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Resumo
A mudança, em geral, do perfil dos alunos dos cursos de graduação e a
necessidade, específica, de se rever as estratégias dos cursos de Ciências Sociais, no
sentido de propiciar a inclusão efetiva de estudantes de estratos menos favorecidos,
garantindo a sua permanência no curso e transformando-os em cientistas capazes de
criar uma produção de excelência, foi o que motivou a pesquisa que deu origem a esta
comunicação. Acredita-se que com a recente ampliação do acesso destes novos alunos à
universidade no Brasil as desigualdades escolares vêm mudando de forma, passando a
operar de forma mais sutil, mas nem por isso menos intensa, tal como foi observado por
Pierre Bourdieu (1997), por ocasião da expansão do ensino superior na França, a partir
da década de 1960.
Sendo assim, nossa comunicação sustenta-se nos resultados da pesquisa que vem
sendo realizada desde 2008 e que tem como base o banco de dados referentes às
informações sócio-econômicas, permanência e evasão, acesso a bolsas de estudo (como
o PROUNI) e a atividades remuneradas de iniciação científica, estágio e extensão, de
todos os alunos que já passaram e que ainda estão cursando Ciências Sociais na PUCMinas, desde a sua criação, em 2003. Através do cruzamento e análise destes dados,
procuramos estabelecer a relação entre o perfil sócio-econômico, a participação em
atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão na área de C. Sociais e o
aumento das chances de permanência e conclusão dos alunos, sobretudo dos mais
pobres, do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas.
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Introdução

A institucionalização dos cursos de Ciências Sociais no Brasil se deu há mais de
setenta anos, na década de 1930, quando passaram a ser ofertados na Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (1933), na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP (1934) e na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro
(1939). Em Minas Gerais, o primeiro curso superior de Ciências Sociais foi criado em
1941, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Os cursos de Ciências Sociais atingiram o máximo de seu prestígio entre
1960 e 1975, período de ascensão da participação política e do movimento estudantil,
decorrente da luta contra o regime militar vigente à época no país2. Até este momento, a
oferta dos cursos se restringia basicamente às escolas superiores tradicionais, na sua
maioria, públicas, sendo os seus alunos provenientes, em grande parte, das elites
econômicas e intelectuais ou de grupos sociais emergentes3. Atualmente, a maioria
(72%) dos 79 cursos de Ciências Sociais no país continua sendo oferecida nas
universidades públicas, sobretudo Federais4. Entretanto, a expansão do ensino superior,
entre outros fatores, fez com que os cursos de Ciências Sociais, principalmente aqueles
oferecidos no sistema privado, passassem a receber um contingente cada vez mais
heterogêneo de estudantes, oriundos dos mais diversos estratos sociais.
De maneira geral, o atual perfil do aluno de Ciências Sociais, sobretudo daqueles
matriculados na rede privada e nas universidades públicas do interior do país, reflete o
perfil do grande contingente de alunos que vem ingressando no ensino superior na
última década, após a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), que
acelerou a expansão e o conseqüente aumento do número de vagas.
De 2001 a 2005, os estudantes de ensino superior no Brasil passaram de 3,4 a
4,8 milhões, conforme os dados da PNAD (2005). O ensino privado cresceu 48,5% no
período, passando a representar 75,3% das vagas, enquanto o ensino público cresceu
21,4%. O aumento do número de alunos mais pobres e não brancos se deu,
principalmente no setor privado, no qual se verificou um incremento de 97,1% no
número de alunos dos três quintos de renda inferiores e de 119, 5% entre aqueles não
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1997. Disponível em http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/Csoc_padrao.pdf .
3
MICELI, S., 1989.
4
Fonte: Censo da Educação Superior de 2007, INEP.

2

brancos. Do ponto de vista da inclusão social, como observa Schwartzman (2006), “o
sistema ficou menos excludente, tanto em termos de renda quanto, sobretudo, em
termos de incorporação de estudantes não-brancos, conforme a classificação do IBGE”
(SCHWARTZMAN, 2006:2). Embora o PROUNI tenha contribuído para este aumento,
ao permitir o acesso de cerca de 400 mil alunos desde 2005 até 2008, a verdade é que o
sistema de ensino superior vem incorporando um número crescente de alunos dos
estratos mais baixos da população independente de políticas efetivas de inclusão.
Desde o final dos anos oitenta, é possível dizer que os cursos de Ciências
Sociais, assim como outros cursos na área de Ciências Humanas, concentram grande
parte do contingente de estudantes mais pobres que consegue ingressar no ensino
superior (PEREIRA et al, 2005). De lá para cá, como observou Valle Silva (1995), os
classificados para o curso de Ciências Sociais passaram a ser recrutados entre jovens de
famílias de recursos relativamente modestos quando comparados com os demais
estudantes universitários, o que levou Werneck Vianna (et al, 1995) a se referir a um
“novo padrão de recrutamento de cientistas sociais” entre “uma população estudantil
mais pobre do que aquela tradicionalmente considerada como a clientela típica das
Ciências Sociais” (WERNECK VIANNA et al, 1995:26). Por outro lado, os cursos de
Ciências Sociais, em função da falta de uma reserva de mercado profissional e também
de uma perspectiva clara de profissionalização, aliados ao perfil dos alunos, têm
convivido com altas taxas de evasão, em torno de 50%, nas últimas décadas (MAGGIE,
1995; VILLAS BÔAS, 1995; SCHWARTZMAN, 1995; PEREIRA, 2005).
Como aponta Villas Bôas (2003), “obstáculos de ordem econômica e social, no
decorrer dos anos de formação, bem como perspectivas sombrias com relação ao
mercado de trabalho” têm sido enfrentados por vários alunos que aspiram aos títulos de
bacharel e licenciado em Ciências Sociais, o que certamente tem influenciado as taxas
de abandono do curso. Entretanto, segundo ela, apenas “as peculiaridades sociais e
econômicas” dos alunos não são suficientes para explicar os percentuais de evasão.
Mesmo as inúmeras mudanças curriculares pelas quais passaram os cursos e o crescente
reconhecimento das Ciências Sociais, sobretudo da Sociologia, “como um saber
indispensável para a compreensão das mudanças que ocorrem na sociedade brasileira”,
visível na triplicação da publicação de pesquisas sociológicas em livros (VILLAS
BÔAS, 2003:46), não foram capazes de conter estas taxas de abandono do curso.
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Nos últimos anos, entretanto, têm-se percebido uma diminuição nas taxas de
evasão, ainda que, provavelmente, apenas nas universidades públicas5: o número de
concluintes dos cursos de Ciências Sociais no Brasil passou de um pouco mais de 40%,
em 1997, para quase 70%, em 2006, do total de ingressantes quatro anos antes (Gráfico
1)6.
Gráfico 1: Relação entre Concluintes e Ingressantes em Ciências Sociais

Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/

Enquanto em 1997 o número de formandos em Ciências Sociais no país era de
cerca de 1750, em 2006 este número ultrapassou os 2500 alunos (Gráfico 2)7.
Gráfico 2: Total de Concluintes em Ciências Sociais por Ano

Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/
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O Censo da Educação Superior do INEP não traz os dados relativos aos ingressantes dos cursos
superiores de forma desagregada, por tipo de instituição (pública ou privada), mas apenas aqueles
relativos aos concluintes, o que impede o cálculo específico da evasão.
6
Fonte: Censo do Ensino Superior, INEP, 2003 e 2007 - disponível em
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse. Esta porcentagem de 70% de concluintes está
dentro da média geral dos cursos das instituições públicas de ensino superior, que foi de 72% em 2007,
segundo o Censo do Ensino Superior do INEP. De acordo com Braga (2007), usualmente a evasão tem
sido medida, de forma aproximativa, através da comparação do número de concluintes de um
determinado ano com o número de ingressantes quatro, cinco, ou seis anos antes, dependendo da duração
prevista para a carreira considerada.
7
Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse. Em ambos os anos, 1997 e 2006, havia
77 cursos de Ciências Sociais em funcionamento no país.
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Esta diminuição da evasão pode estar relacionada, por um lado, ao aumento das
oportunidades de exercício de atividade remunerada de pesquisa, estágio e extensão na
área de Ciências Sociais ao longo dos últimos anos, o que resulta no aumento das
possibilidades de permanência dos alunos no curso, mas também ao aumento do acesso
aos cursos de Ciências Sociais das universidades públicas, a partir do ano 2000, de
estudantes provenientes de estratos sócio-econômicos mais altos em comparação com
aqueles da década anterior, como revelam alguns estudos recentes8. Sob este aspecto, é
importante ressaltar que de 2003 para cá tem aumentado o número de cursos de
Ciências Sociais oferecidos nas universidades públicas (federais e estaduais) e
diminuído o número destes mesmos cursos nas universidades, faculdades e centros
universitários privados e confessionais no país. Enquanto em 2003 dos 82 cursos de
Ciências Sociais, 60% (ou 50 cursos) estavam no sistema de ensino superior público,
em 2007 este número passou para 72% (ou 57 cursos) dos 79 cursos em funcionamento
naquele ano. Da mesma forma, enquanto tem aumentado o número de matrículas em
Ciências Sociais nas universidades públicas, passando de 14.327, em 2003, para 15.897
em 2007, nas universidades, faculdades e centros universitários privados e confessionais
as matrículas caíram de 3.060 em 2003 para 2.142 em 20079.
Outra hipótese para o aumento da permanência dos alunos nos cursos diz
respeito a uma eventual ampliação do mercado de trabalho não acadêmico para os
cientistas sociais nos últimos anos. Segundo Miglievich (1999), embora o sucesso na
constituição das Ciências Sociais na esfera acadêmico-científica (visível na
institucionalização do ensino e pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação nas
últimas décadas) não tenha incluído na sua pauta, através de um redirecionamento de
estratégias curriculares e de um maior intercâmbio entre experiências profissionais e
8

Em sua dissertação de Mestrado em Sociologia na UFRJ, BASTOS (2004) mostra, a partir de pesquisa
por amostragem, que 67% dos pais dos alunos de Ciências Sociais tinham uma ocupação de nível superior
em 2002, número superior à média dos alunos da UFRJ, e que, neste mesmo ano, 30,7% dos alunos
tinham renda familiar superior a 20 salários mínimos, média também superior à dos alunos da UFRJ em
geral. MELO (2005), em sua dissertação de mestrado em Sociologia pela UFPR, também demonstrou, em
pesquisa por amostragem estratificada proporcional, que a renda familiar média do aluno de graduação
em Ciências Sociais na UFPR em 2004, de R$ 2.881,00 mensais, estava “bem acima da média brasileira e
da média da população das regiões urbanas do Sul do Brasil”. Da mesma forma, 46,1% dos pais destes
alunos tinha escolaridade de nível superior incompleto, completo ou pós-graduação. De maneira
semelhante, a pesquisa de iniciação científica “Os Estudantes de Ciências Sociais da UFMG: uma análise
do perfil socioeconômico” (SBS, 2009), de Laís Patrocínio e Alice Lopes, mostrou que embora, de
maneira geral, o perfil socioeconômico dos estudantes de Ciências Sociais durante a década de 90 fosse
inferior ao do total de estudantes da UFMG, a partir da década seguinte (anos 2000) este quadro se
inverteu: o perfil dos estudantes de Ciências Sociais, antes próximo ao dos estudantes de Pedagogia,
passou a ser próximo ao dos estudantes de Direito, ou seja, bastante alto.
9
Fonte: Censo do Ensino Superior, INEP, 2003 e 2007 – disponível em
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse.
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ensino de graduação, a institucionalização de um espaço profissional na esfera nãoacadêmica, já se observa, desde o final dos anos 90, uma maior presença de sociólogos
em cargos de alto escalão nos governos, em projetos governamentais de um modo geral,
em pesquisas, consultorias e assessorias no poder público, empresas e organizações da
sociedade civil.
Com efeito, a relativa ampliação do mercado de trabalho10 não necessariamente
acadêmico11 para os cientistas sociais, que tende a avançar com o crescimento da oferta
de vagas para professores das disciplinas de Sociologia no Ensino Médio12 e o aumento
da visibilidade e do prestígio da profissão13, provavelmente tem sido algumas das
principais causas do pequeno aumento da procura pelo curso de Ciências Sociais na
última década, pelo menos nas universidades públicas. Embora pequeno, este aumento é
visível nos dados que mostram a relação candidato-vaga desde o final da década de
1990 até a metade dos anos 2000 (gráfico 3)14 e também o crescimento do número de
10

