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RESUMO 

_____________________________________________________________________ 

 

O objetivo desta pesquisa foi desvelar as construções de significação e sentido que os 
jovens economicamente favorecidos da sociedade capixaba fazem sobre a desigualdade 
social e sobre a relação entre educação e desigualdade social. Buscou-se identificar o que é 
desigualdade social para esses jovens; como percebem os mecanismos de ascensão social; 
como vivenciam a desigualdade social em seu cotidiano e que relações estabelecem entre 
educação e desigualdade social. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na 1ª etapa, 
aplicou-se questionário em 404 jovens, alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio de 5 
escolas privadas situadas nos municípios de Vitória e Vila Velha/ES. Na 2ª etapa da 
pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 jovens, sendo 7 meninas e 
3 meninos, todos participantes da 1ª etapa da pesquisa. Os dados do questionário foram 
tabulados e quantificados e a análise das justificativas dadas às questão que compunham o 
questionário foi realizada por meio da criação de categorias e subcategorias de respostas. 
Os dados das entrevistas foram organizados a partir dos temas propostos pela pesquisa , e 
analisados a partir da identificação de pré-indicadores e indicadores com o objetivo de 
articular os sentidos expressos pelos jovens. Os resultados obtidos apontaram a 
desigualdade de renda como o elemento central que caracteriza a desigualdade social para 
esses jovens; um peso maior das características adquiridas como mecanismo de 
mobilização social; a violência como a expressão da desigualdade social mais presente em 
seus cotidianos e a educação como recurso para gerar igualdade de oportunidades. 

 

 

 

 

Palavras-chave:, Educação, Desigualdade social, Jovem de Elite, Sentido e Significado. 



ABSTRACT 

_____________________________________________________________________ 

 

The objective of this research was to reveal the construction of meaning and sense 
that young people economically advantaged parts of society of Espirito Santo on 
social inequality and the link between education and social inequality. We tried to 
identify what is social inequality for these young people perceive as the mechanisms 
for social mobility, social inequality they experience in their daily lives and 
relationships established between education and social inequality. The survey was 
conducted in two stages. At one stage, the questionnaire was applied in 404 young 
students from the 1st, 2nd and 3rd year of high school for five private schools in the 
cities of Vitoria and Vila Velha / ES. In the 2nd stage of the research were semi-
structured interviews with 10 young people, with seven girls and three boys, all 
participants of the 1st stage of the research. The questionnaire data were tabulated 
and quantified and the analysis of the justifications given to the matter that made up 
the questionnaire was done through the creation of categories and subcategories of 
responses. Interview data were organized from the themes proposed by the research 
and analyzed through the identification of pre-indicators and indicators in order to 
articulate the meanings expressed by young people. The results showed income 
inequality as the central element that characterizes the inequality for these young 
people a greater weight of acquired characteristics as a mechanism of social 
mobilization; violence as an expression of social inequality more present in their daily 
lives and education as a resource to generate equal opportunities. 

 

 

 

Keywords:, Education, Social inequality, Young Elite, Sense and Meaning. 
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PARTE I  

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

__________________________________________________ 

 

Introdução 

Inicio este trabalho tomando emprestadas as palavras de Sacristán (2005), 

nas páginas iniciais de seu livro O aluno como invenção: 

 

Tudo que nos é familiar tende a ser visto como natural; quando isso 
ocorre, naturalizamos o que nos rodeia, os contatos e as relações 
que mantemos com o que nos cerca, como se sua existência fosse 
resultado da espontaneidade, como se sempre tivesse existido e, 
inevitavelmente, tivesse de existir. Esse modo de ser penetra em 
nossas vidas, dá sentido ao modo de entendermos e de nos 
representarmos no mundo cotidiano, isto é, dá conteúdo a nosso 
senso comum. Este nos serve para perceber e dar significado à 
realidade natural, social e humana; vai acumulando materiais para 
criar experiência com a qual podemos enfrentar situações e novos 
encontros. Essa experiência e esse senso comum vão sendo 
enriquecidos por nós com representações tomadas de outros, com o 
que nos contaram, com os discursos e histórias que escutamos – 
cultura que herdamos – que falam das experiências prévias dos 
antepassados dos quais somos herdeiros. ”(p.13) 
 

Estamos tão acostumados em nosso cotidiano urbano a ver vendedores 

ambulantes pela cidade, flanelinhas nas ruas, malabaristas se exibindo nos 

semáforos, crianças vendendo balinhas ou nos dizendo: “tio, tem um trocado?”, 

moradias de papelão embaixo de viadutos, catadores de lixo revirando as lixeiras 

dos prédios e puxando suas carroças com nossas sobras, campanhas de agasalhos, 

do “Natal sem Fome”, da “Criança Esperança”, que achamos estas cenas naturais.  

São cenas na maioria das vezes tão banalizadas, que passam a habitar 

nosso cotidiano como algo natural, corriqueiro. Estão ali, visíveis e invisíveis ao 

nosso olhar. 

Como afirma González Rey (2006), “a naturalização é uma expressão do 

instituído socialmente” (p.156), e aceitamos esse instituído sem termos a 

consciência de que ele representa uma opção e não uma determinação universal.  

E do que nos falam essas cenas tão naturalizadas, tão corriqueiras? De uma 

desigualdade social com a qual convivemos em nosso dia a dia. 
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Essa desigualdade social em nosso país não é nenhuma novidade. Basta 

ligarmos a TV, abrirmos um jornal, sairmos de casa, ou até mesmo, nem sairmos. 

Olharmos à nossa volta, às pessoas que nos prestam serviços domésticos: o 

porteiro do prédio, a babá, a cozinheira, a diarista... 

Se já percebemos essa desigualdade, que se materializa nas condições de 

vida da população, então, por que falar dessa coisa tão óbvia? 

Porque, nem sempre, o que nos parece óbvio é algo que compreendemos em 

toda a sua dimensão.  

Comecemos pela própria noção de desigualdade. A noção de desigualdade, 

como aponta Reis (2004) traz a idéia de um padrão de justiça distributiva 

subjacente, ou seja, alguma coisa socialmente valorizada é percebida como 

distribuída entre os membros de uma coletividade. 

 

[...] igualdade e desigualdade social pressupõe referência a uma 
unidade, a uma identidade coletiva ou a um todo no interior do qual 
ganham sentido julgamentos morais sobre critérios e padrões 
distributivos. [...] uma sociedade define o que é ou não aceitável na 
distribuição de bens e recursos a partir de um código cultural 
compartilhado. (REIS, 2004, p.38) 

 

Para percebermos algo como desigual, precisamos definir um padrão de 

igualdade. Esse padrão de igualdade social é contingente, e não natural. Construído 

em uma dada sociedade, situando-se histórica e culturalmente.  

Reis (2004) questiona como definir o fenômeno da igualdade ou seu oposto, 

desigualdade, sem referir-se apenas ao estatuto teórico do fenômeno – um valor, um 

ideal, um ethos, uma ideologia. Afirma que compartilhamos mais ou menos de uma 

mesma noção comum, genérica de igualdade, e que a percebemos como uma coisa 

boa ou virtuosa. E acrescenta: 

 

Essa coisa reconhecida como algo virtuoso pelas sociedades 
modernas torna-se, porém, extremamente nebulosa, quando 
tentamos precisá-la. Se todos reconhecemos a igualdade como um 
valor, se é quase impossível encontrar alguém que defenda 
abertamente a ampliação ou a simples preservação de privilégios 
sociais, a verdade é que existe, simultaneamente à comunalidade, 
uma diversidade muito grande de concepções de igualdade. (IDEM, 
2004, p.39) 
 



 3 

É somente no campo das políticas que, segundo Reis (2004), conseguimos 

explicitar nosso entendimento de igualdade. Pois, ao definirmos uma política social, 

precisamos necessariamente explicitar uma igualdade em relação a quê.  

Pochmanm et al (2005) afirmam que apenas identificar e quantificar a pobreza 

não é o suficiente para enfrentar as desigualdades sociais, principalmente em 

“países como o Brasil, que se especializaram em produzir e reproduzir em níveis 

cada vez mais sofisticados a exclusão social.”(p.9) 

Para esses autores não se pode afirmar que o não enfrentamento das 

desigualdades sociais esteja apenas relacionado à políticas sociais paternalistas, 

assistencialistas ou clientelistas, incapazes de romper com o círculo de pobreza, ou 

tão somente à governos historicamente inconsequentes. Afirmam que, sobretudo, o 

não enfrentamento das desigualdades sociais deve-se ao fato das classes 

superiores  

 

[...] se comportarem e permanecerem à margem da condição de 
apartação social brasileira. Quando muito, tendem a ampliar a 
concepção geral de origem de classe superior, passando de uma 
interpretação simplista da exclusão como um fenômeno natural da 
sociedade brasileira, para uma compreensão mais cômoda que 
vincula o ambiente da pauperização à criminalidade, cabendo, 
nesse sentido, o incremento do aparato de segurança e o aumento 
da repressão sobre as classes pobres “perigosas”. (POCHMANN et 
al, 2005, p.9-10)  

 

Ao demonstrar, em seus estudos, a viabilidade econômica do combate à 

pobreza por meio de estratégias que não descartem a via do crescimento 

econômico, mas, que enfatizem, sobretudo, o papel de políticas redistributivas que 

enfrentem a desigualdade social, Barros, Henriques & Mendonça (2000) reforçam a 

importância de serem ampliados os estudos sobre as elites econômicas, pois, como 

afirma Medeiros (2003) 

 

Se as elites econômicas são também elites políticas e sociais, seu 
poder não se limita a gerenciar sua própria riqueza de acordo com 
seus interesses particulares e de grupo, tal poder estende-se 
também ao gerenciamento da riqueza de terceiros, inclusive os 
fundos públicos.  (MEDEIROS, 2003, p.9) 
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Reconhecer a importância das elites não significa negar a importância dos 

outros atores sociais.  Pois, entender a forma como as elites reagem, suas ações, ou 

mesmo, suas inações, são fatores importantes quando se pretende compreender a 

dinâmica das desigualdades sociais, ou mesmo quando se pretende identificar 

formas de se combater a pobreza e reduzir essas desigualdades. (Reis, 2004) 

Medeiros (2003) aponta para a escassez e a relevância de estudos mais 

aprofundados sobre as camadas mais ricas da população brasileira. Para ele, os 

ricos constituem uma elite nas várias acepções que essa palavra pode assumir e 

embora a literatura sobre o tema trate o termo elite como sinônimo de elite política, 

as ações de outras elites, como as empresariais e as profissionais, têm grande 

impacto sobre o destino das massas. Os estudos sobre as elites reconhecem a 

influência mútua da riqueza e do poder. 

 

A coincidência entre elites econômicas, políticas e sociais é tema 
recorrente na literatura sobre o Brasil, como mostram McCann e 
Coniff (1998, p.XIII), Love e Barickman (1998, p.07) e MCDonough 
(1981, p.22). Essa associação direta entre riqueza e poder é 
sintetizada por Celso Furtado, que, ao analisar o conflito distributivo 
no país, afirma que a desigualdade de renda pode ser tratada como 
um indicador de outros tipos de desigualdade. [...] Analisar as 
características dos indivíduos que integram o estrato mais rico da 
sociedade, portanto, é importante para saber em que medida seus 
interesses se chocam com as necessidades da grande massa não 
rica da população brasileira, em especial os pobres. (MEDEIROS, 
2003, p8) 

 

Para Souza (2004; 2009) a desigualdade social no Brasil é reproduzida 

cotidianamente por meios simbólicos, muito diferentes “do chicote do senhor de 

escravos ou do poder pessoal do dono da terra”, ou seja, a perpetuação dessa 

desigualdade em nossa sociedade está baseada em valores. Valores esses 

pertencentes a sociedades modernas.  

A internalização desses valores ‘em abstrato’ pelas classes menos 

favorecidas os penaliza ‘em concreto’ na dimensão da vida cotidiana. A 

compreensão desse aspecto, segundo Souza (2004; 2009) é o ponto chave para a 

explicação da naturalização da desigualdade, no Brasil 
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Essa forma de compreender o fenômeno da desigualdade social no Brasil, 

como explica Souza (2004; 2010), contrapõe-se à forma dominante de leitura desse 

fenômeno que tende a reduzi-lo à lógica da acumulação econômica.  

Dessa forma, estudos que possam contribuir para desvelar “os sentidos que 

os sujeitos dão a suas experiências, os comportamentos que adotam em relação a si 

e aos outros e os sentimentos vivenciados no processo” (SAWAIA, 2004, p.113) são 

importantes contribuições para a compreensão do fenômeno da desigualdade social, 

especialmente da forma como esse fenômeno se apresenta na sociedade brasileira.  

Portanto, a identificação e o conhecimento das formas de subjetivação da 

desigualdade social pelos estratos sociais privilegiados poderão abrir perspectivas 

para o enfrentamento das diversas formas de manifestação da desigualdade social 

na sociedade brasileira. 

 

1.1. Objetivos 

 

Entendendo a subjetividade como um fenômeno simultaneamente individual e 

social, sendo somente possível sua compreensão por meio do acesso aos 

significados e sentidos que os sujeitos atribuem à realidade (Rey, 2003), elegemos 

como objeto de estudo dessa pesquisa as construções de significações e sentidos 

que os jovens, pertencentes às camadas economicamente favorecidas da sociedade 

capixaba, têm elaborado em relação à desigualdade social e em relação ao papel da 

educação no enfrentamento ou perpetuação dessas desigualdades.  

Dessa maneira, ao propor como objetivo desse estudo o desvelamento das 

construções de significação e sentido que os jovens economicamente favorecidos 

fazem sobre a desigualdade social e sobre a relação entre educação e desigualdade 

social, são elencadas quatro questões de pesquisa 

 

� O que é desigualdade social para os jovens de elite? 

� Como esses jovens percebem os mecanismos de ascensão social? 

� Como esses jovens vivenciam a desigualdade social em seu cotidiano? 
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� Que relações esses jovens estabelecem entre desigualdade social e 

educação? 
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PARTE II  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

__________________________________________________ 

 

2.1. Fundamentos da Psicologia Sócio-histórica 

Desvelar as construções de significação e sentido que os jovens fazem sobre 

a desigualdade social e sobre a relação entre educação e desigualdade social 

implica aproximar-se dos modos pelos quais os jovens subjetivam esse fenômeno 

social e a sua relação com a educação. Recorreremos aos pressupostos da 

psicologia sócio-histórica para ancorar a compreensão do  fenômeno psicológico. 

Para Vygotsky (2007), os fenômenos psíquicos devem ser estudados como 

processos em mudança e a análise desses processos requer uma exposição 

dinâmica dos pontos que constituem a sua história, ou seja, uma análise explicativa, 

com o propósito de desvelar as relações internas constitutivas do fenômeno 

investigado.  

