desta nova 

jornada, inclusive, sugerindo que ele escolhesse a UFBA porque “UFBA é UFBA” e por estar 

localizada em Salvador. Esta expressão diz respeito ao reconhecimento do prestígio social 

construído ao longo da história da instituição e, em especial, em relação ao tradicional curso 

superior de Medicina. João acata a sugestão e, em 17 de abril de 2013, inicia a desejada 

carreira médica – “são lembranças, são memórias que a gente não consegue esquecer”. 

 

9.2 Entre o acesso e a permanência: as primeiras vivências e os enfrentamentos. 

 

“E aí foi aquele frisson, aquele misto de angústia com felicidade de quem ao mesmo 

tempo sabia o que esperava e também entrava na terra desconhecida”. 

 

 

A entrada na condição de estudante universitário inaugura um processo de passagem, 

adaptação e integração a esta “terra desconhecida” e seu funcionamento próprio (Coulon, 

2008). O impasse que emerge aqui resulta na definição de novas situações e trazem 

especificidades que impõem a necessidade de adaptação, reconhecimento e enfrentamento do 

diferente (Sandstrom, 2016). O novo é impactante porque, percebido como chance de 

desestrutura eminente, apela o sujeito a ressignificar a experiência, construir outras 

referências criando condições de responder às exigências e de esboçar estratégias a curto, 

médio e longo prazo.   
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Os desafios econômicos enfrentados por João, a partir do seu ingresso no curso de 

Medicina, se aproximam das narrativas anteriores e são comuns às trajetórias de estudantes de 

camadas populares no ensino superior. No caso dele, porém, se sobrepunha a fragilidade de 

não se sentir amparado por sua família em sua decisão. A ausência de apoio conflitava com a 

necessidade de apoio financeiro. João não podia contar com outros membros da família, sendo 

seus pais os únicos que poderiam ajudá-lo “na medida do possível”.  

  

“Meus pais me ajudavam na medida do possível, com almoço. Um dia um me dava um 

dinheiro, outro dia outro não me dava. Mas, assim, eu ia fazendo malabarismos, meio 

com alimentação super precária”. 

 

 

 Os primeiros semestres do curso de Medicina exigem que o estudante permaneça 

exclusivamente em sala de aula, mergulhado na formação durante período integral. A intensa 

grade curricular requer dedicação excepcional para dar conta de uma grande quantidade de 

conteúdos minuciosos e complexos. Além disso, os livros, equipamentos e trajes adequados 

de uso diário são imprescindíveis e requisitados para poder participar das atividades internas. 

Segundo o estudante, foi um período de “gastos muito grandes, muito, muito altos” e quando 

“colocava na balança” tudo ficava muito mais difícil. Compreendo que estes gastos referem-

se a exigências financeiras, mas, também, a certa resistência física e emocional para enfrentar 

o intenso movimento de locomoção diário.  

Primeiramente, João “perdia muito tempo” para trilhar o percurso entre seu bairro e a 

faculdade. O jovem reside em um bairro periférico em “que falta muita coisa e ônibus é um 

problema”. Diariamente era necessário fazer uma viagem de 1h30 para chegar ao centro da 

cidade. Para evitar atrasos e não perder o transporte precisava superar o cansaço e acordar 

bastante cedo para sair de casa com a devida antecedência. A mobilidade e a capacidade de 

deslocamento emergem como uma barreira a ser transposta pela população que reside nas 

periferias da cidade. Os espaços mais distantes dos centros urbanos sofrem com as 

desigualdades de condições para livre mobilidade entre centro e periferia. É comum que o 

destino cotidiano desta população seja os bairros centrais da cidade, já que grande parte das 

principais atividades e equipamentos sociais estão aí concentrados. Estudantes como João 

utilizam transporte público insuficiente e deficitário, que, em suma, não atende 

adequadamente às suas demandas e transforma seus itinerários em longos exercícios de 
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paciência e persistência. Desta forma, precisam criar uma dinâmica de mobilidade espaço-

tempo como estratégia para enfrentar esses obstáculos e garantir presença na universidade.  

Outra questão diz respeito à nova rotina de estudos e à adaptação às condições 

ambientais do seu bairro. A casa de João está localizada próxima a bares que têm um 

funcionamento diário e intenso. Além da grande circulação de pessoas, “é um barulho 

infernal” em especial nos finais de semana – momentos em que grande parte das pessoas não 

trabalha e aproveita as poucas horas de descanso junto com seus vizinhos, ocupando estes 

espaços. Estudar com tantas interferências se tornou um problema e “não estava sendo um 

ambiente tão legal”, então, decide estudar na biblioteca da UFBA durante os finais de semana 

e qualquer tempo livre que dispusesse em sua rotina.  

Quanto aos gastos financeiros, novos elementos estressores aumentavam o 

descontentamento de seus pais “porque se antes eles não incentivavam agora ainda tendo 

prejuízo, na percepção deles, foi pior”. João havia solicitado assistência estudantil e 

aguardava ser contemplado. Até lá, o orçamento limitado da família precisou ser revisto para 

incluir estes gastos, que se tornaram fixos por um tempo. Havia uma idéia de que estudar em 

uma universidade pública conferia direito a ter acesso a tudo o que fosse necessário, sem 

precisar empreender investimentos financeiros para isso; por exemplo, em relação à aquisição 

de livros. Seus pais conseguiram comprar um ou outro, “dividindo de várias vezes para 

conseguir pagar”. João relata que alguns destes livros da bibliografia básica do curso 

custavam cerca de R$ 300,00 e, de certa forma, era necessário encontrar formas para adquirir 

pelo menos alguns deles, sobretudo, porque os livros de Medicina nem sempre estavam 

disponíveis para empréstimos ou, se estavam, não em número suficiente para atender aos 

estudantes que integram as turmas de Medicina. E o cumprimento das “atividades não podia 

esperar”. 