Esta possível ampliação do mercado de trabalho para o cientista social é notada na mudança de
expectativa dos alunos do curso de Ciências Sociais em relação à inserção profissional depois de
formados. Uma pesquisa realizada com os alunos de Ciências Sociais da USP no início dos anos 2000
(PEREIRA et al, 2005), mostrou que, com relação às expectativas de trabalho, a maioria dos alunos
(72%) via como real a possibilidade de trabalhar na área de Ciências Sociais, sobretudo no ensino de
segundo grau, no ensino superior, em órgãos de pesquisa e planejamento do governo, assessoria de
sindicatos e/ou movimentos sociais e de parlamentares e políticos. Esta pesquisa mostrou, inclusive, que
para 84% destes alunos a escolha do curso de Ciências Sociais foi motivada pelo desejo de trabalhar na
área de Ciências Sociais.
11
A pesquisa “Os Egressos do Curso de Ciências Sociais da PUC-Rio” (2005) mostra que “para além das
atividades docentes e da inserção no sistema de pós-graduação, domínios mais tradicionais de inscrição
nesta área, os ex-alunos de Ciências Sociais [da PUC-Rio] têm se incorporado a um amplo leque de
atividades típicas do novo mercado que está sendo aberto para os cientistas sociais, tais como assessoria
política e de políticas públicas, assessoria de movimentos sociais e de organizações sociais, organização e
animação cultural, pesquisa aplicada e acadêmica sobre problemas brasileiros, pesquisa histórica e
cultural, avaliação de projetos sociais, entre outros” (BURGOS & BRITTO, 2005). Corroborando estes
dados, a pesquisa “Levantamento e análise de opiniões e expectativas quanto à profissão e o mercado de
trabalho para o profissional de Ciências Sociais” (2002), realizada pelo Instituto Lúmen FUMARC/PUC
Minas, por ocasião da criação do Curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, já apontava que vários
cientistas sociais em Belo Horizonte trabalhavam em empresas privadas, na área de pesquisa qualitativa
ou quantitativa, elaborando questionários, coordenando projetos, pesquisando, analisando, montando
relatórios e moderando grupos de discussão, sendo relevante também o trabalho na área de políticas
públicas e na área ambiental.
12
Foi sancionada, em 02/06/2008, a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que estabelece
como obrigatórias as disciplinas de sociologia e filosofia nas três séries do ensino médio, em todo
território nacional e nas redes pública e privada.
13
O Relatório de Dados da Pesquisa sobre Egressos da UFMG – Módulo Ciências Sociais (2007) mostra
que para 69,6% dos pesquisados a profissão de sociólogo/antropólogo/cientista político “ganhou
prestígio” em relação à época em que entrou na faculdade. O fato de o Brasil ter tido Fernando Henrique
Cardoso, um cientista social, como presidente da República por oito anos (1994-2002), assim como a
atuação do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, na campanha contra a fome na década de 1990, podem
estar relacionados a esta opinião.
14
Em alguns casos, houve, efetivamente, no início dos anos 2000, um boom da demanda por vagas nos
cursos de Ciências Sociais das universidades públicas: no curso da UFMG, por exemplo, a relação
candidato-vaga saltou de 4,96 em 1997 para 19,23 em 2002.
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matrículas neste curso (gráfico 4) (ainda que o número de cursos tenha se mantido
relativamente estável, oscilando entre 70 e 80 cursos) (gráfico 5).
Gráfico 3: Médias Nacionais de Candidatos por Vaga em Ciências Sociais

Gráfico 4: Total de Matrículas em Ciências Sociais por Ano

Gráfico 5: Total de Cursos de Ciências Sociais por Ano

Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/

O fato do número de concluintes ter aumentado nas universidades públicas onde o perfil sócio-econômico do alunado, assim como o seu desempenho escolar e as
oportunidades de trabalho (sobretudo em pesquisa) são, em geral, mais altos -, não deve,
entretanto, obscurecer o dado de que a evasão continua bastante alta nas universidades e
faculdades pagas, em função não apenas dos fatores relativos ao mercado profissional
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das Ciências Sociais, mas também do custo econômico, do maior déficit de capital
cultural e de formação escolar, e também da insuficiência de oportunidades de estágio e
pesquisa remunerados na área, as quais podem contribuir significativamente para a
diminuição do custo financeiro.

Outras pesquisas sobre o tema

Alguns estudos relacionados ao tema da presente pesquisa foram e vêm sendo
realizados em São Paulo (USP), no Rio de Janeiro (UFRJ) e em Belo Horizonte
(UFMG) por proeminentes pesquisadores nas duas últimas décadas (PRANDI, 1980;
SCHWARTZMAN, 1992; SILVA & KOCHI, 1995; VILLAS BÔAS, 1995; 2001 e
2003; WERNECK VIANNA et al, 1995; PEREIRA et al, 2005; BURGOS & BRITTO,
2005; MAGALHÃES, G. E. et al, 2007).
Uma pesquisa que trabalha com hipótese de que a evasão não seja um fenômeno
que atinja todos os alunos de Ciências Sociais indistintamente, mas que esteja ligada ao
perfil sócio-econômico e, por conseguinte, a um déficit de capital cultural e de formação
e baixo rendimento escolar ao longo do curso, vem sendo desenvolvida por Ester
Ribeiro Pereira, Maria Hermínia Tavares de Almeida e Leandro Piquet Carneiro (2005)
junto aos alunos de Ciências Sociais da USP desde 2000. Os resultados parciais15
permitem ver, no caso da relação entre baixo rendimento escolar e evasão, que 27,8%
dos alunos que estão abaixo da média (de 6,6 pontos em 10) desistiram do curso (sendo
que este número aumenta para 30% quando se considera aqueles que já foram
reprovados em alguma disciplina), enquanto que, dos alunos que estão acima da média,
90,2% é formada por alunos que continuam cursando a graduação. De acordo com a
pesquisa, a maioria dos alunos que abandonaram o curso tinha notas abaixo da média.
Outra pesquisa, realizada por Gláucia Villas Bôas (1995) junto aos alunos de
Ciências Sociais da UFRJ, e baseada na hipótese de que um número insuficiente de
oportunidades de exercer atividades de pesquisa diretamente ligados à área de
conhecimento do curso também tem um impacto sobre os índices de evasão, mostrou
que a “oportunidade de ter uma bolsa de estudos dava margem para que [os alunos]
pudessem se dedicar ao curso, ao Laboratório de Pesquisa Social (LPS), e,
consequentemente, à academia”. Além disso, “possibilitava a aquisição de livros
15

Disponíveis em <http://www.nadd.prp.usp.br/cis/DetalheItem.aspx?cod=B212> . Acesso em 20 jun.
2008.
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necessários à formação, facilitava o convívio no meio acadêmico, criava um
intercâmbio maior, aumentando o número de contato com profissionais da área,
permitindo também maior participação em eventos e apresentação de trabalhos em
jornadas e reuniões científicas e trabalhos de campo”. Com efeito, os resultados da
pesquisa mostraram que “um ano depois da formatura, mais de 50% dos participantes
dos programas de iniciação científica do LPS ingressou em programas de pósgraduação, 45% entrou no mercado de trabalho, dos quais 22% em atividades do
magistério secundário” (VILLAS BÔAS, 2003:59-60).
Já a citada pesquisa desenvolvida por Pereira (et al, 2005) com os alunos de
Ciências Sociais da USP demonstra também que a evasão está claramente relacionada à
falta de uma identidade profissional do aluno com a área do curso: a maior parte dos
alunos que abandonou o curso da USP (57%) não o escolheu com o intuito de trabalhar
como cientistas sociais, mas sim por “razões muito amplas”, como “melhorar a sua
cultura geral” ou como “complemento de outro curso que se pretende cursar ou que já
está em curso”. Este estudo revelou que “existe uma relação entre a escolha do curso –
por meio de uma reflexão a respeito da área de trabalho – e a decisão do aluno – ao
longo do curso – de continuar ou não nesta faculdade” (PEREIRA et al, 2005).
Schwartzman (1995), por sua vez, já havia constatado, em pesquisa com os alunos de
Ciências Sociais da USP em 1991, a adoção, pela maioria dos estudantes, daquilo que
ele designou como uma “estratégia educacional frouxa”, decorrente da falta de
perspectiva profissional e marcada, assim, pelo baixo investimento na construção de
uma carreira na área, o que resultava na possibilidade iminente de evasão.
Já em relação à possibilidade de que a inserção na pesquisa possa minimizar as
diferenças relativas ao desempenho acadêmico e, assim, melhorar as condições e
oportunidades de inserção no mercado de trabalho, outra pesquisa - “Os Egressos do
Curso de Ciências Sociais da PUC-Rio” - realizada por Marcelo Burgos e Djane Bouças
de Carvalho Britto (2005), demonstrou que a “abertura para a pesquisa tem funcionado
como importante complemento da ação afirmativa [materializada, sobretudo, na oferta
de bolsas de estudo e outros auxílios] realizada pela PUC-Rio, favorecendo a conclusão
do curso por um universo significativo de alunos de origem popular e assegurando a
maior coesão de um alunado muito heterogêneo em sua origem social” (BURGOS &
BRITTO, 2005). Os resultados apontaram que 76% dos 130 formados (entre 1992 e
2004) entrevistados participaram de pesquisas durante a graduação e que 65% tiveram
acesso a algum tipo de remuneração por atividade de pesquisa na graduação. O dado
9