Dessa forma, ao se analisar um fenômeno sob a ótica da perspectiva sócio-

histórica, dois processos básicos, articuladores da teoria e do método devem ser 

considerados de forma conjunta: a unidade de análise e o princípio explicativo. A 

unidade de análise deve reter todas as propriedades básicas do todo, integrando os 

elementos contraditórios desse todo.  Já o princípio explicativo é um “constructo que 

permite relacionar uma determinada realidade com uma determinada elaboração 

teórica, ou seja, uma expressão conceitual de uma determinada realidade”. (PINO, 

1990, p. 64) 

Como exemplifica Aguiar (2009b), no início de nossos estudos temos um fato 

empírico. Este fato está ao alcance de nossos sentidos, mas, se quisermos estudá-

lo sob uma perspectiva sócio-histórica, não podemos tomá-lo como um fim em si 

mesmo, pois cairíamos na mera descrição do fato, na sua aparência. Para a 

psicologia sócio-histórica, é necessário que o fato seja estudado além da sua 

aparência. Ë preciso conhecer a sua concretude, ou seja, “é preciso que o 

pensamento invada o fenômeno e possa desvendar relações e determinações que o 
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constituem e que não ficam evidentes no imediato, ou seja, no nível empírico”. 

(AGUIAR, 2009b, p. 95-96) 

Dessa forma, a psicologia sócio-histórica constrói as suas categorias de 

análise, de modo a permitir nomear as relações do homem com o mundo, ou seja, o 

fenômeno psicológico, entendido aqui como “a atividade do homem de registrar 

experiência e a relação que mantém com o ambiente sociocultural”. (IDEM, 2009b, 

p.96) 

Trabalhar com a ideia de categoria, conforme Gonçalves (2004), é delimitar 

um campo de investigação. Consiste em apresentar o objeto estudado e a visão da 

gênese desse fenômeno, salientando suas características principais. As categorias 

de análise devem procurar explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado em 

sua totalidade. Ou seja, uma categoria pode ser entendida como um constructo 

teórico, abstrato, cuja intenção é explicar uma determinada zona do real, 

apreendendo o seu movimento, suas contradições, sua história. 

 

As categorias são compreendidas como aspectos do objeto de 
estudo que, embora o delimitem, o recortem, não são conceitos 
fechados, mas indicam processos que devem ser aprendidos em 
seus conteúdos históricos, ideológicos, contraditórios, 
multideterminados, mediados para que se possa compreender e 
explicar os fenômenos estudados (GONÇALVES, 2004, p. 62). 

 

Destacamos seis categorias da psicologia sócio-histórica, fundamentais para 

o processo de análise dos dados coletados nessa pesquisa, que serão descritas a 

seguir. São elas: historicidade, mediação, sentido e significado, necessidades e 

motivos. 

A historicidade, como uma das categorias centrais de análise da psicologia 

sócio-histórica, permite-nos o distanciamento do presente, possibilitando-nos a 

produção de um saber crítico em relação aos fenômenos sociais e humanos, 

desnaturalizando-os, pois, ao “historicizar as relações humanas postas no real, 

analisam-se as condições objetivas (sociais, políticas e econômicas) que 
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engendraram determinadas relações e concepções, mesmo que elas já não estejam 

postas.” (KAHHALE & ROSA, 2009, p.50) 

Dessa forma, a categoria historicidade, ao permite expressar toda a 

complexidade da trajetória humana e da natureza dialeticamente construída, permite 

pensar em uma condição humana, em contraponto a uma “natureza humana” dada 

aprioristicamente. 

 

Na ideia de condição humana, nada no mundo está 
aprioristicamente concebido. Não há nada em termos de habilidade, 
faculdade, valores, aptidões ou tendências que nasçam com o ser 
humano. As condições biológicas hereditárias do homem são a 
sustentação de um desenvolvimento sócio-histórico, que lhe 
imprimirá possibilidades, aptidões, valores e tendências 
historicamente conquistados pela humanidade e que se encontram 
condensados nas formas culturais desenvolvidas pelos homens em 
sociedade. (BOCK, 1999, p.28) 

 

A concepção de homem como um ser ativo, social e histórico e a concepção 

de sociedade como produção histórica dos homens que por meio do trabalho 

produzem sua vida material – fundamentos basilares na psicologia sócio-histórica, 

permeiam as análises dos dados coletados nessa pesquisa. 

Essa perspectiva de pensar o homem como um ser social, constituído por 

múltiplas determinações, leva à compreensão do desenvolvimento humano sob uma 

ótica cultural, onde as possibilidades de desenvolvimento são dadas pelas 

condições objetivas postas pela materialidade. Ou seja, a categoria historicidade 

permite-nos perceber que a possibilidade ou não de acesso aos bens (materiais ou 

não) produzidos pela vida social é constitutiva do desenvolvimento do indivíduo.  

Vygotsky, ao afirmar a natureza cultural do desenvolvimento humano, desloca 

o eixo das análises do plano biológico para o plano simbólico, rompendo com todas 

as perspectivas na psicologia do desenvolvimento em sua época. Pois, sendo o 

desenvolvimento cultural, suas origens devem ser buscadas nas relações sociais. 

Dessa forma, como ressalta Pino (2002),  
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[...] Vigotski parece querer indicar que, de um lado, o 
desenvolvimento cultural passa, necessariamente, através do “outro” 
e que, por isso mesmo, seu fator dinâmico não está na natureza 
biológica do indivíduo, mas em algo externo a ela; e, de outro lado, 
que o mediador entre o indivíduo e o “outro” é a significação que 
este atribui às ações naturais daquele. (PINO, 2002, p. 55) 

 

Os seres humanos, em relação com a natureza, criam objetos que passam a 

constituir o seu mundo cultural, ou seja, um mundo de objetos portadores de 

significações, que, necessariamente, terão que ser apropriados. 

Para se apropriar de objetos que são de natureza cultural, porque resultado 

da atividade humana, é necessário o uso da linguagem. 

 

Costuma-se entender por linguagem um sistema de códigos por 
meio dos quais são designados os objetos do mundo exterior, suas 
ações, qualidades, relações entre eles, etc.[...] É natural que as 
palavras, unidas em frases, são os principais meios de comunicação 
mediante os quais o homem conserva e transmite informações e 
assimila a experiência acumulada por gerações inteiras de outras 
pessoas. (LURIA, 1979 p.78) 

 

Luria (1979) afirma que esse tipo de linguagem surge somente no processo 

de transição à sociedade humana, não existindo entre os animais, pois a linguagem 

dos animais não é uma linguagem na verdadeira acepção da palavra, ela não 

designa coisas, nem distingue ações ou qualidades. 

 

A forma conjunta de atividade prática faz surgir forçosamente no 
homem a necessidade de transmitir a outros certa informação; esta 
não pode ficar restrita à expressão de estados subjetivos 
(vivências), devendo, ao contrário designar os objetos (coisa ou 
instrumentos) que fazem parte da atividade do trabalho conjunto. [...] 
Só depois de milênios a linguagem dos sons começou a separar-se 
da ação prática e adquirir independência. (IDEM, 1979, p.80) 

 

Luria (1979) aponta, com o surgimento da linguagem, três mudanças 

essenciais à atividade consciente do homem. A possibilidade de o homem lidar com 

os objetos do mundo exterior, inclusive quando esses objetos estão ausentes; a 

possibilidade de o homem abstrair e generalizar; e a possibilidade de o homem 
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assimilar as experiências acumuladas por seus antepassados através da 

transmissão de informação por meio da linguagem. 

 

A importância da linguagem para a formação da consciência 
consiste em que ela efetivamente penetra em todos os campos da 
atividade consciente do homem, eleva a um novo nível o desenrolar 
dos seus processos psíquicos. [...] A linguagem reorganiza 
substancialmente os processos de percepção do mundo exterior e 
cria novas leis dessa percepção. (IDEM, 1979, p. 81- 82) 

 

Para Vygotsky, a união da atividade prática com a palavra constitui o grande 

momento do desenvolvimento intelectual em que ocorre uma nova reorganização do 

comportamento da criança, pois ela é produto de um processo profundamente 

enraizado de desenvolvimento em que a história do sujeito individual está 

completamente ligada à sua história social. 

Pino (2005) sintetiza em três ideias principais a posição de Vygotsky em 

relação à união da atividade prática com a palavra. A primeira é que a união do 

signo na ação prática modifica radicalmente a relação entre o homem e a natureza. 

A segunda é que a presença do signo na ação prática introduz nesta a mediação do 

Outro, ou seja, a mediação social; pois a palavra é palavra do Outro antes de ser 

palavra própria. E a terceira é que o controle da ação prática pelo signo confere ao 

ser humano a autodeterminação, tornando-o senhor das suas ações, mas sem 

esquecer que a palavra foi antes controle social, ou seja, algo exercido pelo Outro.  

Conclui-se que se os objetos criados pelos seres humanos são portadores de 

significações, ou seja, daquilo que o homem sabe e pode dizer a respeito deles, 

então a inserção da criança no mundo da cultura (entendida aqui como o produto, ao 

mesmo tempo, da vida social e da atividade social do homem) passa, 

necessariamente, por uma dupla mediação: a dos signos e a do Outro. 

 
A mediação, como categoria dialética de compreensão do mundo, é 

constitutiva do ser humano. Permite romper com as dicotomias interno-externo, 

objetivo-subjetivo, possibilitando dessa maneira uma análise dialética do fenômeno 

psicológico. Permite perceber o movimento de constituição desse fenômeno 

psicológico, que implica uma relação não isomórfica entre indivíduo e sociedade e 

sim uma relação na qual indivíduo e sociedade se incluem e se excluem 

simultaneamente, constituindo-se um ao outro. 
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A categoria mediação expressa as relações concretas e vincula 
mútua e dialeticamente momentos diferentes de um todo. Nesse 
todo, os fenômenos ou o conjunto de fenômenos que os constituem 
não são blocos irredutíveis que se oponham absolutamente, ou cuja 
descontinuidade da passagem de um ao outro se faça através de 
saltos mecânicos. Pelo contrário, em todo esse conjunto de 
fenômenos se trava uma teia de relações contraditórias, que se 
imbricam mutuamente. O isolamento de um fenômeno priva-o de 
sentido, porque o remete apenas às relações exteriores. O conceito 
de mediação indica que nada é isolado. Implica, então, o 
afastamento de oposições irredutíveis e sem síntese superadora. 
Por outro lado, implica uma conexão dialética de tudo que existe, 
uma busca de aspectos afins, manifestos no processo em curso. A 
distinção existente entre esses aspectos oculta uma relação mais 
profunda que é a fundamentação nas condições gerais da realidade. 
(...) Em suma, a mediação rejeita relações de inclusão ou exclusão 
formais e expressa relações concretas, que remetem um fenômeno 
ao outro. (CURY, 1985, p43 – 44, apud AGUIAR et al, 2009, p. 58 e 
59) 

É, portanto, essa categoria que possibilita explicar/compreender como o 

homem, embora tenha ao nascer potencial para se desenvolver como ser humano, 

só se tornará humano por meio das relações sociais com outros homens e com a 

cultura acumulada pelas gerações que o precederam. 

Para Oliveira (1999), na concepção de Vygotsky, as relações mediadas 

predominam sobre as relações diretas, imediatas. Existem dois tipos de elementos 

mediadores: os instrumentos físicos e os simbólicos (os signos). Na sua relação com 

o mundo mediada por instrumentos e símbolos culturalmente desenvolvidos, o ser 

humano cria as formas de ação que o diferenciam de outros animais. A atividade 

humana é uma atividade significada, que se constitui a partir dos próprios signos, de 

instrumentos construídos pela cultura e pelos outros que, quando internalizados, se 

tornam instrumentos internos e subjetivos da relação do individuo consigo mesmo.   

 

[...] o processo de mediação por meio de instrumentos e signos é 
fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores, distinguindo o homem de outros animais. A mediação é 
um processo essencial para tornar possíveis atividades psicológicas 
voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo 
(OLIVEIRA, 1999, p.33). 

 

Os signos são os mediadores das relações entre os homens e a palavra é o 

signo por excelência.  
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Vygotsky (2000) ao analisar a relação entre pensamento e palavra afirma que: 

 

O principal fato com que nos deparamos na análise genética do 
pensamento e da linguagem é o de que a relação entre esses 
processos não é uma grandeza constante, imutável, ao longo de 
todo o desenvolvimento, mas uma grandeza variável. A relação 
entre pensamento e linguagem modifica-se no processo de 
desenvolvimento tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo. 
Noutros termos, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento 
realiza-se de forma não paralela e desigual. As curvas desse 
desenvolvimento convergem e divergem constantemente, cruzam-
se, nivelam-se em determinados períodos e seguem paralelamente, 
chegam a confluir em algumas de suas partes para depois tornar a 
bifurcar-se. (VIGOTSKI, 2000, p. 111) 

 

Tanto em relação ao desenvolvimento filogenético quanto em relação ao 

desenvolvimento ontogenético, o pensamento e a linguagem possuem diferentes 

raízes genéticas. Em relação ao desenvolvimento ontogenético, pode ser constatado 

no desenvolvimento da fala da criança um “estágio pré-intelectual”, e no 

desenvolvimento de seu pensamento um “estágio pré-verbal”.  Até certa altura do 

desenvolvimento, as duas modalidades seguem linhas diferentes, independentes 

uma da outra, mas que em determinado ponto ambas se cruzam, após o que o 

pensamento se torna verbal e a fala se torna intelectual. (VIGOTSKI, 2000, p.133) 

Com base nos estudos de Paulham, Vygotsky (2000) estabelece uma 

distinção entre o sentido e o significado de uma palavra. Conclui que o sentido de 

uma palavra (o que ela quer dizer para o sujeito) será sempre uma formação 

dinâmica, fluída, complexa, possuindo zonas cuja estabilidade varia muito. O 

significado da palavra é tão somente uma dessas zonas de sentido que ganharam 

estabilidade. Por esse motivo, quando a palavra se encontra em um contexto verbal 

– inserida em um discurso – ela é passível de ser entendida. O significado refere-se, 

assim, a uma zona de sentido mais estável, justamente porque mais convencional e, 

portanto, melhor precisada. Já o sentido, é particular, próprio do sujeito, 

idiossincrático, embebido em afetos e em emoções. Pode-se dizer que o sentido 

adquire uma série de conotações para um determinado sujeito, de acordo com a 

significação dada às suas experiências e vivências: 
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O sentido real de uma palavra é inconstante. Em uma operação ela 
aparece com um sentido, em outra, adquire outro. Esse dinamismo 
do sentido é o que nos leva ao problema de Paulham, ao problema 
da correlação entre significado e sentido. Tomada isoladamente no 
léxico, a palavra tem apenas um significado. Mas esse significado 
não é mais que uma potência que se realiza no discurso vivo, no qual 
o significado é apenas uma pedra no edifício do sentido. (VIGOTSKI, 
2000, p. 465) 

 

Quando Vygotsky (2000) destaca a preponderância do sentido sobre o 

significado na estrutura semântica da linguagem interior, em contraposição à 

linguagem social ou comunicativa, ele se refere ao fato de que a linguagem interior 

opera com os sentidos das palavras mais do que com seus significados. O aspecto 

privado da fala interior permite ao sujeito a liberdade de não se ver obrigado a 

utilizar exclusivamente as palavras segundo seus significados convencionais. Assim: 

 

A linguagem “exterior”, para obter eficácia em sua função 
comunicativa, requer que se atenha àqueles significados estáveis no 
campo das comunidades de interlocutores. Pelo contrário, a 
linguagem interior pode operar com os sentidos subjetivos e com sua 
configuração específica, de acordo com os contextos particulares 
(BARQUERO, 1998, p. 63). 