 

“O arsenal da biblioteca é muito pouco, ele não é suficiente para os alunos da 

universidade, né? Então tem matérias meio que você se vê meio que obrigado a 

comprar os livros. Isso para mim foi um problema. Por exemplo, teve livro básico que 

eu só adquiri no final do segundo semestre da faculdade”. 

 

Os questionamentos diários de seus pais em torno da sua rotina na universidade 

tornavam a inserção de João ainda mais tensa e delicada. Isto trazia à tona os dilemas 

vivenciados recentemente: ‘devo trabalhar ou estudar?’, ‘E agora, que eu já estou aqui, o que 

posso fazer?’. Estas questões polarizavam a sua vivência dentro e fora da universidade, “será 
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que fiz a escolha correta mesmo?”. Apesar dessa dubiedade persistente, o estudante opta mais 

uma vez por prosseguir com sua perspectiva de futuro, reafirmando sua escolha pela 

continuidade no ensino superior. Ao final deste período inicial, João é contemplado pela 

assistência estudantil e isto suaviza a relação de dependência financeira com seus pais.  

 

“Então, no final do segundo semestre surgiu essa possibilidade de ganhar a Bolsa 

Permanência, que eu recebo até hoje, no valor de R$ 400,00. Então isso acabou me 

dando um estímulo a mais de permanecer na universidade”. 

  

 

 O percurso de João até daqui, apresenta dificuldades similares às trajetórias dos 

demais estudantes apresentadas anteriormente. Grande parte destas foi solucionada a contento 

durante o primeiro ano de estudo. O desgaste com os longos deslocamentos foi amenizado, 

nos semestres subsequentes, com o uso do metrô – que se tornou sua principal modalidade de 

transporte. E, apesar da vulnerabilidade econômica atravessar sua permanência, não foi mais 

apontada como um entrave significativo após o suporte da assistência estudantil da 

universidade. Embora a questão financeira não estivesse complemente resolvida, a bolsa 

supria suas necessidades mais urgentes e possibilitava que ele não dependesse somente dos 

pais. Inclusive, o jovem iniciou estudos por conta própria em Economia para “gerir o pouco 

dinheiro que eu tinha”. Quando possível, ministrava aulas particulares de matemática e 

ciências naturais “para quem me indicasse”. Embora não dispusesse de tempo ocioso para 

isso, tinha essa possibilidade como uma estratégia para complementação da sua renda.  

 As questões pedagógicas e a elaboração de estratégias iniciais para aprender os 

conteúdos ministrados, queixa geral de estudantes de Medicina, não aparecem como 

perturbadoras para João. O processo de adaptação à faculdade e à volumosa exigência 

curricular tende a disparar ou reforçar, de forma geral, um sentimento de incompetência e 

dúvidas sobre as reais possibilidades de aprendizagem e permanência no curso. O percurso 

escolar trilhado por João e o desenvolvimento da sua autoestima intelectual são identificados 

como “facilitadores” para enfrentar o choque com um ritmo de estudo tão exigente, 

desgastante e complexo. Em nenhum momento da entrevista estas exigências emergiram 

como dificuldades enfrentadas, pois “eu já tinha todo um ritmo de estudo, não havia uma 

questão de rendimento”. João conseguia manter um “ritmo de estudo” suficiente para obter 

um “desempenho satisfatório” e alcançar boas notas no curso. Estes fatores exercem 

influência no desenvolvimento de manejos que viabilizam a passagem entre os tempos de 
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estranhamento e aprendizagem vivenciados por João no contexto universitário (Coulon, 

2008).  

  Porém, há novas questões neste ínterim que circunscrevem a trajetória do estudante e 

emergem como importantes atravessadores da sua permanência no curso de Medicina. Na 

verdade, em algum lugar, João não estava convencido de que estudar na UFBA seria a melhor 

opção. E a principal razão para esse sentimento dizia respeito à clientela tradicional do curso 

médico. Antes de iniciar, de fato, o calendário letivo, imaginava que “encontraria muita gente 

rica, que teve tudo na vida”. Ele tinha receio de que os colegas fossem “muito seletivos no seu 

ciclo de amizades” e o medo de “não ser aceito” foi a principal barreira vivenciada por ele 

durante sua formação. João compreende que por ser “preto, gay, pobre e de periferia” nuances 

mais pesadas da “seletividade” excludente acompanhariam seu percurso estudantil. João tem 

consciência de que suas diferenças de cor da pele, de gênero, socioeconômicas e de 

pertencimento espacial não seriam apenas somadas, mas multiplicadas, resultando, 

inevitavelmente, em um sentimento de exclusão e solidão.  

 

“Eu via várias pessoas desconhecidas no mesmo lugar e eu via que aquele lugar não 

era o meu. Então começava a ver um confronto de realidades. Eu não fui acolhido. 

Olhava pro lado e não tinha com quem contar. E eu acabava me resguardando, ficando 

no canto”. 

 

 

 As primeiras vivências da diferença do tipo socioeconômicas aconteceram durante seu 

percurso no IFBA. A sala de aula era local de jovens oriundos de famílias com boas condições 

econômicas e percursos muito diferentes dos seus. Porém, assinala que “consegui estabelecer 

vínculos com amigos e pessoas para contar nos momentos difíceis” – o que não aconteceu na 

faculdade de Medicina. As turmas aqui são compostas por estudantes com o “mesmo perfil”: 

estudantes brancos, heterossexuais, “totalmente elitizados”, recém-saídos de prestigiados 

colégios particulares e famílias com tradição médica, residentes dos bairros nobres que 

circundam a faculdade. Rapidamente, João confirma sua hipótese inicial: havia ali uma 

cultura específica e um padrão divergente do seu que o colocariam à margem outra vez. 