mais relevante, entretanto, é que 80% dos egressos filhos de pais com até 4 anos de
estudo (portanto, provavelmente provenientes de famílias mais pobres) e também 71%
daqueles que tiveram bolsa integral durante a graduação, participaram de pesquisa neste
período. Por outro lado, segundo os dados do mesmo estudo, a participação dos alunos
em atividades de pesquisa também resultou em um menor tempo de realização da
graduação: 93,4% dos alunos entrevistados que se envolveram com pesquisa na
graduação se formaram em, no máximo, 5 anos, contra 78,2% dos que não participaram.
As pesquisas de Nelson do Valle Silva (1995) e de Gláucia Villas Bôas (1995)
também revelaram que a inserção dos alunos de Ciências Sociais da UFRJ em projetos
de pesquisa por meio de programas de iniciação científica diminuiu muito os índices de
abandono da graduação, além de ter proporcionado uma formação acadêmica que
permitiu à maioria dos egressos a possibilidade de se dedicar a atividades profissionais
voltadas para as Ciências Sociais. Para se ter idéia do impacto da inserção na pesquisa
sobre a diminuição da evasão, basta dizer que entre os 400 alunos que participaram do
Programa de Iniciação Científica do Laboratório de Pesquisa Social (LPS) da UFRJ em
dez anos (1988-1997) o índice de evasão era de apenas 2%. E dos 215 graduados em
Ciências Sociais entre 1988 e 1993 pela UFRJ, 146 (67,09%) tinham bolsa de estudos e
participavam do LPS.
No mesmo sentido, a pesquisa “O Perfil do Estudante de Ciências Sociais”,
realizada por Werneck Vianna (et al, 1995) entre alunos de graduação de Ciências
Sociais de 12 universidades de todo o país, chegou à conclusão de que “a possibilidade
de os graduandos em Ciências Sociais virem a aderir mais fortemente ao curso e a se
converter à perspectiva de profissionalização nessa área parece depender das políticas
departamentais, da ação de seus professores e das políticas públicas de educação e
fomento à atividade científica” (WERNECK VIANNA et al, 1995:25).
Por sua vez, o Relatório de Dados da Pesquisa sobre Egressos – Módulo
Ciências Sociais – da UFMG, de 200716, na qual foram entrevistados 150 formados
entre 1980 e 2000 em Ciências Sociais na UFMG, reforça a relação entre o recebimento
de algum tipo de bolsa durante a graduação e a atuação profissional do egresso na área
de

Ciências

Sociais:

68,8%

dos

que

trabalham

atualmente

como

sociólogo/antropólogo/cientista político receberam algum tipo de bolsa (Iniciação
Científica, PET, Monitoria, FUMP, Extensão) na graduação.

16

Disponível em <www.ufmg.br/egressos>. Acesso em: 20 jul. 2008.
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A pesquisa com os alunos da PUC-Minas

O curso de Ciências Sociais da PUC-Minas foi criado em 2003, quatro anos
depois do Programa de Pós-Graduação Strictu Senso em Ciências Sociais, atendendo a
uma antiga demanda dos professores do Departamento de Ciências Sociais da
universidade. Outros fatores também favoreceram a sua criação, tais como a expansão
da demanda e, consequentemente, da oferta de vagas, de maneira geral, no ensino
superior privado desde o final da década de 90, e mais especificamente, o aumento da
procura pelo curso de Ciências Sociais em Belo Horizonte naquela época, refletida na
relação de 19 candidatos por vaga para o curso da UFMG em 2002.
Atualmente o curso conta com 31 professores, sendo 23 da área (e do
departamento) de Ciências Sociais. Destes, 19 (82,6%) são doutores e 4 (17,4%) são
mestres. No ano de 2008, 12 dos 23 professores da área de Ciências Sociais publicaram
trabalhos em revistas especializadas e indexadas, 18 desenvolveram projetos de
pesquisa acadêmica, dos quais 10 obtiveram financiamento de órgãos externos de
fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FAPEMIG etc.). Do ponto de vista da estrutura
física, além das salas de aula e de multimeios, o curso de graduação conta com um
Laboratório de Pesquisa Social (LPS), equipado com computadores com softwares de
pesquisa quantitativa e qualitativa, onde os professores, juntamente com estagiários e
bolsistas de iniciação científica, desenvolvem suas pesquisas.
Na última avaliação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes do Ensino Superior) em 2008, cujos resultados foram divulgados no inicio
de setembro de 2009, o curso de Ciências Sociais da PUC-Minas ficou com os conceitos
4 (em 5) na prova realizada pelos alunos, dividida em componentes geral e específico, e
também no Conceito Preliminar de Curso (CPC), que avalia oito quesitos, dentre os
quais, infra-estrutura, recursos didático-pedagógicos, titulação e regime dos professores
e desempenho de alunos ingressantes e concluintes no ENADE. O curso atingiu 362
pontos no total, ficando em 10º lugar no ranking geral dos cursos de Ciências Sociais do
Brasil, dentre os 88 cursos avaliados, e em 2º lugar em Minas Gerais, atrás apenas do
curso da UFMG, que ficou em 1º lugar no país17.
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Dados disponíveis no site www.inep.gov.br e o ranking dos cursos no Brasil no site
http://media.folha.uol.com.br/educacao/2009/09/03/ranking_ciencias_sociais.pdf. Os cursos da USP e da
Unicamp não participaram do ENADE por não concordarem com a metodologia empregada pelo INEP.
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Desde fevereiro de 2003 até junho de 2009, 688 alunos já passaram pelo curso
de Ciências Sociais da PUC-Minas. Destes, 87 (12,6%) já se graduaram, 363 (52,8%)
evadiram e 238 (34,6%) ainda estão matriculados. Dos 688 alunos que freqüentam ou já
freqüentaram o curso, 649 (94,3%) responderam o questionário18 que permitiu o
levantamento das freqüências relativas aos dados sócio-econômicos19. De todos os
alunos que responderam o questionário, 54,8% são mulheres e 39,5%, homens (Gráfico
6).
Grafíco 6: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Sexo

Fonte: Dados da Pesquisa

Na ocasião do ingresso no curso, a maioria, 67%, tinha de 18 a 24 anos, 14,5%
tinham de 25 a 30 anos, 7,6% tinham de 31 a 40 anos, 4,2% tinham de 40 a 50 anos e
1%, 50 anos ou mais (Gráfico 7).
Grafíco 7: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Idade

Fonte: Dados da Pesquisa

18

A grande maioria (77,9%) respondeu o questionário no ato da inscrição para o vestibular, os demais
(22,1%), como os que ingressaram através do Prouni, o fizeram posteriormente por email ou telefone,
exclusivamente para esta pesquisa.
19
Apesar de não constar do questionário sócio-econômico nenhuma questão referente à cor do aluno, é
possível afirmar, ainda que não de maneira precisa, com base apenas na observação direta, que pelo
menos a metade dos alunos do curso são pardos ou negros.