 

Segundo Aguiar, (2009), ao discutir esses dois conceitos - sentido e 

significado - Vygotsky evidencia a dialética da constituição da consciência, ou seja, 

mostra como ela é a integração do afetivo e do cognitivo, tendo um caráter social, 

histórico e, ao mesmo tempo, único para o sujeito. Ao nascer, o homem depara-se 

com um sistema de significações pronto, já construído e, desse modo, histórico, 

porque em contínua mudança. Vygotsky aponta que os significados das palavras 

mudam, são dinâmicos, evoluem. Isso é importante porque essas alterações no 

significado das palavras surgem a partir do confronto entre as significados sociais 

(acordados, convencionados) e os sentidos particulares de cada sujeito, que 

decorrem de suas vivências pessoais. Esse processo, que envolve a construção de 

sentidos e sua negociação com outros sentidos e/ou significados, recebe o nome de 

“significação”. 
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Assim, quando nos referimos às expressões do sujeito, ao novo que 
ele é capaz de colocar no social, estamos nos referindo aos sentidos 
que produz, aos sentidos subjetivos por ele construídos a partir da 
relação dialética com o social e a história. O processo de produção 
de sentidos, é importante frisar, pode conter elementos 
contraditórios, gerando, assim, sentidos subjetivos contraditórios, que 
incluem emoções e afetos como prazer e desprazer, gostar e não 
gostar, por exemplo. (AGUIAR, 2001, p. 107). 

 

Dessa forma, “falar de sentidos é falar de subjetividade, da dialética 

afeto/cognição, é falar de um sujeito não diluído, de um sujeito histórico e singular ao 

mesmo tempo.” (AGUIAR, 2009, p.65) 

Aguiar (2009), ao falar da categoria sentido, ressalta duas outras categorias 

de análise metodológica importantes para a compreensão das zonas de sentido que 

auxiliam o pesquisador na busca dos aspectos fundamentais do processo de 

constituição deste – necessidade e motivo. 

Essa autora refere-se à categoria necessidade como sendo “um estado 

dinâmico, de mobilização do sujeito e que se constitui na relação histórica do sujeito 

com o mundo social.” (IDEM, 2009, p.66) Ainda, recorrendo a González Rey e a 

Heller, a autora reforça a essencialidade do aspecto emocional na constituição das 

necessidades, embora reconheça que “a noção de afeto/emoção e cognição andam 

juntos e compõem um par dialético.” (p.66) 

No entanto, Aguiar (2009) ressalta que embora as necessidades mobilizem o 

sujeito para a ação, essa mobilização só se tornará clara para o sujeito, 

direcionando-lhe a ação, no momento em que “significarmos algo no mundo social 

que atenda às nossas necessidades: quando significarmos / apontarmos o motivo da 

nossa ação.” (67) 

Os motivos, portanto, “são depositários e contêm/condensam afetos, crenças, 

valores do sujeito, que assim os vê e assim os sente. [Dessa forma,] os motivos, ao 

mesmo tempo em que geram sentidos, os mantêm de forma camuflada.” (IDEM, 

2009, p.67) 

Apreender os motivos geradores das ações seria, portanto, “apreender as 

tendências afetivo-volitivas, capazes de responder ao último porquê das ações do 
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sujeito [ou seja, aproximarmos a nossa compreensão] do que é o sujeito.” (IDEM, 

2009, p.67) 

 

2.2. A noção de juventude / adolescência 

 Uma das idéias básicas apontadas por Vygotsky (2007), ao discutir a questão 

do método de investigação em psicologia, é a coerência entre o método adotado pelo 

investigador e a sua posição teórica. Ou seja, não tem como o investigador prescindir 

de uma concepção de realidade, de relação homem/mundo. 

 Isto posto, e levando em consideração que esta pesquisa tem como objeto de 

estudo as construções de significação e sentido que os jovens economicamente 

favorecidos fazem sobre a desigualdade social e sobre a relação entre educação e 

desigualdade social, faz-se necessário, em um primeiro momento, desvelar os 

diversos significados de juventude/adolescência presentes tanto na área da educação, 

quanto na área da psicologia, para, em um segundo momento, apresentar a noção de 

juventude/adolescência que permeará essa pesquisa.  

  Nesse intuito, os estudos de Sposito (2002); Dayrel & Gomes (2003); Aguiar & 

Ozella (2008) e Aguiar, Bock & Ozella (2009) servirão como fundamentos tanto para 

historiar e contextualizar a noção de juventude/adolescência bem como para 

apresentar a noção que embasa essa pesquisa. 

 

2.2.1 O conhecimento sobre juventude na área da educação 

 Sposito (2002), ao realizar estudos do estado de conhecimento sobre 

juventude na área de educação, cita os trabalhos de Mauger (1994). A autora pontua 

que esse pesquisador, ao tentar oferecer um quadro amplo do estado da arte sobre os 

estudos de jovens na França, evidencia uma das primeiras dificuldades presente 

nessa tarefa: a definição da categoria juventude, considerada por ele como 

epistemologicamente imprecisa. Segundo a autora, Mauger afirma que para formular 

essa categorização inicial as dificuldades são muitas, pois é quase impossível recorrer 

a um uso da categoria juventude que se imponha de modo igual a todos os 

pesquisadores.  

 Uma das formas de resolução desse impasse, segundo Sposito (2002), é 

reconhecer que a definição da categoria juventude encerra um problema sociológico 
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passível de investigação, na medida em que os critérios que a constituem enquanto 

sujeitos são históricos e culturais, tornando a juventude uma condição social e ao 

mesmo tempo um tipo de representação, como afirmado por Peralva (1997). 

  Sposito (2002) ressalta que os estudos sobre juventude podem ser 

investigados a partir do modo peculiar como os pesquisadores constroem seu 

arcabouço teórico sobre a condição juvenil. 

 A autora destaca os trabalhos de Pais (1990), que ao examinar um conjunto 

expressivo de autores na sociologia que se dedicaram ao estudo do tema juventude, 

sistematiza duas grandes tendências que indicam a construção social do campo de 

estudos em torno dessa temática, estabelecendo-se, assim, certa polaridade. 

 Uma tendência geracional que homogeneíza, pois toma a juventude como um 

conjunto social, cujo atributo principal é ser constituído por indivíduos pertencentes a 

uma determinada fase da vida. 

 E outra tendência que entende a juventude como um conjunto social 

necessariamente diversificado, que abrange diferentes culturas juvenis decorrentes de 

diferentes pertencimentos de classe, com diferentes parcelas de poder, com diferentes 

interesses ou diferentes situações econômicas. 

 Essa polaridade que se estabelece em torno desses estudos, a partir da 

metade dos anos 60, no interior da sociologia, é traduzida, segundo Sposito (2002), 

por Bourdieu (1980) que questiona se a juventude ‘existe’ como grupo social 

relativamente homogêneo, ou se ela é apenas uma palavra. 

 Sposito (2002) apresenta uma revisão bibliográfica sobre o tema, apontando 

as várias concepções presentes sobre a temática: 

• Morin (1984) - a juventude existe como um grupo de idade identificado aos 

modelos culturais das sociedades de massas.  

• Chamboredon (1985) - a juventude, enquanto categoria, está dissolvida 

em uma inerente diversidade recoberta pelas múltiplas classes sociais. 

• Dubet (1996) - para se estabelecer um tratamento analítico sobre a noção 

de juventude é preciso, primeiro, reconhecer que a moderna condição do 

jovem encerra uma tensão intrínseca. A experiência da juventude é 

construída em torno da formação moderna de um mundo juvenil 

relativamente autônomo e, ao mesmo tempo, como momento de 

distribuição dos indivíduos na estrutura social.  
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• Atias-Donfut (1996) - as divisões sociais acabam por se impor às divisões 

de idade, sem diluí-las, existindo o risco de manipulação das categorias de 

idade. Portanto, a realidade efervescente e essencialmente mutante dos 

jovens não pode ser reduzida a uma dimensão unidirecional, devendo ser 

conjugada a várias perspectivas para revelar suas diversas facetas e levar 

em conta sua complexidade.  

  Apesar de toda diversidade em relação à categorização da juventude, em seu 

estudo Sposito (2002) aponta a transitoriedade como um elemento constante e 

importante para a definição do jovem. Ressalta, porém, que o modo como se dá essa 

transitoriedade, da heteronomia da criança para a autonomia do adulto, sua duração e 

características têm variado nos processos concretos e nas formas de abordagem dos 

estudos que tradicionalmente se dedicam ao tema. 

 Essa ideia da transição tem sido também objeto de críticas sob dois aspectos 

tidos como relevantes: 

• A caracterização da transição como indeterminação - Os jovens não são 

mais crianças e também não são adultos, vivendo uma espécie de hiato, 

sendo definidos pelo que não seriam, sofrendo um conjunto grande de 

atribuições que os desqualificam exatamente porque se trata apenas de 

uma passagem. 

• A subordinação dessa fase da vida à vida adulta - Referência normativa, 

caracterizada pela estabilidade do adulto em contraste com a juventude, 

considerada um período da instabilidade e das crises. 

 Sposito (2002) aponta que alguns autores, como Melucci (1992) e Vianna 

(1997), afirmam que as condições de vida contemporânea, inscritas na insegurança, 

na turbulência e na transitoriedade, não sustentam mais esse modo de ver a 

juventude como mera transição, um período de instabilidade, em decorrência da 

compreensão da ordem social adulta como estática e rígida.   

 Apesar de reconhecer que histórica e socialmente a juventude tem sido 

considerada como a fase de vida marcada por certa instabilidade associada a 

determinados “problemas sociais”, a autora chama a atenção para o fato de que o 

modo de apreensão de tais problemas também muda.  

 Os estudos de feitio psicológico tendem a privilegiar os aspectos negativos da 

adolescência, sua instabilidade, irreverência, insegurança e revolta.  
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 Já a sociologia ora investe nos atributos positivos dos segmentos juvenis, 

responsáveis pela mudança social, ora acentua a dimensão negativa dos “problemas 

sociais” e do desvio. 

 Assim, com base nos estudos de Pais (1990) e Abramo (1997), a autora 

destaca a variação dos conceitos associados à juventude: 

• Anos 60 – A juventude era considerada um “problema”, na medida em que 

podia ser definida como protagonista de uma crise de valores e de um 

conflito de gerações, essencialmente situado sobre o terreno dos 

comportamentos éticos e culturais.  

• A partir dos anos 70 - Os “problemas” de emprego e de entrada na vida 

ativa tomaram progressivamente a dianteira nos estudos sobre a juventude, 

quase a considerando uma categoria econômica.  

 Dayrell & Gomes (2003), por sua vez, partem da ideia de que de um lado há 

um caráter universal dado pelas transformações do indivíduo numa determinada faixa 

etária, e que de outro há diferentes construções históricas e sociais relacionadas a 

esse tempo/ciclo da vida. 

 De maneira geral, pode-se dizer que a entrada da juventude se faz pela fase 

denominada de adolescência, que é marcada por transformações biológicas, 

psicológicas e de inserção social. Nesta fase ocorrem mudanças físicas que permitem 

a procriação, a necessidade de proteção por parte da família diminui, as 

responsabilidades civis aumentam, a busca pela independência e a necessidade de 

dar provas de autossuficiência se acentuam, dentre outros sinais corporais e 

psicológicos.  

Porém, cada sociedade e cada grupo social lida e representa de maneira 

diversa esse momento, concretizando essa diversidade nas condições sociais 

(classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores), de gênero, nas 

regiões geográficas, dentre outros. Nessa perspectiva, a juventude não pode ser 

enquadrada em critérios rígidos como uma etapa com um início e um fim pré-

determinados, muito menos como um momento de preparação que será superado 

quando entrar na vida adulta.  

Esses autores reforçam a ideia de que a juventude deve ser entendida como 

parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos, porém, com suas 

especificidades que marcam a vida de cada um. Para eles, a juventude constitui um 

momento determinado, mas que não se reduz a uma passagem, assumindo uma 
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importância em si mesma, pois todo esse processo é influenciado pelo meio social 

concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona. 

 Concluem que não existe um único modo de ser jovem, o que os leva a 

enfatizar a noção de juventudes, no plural, para explicitar a diversidade de modos de 

ser jovens existentes.  

Dayrell & Gomes (2003) destacam a importância de se explicitar as várias 

imagens arraigadas nos modelos socialmente construídos sobre os jovens, para que 

não se corra o risco de se analisarem os jovens de forma negativa, enfatizando as 

características que lhes faltariam para corresponder a um determinado modelo de “ser 

jovem”, ou mesmo projetar nas novas gerações as lembranças, idealizações e valores 

da juventude de outra época. Alertam para o perigo de que, agindo dessa forma, não 

será possível apreender os modos pelos quais os jovens reais, principalmente os das 

camadas populares, constroem a sua experiência como tais, muito menos as suas 

demandas. E concluem que, como nos lembra a antropologia, para compreender é 

necessário conhecer.  

 Esses autores elencam, então, as várias imagens e preconceitos, 

contemporâneos, principalmente aqueles vinculados pelas mídias, que interferem na 

nossa maneira de compreender os jovens: 

• o jovem não é um interlocutor válido; 

• o jovem é um vir a ser; 

• o jovem é um problema; 

• a juventude é um tempo de liberdade, de prazer, de expressão, um 

tempo para o ensaio e o erro; 

• o jovem só se expressa no final de semana. 