Suponho que a classificação “branco” e “heterossexual” mencionada não se refere somente a 

cor da pele e à orientação sexual, mas, à ocupação, pela maioria dos estudantes do curso, de 

um lugar social diferenciado. Viver numa sociedade racista, lgbtfóbica e classista é, 

sobretudo, sobreviver à ordem desta matriz de opressões responsável por produzir 
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apagamentos sociais cotidianos (Almeida, 2018). Por isto, compreendo que as reproduções 

desta lógica dentro e fora da universidade impõem a João a experiência de uma dupla, quem 

sabe tripla, marginalização.  

Os grupos constituídos por empatia, na verdade, já estavam “previamente formados”. 

Os critérios de pertencimento eram variados: status familiar, origem escolar, grifes ostentadas 

de roupas e/ou acessórios e a marca dos equipamentos médicos. O estudante havia sido 

aprovado e estava efetivamente matriculado no curso de Medicina. Era, de fato, um estudante-

doutor. Mas, ainda assim, não pertencia a esta categoria. João compreendia que havia outros 

critérios de identificação e aceitação, explícitos e implícitos nos quais ele não se encaixava. E 

parte destes critérios afirmava que João não poderia ser incluído porque não era “lido como 

um estudante com cara de médico”.  

 

“A maioria dos professores eles sempre olham os alunos e dizem quem tem cara de 

médico. Por exemplo, tem um professor de Patologia que numa aula ia escolhendo o 

aluno e ele dizia ‘vou escolher fulano porque fulano já tem a cara de médico’. E eu 

nunca tive essa cara de médico, nunca fui lido como estudante com cara de médico, 

aluno que já parece um médico”. [..] “Eu ainda tenho agravante de ser pobre, ser preto, 

eu também sou gay, eu sou da periferia, então são várias coisas junto. Os poucos 

negros que tem lá tiveram muito acesso na vida, todo o acesso do mundo. E tem 

muitos gays no curso de Medicina e são gays ricos, que veio de um colégio muito 

bom, tem um ótimo currículo, toda essa questão. Então é outro processo. Eu sou o 

pobre, o estranho”. 

 

A importância da situação econômica é categórica em diferentes momentos da sua 

narrativa e parece se sobrepor às demais diferenças, em sua opinião. Suponho que o nível de 

poder aquisitivo age como uma espécie de photoshop – cuja função seria disfarçar ou atenuar 

a real condição do sujeito e sua não-correspondência ao bom perfil, bem como, permitir a sua 

aceitação em espaços reservados apenas à clientela tradicional do curso. João era visto pelos 

colegas e professores como “esquisito”, estranho” e “diferente”. Ele estava alheio ao “belo”, à 

“excelência” e ao padrão “comum” para este ambiente. Importante frisar que o estágio 

primordial da exclusão é a desvalorização do outro como pessoa, como ser humano (Bento, 

2002). O jovem, transformado em símbolo de diferença e suposta esquisitice, é alvo das 

artimanhas da exclusão e coloca em questão a norma vigente naquele ambiente (Sawaia, 

2014). Como consequência, vai experenciar a condição de clandestinidade marcada pela 

repulsa e deslegitimação social, impedindo a construção de vínculos com os outros. 
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Os processos de diferenciação eu-outro são importantes para o desenvolvimento do 

sujeito e sua subjetividade – uma vez que esta, enquanto estrutura social, só pode ser 

configurada por meio das inter-relações (Sandstrom, 2016). No entanto, aqui é possível 

visualizar outro processo de diferenciação que aponta o reconhecimento de certa 

superioridade de um indivíduo sobre outro e da manutenção dos lugares de privilégio e 

desprivilégio. Ao ocupar um espaço na sala de aula, o estudante provoca “estranheza” porque 

demarca a falência das perspectivas impostas socialmente para jovens como ele. Estes que só 

puderam pisar no “templo branco” da Medicina, guardião dos grupos privilegiados, pelas 

portas dos fundos ou à serviço dos experimentos dos estudantes e para atestar teorias 

eugenistas (Oliven, 2017; Schwarcz, 1993).  

 

 “Eu ficava perdido, tentando me encaixar nos grupos. Não tinha com quem fazer (as 

tarefas). Aí eu lembro que muitos trabalhos eu fazia sozinho mesmo porque não tinha 

grupo pra mim. Eu era excluído de tudo. Então era eu por eu mesmo” [..] “Eles criam 

uma distância muito grande, sobretudo quando percebem que você não vem do mesmo 

lugar que eles. Até os professores percebem que o perfil mudou. Eles veem pessoas 

pobres na universidade e ainda tem isso... o olhar de estranheza. O estigma é muito 

marcante”. 

 

 

 A cena narrada por João revela as microagressões do descrédito e do isolamento, 

compreendidas através do par dialético inclusão-exclusão (Sawaia, 2014). Conforme já 

apontado anteriormente, o curso de Medicina representa e é representado por grupos com “o 

mesmo perfil” que revelam os mecanismos de manutenção para ocupar sistematicamente 

espaços que conferem poder e prestígio. Neste sentido, os critérios citados são responsáveis 

pela categorização prévia que marca, define e segmenta os grupos em razão de suas 

características posicionais na sociedade. Estas são definidoras de quem está apto a ser 

agregado ou continuará a margem porque não se “encaixa” aos pré-requisitos preconizados. 

