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O objetivo deste estudo foi analisar as trajetórias escolares de universitários oriundos das camadas populares, principalmente no decorrer do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, visando a examinar os mecanismos objetivos que asseguraram a longevidade escolar desses agentes. 
Para realizar esse estudo, utilizei principalmente os estudos de Pierre Bourdieu e de sua equipe, porque desenvolvem um quadro teórico que possibilita identificar a relação, as perspectivas que estudantes provindos das camadas populares mantêm com o sistema de ensino.
Meu objetivo ao realizar o presente estudo foi o de analisar a trajetória escolar, através de depoimentos fornecidos pelos alunos e alunas de Curso de Licenciatura em Ciências Sociais e, nessa direção, identificar suas práticas, estilos, estratégias, comportamentos em relação ao mundo escolar.
As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro composto por duzentos e duas perguntas. A maioria das questões eram abertas. Foram entrevistados doze estudantes provindos das camadas populares do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista – Câmpus de Araraquara – UNESP.
Julgo importante esclarecer que as questões que constituíram o roteiro da entrevista basearam-se na teoria elaborada por Pierre Bourdieu. Também baseada no autor se pauta a problemática que se desejava analisar como, por exemplo: habitus primário, capital econômico, capital social, capital cultural, itinerário escolar, práticas culturais, estratégias etc, que constituem categorias e conceitos centrais das obras de Pierre Bourdieu que se referem aos itinerários escolares.
Foram feitos 114 quadros de análise, onde foram agrupadas e transcritas literalmente, todas as entrevistas visando identificar os aspectos relevantes, tais como: capital econômico, capital social, capital cultural, percurso escolar, práticas culturais, participação das famílias na vida escolar desses estudantes dentro de casa, estratégias escolares utilizadas, etc.
Dessa forma, foi possível analisar os relatos desses alunos e alunas de Licenciatura em Ciências Sociais em conjunto, observando as principais características que marcaram essa fração de classe. 
Trajetórias de Escolarização no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais: a luta pela sobrevivência social das camadas populares 
No tocante aos doze estudantes das camadas populares observei que o nível de escolaridade de seus pais e mães chega, no máximo, até o ginásio incompleto sendo que alguns deles não terminaram o primário porque precisavam trabalhar.
Como se nota, na escolaridade dos pais dos agentes pesquisados, evidencia-se um baixo capital cultural e escolar dessas famílias a ser herdado pela prole como parte integrante da herança cultural a ser mantida e reproduzida.
Os depoimentos revelaram que o investimento na escolarização da prole estava intimamente relacionado com as características e particularidades das famílias, motivo pelo qual estas famílias foram analisadas separadamente.
Em três famílias, observei que o nível escolar alcançado pela descendência estava intimamente relacionado com a taxa de fecundidade: em média 7 filhos e um capital econômico que não era suficiente para investir na escolarização de todos os descendentes. Nessa direção, constatei que, devido às altas taxas de fecundidade, o nível de escolarização alcançado pela prole, independentemente do gênero ou do lugar ocupado na fratria, estava subordinado às condições econômicas vividas pela família no momento de sua prole prosseguir os estudos após o primário. Assim, não foram todos os filhos e filhas que terminaram o 1º grau.
Observei ainda que em nove famílias a taxa de fecundidade se mostrou reduzida: a média foi de 2 a 3 filhos. Observei também que apenas em uma dessas famílias os dois filhos mais velhos não concluíram o 1º grau; os demais concluíram, pelo menos, esse nível de ensino ou continuam estudando, pois, até esse momento da pesquisa, encontram-se em idade escolar.
Do que se viu, pôde-se concluir que o tamanho da família influencia os destinos escolares, beneficiando as pequenas fratrias.
No que se refere à relação que esse grupo social ou fração de classe mantinha com a instituição escolar, notei que não fazia parte do habitus familiar manter contatos freqüentes com a escola e com os professores. Segundo os alunos e alunas entrevistados, esse contato era mantido, em geral, através de reuniões, através das notas no boletim, etc. 
No entanto, em contrapartida, as famílias dessas alunas e alunos participavam da vida escolar deles, dentro de casa, motivando-os ao estudo e em geral, participando da realização das tarefas escolares. Segundo alguns depoimentos, os pais e mães auxiliavam as tarefas escolares até o primário, pois não tinham condições culturais para auxiliá-los além desse nível de ensino, já que, como se viu, o nível de instrução desses pais chegava, no máximo, até o ginásio incompleto. Portanto, detinham um baixo patrimônio cultural.
Não há dúvida de que essa vigilância, que esse auxílio à aprendizagem escolar mesmo diante de dificuldades culturais para desempenhá-la constitui uma estratégia utilizada por essas famílias com o objetivo de manter seus filhos e filhas, com sucesso, na escola.