 

 

2.2.2 A visão da adolescência na psicologia 

 

Aguiar e Ozella (2008) denunciam a forma naturalizante e aistórica com que a 

psicologia tem analisado e compreendido a adolescência. Partindo do pressuposto de 

que o homem “é constituído em uma relação dialética com o social e com a história, 

sendo ao mesmo tempo único, singular e histórico” (p. 98), esses autores não negam 

a adolescência, mas apontam o fato de que ela é criada historicamente como 

representação e como fato social e psicológico. 
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Dessa forma, para Aguiar & Ozella (2008), ao elaborarmos uma definição de 

adolescência estamos atribuindo “significações (interpretando a realidade) com base 

em realidades sociais e em ‘marcas’, [...] que serão referências para a constituição 

dos sujeitos.” (p. 99) 

Aguiar, Bock & Ozella (2009) ao historiar e contextualizar a visão que a 

Psicologia tem tido sobre o adolescente ressaltam o fato de que essa visão é marcada 

pela abordagem psicanalítica, sendo identificada como uma etapa marcada por 

tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade. 

Essa visão da adolescência, segundo os autores, “constituiu uma concepção 

naturalista e universal do adolescente produzida e reproduzida pela cultural ocidental” 

(p.164), reforçada pela Psicologia tradicional por meio das várias concepções 

difundidas por seus representantes: 

• Debesse (1946) – a adolescência não é apenas uma transição 

entre a infância e a idade adulta, e sim uma fase da vida marcada 

por uma mentalidade própria com um psiquismo característico; 

• Aberastury (1980) – a adolescência é a fase da vida mais difícil do 

ser humano, constituindo-se em um momento crucial de um 

processo de desprendimento; 

• Aberusty e Knobel (1981) – condicionam toda a realidade 

biopsicossocial a circunstâncias interiores, afirmando a “síndrome 

da adolescência”;  

• Osório (1992) – apesar de chamar a atenção para o fato da crise de 

identidade do adolescente ter sentido apenas nos jovens de classes 

sociais mais privilegiadas, destaca como uma das marcas da 

adolescência a rebeldia, reafirmando, dessa maneira a questão da 

Síndrome Normal e da universalidade na concepção da 

adolescência. 

Apoiando-se em alguns autores que criticam essa postura de perceber a 

adolescência como uma etapa da vida marcada pela crise e turbulência, Aguiar, 

Bock & Ozella (2009) apontam algumas implicações que essa visão que naturaliza a 

adolescência traz:   

1. o risco de rotular de patológico o adolescente não-rebelde; 

2. o risco de minimizar algumas alterações sérias de comportamento 

do adolescente pelo fato de serem atribuídas à idade; 
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3. a ocultação e a legitimação das desigualdades presentes nas 

relações sociais, ao supor uma igualdade de oportunidades entre 

todos os adolescentes; 

4. uma desconexão e dessintonia entre compromissos teóricos e 

fatos, tendendo a uma ideologização nas conclusões dos estudos 

sobre o adolescente; 

5. uma relativização extremada, no sentido de que os estudos sobre a 

adolescência serem fundamentados em um único tipo de jovem; 

6. a marca do adultocentrismo nas concepções sobre o adolescente. 

 

 

2.2.3 A concepção sócio-histórica de adolescência / juventude 

 

Baseando-se nos pressupostos da psicologia sócio-histórica, Aguiar, Bock e 

Ozella (2009) propõem um olhar sobre a adolescência pautado em uma concepção 

na qual  

 

A adolescência deixa de ser analisada como algo abstrato, algo 
natural e em si, para ser vista como uma etapa que se desenvolve 
na sociedade, uma fase do desenvolvimento e uma etapa na história 
da humanidade. (AGUIAR, BOCK & OZELLA , 2009, p.167)   
 

 

Em nossa sociedade, a construção histórica da adolescência tem sua gênese 

na constituição das sociedades modernas, que ao necessitar adiar o ingresso do 

jovem no mercado de trabalho, cria um período de latência social. 

Esse período de latência marca a contradição básica que caracterizará a 

adolescência, pois apesar dos jovens apresentam todas as possibilidades 

cognitivas, afetivas, de trabalho e de reprodução de se inserir na vida adulta, a 

sociedade adulta lhes tira a autorização para essa inserção. 

 

 

É dessa relação e de sua vivência enquanto contradição que se 
constituirá grande parte das características que compõem a 
adolescência: a rebeldia, a moratória, a instabilidade, a busca de 
identidade e os conflitos. Alguém que está apto a fazer muitas 
coisas da vida adulta e que não tem autorização para isso é alguém 



 23 

que deixa de experimentar suas possibilidades na realidade social, 
podendo mesmo se ver como onipotente, pois também não testa 
seus limites e impossibilidades. (AGUIAR, BOCK & OZELLA, 2009, 
p. 170) 
 

Dessa forma, a compreensão da adolescência como uma construção histórica 

permite perceber as características dos adolescentes como constituídas tanto pelas 

relações sociais, quanto pela cultura e não como características naturais que 

desabrocham com o próprio desenvolvimento, ou seja, a adolescência passa a ser 

entendida como um fato culturalmente significado. 

 

[...] o jovem não é algo “por natureza”. Como parceiro social, está 
ali. Com suas características, que são interpretadas nessas 
relações; tem, então, o modelo para sua construção pessoal. 
Construídas as significações sociais, os jovens têm então a 
referência para a construção de sua identidade e os elementos para 
a conversão do social em individual. (IDEM, 2009, p.168-169) 

 

 

 

2.3 Desigualdade social 

Bock (2009) afirma que não podemos falar da subjetividade humana sem 

falarmos das condições objetivas em que esse humano vive, pois “a compreensão 

do mundo “interior” exige a compreensão do “mundo exterior”.   

 

 

2.3.1 Desigualdade social no Brasil 

O Brasil ocupa a 11ª posição entre os países que apresentam os maiores 

índices de desigualdade social, segundo dados do relatório do PNUD1, que 

apresenta o Brasil com um índice de 0,57 no coeficiente de Gini2. 

 Esse mesmo relatório aponta o Brasil na 70ª posição no ranking dos países 

com desenvolvimento humano elevado, apresentando um valor do IDH3 de 0,800. O 

                                                 
1
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Relatório 2007/2008 

 
2 O coeficiente de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é 
nula). 
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IDH do Brasil é considerado de médio para alto, pois o país vem apresentando bons 

resultados econômicos, embora ainda apresente deficiências no sistema 

educacional. Porém, a expectativa de vida tem aumentado, colaborando para a 

elevação do IDH. 

 Nesse mesmo relatório, se analisarmos os dados relativos ao IPH4 em áreas 

em via de desenvolvimento, verificamos que o Brasil ocupa a 23ª posição, dentro de 

um grupo de 108 países, apresentando um índice de 9,7%. 

 Esses índices corroboram a afirmação de Barros, Henriques & Mendonça 

(2000) de que “o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres” 

(p.21). Esses autores acreditam que os elevados níveis de pobreza que afligem a 

sociedade brasileira encontram seu principal determinante na estrutura de uma 

desigualdade perversa na distribuição da renda e das oportunidades de inclusão 

econômica e social.  

 Medeiros (2005) também aponta que essa desigualdade é alta e acrescenta 

que ela é estável e estrutural. 

 

A desigualdade no Brasil não só é alta, como também 
extremamente estável, uma indicação clara de que o problema não 
é circunstancial, mas uma característica da estrutura da sociedade 
brasileira que vem marcando sua história nas últimas décadas. 
(MEDEIROS, 2005, p.47) 

 

 No Brasil, a desigualdade de renda adquire uma tonalidade hierárquica em 

relação aos espaços sociais, produzindo conotações de superioridade e 

inferioridade, naturalizando os múltiplos sentidos da desigualdade, refletindo nas 

diversas esferas da vida social.  Esses reflexos são percebidos na estrutura das 

relações que se estabelecem nos níveis intra e interpessoais, produzindo, em 
                                                                                                                                                         

3 O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que serve de comparação entre os países, com objetivo de medir o 
grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. Este índice é calculado com base em dados 
econômicos e sociais. O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). No cálculo do 
IDH são computados os seguintes fatores: educação (taxas de alfabetização e escolarização), longevidade (expectativa de 
vida da população) e renda (PIB per capita).  

4
 O IPH (Índice de Pobreza Humana) pondera 3 variáveis: curta duração da vida (o percentual da população, em cada país, 

cuja expectativa de vida não atinge os 40 anos); falta de educação elementar (o percentual da população analfabeta); e falta de 
acesso aos recursos públicos e privados (medida como uma percentagem composta das pessoas com falta de acesso aos 
serviços de saúde, água potável e nutrição razoável). Sem tais oportunidades básicas, muitas escolhas de vida estão limitadas. 
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sociedades periféricas como a nossa, a existência de redes invisíveis e objetivas 

que desqualificam os indivíduos e grupos sociais precarizados como subprodutores 

e subcidadãos, tendo como consequência a formação de uma “ralé estrutural”. 

(Souza, 2006) 

  

 Para Gonçalves Filho (2007), o fenômeno da desigualdade social torna 

manifesta a dominação, bem como remete à ideia de uma igualdade que falta. Uma 

igualdade que foi recusada. Recusada no direito do sujeito agir, falar, tomar parte 

nas iniciativas e decisões. No fenômeno da desigualdade social, quando as 

condições vivenciadas pelos dominados são persistentes, ligadas ao interesse e 

desejo dos grupos dominadores, a igualdade é recusada e a dominação afirmada, 

gerando no ser dominado um sentimento de humilhação, em que a melancolia se 

impõe e a vergonha se torna crônica. Dessa forma, a desigualdade social torna-se 

uma condição política, por representar não apenas males que duram muito e são 

coletivos, mas, principalmente, por se ligarem  

 

[...] ao interesse e desejo de gente e grupos soberbos para quem eu 
e meu grupo parecemos contar como inferiores, quando famintos, 
mas também quando saciados, quando sem casa, mas também 
quando moradores, quando desempregados, mas também quando 
ocupados, quando doentes e quando curados, quando sem escolas 
e quando nela matriculados; quando pobres e quando remediados 
ou abastados, quando negros, índios, migrantes, quando mulheres, 
quando homossexuais ou bissexuais. (IDEM, p. 212-213) 

 

 

2.3.2 Percepção da população brasileira sobre a desigualdade social 

Scalon (2004) aponta o fato de que, apesar da construção de vários 

indicadores que demonstram as dimensões objetivas da desigualdade social 

brasileira tanto referente às características adquiridas5 da população, quanto 

referente às suas características atribuídas6, poucos estudos abordam a percepção 

dessa população sobre as desigualdades existentes no país. 

                                                 
5 Exemplos de características adquiridas: renda, ocupação, escolaridade. 
6 Exemplos de características atribuídas: sexo, cor/raça, idade. 
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Na tentativa de sanar essa lacuna na compreensão do fenômeno da 

desigualdade social, Scalon (2004), a partir dos dados relativos ao survey sobre 

percepção de desigualdades desenvolvido no âmbito do Instituto Virtual “Estado 

Social da Nação: Brasil e Rio de Janeiro” apresenta um “panorama das atitudes e 

opiniões dos brasileiros diante das desigualdades sociais” (p.180),  

As análise de Scalon (2004) apontam que: 

• 96% dos entrevistados percebem que há uma grande disparidade 

de renda entre a população; 

• 80% dos entrevistados percebem a estrutura social brasileira 

dividida entre uma pequena elite que ocupa as posições do topo de 

uma hierarquia social, e a grande massa da população ocupa a 

base dessa hierarquia; 

• 80,3% dos entrevistados idealizam uma estrutural social para a 

sociedade brasileira bem distante da estrutura que percebem ser a 

real., ou seja, uma sociedade composta por uma maioria de classe 

média ou então uma sociedade com muitas pessoas próximas às 

posições do topo de uma hierarquia social; 

• 78% dos entrevistados percebem-se enquanto integrantes dos três 

últimos estratos de uma sociedade hierarquizada em sete níveis 

sociais. 

• 57% dos entrevistados acreditam na possibilidade de ascensão 

social, porém essa crença não revela uma ascensão radical, e sim 

a uma ascensão mais restrita a uma mobilidade de curta distância;  

• para os entrevistados, os fatores que mais influem na mobilidade 

social são: sorte (76%), qualificação profissional (56%), redes 

sociais (52,3%), esforço (39,8%), origem na elite (39%); 

• 60% dos entrevistados percebem a presença de conflitos sociais na 

sociedade brasileira. Os conflitos sociais percebidos como mais 

fortes são os conflitos entre patrões e trabalhadores (60,7%) e entre 

pobres e ricos (58,6%). Os conflitos raciais são percebidos como 
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fortes por 55,5% dos entrevistados e os conflitos intergeracionais 

por apenas 38,8% dos entrevistados; 

• 62% dos entrevistados atribuem ao governo (vontade política) a 

responsabilidade para acabar com as desigualdades e 12% 

atribuem essa responsabilidade os deputados e senadores; 

• apenas 36% dos entrevistados apontam um, dentre 07 opções de 

partidos políticos apresentados, como comprometido com o fim das 

desigualdades sociais; 

• apesar de 67% dos entrevistados concordarem que a persistência 

da desigualdade se deve ao fato de as pessoas não se unirem para 

a acabar com ela, apenas 4% se vêem como atores capazes de 

operar alguma mudança nesse cenário. 

A partir desse quadro, Scalon (2004) conclui que os brasileiros têm uma 

percepção bem clara das desigualdades existentes no país e também um grande 

desejo de mudança desta situação. Porém, aliado a esse desejo “está um enorme 

desalento sobre o papel dos atores sociais neste processo.” (p.32)  

 

2.3.3 Percepção da elite brasileira sobre a desigualdade social 

Apoiada tanto em dados de survey quanto na realização de entrevistas em 

profundidade, bem como na análise de material divulgado pela imprensa, Reis 

(2004) compara as percepções da elite brasileira sobre a desigualdade com a da 

sociedade como um todo. 

Para Reis (2004), examinar o grau de conformidade entre as culturas políticas 

da elite e do povo é relevante no sentido de “lançar luz sobre as bases possíveis 

para uma ampla coalizão, visando implementar políticas distributivas”. (p.44) 

Reis (2004) reforça que:  

 

A partir do reconhecimento de que as elites ocupam posições 
estratégicas, controlam recursos, têm papel central nas escolhas de 
políticas públicas, etc.. pareceu-me necessário investigar que noção 
de igualdade elas sustentam, como a justificam, que padrão de 
distribuição elas consideram justo ou aceitável, etc. A importância de 
uma análise desse tipo decorre, sobretudo, do fato de que tais 
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percepções, sejam elas cognitivas ou normativas, informam sobre 
os limites e possibilidades da política social em uma dada 
sociedade. (p. 42-43) 

 

Em relação às percepções das elites sobre a pobreza e a desigualdade, Reis 

(2004) aponta que: 

• para a elite, pobreza e desigualdade costumam ser vistas como 

noções que não se desvinculam. 