Esse processo resulta na qualificação ou desqualificação social que sustenta os processos 

dolorosos e perversos de inclusão-exclusão – até dentro da sala de aula (Paugam, 2014). A 

vivência da exclusão provoca o sofrimento que machuca, adoece, emudece, mutila o sujeito 

em seu cotidiano, em seu íntimo. Segundo Sawaia (2014), o sofrimento é a dor (des) medida 

pelas injustiças sociais. A dor que emerge das situações sociais de ser classificado como 

inferior e que revela a matiz da vivência diária da desigualdade e da negação imposta 
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socialmente às mesmas possibilidades, concretas e simbólicas, de quem se define como 

maioria.  

  Mas um incidente se apresenta e fragiliza ainda mais o estudante. A descoberta de uma 

doença ocular degenerativa o afeta profundamente e, apesar de continuar a frequentar as 

aulas, não encontra tanto significado em prosseguir com os estudos. O jovem concebia no 

percurso universitário o único caminho possível que o levaria à realização de um futuro. E, 

mais do que isso, ao futuro que ele desenhou, desejou e buscou desde sempre. 

Metaforicamente, a possível perda de visão, decorrente do acometimento da doença, o 

impediu de continuar enxergando esse futuro como seu. Assim, João começou a “desviar o 

olhar da faculdade” e do sonho que “não fazia mais tanto sentido”, este, que serviu de bússola 

para a sua caminhada até aqui. Sentiu-se paralisado. Ainda sem constituir vínculos afetivos, 

não encontrava espaço para compartilhar sua dor e angústia. As primeiras reprovações 

acontecem e ele recomeça a questionar suas escolhas e pensa em desistir da faculdade pela 

primeira vez.  

“Já sem ânimo, eu acabei nesse semestre reprovando, meio que... sei lá... em umas três 

matérias. Uma, eu perdi por falta e as outras, eu perdi realmente por nota. E aí eu 

realmente pensei em desistir da faculdade. Eu já comecei a novamente questionar 

minhas escolhas e refletir se valia realmente à pena eu ter feito essas escolhas na 

minha vida”. 

 

As reprovações exigiam que João integrasse uma nova turma. Ainda bastante 

debilitado, não se sentia preparado para “iniciar um novo ciclo, conhecer novas pessoas, fazer 

outra tentativa”. O novo ambiente lhe parecia bastante ameaçador e o sentimento de solidão 

aumentava. Neste momento, João não dispunha de recursos internos para investir em 

recomeços, novas tentativas de vinculação e até recorre à religiosidade como suporte para 

conservar-se “firme e forte”. A busca por acompanhamento e apoio psicológico foi 

extremamente importante. O sofrimento, atravessado pelo silenciamento, geraria um 

adoecimento psíquico maior capaz de fazê-lo “sucumbir”. Neste ano de “altos e baixos”, dois 

novos episódios modificaram o rumo dos acontecimentos e o impulsionaram a um processo 

de ressignificação da continuidade do seu percurso dentro e fora da universidade.  

João inicia os primeiros contatos com pacientes. A extensa formação teórica médica 

serve de esteio para que os estudantes-doutores possam ingressar nesta etapa da formação. 

Aqui, é importante aprender rapidamente a lida com os pacientes e a configuração complexa 

do ambiente hospitalar. Esta experiência é descrita por Becker et al (2007, p. 04) como 
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“mágica” e “hesitante” – equivale ao momento em que “um ator é empurrado para o palco”. 

Esta transição formativa simboliza o fortalecimento do aprendizado e a proximidade da 

verdadeira profissionalização. 

 

 “Eu tava começando a gostar da possibilidade de ter contato com o outro do 

atendimento de acolher pessoas, de saber que ali eu era uma pessoa diferente e isso 

fazia diferença no meu atendimento”. [..] “Eu tento dar o melhor de mim e sempre 

pensando no contexto. Por exemplo, a questão do preço do medicamento. Será que ela 

vai conseguir realmente ter acesso àquilo? Como eu posso facilitar a vida daquela 

pessoa de alguma forma? Como é que eu posso diminuir as barreiras?”.  

 

 

Destaco nesta fala de João o acolhimento e a diferença. O acolhimento que começa 

com “um olhar aguçado” e “cuidadoso” para localizar o paciente a partir da sua condição 

social e das possíveis fragilidades que surgem a partir daí. Faz parte deste outro 

“diagnóstico”, feito por ele, a compreensão de quem é sujeito por detrás do diagnóstico 

formal pré-estabelecido: que nome tem? Onde reside? O que atravessa para chegar até ali? 

Como se sente? A mesma “diferença”, que emerge como fragilidade e marca uma condição de 

subalternidade social, ganha outro significado neste momento. O olhar “cuidadoso” negado a 

ele e aos seus anseios, bem como, a classificação negativa por ser “diferente” são 

resignificados. O encontro com o outro também é um encontro com sua história e sua 

condição de sujeito. Ser “diferente” não é tão doloroso e confere o reconhecimento por um 

“atendimento muito bom”. Isto o fortalece, impulsiona e estimula a “continuar no curso”. A 

condição socioeconômica e de origem popular permitem que João enxergue e acolha as 

mazelas que atravessam os itinerários de quem busca por ajuda – tornando a experiência do 

cuidar e do fazer médico “mais sensível, com muito carinho e cuidado... assim... humano”.  

Ao mesmo tempo, o estudante integrou um projeto de extensão interdisciplinar e 

começa a receber uma bolsa de iniciação científica. Além de maior flexibilidade e autonomia 

financeira, o que marca esta experiência é que João pôde “conhecer estudantes de vários 

outros cursos”. O caráter interdisciplinar da atividade pautava a convergência de diversos 

cursos de saúde e perfis de estudantis. Para João, isto significa “sair um pouco da bolha da 

faculdade de Medicina” e construir espaços de vínculos com pessoas absolutamente novas. 