12

Quanto ao tipo de escola que cursaram antes da universidade, a maioria
freqüentou escola pública: 64,7% no ensino fundamental e 56,8% no ensino médio
(Gráficos 8 e 9).
Grafíco 8: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Escola de Ensino Fundamental

Grafíco 9: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Escola de Ensino Médio

Fonte: Dados da Pesquisa

A metade dos alunos (50,4%) tinha renda familiar de até 5 salários mínimos
quando entrou no curso de Ciências Sociais e apenas 11,6% tinham renda familiar de
mais de 15 salários mínimos (Gráfico 10).
Grafíco 10: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Renda Familiar

Fonte: Dados da Pesquisa
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A baixa escolaridade dos pais também revela a proveniência dos alunos de
estratos sócio-econômicos mais baixos: somados os percentuais de pais analfabetos
(3,6%), que apenas lêem e escrevem (2,9%) e com ensino fundamental, de 1ª a 8ª série
(39,4%), têm-se um total de 45,9%. Apenas um quinto dos alunos (19,6%) têm pai com
diploma de nível superior (Gráfico 11). Este perfil sócio-econômico, como aponta
Werneck Vianna, reforça a hipótese de que as estratégias de mobilidade social
desenvolvidas por estes alunos se associam à prática científica, “o que tende a
reinscrever o cientista social na esfera pública a partir de sua atividade como
´especialista`” (WERNECK VIANNA et al, 1995:26).

Grafíco 11: Alunos do Curso de Ciências Sociais por Escolaridade do Pai

Fonte: Dados da Pesquisa

No que concerne à idade de entrada no curso, nota-se o perfil de um aluno em
geral mais velho do que os de outros cursos superiores. Com efeito, apenas 67% dos
alunos do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas enquadravam-se, à época de
ingresso no curso, na faixa etária a partir da qual se mede a taxa de escolarização líquida
do ensino superior, isto é, aquela que vai de 18 a 24 anos, considerada adequada para
este nível de ensino. Por outro lado, este perfil etário mais alto é reforçado pelo fato de
19,5% dos alunos que ingressaram no curso de Ciências Sociais já terem concluído
(3,3%), estarem cursando (0,9%) ou já terem entrado e abandonado outro curso superior
(15,3%). Alguns autores (SCHWARTZMAN, 1995; WERNECK VIANNA et al, 1995)
apontam como causa deste fenômeno, observado também em outras pesquisas com
alunos de graduação em Ciências Sociais, o caráter “generalista” dos currículos e o
baixo nível de profissionalização oferecido pelos cursos, o que atrai jovens indecisos,
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em busca apenas de uma “cultura geral” e, assim, pouco compromissados com a
construção de uma carreira como cientistas sociais.
Este perfil etário mais elevado está relacionado também a um quadro de
“graduação tardia” (WERNECK VIANNA et al, 1995), típico entre indivíduos de classe
mais baixa, em que grande parte dos alunos permanece no curso por mais tempo do que
o normal, demonstrando escassas chances de conclusão do curso antes dos 25 anos. De
acordo com Bourdieu (1967), “a quantidade de alunos cuja idade corresponde ao nível
dos estudos que realizam, diminui à medida que nos aproximamos das classes mais
desfavorecidas, enquanto o número de estudantes de classes baixas tende a aumentar
nos grupos de idade superiores àqueles correspondentes de escolarização”
(BOURDIEU, 1967:32). Com efeito, dentre os alunos que se formaram, 30,9% já
tinham mais de 25 anos à época de entrada no curso. Por outro lado, dos 305 alunos que
ingressaram no curso e já poderiam ter se formado (isto é, todos aqueles que entraram
até o 1° semestre de 2005), apenas 87 (28,5%) já se formaram20 e destes, somente 53
(60,9%) se formaram no período previsto de duração do curso, isto é, quatro anos,
perfazendo uma média de 10,6 alunos por semestre (tabela 1).

Tabela 1: Relação entre Formados e Ingressantes por Coorte
Ano/Semestre de
Ingresso no
Não
curso de
Ciências Sociais formados
1º 2003
2º 2003
1º 2004
2º 2004
1º 2005
Total

42
37
37
45
58
218

Formados
Total
2º 2006

1º 2007

2º 2007

1º 2008

2º 2008

7
0
0
0
0
7

3
10

1
4
13
0
0
18

2
3
7
11

2
4
3
4
12
25

0
0
0
13

0
23

57
58
60
60
70
305

___ Alunos que se formaram no tempo de duração previsto para o curso de Ciências Sociais (4 anos)
Fonte: Dados da Pesquisa

Outro dado levantado pela pesquisa também denota o perfil sócio-econômico
mais baixo do aluno de Ciências Sociais da PUC-Minas: 47,4% dos alunos do curso
tinham ou têm algum tipo de bolsa de estudo (que variam de 20% a 100% do valor da
mensalidade), seja bolsa da própria PUC (22,8%), do Prouni (20,8%)21 ou outras
modalidades de bolsa (3,7%) (Gráfico 12).
20

A título de comparação, no curso de Ciências Sociais da UFRJ, de 1988 a 1993, apenas 36% dos alunos
que poderiam ter se graduado o fizeram (VILLAS BÔAS, 2001);
21
Aqui vale observar que este número relativamente baixo de bolsas do Prouni se justifica pelo fato deste
programa ter tido início apenas em 2005, portanto dois anos após a criação do curso. Dos 239 alunos
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Gráfico 12: Bolsas de Estudo por Aluno

Fonte: Dados da Pesquisa

Em relação à participação em atividades remuneradas de pesquisa, estágio e
extensão, a pesquisa revelou o seguinte quadro: 19,9% dos 688 alunos que cursaram ou
ainda estão cursando Ciências Sociais na PUC-Minas fizeram ou fazem estágio; 18,2%
participaram ou ainda participam de projetos de extensão; e 7,1% realizaram ou
realizam atividades de pesquisa de iniciação científica22 (Gráfico 13).
Gráfico 13: Participação em atividades de pesquisa, estágio e extensão