•  Para 23,4% dos entrevistados pobreza e desigualdade são 

percebidas como problemas de grande relevância para a  

sociedade brasileira, ocupando o 2ª lugar na lista dos principais 

obstáculos à democracia no Brasil; 

• o primeiro obstáculo à democracia no país, segundo a elite, é o 

baixo nível educacional da população – 24,1% dos entrevistados;  

• pobreza e desigualdade ocupam o 3º lugar na lista dos principais 

problemas nacionais na opinião de 14,3% dos entrevistados, 

superadas apenas pela inflação (17,5%)  e educação e saúde 

(15,9%); 

• a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades aparecem 

novamente em 3º lugar, na lista dos principais objetivos nacionais a 

médio prazo – 17,6% dos entrevistados; 

• melhorar os níveis educacionais (23,0%) e reduzir o tamanho do 

Estado (18,2%) aparecem em 1º e 2º lugares na lista de objetivos 

nacionais a médio prazo; 

• a educação é considerada o elemento chave na explicação dos 

elevados níveis de desigualdade social, sendo considerada como o 

recurso privilegiado para assegurar igualdade de oportunidades por 

ser uma estratégia que não penaliza setores ou classes em 

especial;  

• a elite repudia as ações e discriminação positiva para compensar 

segmentos sociais discriminados por acreditarem na igualdade de 

oportunidades. As ações afirmativas, na opinião da elite, legitimam 
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o princípio da desigualdade por manipularem e distorcerem 

oportunidades; 

• diferentemente de outras elites nacionais, que destacam  a 

educação como um mecanismo de conscientização política, a elite 

brasileira enfatiza a educação como ferramenta de capacitação 

para o mercado, como meio de mobilidade social via ocupação; 

• as elites tendem a atribuir exclusivamente ao governo a 

responsabilidade de investir na educação, sem precisar 

sobrecarregar ainda mais os que já pagam impostos excessivos; 

• a violência, a criminalidade e a insegurança aparecem em 1º lugar 

para a elite, quando solicitada a listar as piores consequências da 

pobreza nas grandes cidades; 

• Não há um senso de compromisso amplamente disseminado entre 

a elite como também responsável pelo enfrentamento da pobreza e 

das desigualdades. Para as elites, cabe ao Estado a 

responsabilidade primordial pelo combate à pobreza e à 

desigualdade; 

• A elite responsabiliza o governo pelo fracasso das políticas sociais, 

devido ao mau planejamento e execução (29,3%) das mesmas, à 

falta de vontade política/baixa prioridade (18,8%) e ao uso político 

e/ou pessoas dessas políticas (12,7%); 

• Para as elites, as políticas prioritárias no combate à desigualdade 

deveriam promover a reforma agrária (31,1%), aumentar a 

eficiência dos serviços públicos (16,4%); controlar o crescimento da 

população (13,4%), desregulamentar a economia (10,2%), tornar a 

tributação da renda mais progressiva (9,5%), expandir os gastos 

sociais (8,5%), implementar a participação dos trabalhadores nos 

lucros (8,2%) e taxar a riqueza (2,6%) 

Ao comparar a visão da elite com a da população brasileira, Reis (2004) 

aponta que ambas convergem na atribuição de responsabilidade ao poder público 

no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, cabendo ao Estado atuar nesse 
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enfrentamento por meio de políticas que melhorem a oferta dos serviços públicos e 

promovam a reforma agrária. 

Em relação às divergências nas visões da elite e do povo, Reis (2004) aponta 

como a mais significativa a postura diante da educação. Se para a elite a educação 

se constitui a melhor maneira de gerar igualdade de oportunidades, para o povo 

brasileiro essa crença não se mostra verdadeira. 

Reis (2004) conclui que para avançar no esforço de verificar se é possível “se 

falar de um código cultural amplamente compartilhado sobre a desigualdade no 

Brasil, ou se seria mais adequado concluir que existem subculturas paralelas, serão 

necessárias novas análises e comparações”.(p.72)  

  

 

2.4.   Desigualdade educacional no Brasil 

Os índices relativos à escolarização da população são um dos indicadores 

que evidenciam a desigualdade social no Brasil, conforme é apontada no documento 

intitulado “As Desigualdades na Escolarização no Brasil”, Relatório de Observação 

n° 3, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgado em junho de 

2009. 

O nível de escolaridade da população brasileira é baixo e desigual, 
persistindo como o macro-problema educacional brasileiro, resultante dos 
problemas existentes nos diferentes níveis de ensino e da persistência dos 
elevados índices de analfabetismo (p.23).  

 

 Esse relatório também ressalta que a lentidão na evolução da média de anos 

de estudos dos brasileiros, que no período de 2005 a 2007 foi de 0,3 anos,  

[...] reflete a persistência do analfabetismo e dos problemas de acesso e 
sucesso na educação infantil, básica e superior, assim como a manutenção 
das desigualdades entre as macrorregiões; entre a população rural e 
urbana, entre pobres e ricos, e entre os brancos e os pretos e pardos. 
(p.23) 
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 Segundo dados da PNAD7/2007, o Brasil ainda apresenta um contingente de 

14,1 milhões de pessoas analfabetas, o que representa uma taxa de 10% na 

população de 15 anos ou mais. Outro dado relevante apontado pela PNAD, que 

evidencia as desigualdades educacionais, é a grande diferença dos índices de 

analfabetismo entre grupos da população, conforme a renda familiar per capita. No 

conjunto da população que vive com até meio salário mínimo de rendimento familiar 

per capita, cerca de 20% é analfabeta, enquanto que nas classes de rendimentos 

superiores a dois salários mínimos, encontra-se apenas 1,4% de analfabetos. 

 A taxa de analfabetismo funcional8 apontada pela PNAD é de 21,7%, o que 

representa cerca de 30 milhões de pessoas. No setor rural, essa taxa é mais que o 

dobro da apurada no setor urbano: 42,9% contra 17,8%. De todas as regiões, o 

Nordeste é a que apresenta a maior taxa de analfabetismo funcional, com uma 

média de 33,5%, sendo que na área rural da região, o percentual chega a 53,2%. 

 A defasagem idade/série, indicador utilizado para analisar o fluxo escolar, é 

outro dado que aponta o nível de desigualdade na escolarização brasileira. Em 

2007, a proporção dos estudantes do ensino fundamental com duração de oito anos, 

com idade superior à recomendada para cada série, em até dois anos, segundo a 

série de ensino frequentada, era de 27,5%. Sendo que as taxas mais elevadas 

foram encontradas nas regiões Norte e Nordeste, consideradas as mais pobres do 

país, com taxas de 35,4% e 38,8% respectivamente.   

 Apesar do crescimento da frequência à escola por crianças e adolescentes, 

no período entre 2002 e 2007, a taxa de frequência líquida9 entre os adolescentes 

de 15 a 17 anos é de 48%. Se compararmos essa taxa entre os quintos mais ricos e 

pobres da população, notamos uma situação muito desfavorável para aqueles 

adolescentes que estão situados no primeiro quinto da distribuição de renda, com 

uma frequência líquida de 28,2%, enquanto a taxa apresentada pelos adolescentes 

situados no último quinto é de 77%. 

 Segundo a estrutura do nosso sistema educacional (considerando os Ensinos 

Fundamental e Médio com durações respectivas de oito e três anos), um jovem de 

                                                 
7
 Os dados da PNAD/2007 – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – são apresentados no relatório Síntese de 

indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2008, elaborado pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 
8 Taxa criada pela UNESCO, que considera o percentual da população de 15 anos ou mais de idade com menos de 4 anos 
completos de estudo. 
9
 Reflete a adequação idade/nível de ensino cursado. 
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17 anos deveria ter, no mínimo, 11 anos de estudos completos. Apesar da média de 

anos de estudo da população brasileira ter melhorado nos últimos 10 anos, como já 

citado anteriormente, esse crescimento ainda aponta níveis insatisfatórios se 

considerarmos que a média de anos de estudos das crianças e jovens de 10, 14 e 

17 anos de idade é de 2,5; 5,8 e 7,9 anos de estudos, respectivamente. 

 Se fizermos um recorte no conjunto da população brasileira de 15 anos ou 

mais de idade, constataremos que, apesar do aumento de 1,5 anos na média da 

escolarização nessa faixa etária em relação a 1997, os ganhos na escolaridade 

média da população têm sido indiscutivelmente lentos. Mais marcante ainda fica a 

desigualdade, se analisarmos as diferenças entre as áreas urbana e rural, onde a 

média de anos de estudos para o setor rural é de apenas 4,5 anos, enquanto que 

para o setor urbano é de 7,8 anos de estudos. 

 Se a análise recai sobre os jovens entre 18 e 24 anos de idade, faixa etária 

em que a população deveria estar cursando a universidade, os dados da PNAD 

apontam que apenas 30,9% informaram que frequentavam esse nível de 

escolaridade. Dos jovens dessa faixa etária, 57,6% estavam cursando os ensinos 

fundamental e médio ou outros (que compreende pré-vestibular, supletivo e 

alfabetização de adultos) e 42,4% estavam cursando graduação ou pós-graduação. 

Apesar do crescimento da escolarização dessa faixa etária, em relação a 1997, em 

que essa taxa era de apenas 21,5%, tal crescimento ainda não expressa o nível 

ideal de escolarização da população brasileira.  

 

2.4.1.  A escolarização das elites  

 

Almeida & Nogueira (2003) ao apontarem a escassez de estudos sobre as 

camadas privilegiadas, especialmente para a escassez dos estudos científicos sobre 

os processos e modos de escolarização dos jovens pertencentes aos meios sociais 

mais favorecidos, afirmam que  

 

[...] o lugar discreto ocupado por esses estudos, tanto no Brasil 
como no exterior, deve-se, em grande parte, ao fato de que, por 
razões legítimas e mesmo compreensíveis, a predileção dos 
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cientistas sociais recaiu, até muito recentemente, sobre a 
escolaridade das camadas populares, deixando na penumbra a 
escolarização das elites. (ALMEIDA & NOGUEIRA, 2003, p.7) 

 

No entanto, como afirmam as autoras, é por meio de estudos sobre a 

escolarização dessas camadas mais privilegiadas da população que aprendemos 

como são formados os jovens para quem estão reservadas as mais altas posições 

sociais, como esses jovens aprendem a administrar relações e como convertem 

diferenças sociais em diferenças de estilo de vida. Ou seja, os estudos sobre a 

escolarização/formação desses jovens possibilitam uma “análise dos modos de 

constituição do sentimento de diferença com relação aos outros.” (ALMEIDA & 

NOGUEIRA, 2003, p.7) 

Outro aspecto importante que os estudos sobre a escolarização das elites 

poderá proporcionar é a melhor compreensão do funcionamento dos sistemas de 

ensino na sociedade brasileira, mais especificamente a forma como são produzidos 

os critérios de excelência escolar utilizados para julgar o conjunto de alunos, 

tornando-se, dessa forma, a temática da escolarização das elites fundamental para a 

compreensão dos processos de construção social das desigualdades educativas. 

(ALMEIDA e NOGUEIRA, 2003) 

A escolarização das elites emergiu como temática de pesquisa no Brasil, 

muito recentemente, fortemente influenciada pelos estudos realizados na França 

pelo sociólogo Pierre Bourdieu, que se notabiliza pela diminuição que promove do 

peso do fator econômico, comparativamente ao cultural, na explicação das 

desigualdades escolares. 

Para Bourdieu,  o capital cultural constitui o elemento da bagagem familiar 

que teria o maior impacto na definição do destino escolar, facilitando a 

aprendizagem dos conteúdos e códigos que a escola veicula e sanciona, bem como 

propiciando melhor desempenho nos processos formais e informais de avaliação 

realizados pela escola. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009) 

Outro fator relacionado ao capital cultural que teria, segundo Bourdieu, um 

impacto na definição do destino escolar dos alunos é o capital de informações sobre 

a estrutura e modos de funcionamento do sistema de ensino, ou seja, “da 

compreensão que se tenha das hierarquias mais ou menos sutis que se distinguem 
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as ramificações escolares do ponto de vista de sua qualidade acadêmica, prestígio 

social e retorno financeiro”. (IDEM, 2009, p.53) 

Entre os trabalhos publicados sobre a temática da escolarização das elites, 

podemos destacar a coletânea A Escolarização das Elites – um panorama 

internacional de pesquisa, organizada por Ana Maria F. Almeida e Maria Alice 

Nogueira (2003), bem como os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em 

Sociologia da Educação10 (SOCED) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, coordenados por Zaia Brandão. 

Catanni & Kieling (2007), ao analisarem os estudos sobre a temática da 

escolarização das elites, destacam uma subdivisão do tema, conforme proposto por 

Almeida e Nogueira na coletânea citada: estudos sobre as escolas propriamente 

ditas, ou seja, as instituições e seus modos de escolarização; estudos sobre as 

estratégias de socialização de frações das classes privilegiadas e dos ricos, 

estratégias essas envolvendo marginalmente a escola. Esses autores acrescentam 

uma terceira subddivisão: estudos que abarcam o padrão cultural diferenciado 

dessas classes, voltado mais para consumo supérfluo do que para investimentos 

nas formações artística e cultural universal. 

Esses estudos apontam para questões como: 

• a importância da escola como um ambiente propício para a 

construção de redes de relações e influências, fortalecendo-se 

amizades, possibilidades de futuros matrimônios, bem como a 

aprendizagem de modos de gestão das relações interpessoais, 

evidenciando, portanto, uma grande eficiência do papel de 

inculcação de disposições ligadas a grupos específicos exercido 

pelas instituições privadas de alto nível que atendem às elites; 

• a relativização da escola como meio de manutenção do status 

social adquirido, principalmente para os grupos privilegiados 

economicamente (classe empresarial). Ou seja, esse grupo 

estabelece uma relação instrumental com a escola, privilegiando a 

inserção dos jovens herdeiros no mundo do trabalho, mais do que 

no mundo escolar; 

                                                 
10

 http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/soced.php?strSecao=index 
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• a internacionalização dos estudos por meio de estratégias 

envolvendo viagens e intercâmbios ao exterior, bem como os 

estudos realizados em escolas internacionais utilizadas pelas elites 

como uma estratégia de distinção;  

• o peso que os fatores intraescolares têm para a constituição da 

imagem de qualidade das instituições que atendem às elites 

(círculo virtuoso); 

• o forte senso de pertencimento dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional nessas instituições, que ligam várias gerações de 

alunos e docentes, considerado um fator concorrente para a 

imagem de prestígio construída pelas instituições que atendem às 

elites. 

A seguir, serão abordados tanto os estudos relacionados sobre as instituições 

e seus modos de escolarização, bem como os estudos que envolvem as estratégias 

de socialização. Também serão destacados os estudos realizados pelo SOCED. 