Foi necessário um investimento emocional e simbólico para abrir-se para o novo mais uma 

vez e apresentar-se para este novo grupo.  
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“Já percebia que a faculdade não era tão ruim assim, que eu tava capacitado, que eu 

olhava ao meu redor e via que as pessoas não eram melhores que eu e então minha 

autoestima foi melhorando. Então as coisas foram se ajeitando”. 

 

 

A convivência com um coletivo diversificado em relação ao perfil socioeconômico, 

étnico-racial e de gênero abria outras possibilidades para aprofundar o processo de 

ressignificação do “ser diferente” e do papel da “diferença” como propulsora de experiências 

que poderiam ser “muito positivas”; assim como, viabiliza que João localize novamente seu 

percurso numa composição de oportunidades e privilégios que permitem que cada estudante 

tenha acesso àquele espaço de diferentes formas. Distante de adotar isto como justificativa e 

solapar a questão, João demonstra “enxergar” que existem aspectos de ordem micro e 

macrossociais inter-relacionados que não devem se esgotar apenas em escolhas individuais e 

autoculpabilização. Ao tempo em que se percebe responsável por seu itinerário, por outro 

lado, não se martiriza pelo que ainda não alcançou ou construiu por conta de uma estrutura 

perversa fundamentada na reprodução de desigualdades. O jovem percebeu durante a 

entrevista que, desde então, começou a “caminhar novamente” e tudo “ganhou mais ritmo”. A 

partir disso, estabeleceu relações e reconheceu amigos, sentindo-se menos solitário e mais 

acolhido pelas pessoas e pela universidade. Esta que, apesar das “lembranças ruins”, passou a 

ser símbolo de “morada”.  

 

9.3 Os significados da permanência 

 

“Eu acho que é romper barreiras, romper uma estrutura social que já tá aí a muitos 

anos, na verdade vem na gênese da Faculdade de Medicina da Bahia. Eu acho que 

realmente, estar nesse lugar é estar reafirmando que as classes mais humildes, as classe 

populares têm direito e podem sim conseguir isso também.” 

 

 

Permanecer para João significa “superação” e “romper barreiras da estrutura social”. 

A necessidade de “romper” denuncia a persistência dos mecanismos de barragem, que se 

transmutam e operam de formas distintas, ao longo das tentativas de acesso, sucesso e 

permanência destes grupos no avanço da escolarização. “Romper” na história de João 

também significa nascer, desabrochar, apontar, transgredir e rasgar espaços. Milhares de 

jovens negros e pobres como ele, oriundos das periferias, becos e vielas da cidade, 
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aprendem desde muito cedo a lutar por si mesmos enquanto houver tempo. Neste caso, o 

tempo age tal qual uma força contrária e cruel porque é regressivo e agressivo. As chances 

são limitadas, os impasses muitos, os dilemas constantes: trabalhar ou estudar? Entrar ou 

sair? Consigo ou não consigo? Posso ou não posso? Agora ou nunca? Viver ou morrer? À 

margem do direito a ter oportunidades, estes jovens presenciam e presentificam a 

impossibilidade pelo reconhecimento de sua humanidade e sua potência de vida. Sejam 

crias ou criados. É preciso negociar e renegociar com a realidade diariamente. 

João entende que seu percurso na universidade resultou em amadurecimento 

profissional, mas, sobretudo, pessoal. O desencontro causado pelo confronto com o outro, o 

diferente e o oposto de si mesmo serviu para que ele pudesse construir encontros e “rever 

muitas questões”. Os episódios de sofrimento, solidão e dor, marcaram a trajetória de João até 

aqui. Por outro lado, contraditoriamente, estes mesmos processos revelaram o 

desenvolvimento da capacidade para “conseguir olhar para o outro e ter empatia”. Isto 

emerge, e é defendido por ele, como uma perspectiva de atuação e posicionamento ético-

político do fazer médico.  

 

“Depois eu quero continuar trabalhando com essa questão social, é importante você 

retribuir. Eu faço uma universidade pública, que é paga com o dinheiro do povo. Então 

eu acho que é meu dever saindo daqui atender essas demandas. Nem tudo na vida é 

prestígio. Acho que a vida é muito mais que isso”.  

 

 

Atualmente, João cursa o último ano da formação em Medicina. Após a sua conclusão 

pretende conseguir trabalho. Trabalhar continua a ser uma demanda urgente e “ainda que eu 

quisesse fazer um mestrado ou coisa assim, não posso”. Com o término da graduação, João 

não terá mais direito à assistência estudantil e precisará criar novas alternativas para se 

autosustentar e contribuir com a renda familiar. Nesta reta final, tem focado mais nos estudos, 

em si mesmo e segue cuidando “do meu lugar no mundo, me enxergando mais e minhas 

potencialidades”.  

 João acredita que sua história servirá como “exemplo”, “estímulo”, “um espelho” para 

outros jovens, bem como, permitirá que possam acreditar nas chances para seguir em frente, 

assim como o foi para sua mãe – por quem João nutre grande admiração “pela coragem de 

enfrentar a vida e pela maneira como ela enfrenta”. A despeito de todos os embates e 

percalços, sua mãe decidiu retomar os estudos recentemente e ingressar no ensino superior. 