Fonte: Dados da Pesquisa

Sem dúvida, o dado mais marcante da pesquisa e que revela um traço comum à
grande parte dos cursos de Ciências Sociais no país, pelo menos até o final da década de
90, é o alto índice de evasão de alunos do curso da PUC-Minas: dos 688 alunos que
passaram pelo curso desde o início de 2003 até o primeiro semestre de 2009, 363 (ou
52,8%) evadiram23. Como já observamos anteriormente, várias pesquisas realizadas

matriculados no 1° semestre de 2009, 50% tinham algum tipo de bolsa de estudo, sendo que destas,
70,2% eram do Prouni.
22
Dos 223 alunos que participaram de atividades de pesquisa, estágio e extensão ao longo do tempo de
permanência no curso, 145 (ou 65,02%) participaram de apenas uma destas atividades, 68 (ou 30,5%) de
duas e 10 (4,48%) das três atividades.
23
De acordo com Braga, “a rigor, a evasão deveria ser calculada pelo acompanhamento de uma coorte de
estudantes até que esta se complete, ou seja, até que todos os seus estudantes já tenham deixado a
instituição de ensino, seja por terem se graduado, ou por qualquer outro motivo”. Entretanto, como já
dissemos, a evasão tem sido medida, de forma aproximativa, através da comparação do número de
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desde o final dos anos 80 até o início dos anos 2000 apontaram o abandono, que sempre
gira em torno de 50%, como um dos principais, senão o principal problema dos cursos
de Ciências Sociais no país. De maneira geral, vários fatores vêm sendo apontados por
especialistas como causas deste fenômeno, entre eles o caráter generalista,
eminentemente teórico, “acumulativo” e pouco “profissionalizante” dos currículos,
marcados pelo desequilíbrio entre a formação teórico-metodológica e a formação
“prática”; uma ênfase desproporcional na qualidade da pós-graduação, que resultou em
um certo descaso com políticas de desenvolvimento do ensino da graduação; a falta de
políticas de incentivo à pesquisa de iniciação científica já nos primeiros períodos da
graduação e voltada, sobretudo, para os alunos mais pobres, os quais passaram a
ingressar em maior número nos cursos de Ciências Sociais a partir de meados da década
de 80; e talvez, sobretudo, como corolário de todos os fatores anteriores, a falta de um
mercado de trabalho especifico, consistente e não necessariamente acadêmico para os
cientistas sociais.
De maneira geral, a evasão tem sido considerada, ao lado das baixas taxas de
matrícula e de escolarização líquida e da concentração destas matrículas nos estratos
mais elevados da população, um dos principais problemas da educação superior não
apenas no Brasil, mas em toda a América Latina (BRAGA, 2007)24. Especificamente, a
evasão no ensino superior é, atualmente, um problema internacional, que vem,
inclusive, afetando o resultado dos sistemas educacionais (LOBO E SILVA FILHO et
al, 2007)25. Segundo Braga (2007), a evasão no ensino superior decorre de diversos
fatores, “entre os quais se incluem os equívocos cometidos pelo jovem, quando da
escolha da carreira; o pouco prestígio social da carreira escolhida; a desmotivação, por
considerar inadequada a qualidade de ensino ministrada pela Instituição de Ensino
freqüentada; a necessidade de trabalhar, para contribuir com o orçamento familiar, e a
incapacidade de custear o pagamento de mensalidades, no caso dos estudantes do ensino
privado”. Por outro lado, a repetência, especialmente aquela verificada nos períodos

concluintes de um determinado ano com o número de ingressantes quatro, cinco, ou seis anos antes,
dependendo da duração prevista para a carreira considerada. No caso da nossa pesquisa, diante da
impossibilidade de se adotar estes procedimentos, foi considerado evadido o aluno que não se
rematriculou (e não se formou) no curso até o 1° semestre de 2009.
24
Deve-se ressaltar, entretanto, conforme Braga (2007), que quantificar os números da evasão na
educação superior da América Latina e Caribe é uma tarefa difícil, já que inexistem dados organizados e
confiáveis que possibilitem indicar, com precisão, o tamanho real do problema.
25
Segundo estes autores, “os dados sobre evasão nos cursos superiores do Brasil não diferem muito das
médias internacionais”, embora “variem bastante por dependência administrativa (pública ou privada),
região e curso” (LOBO E SILVA FILHO et al, 2007:643).
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iniciais da formação, também tem sido identificada por vários pesquisadores como uma
das causas da evasão (BRAGA, 2007).
Sem negar a importância dos fatores já apontados, referentes aos problemas
estruturais dos cursos e do mercado de trabalho das Ciências Sociais, que, sem dúvida,
constituem aspectos importantes da explicação do fenômeno da evasão, no caso da
presente pesquisa com os alunos do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas, dada sua
ênfase nas características sócio-econômicas dos estudantes e o seu viés quantitativo,
trabalhamos, a princípio, com duas hipóteses: a de que a evasão estivesse ligada: a) ao
perfil sócio-econômico mais baixo e, consequentemente, a um déficit de capital cultural
e de formação (que, em geral estão ligados à origem social), que se reflete, por um lado,
em um baixo rendimento escolar ao longo do curso e, por outro, na dificuldade de arcar
com as mensalidades; e b) ao fato do aluno não ter tido oportunidade de exercer
atividades remuneradas de pesquisa, de extensão e/ou estágio diretamente ligados à área
de conhecimento do curso.
Entretanto, ao analisarmos os dados referentes aos cruzamentos das variáveis
sócio-econômicas - especificamente renda, tipo de escola cursada no ensino
fundamental e médio e a escolaridade do pai -, com a situação do aluno (se “formado”
ou “evadido”), verificamos que o aspecto sócio-econômico não parece ter sido muito
relevante na determinação da evasão. Com efeito, o percentual de alunos formados cuja
renda familiar é de até 5 salários mínimos, de 60,9%, é maior do que o percentual de
alunos desta mesma faixa de renda que ingressaram no curso (50,4%) e, sobretudo, do
que o percentual daqueles que evadiram (47,9%). Por outro lado, entre os alunos que se
formaram apenas 6,8% têm renda familiar acima de 15 salários mínimos, ao passo que
entre os que evadiram este percentual é de 11,3% (Gráfico 14).
Gráfico 14: Situação do Aluno por Renda Familiar
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Outro dado também contraria a hipótese de que a evasão esteja relacionada
diretamente com a condição de inferioridade sócio-econômica dos estudantes: o
percentual de alunos evadidos que cursaram escolas públicas no ensino fundamental e
médio perfaz 60,9% e 52,6%, respectivamente, enquanto entre os alunos que se
formaram este percentual é de 80,5% e 65,5% (Gráficos 15 e 16).
Gráfico 15: Situação do Aluno por Escola de Ensino Fundamental

Gráfico 16: Situação do Aluno por Escola de Ensino Médio

Fonte: Dados da Pesquisa

Por fim, no que diz respeito à escolaridade do pai – outra informação que
também reflete o status sócio-econômico do aluno -, percebe-se que o percentual de
alunos formados cujos pais são analfabetos ou apenas lêem e escrevem, de 11,5%, é
mais de duas vezes superior ao percentual de alunos evadidos cujos pais se encontram
na mesma situação (5,0%) e também maior que o percentual de alunos com esta mesma
característica que ingressaram no curso de Ciências Sociais: 6,5%. Da mesma forma, o
percentual de alunos formados com pais com ensino médio, superior ou pós-graduação,
de 36,8%, é inferior ao de alunos que ingressaram ou dos evadidos cujos pais atingiram
estes mesmos níveis de escolaridade: 45,2% (Gráfico 17).
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Gráfico 17: Situação do Aluno por Escolaridade do Pai

Fonte: Dados da Pesquisa

Estes dados confirmam que a motivação para a evasão, tal como vem sendo
demonstrado em alguns estudos, não está necessariamente ligada, como normalmente se
acredita, com a falta de recursos financeiros: ao contrário, se relaciona, em geral, às
questões de ordem acadêmica, às expectativas do estudante em relação à sua formação e
à própria integração do aluno com a instituição (LOBO E SILVA FILHO et al, 2007).
Esta percepção negativa, referente às questões de ordem acadêmica e às
expectativas em relação à carreira, que muitas vezes desestimulam o aluno a priorizar o
investimento de tempo ou financeiro para a conclusão do curso, parece se manifestar
nos períodos iniciais do curso, já que a maioria dos estudantes evade até o terceiro
período. Com efeito, conforme revelado pela presente pesquisa, 39,4%, em média, dos
alunos que evadiram o fizeram no 1º período, 28,4% no 2º período e 14,4% no 3º
período – o que, somado, perfazem 82,2% do total de alunos evadidos26 (Gráfico 18).
Estes dados refletem uma tendência mundial, a qual aponta que a taxa de evasão no
primeiro ano do curso é de duas a três vezes maior do que a dos anos seguintes (LOBO
E SILVA FILHO et al, 2007).