 

2.4.1.1 Estudos sobre as instituições e seus modos de escolarização 

No Brasil, já foram realizados alguns estudos sobre as instituições e seus 

modos de escolarização. Dentre esses estudos podemos citar os trabalhos de 

Almeida (1999; 2002; 2003), Bittencourt (2003), Cantuaria (2000; 2005), Perosa 

(2005),  

Almeida (1999) discute as relações entre escolarização e estratificação social. 

Tendo como referência a experiência de escolarização de jovens paulistanos 

pertencentes à alta classe média e à burguesia ilustrada, a pesquisadora tomou 

como objeto de estudo o espaço escolar considerado de alta qualidade na cidade de 

São Paulo. Analisou a estrutura do currículo e a organização do trabalho escolar, as 

características sociais e acadêmicas dos professores e alunos e as práticas culturais 

e escolares dos alunos de três colégios privados, sendo dois confessionais e um 

leigo. Como salienta a pesquisadora, a análise realizada referiu-se aos grupos 

dirigentes que utilizam, de forma mais intensiva, a via escolar como instrumento de 

inserção e diferenciação social. Almeida (1999) considera o alto índice de 

concordância entre tipos de famílias e tipos de escolas um dos traços principais das 
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escolas privadas consideradas de alto nível, não sendo por acaso a associação 

estreita entre a história dos colégios pesquisados e dos grupos familiares por eles 

atendidos. 

 

Na relação que une essas famílias e esses estilos de ensino, tudo 
se passa como se cada colégio tivesse sido especialmente 
encomendado para resolver os problemas de diferenciação que as 
primeiras se colocavam em momentos específicos de sua história. 
(ALMEIDA, 1999, p. 272) 

 

Para os jovens dessas camadas sociais, a escola representa um importante 

espaço de organização das experiências de autonomia em relação à família. O mais 

significativo na vida escolar desses jovens acontece nos corredores da escola, nos 

encontros depois das aulas, nas viagens organizadas pela instituição, ou seja, a 

participação nas atividades propostas a partir da escola, como demonstrado pela 

autora em suas pesquisas. Essas atividades conduzem à interiorização dos 

princípios de organização desses espaços, bem como propiciam a construção de 

redes de influência, de amizades e de matrimônios, como também à aprendizagem 

de gestão das relações interpessoais. 

Outro aspecto ressaltado por Almeida (1999) em suas pesquisas é a 

importância atribuída ao contato com a tradição cultural ocidental no ensino 

ministrado pelos colégios, apesar de haver uma distinção, entre os diferentes 

colégios, na maneira como é proposta a relação com essa tradição cultural. 

 

Nos casos estudados, ela variou entre uma primeira proposta que 
colocava os alunos como produtores a partir da tradição, uma 
segunda que os incitava a se apropriar da tradição enquanto 
usuários e, finalmente, uma terceira que os ensinava a se submeter 
a essa tradição e a aceitar os seus critérios de validade. (IDEM, 
1999, p.274) 

 

Essas diversas propostas de relação com a tradição cultural exercem, 

segundo Almeida (1999), um papel diferenciador entre os grupos, contribuindo para 

a interiorização de disposições que definem o espaço do provável em termos de 

estilos de vida e maneira de se ver no mundo para cada um desses grupos. 
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Procurando identificar se a passagem pelo sistema escolar produz efeitos 

sociais duráveis, tanto no que se refere às escolhas profissionais, como no que diz 

respeito à constituição de uma determinada maneira de se ver no mundo em relação 

aos outros, Perosa (2005) analisou o caso de três escolas confessionais femininas 

na capital paulistana, identificando e relacionando a inserção dessas escolas na 

cidade, o público que recebiam e as características de socialização escolar de cada 

uma delas. 

Corroborando com as conclusões dos estudos de Almeida (1999; 2002; 

2003), Perosa (2005), a partir dos dados coletados em sua pesquisa, conclui que há 

uma forte correspondência entre as características da socialização escolar, as 

características morfológicas das famílias e as escolhas profissionais e pessoais do 

grupo de 82 ex-alunas, egressas das três instituições pesquisadas. Seu estudo 

demonstra como as famílias de alta renda utilizam-se da escola privada, delegando 

a essas instituições a incumbência de reforçar a educação recebida no seio familiar, 

resultando em uma experiência educacional homogênea, produzindo os efeitos do 

que a autora denominou de uma educação total. Educação essa, que 

 

[...] além de garantir a aprendizagem do saber escolar necessário 
para a aprovação em exames e concursos seletivos, estas escolas 
produzem efeitos ainda mais profundos na medida que reforçam os 
códigos, as maneiras de pensar e de ser, presentes no universo 
familiar [sem jamais contrariá-los]. (PEROSA, 2005, p.240) 

 

Assim como Almeida (1999; 2002; 2003), Perosa (2005) também conclui em 

seus estudos que a passagem pela escola produz efeitos sociais decisivos na 

elaboração de um universo de futuros possíveis em seus ex-alunos 

 

[...] na medida em que cada estabelecimento de ensino mostrou-se 
em condições de contribuir para a interiorização de disposições 
psicológicas, morais e intelectuais específicas que estavam na base 
da construção de uma determinada maneira de se ver no mundo, 
tanto no que diz respeito à esfera profissional como no que se refere 
às pressões da vida familiar. (PEROSA, 2005, p.206) 

 

Também o estudo realizado por Bittencourt (2003) toma como referência a 

relação entre Escola, Igreja Católica e Família na formação de moças da elite 
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paulistana.  A autora procura compreender aspectos do projeto educativo que 

permanecem enraizados em duas escolas centenárias no interior paulista: o Colégio 

Progresso Campineiro e o Colégio Progresso Araraquarense, por meio do estudo da 

biografia de personagens responsáveis por imprimir uma política específica a esses 

estabelecimentos de ensino durante a primeira metade do século XX.  

Conclui a autora que a história dos dois colégios expressa a cultura escolar 

da elite provinciana de São Paulo. Ou seja, a escolha dos professores se faz entre 

os membros da própria elite, a Igreja Católica aparece como reserva moral 

legitimada pela sociedade e a prática ou a tradição de se manter os internatos 

religiosos para a formação das moças em contraposição à formação dos rapazes 

que era realizada em um colégio público, onde a filosofia positivista predominava. 

Essa diferenciação na formação dos jovens deve-se ao fato de que a moral católica 

e a tradição das famílias oligárquicas do interior de São Paulo reservavam lugar 

especial para a família na sociedade e para a mulher na família. Outro aspecto 

ressaltado pela autora é a utilização da pedagogia do exemplo como estratégia na 

educação escolar das jovens, por meio da produção de modelos de virtude, uma 

especialidade da Igreja Católica. 

Cantuaria em sua dissertação de mestrado (2000) e na sua tese de 

doutoramento (2005) também realizou estudos sobre as instituições de ensino e 

seus modos de escolarização. Em sua dissertação de mestrado, Cantuaria (2000) 

elege como objeto de estudo o Colégio Culto à Ciência, fundado por e para as elites 

dirigentes das últimas décadas do século XIX, na cidade de Campinas. Esse colégio, 

consagrado como espaço de formação das elites dirigentes campineira, usufruiu, por 

quase um século, dos louros de seus alunos que passaram a ocupar lugar de 

destaque no cenário nacional.   

Atualmente, o colégio não se destaca mais no cenário da cidade quanto ao 

número de alunos que são bem sucedidos nos vestibulares prestigiados, nem 

quanto ao destino social de seus ex-alunos, deixando de ser um espaço desejado e 

disputado de construção de competência escolar, capaz de produzir ou reproduzir os 

elementos de diferenciação que garantem o acesso às posições mais valorizadas da 

hierarquia social. A autora credita essa mudança de prestígio às mudanças 

ocorridas na estrutura social e no espaço escolar da cidade, a partir dos anos 
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setenta, quando a escola deixa de corresponder às expectativas das famílias das 

elites dirigentes. 

 

Os fatores que concorreram para esta transformação se articulam 
de forma complexa. Ao que tudo indica, as modificações na 
estrutura social e no espaço escolar da cidade parecem ter influído 
de forma decisiva no abandono do colégio pelos grupos dirigentes. 
As palavras-chave «disciplina» e «ensino forte» que tanto 
contribuíram para a consagração da primazia secular do Colégio 
Culto à Ciência durante este século eram utilizadas nesse momento 
como indicadores de um tradicionalismo tacanho e um 
conservadorismo provinciano. 

A cidade se constituía agora polo industrial, centro de referência da 
pesquisa tecnológica e da produção de conhecimento, com suas 
duas importantes universidades. Se no início do século Campinas, 
identificada com o Estado de São Paulo buscava firmar-se frente à 
Nação, agora, já nacionalmente reconhecida, buscava projeção 
internacional. As famílias dos grupos dirigentes, tradicionais 
usuárias do colégio migram em direção a propostas educativas mais 
«modernas» apresentadas por escolas privadas que vinham de se 
instalar na cidade. (CANTUARIA, 2000, p.70) 

 

A partir do estudo da gênese do espaço de educação internacional da cidade 

de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, Cantuaria (2005), em sua tese 

de doutoramento, mostra que a valorização, por parte das elites nacionais, do 

segmento das escolas criadas por emigrantes estrangeiros, foi uma das 

consequências das transformações econômicas, sociais e culturais do século XX.  A 

grande participação de brasileiros nessas instituições foi o resultado do encontro 

bem sucedido entre as expectativas das famílias de certas frações dos grupos 

dominantes e a mobilização de segmentos sociais bastante variados para ampliação 

desse tipo de oferta escolar.  

Outro aspecto apontado pela autora nessa pesquisa é a valorização, por 

parte das elites brasileiras, das escolas vinculadas a nações associadas à imagem 

de modernidade e eficácia e, consequentemente, o declínio da procura, por parte 

das elites, de instituições cujo trabalho pedagógico é associado prioritariamente à 

tradição clássica e ao ensino humanista, como as escolas de origem francesa e 

italiana, que têm sua imagem mais vinculada à produção filosófica, literária e 

artística. 
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A variedade de demandas educacionais reflete a complexidade crescente 

desses espaços escolares implicando em adaptações constantes de um mercado 

educacional cada vez mais dinâmico. A pesquisadora cita como exemplo o 

surgimento crescente de instituições de ensino bilíngue, que priorizam a língua 

inglesa, na cidade de São Paulo, inclusive berçários e pré-escolas, para atender a 

demanda de internacionalização do ensino dos grupos médios. 

Outra demanda apontada pela pesquisadora é a criação de espaços 

transnacionais, que teriam como possível objetivo atender à formação de agentes 

competentes para se inserir no mercado globalizado, participando ativamente de 

núcleos de poder forjados globalmente, ou seja, um cidadão do mundo, que 

represente a vanguarda de uma cultura mundial.  

A pesquisa evidencia que “a escola pode ser e tem sido um dos espaços 

utilizados pelos grupos privilegiados sempre que colocados em cheque ou frente a 

situações de concorrência, nas suas estratégias de diferenciação e reprodução.” 

(CANTUÁRIA, 2005, p.152) 

  

2.4.1.2 Estudos sobre as estratégias de socialização  

Dentre os estudos sobre a temática da escolarização das elites, os trabalhos 

realizados por Nogueira (2003), Grün (2003), e Oliveira (2005) discutem a relação 

entre as socializações familiares e os processos de escolarização. 

Nogueira (2003), partindo da constatação de uma carência quase que total de 

estudos, no Brasil, sobre o papel do privilégio econômico na vida e nos destinos 

escolares dos indivíduos, realiza uma pesquisa com 25 famílias de pequenos e 

grandes empresários mineiros, com pelo menos um filho residindo no domicílio e em 

idade de realização de estudos universitários. Utiliza, como estratégia para a coleta 

de dados, duas entrevistas com cada família, uma com o jovem pesquisado e outra 

com sua mãe, sendo essas entrevistas realizadas separadamente, em geral na 

mesma data, e, na grande maioria das vezes, no próprio domicílio do entrevistado, 

baseando-se este estudo, portanto, num corpus formado de 50 entrevistas. 

A autora conclui que, de um modo geral, a trajetória verificada entre os filhos 

de empresários mantém uma relativa distância daquilo que se convencionou chamar 

de “excelência escolar”, tomando esta última em seus indicadores clássicos: fluxo, 
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velocidade, longevidade, opções, carreiras e instituições escolares, distinções 

acadêmicas. Grande parte dos jovens privilegiados do ponto de vista econômico 

parece se inserir com mais intensidade no mundo do trabalho do que no da escola, 

desenvolvendo certo desinteresse pelos estudos e uma relação com o conhecimento 

escolar do tipo “utilitarista”, onde só fazem sentido e têm valor os saberes que 

possibilitam enfrentar situações práticas do dia-a-dia. 

Quanto às estratégias familiares, a melhor forma que a autora encontrou para 

caracterizar a relação que essas famílias mantêm com o universo escolar é 

emprestada da linguagem cotidiana: “Não apostam todas as suas fichas na escola”. 

Os pais se utilizam de estratégias econômicas para salvaguardar ou elevar a 

posição do grupo familiar no espaço social. Preparam os filhos desde muito cedo 

para a sua sucessão nos negócios da família por meio da associação destes à 

empresa paterna ou à abertura de um pequeno negócio que os filhos irão gerenciar, 

concomitantemente ao período de sua formação universitária.  Também lançam mão 

de uma rede de relacionamentos sociais passíveis de serem mobilizados em 

momentos importantes do percurso escolar dos filhos: ingresso ou transferências de 

estabelecimento. 

Nogueira (2003) também aponta que a preocupação da escolha de 

estabelecimentos de ensino que propiciem a constituição de uma rede de 

sociabilidade predisposta a funcionar, no presente e no futuro, como capital social, 

faz parte da preocupação das famílias, preponderando no ato de escolha da 

instituição escolar, menos o valor “acadêmico” de um estabelecimento, e mais o seu 

valor “social”. 

Outro aspecto ressaltado por Nogueira (2003) é o ceticismo dos empresários 

quanto à eficácia social da escolarização. Este ceticismo é expresso apenas na 

esfera privada, pois, na esfera pública, a autora lembra que o discurso das elites 

empresariais brasileiras é contraditório a essa posição privada, conforme aponta 

Reis em pesquisa realizada com líderes empresariais brasileiros. Para esse grupo “a 

educação é percebida primordialmente como instrumento de mobilidade social, por 

significar maiores oportunidades no mercado” (Reis, 2000, p.150 apud Nogueira, 

2003, p.64) 

A autora conclui que essas ambiguidades, tensões e contradições 

encontradas na postura dos pais frente à escola não facilitam em nada a 
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predisposição do jovem a responder positivamente às exigências, pressupostos e 

critérios que estruturam o sistema escolar, com suas hierarquias internas e escala 

de valores. 