109 
 

 
 

  

Hoje ela cursa Enfermagem numa instituição privada e trabalha em dois empregos para 

custear os estudos e as despesas familiares. Este atravessamento intergeracional, provocado 

pelos novos significados sobre a construção de longevidade educacional, é bastante 

interessante. Se, em algum momento do seu itinerário, João questionou o fato de não ter tido 

referências para continuar a estudar, consagra um novo lugar quando percebe seu papel como 

referência para sua mãe. Nesta família, são duas gerações trilhando caminhos universitários e 

rompendo as “barreiras”, com o olhar fixo no futuro. Suponho que João seja para sua mãe um 

“espelho”, alguém que desponta como uma “referência importante” por ter se “reinventado” 

ao longo desta admirável trajetória até aqui.   
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10 Considerações Finais 

 

O presente estudo teve por objetivo compreender como são construídas as 

experiências de estudantes das camadas populares ao longo da permanência no curso de 

Medicina da UFBA. A inserção de jovens oriundos das camadas populares é um fenômeno 

recente na educação brasileira. A ampliação das possibilidades de acesso e permanência de 

estudantes no ensino superior tem convocado a atenção dos pesquisadores com o objetivo 

de compreender como tem sido a inserção desse segmento social nas universidades e quais 

os impactos da construção de novos percursos de longevidade escolar. Um conjunto de 

políticas, iniciativas e ações governamentais, criadas com o intuito de ampliar a oferta de 

possibilidades para a inserção de grupos sociais tradicionalmente excluídos, tem produzido 

este recente fenômeno na história da educação brasileira.  

O sistema educacional superior brasileiro, desde os seus primórdios, esteve reservado 

às camadas abastadas da sociedade. Com a finalidade de promover a manutenção de posições 

de poder e controle, o acesso a este nível educacional sempre esteve qualificado pelo direito 

para uns e restrição para outros. Essas estruturas de diferenciação social e manutenção de 

privilégios se fortalecem, até o presente, por meio da reprodução incessante de desigualdades. 

Estas, que atingem parte significativa da população brasileira, podem ser comprovadas nos 

padrões impermeáveis e soberanos de hierarquização de cursos – que têm o curso de 

Medicina como maior representante das carreiras de prestígio social monopolizadas pelas 

elites e suas tradições.   

A entrada de estudantes das camadas populares em cursos imperiais ainda se 

configura como uma espécie de corredor polonês. Isto pôde ser constado por mim durante o 

período de inserção no campo, que revelou importantes entraves na busca de informações e 

acesso a um perfil estudantil não-tradicional. As barreiras explicitadas pelo alto número de 

candidatos por vaga e de pontuação mínima para ingresso não revelam, de fato, aquelas 

implícitas, postas a nu, pelas narrativas dos estudantes. A composição perversa entre 

localização socioeconômica, origem escolar, tradição familiar universitária, idade, 

pertencimento étnico-racial e de gênero configuram as reais barreiras a serem atravessada 

para rasgar um espaço junto à nobreza imperial médica. Reforçando que, estes aspectos, 

disfarçados através do discurso meritocrático, compõem um rigoroso grau de restrições que 
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só poderá ser amplamente ultrapassado por jovens de setores hegemônicos e seus iguais. A 

constatação desses desafios foram catalisadores de novas reflexões sobre as múltiplas 

seletividades veladas e vivenciadas por este público ao longo da inserção e permanência no 

curso de Medicina. A admissão como estudante-doutor (a) só driblou uma parte das 

exigências. As demais foram impostas cotidianamente e, para ultrapassá-las, Ana, João e 

Pedro tiveram de aprender a negociar com si mesmos e recriar suas estratégias de 

enfrentamento.  

Os itinerários de Ana, João e Pedro são compostos por movimentos de mudanças, 

travessias, passagens, novas rotinas, adaptações, mergulhos em experiências desafiadoras. 

Os três projetaram uma perspectiva de futuro e almejavam conquistar novas possibilidades 

de vida através da mobilidade educacional. Assim, inauguram caminhos em suas histórias 

pessoais e coletivas. A entrada na universidade configurou um momento de muitas 

transições, solicitando adaptações e estratégias de integração a um mundo completamente 

novo e desafiador. As exigências econômicas, pedagógicas e a dinâmica fragilidade/força 

de sua rede de apoio destacaram-se como elementos muito pregnantes em suas narrativas.  

As famílias dos estudantes assumiram coparticipação importante em seus percursos 

– seja como impulsionadoras ou como opositoras na busca por uma carreira universitária – 

e, neste quesito, condição socioeconômica e rede de apoio estão imbricados. Ainda que de 

formas diferentes, as famílias compreendiam que a entrada na universidade era uma 

conquista e poderia viabilizar uma boa colocação profissional futura, emergindo como 

grandes incentivadoras na continuidade dos estudos, através da mobilização de recursos, 

internos e externos, que permitiram vislumbrar outras perspectivas de vida.  

Por outro lado, por conta da imposição estrutural e urgente de sobrevivência, 

também despontam como oponentes ao confrontar o dilema entre trabalho e estudo. Essas 

histórias contam das nuances que existem entre a necessidade de trabalhar e o desejo de 

estudar. Este par dilemático cria um impasse que culmina, quase sempre, com a fragilização 

da condição de estudante. A imperiosa exigência para que o jovem das camadas populares 

ingresse no mundo do trabalho precocemente e, assim, contribua com a renda familiar, 

viabiliza a vivência de impasses que afetam e questionam a construção da longevidade 

educacional. Isto não ocorre em trajetórias de jovens que, oriundos de famílias abastadas, 

têm o privilégio da segurança econômica e da garantia de poder realizar, tranquilamente, 
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seu percurso até a obtenção do diploma e, muitas vezes, mesmo após essa etapa, criando 

chances de estudos pós-graduados e/ou de sua instalação profissional. 

A ausência de apoio afetivo vivenciada por Ana, João e Pedro provocaram 

sofrimentos. A dificuldade para construir vínculos é justificada por eles pela condição 

socioeconômica e racial. A demarcação de um “estudante padrão de Medicina” com “cara 

de médico” é bastante categórica e marcante em suas narrativas. Aqui o padrão refere-se a 

jovens, brancos, heterossexuais e de classe média ou alta. Os estudantes que entrevistei 

sabiam que ocupavam um perfil oposto, caracterizado pela desvalorização e estranheza que 

criam um tipo de não-lugar.  