Verifiquei também que a transmissão precoce e doméstica do capital cultural não fazia parte do habitus dessas famílias, pois as práticas culturais não eram comuns nesse meio social. 
Pude observar ainda que a trajetória escolar de cinco dos doze agentes entrevistados foi marcada por atrasos e reprovações. Fato esse já esperado, pois, partindo-se do pressuposto de que o êxito escolar está intimamente relacionado com o capital cultural herdado do meio familiar, era de se esperar, enquanto tendência, que os percursos escolares desses agentes fossem marcados por “acidentes”.
Através dos depoimentos, pude observar também que essas famílias representam aquilo que é inerente às frações de classes desprovidas de capital cultural e que veêm o sistema de ensino como o único meio de ascenderem socialmente: “A ética do sacrifício, do ascetismo”, em que os pais fazem “o impossível” pela educação dos filhos”.
Os depoimentos demonstraram uma estratégia escolar utilizada por algumas famílias, apesar do baixo capital cultural dos pais, foi a iniciação à alfabetização dos filhos e das filhas realizadas, principalmente pelas mães antes de ingressarem na escola primária.
Além disso, o apelo a amigos, irmãos mais velhos, conhecidos ou patrões que pudessem auxiliar os filhos e as filhas em suas tarefas escolares aparece como uma outra estratégia escolar utilizada por algumas famílias dessa fração de classe.
Observei ainda que ser aprovado no vestibular e freqüentar uma universidade, sem dúvida nenhuma, não era um destino de classe para esses agentes. Tal aprovação para eles representou uma grande “vitória social”.
Através dos relatos, pude constatar, que fazia parte da concepção pedagógica do Curso de Ciências Sociais colocar os alunos e alunas em contato com experiências, tais como: conferências, palestras, viagens, edição de jornais, exposições, lançamento de livros, vídeos, etc, que, como se sabe, estimulam a expressão pessoal e a desenvoltura, reestruturando, ampliando assim o capital cultural desses agentes. Ao lado disso, é importante ressaltar que, como se viu, não era comum ocorrerem práticas culturais nessa fração de classe. Portanto, tais atividades para esses alunos e alunas eram ainda mais importantes. Além disso, constatei ainda através dos depoimentos, que o Curso proporciona aos seus alunos e alunas desenvoltura, conhecimento e independência de idéias, reestruturando positivamente o patrimônio cultural desses alunos. 
Pude observar ainda que a bolsa de estudo, principalmente a bolsa PAE (Programa de Atendimento ao Estudante) é mais uma estratégia utilizada pela maioria dos agentes pertencentes a esse grupo social para assegurar a continuidade dos estudos diante das dificuldades econômicas inerentes a sua camada social.
Verifiquei que dos doze agentes entrevistados dois são de Araraquara e dois de cidades próximas, uma de Ibaté, um de São Carlos e os oito restantes são de Piracicaba, Mogi das Cruzes, três de São Paulo, Fortaleza, Ibitinga e Vale do Ribeira. Constatei ainda que aqueles que moravam em cidades próximas, ou seja, os de São Carlos e Ibaté, viajavam todo dia de ônibus para freqüentar o Curso, os oito alunos que eram oriundos de cidades distantes residiam em Araraquara na Moradia Estudantil da UNESP, sendo que Laís, filha de pintor de carro e de costureira se mudou da Moradia Estudantil porque se casou. Portanto, diante disso, concluo que a utilização da Moradia Estudantil da UNESP é uma outra estratégia utilizada por esse grupo social para assegurar a longevidade escolar. Além disso, utilizam-se de outras estratégias não só para se manterem na Universidade, mas também para se engajarem no mundo acadêmico, tais como: procura à bolsa de iniciação científica, procura à participação (remunerada) em projetos de pesquisa, bolsa de monitoria, etc.
Os depoimentos não deixam dúvida de que a trajetória escolar desses agentes no Curso de Ciências Sociais é marcada pela dificuldade econômica e pelo esforço “intelectual” para se manter nele com sucesso já que, como se viu, esses agentes são desprovidos relativamente de capital cultural.
Observei ainda que esse grupo social interpretava a escola e, mais precisamente a universidade como uma via de ascensão social, atribuindo-lhe a função social de os profissionalizar.
Do que já se viu, pode-se concluir que o investimento na escolarização desses alunos e alunas até o Curso de Ciências Sociais representou para essa categoria social um meio de promover sua prole na hierarquia social, afastando-a do destino social de seus pais, ou seja, o trabalho braçal.
Conclusão
O estudo revelou que esses universitários eram oriundos de famílias pertencentes  a grupos sociais de baixo capital econômico e cultural. 