Outro estudo que desvela as estratégias de socialização de famílias de 

empresários foi o realizado por Grün (2003) com famílias de imigrantes armênios no 

Estado de São Paulo, que teve como objetivo chamar a atenção para a necessidade 

de se levar em conta 

 

[...] os múltiplos critérios de hierarquização social vigentes na 
sociedade brasileira, e as maneiras como o sistema escolar acaba 
sendo relativizado ou controlado na busca de opções para as 
famílias conduzirem suas estratégias de reprodução social para 
encaminhar as novas gerações em direção a destinos por elas 
desejados, ainda que considerados pouco legítimos na sociedade 
inclusiva. (GRÜN, 2003, p.74-75) 

 

Assim como os estudos de Nogueira (2003), os estudos de Grün (2005) 

também apontam para uma maior inserção dos jovens no mundo do trabalho, 

estabelecendo com a escola e o saber escolar uma relação do tipo “utilitarista”. O 

autor observou que um dos objetivos centrais dos investimentos em educação por 

essas famílias é o “desenvolvimento da capacidade do jovem em operar no circuito 

comercial de seus ancestrais ou em outro análogo, porém num nível de atuação 

mais elevado”. (GRÜN, 2005, p.66) Ou seja, nessas famílias o anseio em relação à 

educação é que esses jovens sejam instruídos nas questões práticas que possam 

aparecer no cotidiano dos negócios familiares e não nas “áridas questões teóricas”, 

como expressado por um dos entrevistados. 

Oliveira (2005), em sua dissertação de mestrado, focaliza o processo de 

escolha do estabelecimento de ensino vivenciado por famílias pertencentes às elites 

econômicas e culturais. Tendo como objeto de estudo 81 famílias cujos filhos 

estavam ingressando em uma tradicional escola confessional da rede privada, 

situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, a autora procura identificar os 

critérios e aspectos socioculturais embutidos nesse processo de escolha. 

Em relação aos critérios de escolha do estabelecimento de ensino utilizados 

pelas famílias pesquisadas, a autora destaca três: a formação humanística, a 
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excelência escolar e a distinção por meio do prestígio escolar e social. São, também, 

três os aspectos socioculturais embutidos nessa escolha, apontados pela 

pesquisadora. O primeiro aspecto é a “intensificação de transmissão da ‘herança 

escolar’ adquirida pela família” (OLIVEIRA, 2005, p.118), ou seja, os pais procuram 

garantir que os filhos perpetuem a aparente trajetória escolar de sucesso percorrida 

por eles. O segundo aspecto ressaltado é “a influência do alto capital informacional 

familiar (background) na escolha de escola” (IDEM, 2005, p.119). A aparente 

familiaridade dos pais pesquisados com o cotidiano e as regras escolares foi um 

fator decisivo para a escolha da escola, transformando o processo de escolha em 

um processo “tranquilo e rápido”, apesar da grande opção de estabelecimentos e 

serviços ofertados pelo mercado escolar. Já o terceiro aspecto sociocultural 

embutido na escolha da escola, destacado por Oliveira, é o “estabelecimento (ou 

preservação) da Rede de Relações Sociais” (IDEM, 2005, p.120). Apesar de não 

aparecerem de forma explícita nos questionários respondidos pelas famílias, a rede 

de relações e o ambiente escolar foram aspectos valorizados nas práticas de 

escolha das escolas. 

Oliveira (2005) conclui que o processo de escolha de escola como estratégia 

de distinção, no universo das famílias pesquisadas 

 

[...] é favorecido pelo capital econômico característico das elites, 
associado, sobretudo, ao alto capital cultural e informacional que 
possuem e parece funcionar, de certa forma, como uma espécie de 
consumação da distinção escolar e da posição social a ser ocupada 
por seus filhos. (OLIVEIRA, 2005, p.121) 

 

Quanto à instituição de ensino escolhida pelas famílias pesquisadas, a autora 

ressalta que, apesar do conturbado mercado escolar e das propagandas de 

divulgação dos serviços oferecidos pelas escolas, a instituição  

 

[...] garante-se na idéia de que a imagem do colégio é construída 
através dos próprios alunos, dos resultados obtidos no seu processo 
de escolarização, da hexis corporal adquirida através do habitus e 
do ethos escolar. (IDEM, 2005, p.121) 
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Em artigo publicado recentemente, Aguiar, Nogueira & Ramos (2008) 

discutem as experiências internacionais de escolarização dos jovens oriundos das 

camadas sociais favorecidas. Como afirmado pelas autoras, essas estratégias se 

inserem em uma lógica de distinção, utilizada pelas camadas médias da população, 

“que vêem na dimensão internacional do capital cultural um ingrediente 

indispensável à reconversão de seu patrimônio”. (p. 355) 

As autoras atribuem o crescimento do fenômeno da internacionalização das 

experiências escolares nos setores médios da população à intensificação das trocas 

internacionais e à relativa democratização do acesso aos meios de transporte. 

Porém, chamam a atenção para o fato de que 

 

Como sugerido por Bauman (1999), a anulação tecnológica das 
distâncias espaço-temporais tenderia a polarizar as diferentes 
condições sociais da humanidade do que a homogeneizá-las, na 
medida em que, ao proporcionar uma mobilidade sem precedentes a 
uma parcela da população mundial, agrava e aprofunda a condição 
de privação daqueles que não podem vivenciar e se beneficiar 
dessa experiência. (AGUIAR, NOGUEIRA & RAMOS, 2008, p. 357) 

 

A partir dessa constatação, as autoras apresentam algumas faces desse 

fenômeno da internacionalização das experiências escolares. O primeiro aspecto 

abordado é o crescimento numérico do fenômeno, que, embora quase não se 

dispondo de dados estatísticos nacionais sobre a questão, pode-se, a partir dos 

dados internacionais e dos poucos e incipientes dados nacionais, perceber um 

aumento nos últimos anos. Esse aumento pode ser observado tanto no ensino 

superior, o mais internacionalizado dos graus de ensino, quanto no ensino médio. 

Segundo estimativas feitas no ano de 2002, pela Brazilian Educacional Language 

Travel Association (BELTA), o número de estudantes brasileiros no exterior tenderia 

a crescer fortemente. Saindo de um patamar de 34 mil estudantes em 2003, para 71 

mil em 2006, sendo que essa estimativa abarcava os cursos de idiomas de curta 

duração, seguidos pelos programas de intercâmbio de ensino médio (high school), 

pelos programas que oferecem estágio/trabalho e, por último, pelos programas de 

nível universitário. (AGUIAR, NOGUEIRA & RAMOS, 2008) 

Outra face do fenômeno, apresentada pelas autoras, foi o destino escolhido 

pelos estudantes, constatando que  a circulação pelo exterior não apresenta um 
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caráter homogêneo, o que sinalizaria para uma variação do valor da experiência 

educacional internacional segundo o país de origem e destino. No caso brasileiro, 

pode-se perceber uma predileção dos estudantes pelos países desenvolvidos. 

Segundo Wagner (WAGNER, 1998, apud AGUIAR, NOGUEIRA & RAMOS, 2008) 

essa predileção teria sua explicação na relação simbólica desigual existente entre as 

nações.  

O terceiro aspecto do fenômeno, apresentado pelas autoras, diz respeito ao 

idioma do país de destino, ressaltando que, apesar dos idiomas apresentarem-se 

equivalentes, segundo os linguistas, essa equivalência não é percebida no plano 

social, sendo atribuídos valores distintos a línguas distintas, havendo uma forte 

hierarquia social entre elas, proporcionando diferentes rentabilidades material e 

simbólica aos seus detentores. 

Entre os estudantes brasileiros, pode-se observar uma grande procura pelos 

países anglofônicos, sendo a aprendizagem da língua inglesa apontada pelos pais 

como uma das vantagens de uma educação internacional.  

A forma de aquisição de uma a língua estrangeira é também outro fator que 

justifica a crescente utilização pelas famílias, especialmente no segmento do ensino 

médio, dessa estratégia de escolarização. As autoras mencionam os estudos de 

Nogueira (2006), que ao entrevistar famílias cujos filhos estudaram fora do Brasil, 

constatou, no discurso dos pais, uma forte ênfase nas supostas vantagens dessa 

aprendizagem “por imersão”, destacando dois grandes benefícios dessa estratégia: 

propiciar uma assimilação mais ampla do contexto cultural do país e proporcionar a 

excelência no plano da oralidade.  

 

Assim, por suposto, aqueles que beneficiaram da oportunidade de 
aprender/praticar uma língua in loco acabam por se distinguir 
daqueles que não puderam senão aprendê-la em seu próprio país 
de origem, de maneira escolar, formal (livresca) e, portanto, 
imperfeita. A imersão lingüística estabelece assim uma clivagem 
entre uns e outros. (AGUIAR, NOGUEIRA & RAMOS, 2008, p.365-
366) 

 

Aguiar, Nogueira & Ramos (2008) também apresentam algumas 

“contribuições e pistas de análises” que as pesquisas de Nogueira (1998, 2004 e 
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2006), Prado (2002), Aguiar (2007) e Ramos (2007), desenvolvidas no Observatório 

Sociológico Família-Escola11 (OSFE), da FAE/UFMG, vêm produzindo, a partir de 

interrogação direta de famílias brasileiras que se utilizam dessas práticas de 

escolarização.  

Essas autoras concluem que os resultados da pesquisa nacional apontam 

para uma forte expansão da demanda por esse bem cultural, bem como a urgência 

com que vem sendo perseguido pelas camadas médias da população, o que se 

justifica pelas características de estilo de vida desse grupo social. De maneira 

especial pela importância em seus investimentos no mercado escolar, como 

consequência de manutenção de seu lugar assegurado nas estruturas sociais com 

base em suas credenciais escolares, ou seja, formação e diploma. O 

cosmopolitismo é apresentado pelas autoras como uma tendência presente nas 

estratégias de escolarização de que lançam mão as famílias brasileiras que 

“percebem, nessa oportunidade de reconversão/atualização de seu patrimônio 

cultural, boas chances de manutenção ou incremento da posição social de relativo 

privilégio que ocupam.” (IDEM, p.370-371) 

Contudo, alertam que a compreensão dessas práticas de busca pelo 

internacional requer ainda que se leve em conta o fenômeno derivado do 

acirramento da concorrência entre os grupos sociais pela posse do capital escolar e 

cultural, detectado por Bourdieu. Quanto maior for o crescimento da taxa de 

escolarização e acesso da população aos níveis mais elevados do sistema de 

ensino, maior será a desvalorização dos certificados escolares, impulsionando as 

camadas privilegiadas em direção a níveis cada vez mais altos desse sistema, ou 

seja, em direção a instituições, ramos de ensino ou tipos de escolarização mais 

seletivos ou mais raros, como escolas internacionais ou bilíngues, estudos no 

exterior ou estabelecimentos de excelência, dos quais procurarão deter a 

exclusividade.  

 

Desse modo, as distâncias que separam os diferentes grupos 
sociais, em termos culturais e escolares, manter-se-iam e 
reconstituir-se-iam permanentemente, embora em patamares cada 
vez mais altos. De tal forma que a ampliação do acesso à escola (e 
mesmo a probabilidade de sucesso escolar) dos grupos mais 

                                                 
11 http://www.fae.ufmg.br/osfe/ 



 47 

despossuídos tenderia a ser acompanhada por modificações 
quantitativas e qualitativas na escolarização dos favorecidos. (IDEM, 
2008, p.371) 

 

 

Aguiar, Nogueira & Ramos (2008) levantam a hipótese de que a 

internacionalização das escolaridades é dominada por uma lógica de distinção, 

estabelecendo uma clivagem entre os que se beneficiam dos estudos internacionais 

e os que se limitam a recursos nacionais. 

  

2.4.1.3 Os trabalhos do SOCED  

O SOCED, Grupo de Pesquisa em Sociologia da Educação da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenado por Zaia Brandão, desde 2001 

investiga processos de produção da qualidade de ensino em escolas de prestígio na 

cidade do Rio de Janeiro. Como explicita a coordenadora do grupo: 

 

A equipe da pesquisa, ao definir como seu objeto de estudo de 
pesquisa as “elites escolares”, o fez na perspectiva relacional e a 
partir das representações sociais – reafirmadas e consagradas pela 
mídia – sobre as melhores escolas. (BRANDÃO, p.15, 2007) 

 

Articulando abordagens quantitativas e qualitativas, o SOCED toma como 

escopo teórico a obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que ao procurar 

contrapor as formas tanto objetivista, quanto subjetivista, de entender a realidade 

social, propõe uma teoria da prática centrada no conceito de habitus. Entendendo, 

dessa forma, que a estrutura social conduziria as ações individuais e tenderia a se 

reproduzir por meio delas, mas, de uma maneira não rígida, direta ou mecânica. 

Pelo acúmulo histórico de experiências de êxito e de fracasso, os grupos 

sociais constroem um conhecimento prático, que não é plenamente consciente, 

relativo ao que é possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da 

realidade social concreta na qual eles agem, e sobre as formas mais adequadas de 

fazê-lo, internalizando suas chances de acesso a esse ou àquele bem, material ou 

simbólico, numa dinâmica transmutação de condições objetivas em esperanças 

subjetivas. 
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Na ótica de Bourdieu, no decorrer do tempo, por um processo não 
deliberado de ajustamento entre investimentos e condições objetivas 
de ação, as estratégias mais adequadas, mais viáveis, seriam 
adotadas pelos grupos e incorporadas pelos sujeitos como parte do 
seu habitus. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p.54) 

  

Brandão (2008) realiza um “balanço” do resultado do conjunto de pesquisas 

realizadas nos últimos cinco anos em nove escolas da capital carioca, destacando 

alguns aspectos que permeiam a prática dessas instituições e os atores nelas 

envolvidos (famílias, alunos, professores e gestores). O primeiro aspecto destacado 

pela autora foi a constatação de uma circularidade virtuosa produzida pela interação 

entre os perfis das famílias, estudantes e professores das escolas investigadas. 

Contrariando a hipótese inicial dos pesquisadores do SOCED de que o fundamento 

da qualidade de ensino das instituições pesquisadas estava na origem social dos 

estudantes, ou seja, na estrutura de capitais de sua clientela (socioeconômicos e 

culturais), os resultados empíricos apontaram para outra direção. Os fatores 

intraescolares têm um peso bem maior, do que a equipe supunha inicialmente, sobre 

o bom desempenho dessas escolas de prestígio analisadas. Além da estrutura e do 

volume dos capitais dos alunos e suas famílias, os aspectos de gestão pedagógico-

administrativa, a qualidade da formação e experiência dos docentes e as condições 

de trabalho funcionam como fatores facilitadores ao bom desempenho desses 

alunos, concretizando um verdadeiro ciclo virtuoso, que fortalece a imagem de 

qualidade dessas instituições. 