Isso tudo me traz à memória o momento histórico em que médicos baianos 

alegavam que a mistura racial entre os povos seria responsável por uma população 

degenerada, doente, louca e criminosa. Os programas “eugênicos de depuração” surgem 

com o objetivo de curar um país enfermo e amputar aqueles que compunham a parte 

gangrenada da sociedade em prol de uma outra sã, perfeita (Schwarcz, 1993). Aos 

responsáveis por essa conspurcação estava destinado o não-lugar, a clandestinidade, o 

desvalor social e a estranheza. A presença desses estudantes em sala de aula delata uma 

mudança de posição, de lugar, de compreensão das desigualdades, das injustiças e de luta 

por oportunidades.  

Ana, João e Pedro ameaçam a “perfectibilidade” do ambiente e do padrão, ainda 

hoje. A discriminação racial e a marginalização classista massacram esses jovens em suas 

identidades extramuros da universidade e se fazem presentes também intramuros. 

Destituídos de sua condição humana são empurrados novamente para a margem. Isto 

significa experenciar, cotidianamente, a negligência e a deslegitimação social capazes de 

gerar um sofrimento psíquico intenso. Este que é suscitado por sentimentos de inadequação, 

incompetência, indignidade de estima e afeto. Diante disto, o silêncio, contraditoriamente, 

surge como uma estratégia para minimizar a dor, não sucumbir e fortalecer sua tenacidade – 

pois é ela quem cria a esperança e não o contrário. Porém, é importante ressaltar que a 

imposição das máscaras de silenciamento (Kilomba, 2010) responsáveis por implementar a 

ordem, o senso de mudez e de medo, neste caso, refletem a faceta mais opressiva e cortante 

desta experiência. 
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Pensar sobre a permanência de estudantes das camadas populares é considerar que 

estamos diante de processos de desigualdade social que são reatualizados cotidianamente 

nas lutas diárias de uma juventude que clama por pertencer e permanecer. Permanência que 

simboliza resistir, persistir, manter-se vivo ao longo do tempo. Permanência que é 

econômica, pedagógica e social, mas, também psicológica, simbólica e afetiva. Nessa 

pesquisa, compartilhei vivências de sujeitos reais, com dilemas e dores reais. Utilizo a 

palavra “real” porque, durante grande parte de minha formação, desde a graduação até a 

pós-graduação, fui apresentada a perspectivas de uma juventude idealizada e pautada em 

parâmetros, que, de fato, omitem ou não refletem a realidade social da juventude brasileira: 

esta, que em sua maioria, é negra, pobre e de baixa escolaridade e que continua totalizando 

a maior parte das vítimas de homicídios no país. Assim, suponho que seja urgente construir 

uma Psicologia que inclua as vivências de mudanças e rupturas provocadas pelas 

desigualdades sociais persistentes, como parte indissociável do desenvolvimento humano e 

da constituição subjetiva da nossa juventude.  

Os modos como se dão as vivências do curso da vida dependerão, 

significativamente, do meio social, econômico e cultural em que cada sujeito está inserido. 

Adotando como referência os percursos de Ana, João e Pedro, é no desenho desses limites 

que estão inscritos demarcadores sociais conectados à origem social, aos percursos 

continuados ou interrompidos de escolaridade, à presença ou ausência de oportunidades e 

condições de emprego, aos papéis de gênero, à origem étnico-racial, às redes de apoio e 

amizade. A análise psicológica desatrelada da efetiva interlocução entre esses aspectos 

resulta em leituras descontextualizadas, equivocadas e limitadas que acabam por reforçar os 

mecanismos responsáveis pelos processos históricos de sofrimento e exclusão social. Além 

disso, o diálogo teórico entre a Psicologia e outros campos de saber pode viabilizar 

tentativas de leituras mais amplas e profundas a partir da convergência de múltiplas 

epistemologias e perspectivas.  

Os itinerários aqui apresentados explicitam a heterogeneidade dos caminhos 

possíveis rumo à inserção no ensino superior e construção de permanências. Embora 

emerjam semelhanças em torno destas histórias, por conta das condições de vida e da 

origem socioeconômica, suas narrativas revelam a multiplicidade de estratégias criadas para 

garantir não apenas os caminhos para a sobrevivência dentro da universidade, mas, também, 

fora dela. Esses estudantes compõem o perfil de uma juventude brasileira que, sendo negra 
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e pobre, tem suas biografias marcadas por superposições de situações de vulnerabilidade e 

desqualificação social. Considero que as entrevistas, realizadas ao longo do encontro com 

essas pessoas, criando e recriando suas histórias, foram marcadas pela denúncia da dor 

causada pelas iniquidades sociais e pela força que impulsiona o enfrentamento cotidiano 

contra o encarceramento, concreto e simbólico, de suas potências e anseios de vida. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Mapa da literatura revisada 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B – Guia de entrevista 

 

Questão disparadora: Como é para você construir um percurso de permanência no curso de 

Medicina?  