26

A média da taxa de evasão foi calculada através da soma de todos os percentuais de evasão de um
determinado período dividida pela quantidade destes períodos ao longo do curso desde 2003 a 2009.
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Gráfico 18: Média da Taxa de Evasão

Fonte: Dados da Pesquisa

No que concerne à variável sexo, mesmo levando em consideração que entram
mais mulheres do que homens no curso (54,8% a 39,5%), os dados da pesquisa
demonstram que a proporção de mulheres aumenta entre os alunos formados (70,1% a
29,9%) (Gráfico 19). De fato, como constatou Villas Bôas (2003), “as Ciências Sociais
parecem ser um locus privilegiado da realização de ideais de profissionalização das
mulheres no mundo intelectual” (VILLAS BÔAS, 2003:47).

Gráfico 19: Situação do Aluno por Sexo

Fonte: Dados da Pesquisa

Mesmo considerando que os dados relativos à renda familiar, escolaridade dos
pais e tipo de escola cursada no ensino fundamental e médio não demonstram uma
relação direta entre perfil sócio-econômico mais baixo e evasão, é preciso reconhecer a
relação estabelecida na pesquisa entre o acesso a uma bolsa de estudo e o aumento das
chances de permanência e conclusão do curso: se, por um lado, a obtenção da bolsa não
21

foi suficiente para impedir a evasão de 42% dos alunos que tinham este benefício27, por
outro, foram estas mesmas bolsas que garantiram que 63,2% dos alunos que se
formaram conseguissem chegar até o final do curso (Gráfico 20). Do total de alunos que
cursaram ou ainda cursam Ciências Sociais, 47,4% tiveram ou têm algum tipo de bolsa
de estudos, percentual bem acima daquele verificado entre os alunos da PUC-Minas em
geral, que é de 32,8%28.

Gráfico 20: Situação do Aluno por Bolsa de Estudos

Fonte: Dados da Pesquisa

Como previa uma de nossas hipóteses iniciais, os dados da pesquisa
demonstraram existir relação entre a participação dos alunos em atividades de pesquisa,
estágio ou extensão na área das Ciências Sociais e uma maior chance de permanência e
de conclusão do curso. Entre os alunos formados, 47,1% fizeram estágio remunerado na
área de Ciências Sociais, 43,7% participaram de atividades de extensão e 23% de
atividades de pesquisa (de Iniciação Científica – PROBIC ou PIBIC – ou em projetos de
professores do curso) (Gráficos 21, 22 e 23). O fato de grande parte dos alunos evadir
até o 3º período do curso, portanto antes muitas vezes de começar a realizar atividades
de pesquisa, estágio e extensão, de certa forma explica a grande quantidade de alunos
evadidos que não realizaram estas atividades (98,6%, 93,9% e 92,3%, respectivamente)
(Gráficos 21, 22 e 23). Isto aponta para a necessidade premente de envolver os alunos
neste tipo de atividade mais precocemente, visando aumentar as suas chances de
permanência no curso de Ciências Sociais.

27

Aqui é importante ressaltar que mesmo entre os beneficiários do PROUNI a evasão é relativamente
alta: 39% dos alunos que tinham este tipo de bolsa evadiram.
28
Fonte: Resultados CPA – Comissão Permanente de Avaliação (2004-2006) – PUC-Minas
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Gráfico 21: Situação do Aluno por Participação em Pesquisa

Gráfico 22: Situação do Aluno por Participação em Estágio

Gráfico 23: Situação do Aluno por Participação em Extensão

Fonte: Dados da Pesquisa

Mesmo levando-se em consideração que 50,4% dos alunos que ingressaram no
curso tinham renda familiar de até 5 salários mínimos, ficou evidente que, dentre os
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alunos que realizaram algum tipo de atividade, foram aqueles pertencentes a esta faixa
de renda os que mais participaram de atividades de pesquisa (61,2%), estágio (59,1%) e
extensão (52,8%) durante o curso (Gráficos 24, 25 e 26), o que revela a importância do
acesso a elas para a permanência do aluno mais pobre no curso.
Gráfico 24: Participação em Pesquisa por Renda Familiar

Gráfico 25: Participação em Estágio por Renda Familiar

Gráfico 26: Participação em Extensão por Renda Familiar

Fonte: Dados da Pesquisa
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Conclusões

De maneira geral, podemos concluir que o perfil sócio-econômico mais baixo
dos alunos é insuficiente para explicar o fenômeno da evasão no curso de Ciências
Sociais da PUC-Minas, já que os alunos com condições relativamente melhores tendem
a evadir proporcionalmente mais do que aqueles mais pobres. Em função do perfil sócio
econômico relativamente homogêneo do alunado do curso - já que a metade (50,4%)
provem de famílias com renda de até 5 salários mínimos (vide gráfico 10) - e também às
altas taxas de evasão (de 52,8%), fica difícil estabelecer com certeza o grau de
influência da variável sócio-econômica sobre o abandono do curso. O que a pesquisa
revela, de maneira inequívoca, é que dentre os alunos que entraram no curso são aqueles
mais pobres os que, proporcionalmente, mais permanecem e concluem o curso.
Sob este aspecto é importante ressaltar um fenômeno que vem ocorrendo nos
últimos anos relativo ao perfil dos estudantes de Ciências Sociais, conforme constatado
em pesquisas recentes, já citadas: enquanto os cursos de Ciências Sociais das
universidades públicas dos grandes centros econômicos do país, como a USP, a UFMG,
a UFRJ, a UFPR e a UNICAMP29 vem passando por um processo de elitização do seu
alunado, o que representa uma configuração mais próxima daquela das primeiras
décadas de institucionalização destes cursos no Brasil, as faculdades, centros
universitários e universidades confessionais, como as PUCs, e também as universidades
públicas localizadas no interior, como a UNESP de Marília30, vem absorvendo um
contingente de alunos mais pobres, com perfil semelhante ao dos alunos de Ciências
Sociais que predominou no final dos anos 80 e início dos 90. Nesse sentido, a
“localização” dos cursos, em um sentido amplo, isto é, se estão situados no sistema
público ou privado, nas grandes metrópoles do sudeste-sul do Brasil ou no interior,
parece ser um aspecto fundamental para a compreensão deste fenômeno. Estudos
posteriores talvez possam revelar se esta divisão simplesmente reflete, de maneira geral,
a atual configuração do ensino superior no Brasil, marcada pela desigualdade de
condições de acesso dos alunos das diferentes classes sociais às universidades públicas,
sobretudo as dos grandes centros, ou se tem a ver com a própria configuração do campo
profissional das Ciências Sociais no país, caracterizada, por um lado, pela perspectiva