Devido à precariedade das condições materiais de existência e o baixo capital cultural não era natural para essas famílias seus filhos e filhas chegarem à universidade. Ao lado disso, o estudo constatou também que esses agentes tiveram uma trajetória escolar irregular, ou seja, marcada por obstáculos de todas as espécies como, por exemplo, mudança de estabelecimentos escolares.
O estudo revelou ainda que a trajetória escolar desses agentes é permeada por estratégias empreendidas pelos pais e pelos próprios universitários objetivando mantê-los o maior tempo possível no sistema escolar.
Nessa direção, destaca-se a importância imprescindível de alguns instrumentos da Universidade aos agentes estudados, como a Bolsa PAE, a Moradia Estudantil, além de outros auxílios, como mecanismos que garantem a longevidade escolar dessa população estudada.
Pude observar ainda que esses estudantes oriundos das camadas populares chegam à Universidade e, mais especificamente, chegam ao Curso de Ciências Sociais com um grande “déficit cultural” e para se manter no Curso empreendem um grande esforço; nas palavras de Bourdieu: “compensam a falta de capital cultural pela fervorosa vontade de aquisição à cultura”. É importante ressaltar ainda que esse “déficit cultural” com que os estudantes chegam ao Curso, muitas vezes, segundo os relatos dos entrevistados, distoa do perfil dos alunos esperados pelos professores que esperam encontrar alunos e alunas mais privilegiados culturalmente. Em outras palavras, que não esperam encontrar alunos e alunas com tantas lacunas culturais, como diz um depoente: “Eu tinha dificuldades para compreender os professores no primeiro ano tanto é que ‘epistemologia’ foi complicado de eu decifrar naquela época”. Ao lado disso, a pesquisa revelou que o Curso de Ciências Sociais tinha um nível elevado de exigência em termos de conhecimentos, apesar dos alunos entrevistados não terem uma familiaridade em relação a esses códigos; é fato que o Curso desenvolveu a capacidade intelectual desses universitários, reestruturando, ampliando, sem dúvida nenhuma, o capital cultural desses depoentes.
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LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS: A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA SOCIAL
Objetivo
O objetivo desse estudo foi analisar os itinerários escolares de doze universitários oriundos das camadas populares, principalmente no decorrer do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de Araraquara-SP, visando a examinar os mecanismos objetivos que asseguraram a longevidade escolar desses agentes.
Metodologia
Para realizar esse trabalho, utilizei principalmente os estudos de Pierre Bourdieu e de sua equipe, porque desenvolvem um quadro teórico que possibilita identificar a relação, as perspectivas que estudantes provindos das camadas populares mantêm com o sistema de ensino.
As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro composto por duzentos e duas perguntas. A maioria das questões eram abertas. Foram entrevistados doze estudantes provindos das camadas populares do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista – Câmpus de Araraquara – UNESP.
Conclusão e Discussão
O estudo revelou que devido à precariedade das condições materiais de existência e o baixo capital cultural não era natural para essas famílias seus filhos e filhas chegarem à universidade. Nessa direção, a pesquisa constatou, ainda, que a trajetória escolar desses agentes é permeada por estratégias empreendidas pelos pais e pelos próprios universitários objetivando mantê-los o maior tempo possível no sistema escolar.
Nessa direção, destaca-se a importância imprescindível de alguns instrumentos da Universidade aos agentes estudados, como a Bolsa PAE, a Moradia Estudantil, além de outros auxílios, como mecanismos que garantem a longevidade escolar dessa população estudada.
Pude observar ainda que esses estudantes oriundos das camadas populares chegam à Universidade e, mais especificamente, chegam ao Curso de Ciências Sociais com um grande “déficit cultural” e para se manter no Curso empreendem um grande esforço; nas palavras de Bourdieu: “compensam a falta de capital cultural pela fervorosa vontade de aquisição à cultura”. É importante ressaltar ainda que esse “déficit cultural” com que os estudantes chegam ao Curso, muitas vezes, segundo os relatos dos entrevistados, distoa do perfil dos alunos esperados pelos professores que esperam encontrar alunos e alunas mais privilegiados culturalmente. Ao lado disso, a pesquisa revelou que o Curso de Ciências Sociais tinha um nível elevado de exigência em termos de conhecimentos, apesar dos alunos entrevistados não terem uma familiaridade em relação a esses códigos; é fato que o Curso desenvolveu a capacidade intelectual desses universitários, reestruturando, ampliando, sem dúvida nenhuma, o capital cultural desses depoentes.
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OBS: É importante ressaltar, ainda, que constará na versão final do Pôster, uma foto da FCL-UNESP-CAr como pano de fundo e a mesma foto será inserida no item Conclusão e Discussão, à margem direita do texto e que estas fotos não foram colocadas nesse momento pois o que é apresentado é um esquema.