Blocos temáticos e os respectivos pontos a serem abordados – caso não sejam 

contemplados pela (o) estudante: 

 

 Itinerário socioeducacional  

o Tipo(s) de escola(s) em que estudou  

o Escolha pelo ensino superior 

o Incentivo familiar, colegas, comunidade e/ou professores 

  

 Escolha do curso  

o Processo de escolha do curso  

o Influências e incentivos de familiares, amigos, comunidade e/ou professores 

o Preparação e aprovação no processo seletivo 

 

 Experiências no contexto da universidade  

o Adaptação à rotina da universidade  

o Relação com outros estudantes, funcionários e professores  

o Relação com familiares, amigos e a comunidade em que reside 

o Principais dificuldades e vivências positivas durante o período de inserção na 

universidade 

 

o Consolidação da permanência  

o Principais desafios enfrentados (com você mesmo, dentro e fora da universidade) 

o Aspectos facilitadores (dentro e fora) da universidade 

o Rede de apoio (colegas, familiares, comunidade, professores e/ou universidade)  

o Estratégias pessoais e/ou coletivas desenvolvidas  

o Significados da permanência no curso escolhido  

o Projetos e expectativas para a finalização do curso 
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APÊNDICE C – Dados Sociodemográficos 

 

1. Nome completo: __________________________________________________ 

2. Idade: __________ 

3. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

4. Autodeclaração de cor: (  )  Preto(a)  (  )  Pardo(a)  (  ) Branco(a) 

5. Telefones para contato: ______________________ 

6. Ano de ingresso: __________ 

7. Semestre em curso: _________ 

8. Origem escolar: (  ) Escola pública (  ) Escola privada 

9. Modalidade de acesso: Ampla Concorrência (  )  

     Cotas (  )  a) Critério Social  b) Critério Racial  c) Ambos 

10. Recebe assistência estudantil?: Sim (  ) Não (  ) 

11. Bairro atual de moradia:_______________________________ 

12. Bairro / Cidade de procedência: ____________________________ 

13. Reside com: ____________________________________________________ 

14. Tem filhos?  (  ) Sim  (  ) Não      Se sim, quantos? ________ 

15. Pai: Ocupação __________________ Escolaridade _____________________ 

16. Mãe: Ocupação _________________ Escolaridade _____________________ 

17. Renda familiar: _____________________ 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Permanência de estudantes de 

camadas populares no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia”, desenvolvida 

por Sandra Andrade da Silva, discente do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, sob orientação da professora Drª. Sônia Maria Rocha Sampaio. O objetivo 

central do estudo é investigar experiências e aspectos relacionados à consolidação da 

permanência de estudantes provenientes de camadas populares no curso de Medicina. Esta 

pesquisa tem implicações relevantes para a compreensão das itinerâncias que conduzem estes 

estudantes a permanecer e concluir seus estudos em uma das carreiras universitárias de maior 

prestígio social do ensino superior brasileiro. 

O convite a sua participação se deve ao fato de você ser um (a) estudante 

universitário(a) proveniente de camadas populares, que está cursando os últimos semestres em 

curso de alto prestígio na Universidade Federal da Bahia – UFBA e por ser um dos (as) 

primeiros (as) membros (as) da sua geração familiar a ingressar no ensino superior. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. 

Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou 

desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. Da mesma 

forma, você pode dispor das informações que desejar. Se houver dúvidas e sugestões a 

respeito da pesquisa, você pode se reportar diretamente aos envolvidos nesta pesquisa ou até 

mesmo desistir dela, caso desejar. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a 

pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao pesquisador informações sobre sua 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

 

Rubrica(pesquisadora):_________________Rubricaparticipante):_____________________ 

A sua participação será realizada através de entrevista, com tempo de duração de 

aproximadamente uma hora. Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados para fins 
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científicos, havendo o compromisso por parte das pesquisadoras em manter sigilo e o 

anonimato de sua participação, a qual se dá de forma consciente, livre e voluntária. Os 

resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, relatórios 

individuais para os entrevistados, artigos científicos e na dissertação. As pesquisadoras se 

comprometem a garantir sua privacidade e o sigilo do uso das informações obtidas 

especificamente para este estudo. Os dados coletados e os termos de consentimento livre e 

esclarecido serão armazenados no Observatório da Vida Estudantil – OVE, localizado na 

Avenida Adhemar de Barros, s/n, Pavilhão de Aulas V, Ondina - Salvador, 40170-110, por 

um durante o período de cinco anos. 

O benefício (direto ou indireto) relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o 

de ofertar subsídios para a compreensão das itinerâncias socioeducacionais de jovens de 

camadas populares, pondo em relevo experiências e significados da permanência efetiva em 

cursos de alto prestígio social. Sendo assim, esta pesquisa tem implicações relevantes e esse 

conjunto de informações permitirá compreender as práticas sociais dos atores em questão, a 

fim de garantir uma melhor permanência neste contexto universitário. Os riscos envolvidos 

neste tipo de pesquisa são mínimos, exceto pela ativação da memória referente às temáticas 

sobre a vivência universitária atrelada às histórias de vida. Tais repercussões, caso ocorram, 

receberão a devida assistência imediata e/ou integral por parte da pesquisadora, bem como, os 

devidos encaminhamentos para os serviços de atenção à saúde mental disponibilizados pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

Este termo deve ser reproduzido em duas vias com igual teor, sendo uma cópia deverá 

permanecer com a pesquisadora e outra com o(a) participante. Todas as páginas deste deverão 

ser rubricadas pelo(a) participante da pesquisa e pela pesquisadora responsável), com ambas 

as assinaturas apostas nesta última página. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia - CEPIPS. O Comitê de Ética é a instância 

que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma 

 Rubrica(pesquisadora):_________________Rubricaparticipante):_____________________ 

 

o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa 

respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da 
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não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Endereço: Rua Aristides Novis, 

Campus São Lázaro, 197, Federação, CEP 40.170-055, Salvador, Bahia, telefone 

(71)3283.6457, E-mail: cepips@ufba.br. 

 

 

___________________________________________ 

Sandra Andrade da Silva (Pesquisadora responsável) 

Tel.: 71.98758.7932      E-mail: sandra_veda@hotmail.com 

 

Salvador, ____ de _________________ de 2018. 

 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do (a) participante da pesquisa) 

Nome completo:  

 