29

Ver BEZZON (1997), PATROCÍNIO & LOPES (2009), BASTOS (2004), MELO (2005),
SCHWARTZMAN (1995).
30
Ver PATROCÍNIO & LOPES (2009).
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(forte) de inserção dos egressos, detentores de maior capital cultural e social, na carreira
estritamente acadêmica (onde as Ciências Sociais encontram a sua legitimação e
“verdadeira” vocação), e por outro, pela possibilidade (fraca) de inserção (e ascensão
social) dos estudantes provenientes dos estratos mais baixos em um mercado não
acadêmico (ou, no máximo, de magistério de ensino médio), marcado pela ausência de
reserva de mercado, de sindicalização, com baixo nível de institucionalização etc.
Mesmo levando em consideração a insuficiência dos aspectos sócio-econômicos
de origem como determinantes das taxas de evasão, deve-se considerar que a
possibilidade de permanência e conclusão do curso por este alunado mais pobre decorre,
em larga medida, da possibilidade de obtenção de bolsas de estudo e da realização de
atividades remuneradas de pesquisa, estágio e extensão na área das Ciências Sociais.
Neste sentido, deve-se considerar a importância da adoção de políticas não apenas de
inserção dos alunos das camadas mais pobres da população no ensino superior, tais
como as cotas e o PROUNI, mas também de manutenção destes alunos na universidade,
principalmente (mas não apenas) nas privadas. Os resultados da presente pesquisa
demonstram a importância da aplicação de uma efetiva política afirmativa, dirigida aos
alunos mais pobres, no interior da universidade, a qual amplie as oportunidades de
realização de atividades remuneradas de pesquisa, estágios e extensão na área de
conhecimento do curso, para o aumento das chances de permanência e conclusão do
curso. Os resultados auspiciosos da avaliação do curso de Ciências Sociais da PUCMinas no ENADE 2008 (em que obteve a 10ª colocação no ranking geral de cursos de
Ciências Sociais no Brasil) revelam que é possível investir nestes alunos e obter
resultados bastante razoáveis em relação a uma formação acadêmica de qualidade31.
No caso desta pesquisa, ficou evidente que mesmo não havendo uma política
afirmativa, no âmbito do curso, que permitisse a concessão de bolsas de pesquisa de
iniciação científica, estágio e extensão prioritariamente para aqueles mais pobres, são
estes alunos os que mais conseguem se inserir nestas atividades (conforme demonstrado
nos Gráficos 24, 25 e 26), o que lhes permite melhorar o seu rendimento escolar e
também financeiro e, assim, aumentar as suas possibilidades de permanência e
conclusão do curso. Sob este aspecto, é interessante notar mais uma vez que são os
alunos mais pobres, com pais com menor escolaridade, com menor renda familiar, que

31

Os alunos concluintes do curso de Ciências Sociais da PUC-Minas se saíram particularmente bem no
componente específico da prova, obtendo a nota média de 55,38 pontos, a 12ª melhor nota do país, o que
atesta a qualidade da sua formação teórica na área.
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estudaram em escolas públicas no ensino fundamental e médio, aqueles que,
proporcionalmente, mais conseguem se formar no curso de Ciências Sociais da PUCMinas (vide Gráficos 14, 15, 16 e 17). Esta persistência de parcela do alunado
proveniente de estratos sócio-econômicos mais baixos que ingressa no curso é ainda
mais significativa quando se nota que o curso de Ciências Sociais pressupõe um certo
capital cultural do aluno, além de ser um curso com grande carga teórica e acúmulo de
conteúdos os mais diversos (VILLAS BÔAS, 1995), o que de certa forma explica o seu
caráter naturalmente “seletivo” (para não dizer elitista) e, por conseguinte, as altas e
históricas taxas de evasão, sobretudo nos primeiros períodos.
Outro aspecto também merece atenção. Dado o caráter relativamente
homogêneo dos alunos do curso da PUC-Minas do ponto de vista sócio-econômico e
cultural (já que quase todos os que permanecem no curso são de classe baixa ou classe
média baixa), não há (nem teria como haver) propriamente “seleção” dos
“privilegiados” para terem acesso a certos benefícios: são eles próprios, na maioria das
vezes, que conseguem, às suas próprias custas (esforço, dedicação, disciplina) a sua
inserção e permanência em atividades ao longo do curso e, assim, o seu título. Em
outras palavras, não há, estritamente, escolha dos alunos, por parte dos professores, pelo
seu talento ou mérito (ou seja, pela posse de um capital cultural ou background
prévio)32. Como quase não há herdeiros, mas apenas sobreviventes (BOURDIEU,
1967), muitas vezes com baixo capital cultural e social, os professores do curso não têm
como operar mecanismos (sutis ou não) de exclusão: neste sentido, não há, a rigor,
seleção nem partilha (de acordo com os termos de VILLAS BÔAS, 2002).
Desta forma, seria interessante investigar posteriormente as razões que levam
este aluno mais pobre a escolher o curso e depois a investir até o final na sua formação
como cientista social. Seria a expectativa de ascensão social em função da obtenção de
uma titulação “exótica”, que de alguma forma confere prestígio social, ou este desejo
tem mais a ver com a possibilidade de compreensão da sua condição (como pobre,
mulher, negro etc.) e da sua realidade social (a sua comunidade, seu bairro etc.) através
da formação teórica oferecida nos cursos de Ciências Sociais?

32

Embora, na maioria das vezes, os processos seletivos para vagas de estágio e pesquisa junto aos
professores se dêem através de entrevistas e análise de currículos, este muitas vezes não oferecem
condições para uma seleção com base no mérito, efetivamente. Sendo assim, em geral a escolha se dá de
maneira relativamente aleatória, levando em consideração, inclusive, a maior necessidade do aluno de ter
acesso à bolsa.
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Nas próximas etapas da pesquisa, pretende-se, em um primeiro momento,
realizar uma análise de regressão dos dados por coorte através da qual fique
evidenciada, dentre as variáveis relativas à renda familiar, ao acesso ou não a atividades
de pesquisa, estágio e extensão e à escolaridade dos pais, aquela que mais influencia a
evasão. Em um segundo momento, buscaremos avaliar, através de métodos
quantitativos e qualitativos, em que medida fatores tais como o acesso às bolsas
remuneradas de pesquisa, estágio e extensão podem, além de diminuir a evasão e
permitir a conclusão do curso, contribuir para a reversão do déficit de capital cultural
durante a realização do curso, garantir a construção de uma identidade profissional e,
assim, a inserção no mercado (não apenas não-acadêmico) destes alunos, provenientes
de estratos sócio-econômicos mais baixos, que, como disse Werneck Vianna (et al,
1995), não constituem “a clientela típica das Ciências Sociais”.
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