 

[...] uma “circularidade virtuosa” se forma quando as condições 
materiais das instalações dessas escolas, o projeto político-
pedagógico que implementam e, a qualidade e experiência dos 
profissionais que elas recrutam vêm garantindo a fidelidade de uma 
clientela, potencialmente ideal, para reproduzir o selo de excelência 
acadêmica com que se distinguem no cenário educacional brasileiro. 
(BRANDÃO; MANDELERT & PAULA, 2005, p.758) 

 

As mudanças de perfis de capital cultural das elites foi outro aspecto 

destacado como resultado dessas pesquisas. Essa mudança de perfil é apontada 

por Brandão & Lellis (2003), com base nos resultados obtidos por meio de um 

survey realizado com professores universitários de uma tradicional universidade 
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privada do Brasil e que indicam uma transformação nos tipos de consumos culturais 

atribuídos a frações das elites de elevado capital cultural e acadêmico. 

 

Nesta direção, as preferências culturais descritas por Bourdieu como 
sinais de “distinção” na sociedade francesa dos anos de 1960 não 
parecem dar conta dos padrões de práticas culturais que traçamos, 
com base no material coletado pelo nosso survey e pelas entrevistas 
que realizamos com alguns sujeitos da pesquisa. Essas preferências 
não corresponderiam às descritas para as elites culturais 
tradicionais. (BRANDÃO & LELLIS, 2003, p. 522) 

 

As autoras apontam entre as práticas de lazer dos professores universitários 

a caminhada em áreas públicas de lazer, o cinema, a ida a restaurantes com 

amigos, bem como reuniões nos fins de semana na casa de familiares e amigos.  

Essas práticas contrastam com as suposições de consumo cultural das elites que 

compreendem atividades que envolvam a literatura, a música clássica, a arte 

erudita. As autoras ressaltam que “esse dado revela a necessidade de buscar outras 

referências de análise que dêem conta de uma relação mais contextualizada com a 

cultura, seja ela letrada ou de massa, entre as elites intelectualizadas”. (IDEM, 

p.522) 

Brandão (2008) pontua que, durante as observações dos pesquisadores 

realizadas em sala de aula, o fato de os alunos caracterizados como desatentos 

darem respostas pertinentes às frequentes demandas dos professores fez com que, 

com base nesses dados empíricos coletados e em bibliografia que vem focalizando 

a utilização cada vez mais frequente das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) pelos jovens, fosse levantada pelo grupo do SOCED a hipótese sobre a 

presença de novos estilos cognitivos nos estudantes. 

Outro aspecto ressaltado pela coordenadora do SOCED, como resultado das 

pesquisas realizadas pelo grupo, foi a recorrente reclamação, por parte dos agentes 

escolares, da atitude das famílias em delegar às escolas a educação (controle do 

comportamento) dos filhos. Atitude esta, apontada por esses agentes, como 

decorrente das mudanças na estrutura familiar, da inserção das mães no mercado 

de trabalho e da liberdade precoce dada aos jovens. A conjugação desses fatores, 

na opinião das escolas, tem levado à falta de limites observada no comportamento 

de muitos estudantes no ambiente escolar.  
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Para algumas professoras, é comum o hábito de dormir tarde entre 
os adolescentes usuários da internet, com prejuízo da pontualidade 
às aulas. As razões para tais comportamentos estariam na 
sobrecarga de trabalho dos pais, na diminuição do tempo de 
convivência e conseqüente dificuldade de monitoramento dos 
hábitos de estudo, como afirmaram algumas das coordenadoras 
entrevistadas. (LELIS, 2005, p.145) 

 

Os processos de gestão pedagógico-administrativa das escolas pesquisadas foi 

o quinto resultado das pesquisas do SOCED sobre as elites escolares destacado 

pela coordenadora do grupo, apesar de ressaltada a necessidade de um maior 

aprofundamento na análise dos dados empíricos, produzidos pelo conjunto das 

pesquisas, sobre esses processos. De um modo geral, os estilos de gestão 

identificados apresentavam 

 

[...] caráter matricial, estruturado a partir de várias linhas de 
interações verticais e horizontais, multiplicando os momentos de 
supervisão, controle e monitoramento do trabalho pedagógico - que 
normalmente facilitavam um acompanhamento permanente do 
trabalho desenvolvido pela instituição, sustentando estratégias de 
controle e apoio aos estudantes. (BRANDÃO, 2008, p.7) 

 

Visando a um maior detalhamento e especificação dessas diferentes formas e 

estilos de monitorar e controlar os processos de escolarização, Carvalho & Canedo 

(2008) retornaram a três das escolas investigadas focando “o ambiente institucional 

e os fatores a ele correlatos que poderiam contribuir para o processo de produção 

da qualidade de ensino em cada estabelecimento” (p.2). 

Partindo da observação do cotidiano escolar (mais de 200 horas), e das 41 

entrevistas realizadas com professores, membros de equipes pedagógicas, 

funcionários e diretores, as autoras concluem que, embora as três instituições 

pesquisadas estejam focadas em uma proposta voltada para a promoção de uma 

educação de qualidade, a interpretação de “qualidade” se dá de maneira singular. 

 

Cada um dos estilos de gestão descritos é tributário de um contexto 
social e educacional com o qual os fundadores de cada 
estabelecimento dialogavam no início da trajetória institucional. 
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Observamos assim três perspectivas valorativas sobre a relação 
entre educação e sociedade que norteia a construção de cada 
projeto educativo onde se define a relevância social e cultural do 
saber acadêmico, das regras de convivência e das relações de 
poder. (CARVALHO & CANEDO, 2008, p.27-28) 

 

As pesquisadoras creditam o alto grau de coesão e mobilização dos agentes 

escolares, observado nas três instituições, a essa coerência entre os estilos de 

gestão observados e o conjunto de valores institucionais operacionalizados. 

Em relação ao trabalho docente, Brandão (2008) destaca que os dados 

empíricos produzidos pelo grupo evidenciaram uma pluralidade de estilos, inclusive 

dentro de uma mesma instituição, reforçando a ideia de uma autonomia do docente 

em sala de aula.  

 

Embora este seja um tema já bastante abordado pela literatura 
pedagógica, nossa investigação apontou para a necessidade de 
explorar melhor como se combinam estilos de gestão pedagógico-
administrativa com a autonomia docente em sala de aula. Além 
disso, a pluralidade de estilos docentes observada nas salas de 
aula, (sic) motiva-nos a tentar um cruzamento com os campos 
disciplinares, numa tentativa de esboçar uma taxionomia 
exploratória dos estilos docentes. (BRANDÃO, 2008, p.7) 

 

Um forte senso de pertencimento, expresso por todos os agentes escolares 

das instituições pesquisadas, foi um dos aspectos mais recorrentes obtidos nas 

pesquisas. Considerado uma expressão do capital simbólico dessas instituições de 

prestígio, Brandão (2008) aponta como um dos eixos de aprofundamento das 

pesquisas futuras do SOCED.  

 

[...] pretendemos aprofundar o conhecimento das estratégias de 
construção e transmissão de imagens institucionais, que ligam há 
várias décadas gerações de alunos e docentes, e constituem-se 
fontes importantes de fluxos de capital social. (IDEM, 2008, p.7) 

 

Outro aspecto constante, observado nas instituições de prestígio investigadas 

pela SOCED, foi a valorização da leitura. Além do fato de que essas instituições 

investem na manutenção e atualização do acervo de suas bibliotecas, bem como a 
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valorização da figura do bibliotecário, Brandão (2008) chama a atenção para a 

direção apontada pelos dados empíricos coletados, que contradizem o senso 

comum de que os jovens não possuem interesse pela leitura.  

 

[...] é desprezível o índice de baixo engajamento em leitura em todas 
as escolas (1,1%). Dos alunos investigados encontramos em média 
uma proporção equivalente de médios (50,7%) e altos (48,1%) 
índices de leitura [...] (XAVIER, 2008, p.2) 

 

De uma maneira geral, os pesquisadores do SOCED observaram, nas 

escolas pesquisadas, que as famílias eram mantidas à distância, exercendo a escola 

um efetivo controle na relação entre pais e professores, apesar da sintonia entre 

essas famílias e as escolas. Dessa maneira, é evitada qualquer interferência mais 

direta das famílias sobre as práticas escolares. 

Um último aspecto pontuado por Brandão (2008), em seu “balanço” dos 

resultados das pesquisas do SOCED nos últimos cinco anos, diz respeito à luta 

concorrencial pela manutenção do prestígio escolar empreendida pelas instituições 

pesquisadas.  

 

Desde o início desta investigação até o momento, chamou-nos a 
atenção o crescente investimento de algumas das instituições 
investigadas em seus sites. Algumas delas, que ao início da 
pesquisa estavam com as suas páginas desatualizadas, 
empreenderam atualizações e modificações, num claro esforço em 
transmitir uma imagem do que as distingue no campo da oferta 
escolar. Algumas destas escolas, que se posicionaram mal nos 
rankings divulgados pela imprensa, encaminharam diretamente aos 
pais, ou divulgaram em seus sites, argumentos em que destacavam 
as características que as diferenciavam no elenco das melhores 
instituições, e que não foram levadas em conta, em virtude dos 
parâmetros utilizados pelos sistemas de avaliação oficial. 
Diferenciar-se torna-se uma estratégia fundamental entre as escolas 
que disputam a preferência dos estudantes bem equipados para 
garantir a sua posição no pódio das melhores. (BRANDÃO, 2008, 
p.8) 

  

Após o balanço feito dos resultados das pesquisas já realizadas, a 

coordenadora aponta os novos desafios do SOCED em relação à continuidade das 
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pesquisas, que tem, nessa nova etapa, o objetivo de conhecer a pedagogia das 

escolas formadoras das elites escolares. 

 

A mudança de terminologia pelo SOCED – de escolarização das 
elites para produção das elites escolares - já indicava uma 
necessidade de precisão no foco da equipe SOCED, que agora se 
propõe, valendo-se da metáfora fotográfica, a utilizar um zoom sobre 
o trabalho escolar no desenvolvimento dos habitus dos alunos. 
(BRANDÃO, 2008, p.9) 
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PARTE III  

METODOLOGIA 

__________________________________________________ 

 

3.1. O acesso aos jovens 

Como o interesse desse estudo está centrado nas construções de 

significação e sentido que os jovens de uma classe economicamente favorecida12 

fazem sobre a desigualdade social e sobre o papel da escola no processo de 

legitimação, perpetuação e/ou superação dessa desigualdade, a primeira questão 

enfrentada na realização da pesquisa foi a do acesso a esses jovens. 

Considerando que os jovens pertencentes a uma elite econômica freqüentam, 

em sua grande maioria, escolas privadas consideradas pela comunidade como de 

excelente padrão escolar, decidiu-se por ter acesso a esses jovens por meio dessas 

escolas. Do total de cinqüenta e quatro escolas da rede privada de ensino13, que 

ofertam o Ensino Médio regular nos municípios de Vitória e Vila Velha, foram 

selecionadas oito escolas, consideradas instituições que atendem aos jovens da 

elite econômica capixaba. A escolha dessas oito escolas deu-se com base em 

critérios tangíveis e intangíveis. 

Como critério tangível foi considerado o valor da mensalidade praticada no 3º 

ano do Ensino Médio e o resultado obtido no ENEM/2008. 

 Como critério intangível foi considerado o prestígio/fama/imagem da 

instituição no seio da comunidade. Ou seja, o que se ouve falar sobre essas 

instituições na imprensa, em reuniões sociais, nos meios acadêmicos e entre os 

próprios jovens.  

Para a obtenção do valor da mensalidade, ligou-se para cada escola 

consultando o valor da anuidade praticada para o 3º ano do EM e dividiu-se esse 

valor em doze parcelas. Não foram considerados valores extras como taxas de 
                                                 
12 Para os limites deste estudo, estamos considerando como pertencente a uma classe 
economicamente favorecida uma família capaz de manter os filhos escolas privadas, cuja 
mensalidade seja superior a 1 salário mínimo, resida em bairros considerados “nobres”, mantenha, 
pelo menos, um empregado que realize serviços domésticos para a família e seja capaz de propiciar 
aos filhos, pelo menos, uma viagem ao exterior. 
13

 Fonte: Censo Escolar – WWW.inep.gov.br 
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material didático, valores de uniformes, refeições ou qualquer outro item. O valor 

médio obtido das mensalidades praticadas para o 3º ano do Ensino Médio nessas 

oito escolas foi de R$ 1.261,37. 

Quanto ao resultado do ENEM/2008 das oito escolas selecionadas, o valor 

médio encontrado foi de 70,03. Para obter esse valor médio das escolas no 

ENEM/2008, foi consultado o valor obtido por cada escola no site oficial do ENEM14 

e dividida a soma desses valores pelo número de escolas. Tomando como base a 

Média Geral Nacional do ENEM/2008, com correção, para o Ensino Médio Regular, 

que foi de 60,32 para as escolas privadas, e também a média para o Estado que foi 

de 61,52 e para os municípios de Vila Velha e Vitória, 60,17 e 64,95, 

respectivamente, podemos constatar que as oito escolas selecionadas 

apresentaram resultados bem superiores às médias nacional, estadual e dos 

próprios municípios onde estão inseridas.  

Depois de decidida a escolha das escolas, iniciamos os contatos com as 

mesmas para apresentação do projeto da pesquisa e solicitação de permissão para 

realizá-lo com os alunos da instituição. 

Das oito escolas contatadas, cinco aceitaram que fosse realizada a pesquisa. 

Duas não concordaram com a realização da mesma e uma não deu retorno à 

solicitação feita. 

 

3.2. Os procedimentos de “escuta’ 

Resolvida a questão de acesso aos jovens, outra questão se impôs: como 

ouvi-los? Que procedimentos de “escuta” utilizar? 

Decidiu-se pela utilização de dois procedimentos: a aplicação de um 

questionário e a realização de entrevistas. 

A aplicação de um questionário possibilitaria a “escuta” de um número maior 

de jovens que freqüentam as escolas que atendem à elite econômica capixaba, de 

modo a compor um quadro descritivo sobre a percepção desses jovens a respeito do 

fenômeno da desigualdade social e de sua relação com a educação. Já a realização 

de entrevistas com um número mais restrito de jovens possibilitaria uma qualificação 

                                                 
14 Disponível em: < htpp//www.enem.inep.gov.br > Acesso em 20 de outubro de 2009 
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dos dados encontrados no questionário, aprofundando na compreensão da 

percepção dos jovens sobre a temática da pesquisa, com o intuito de desvelar os 

sentidos e significados da desigualdade social e da relação desigualdade 

social/educação, ou seja, como esses jovens de elite entendem, explicam e 

concebem a desigualdade social e a sua relação com a educação. 

O desenho inicial da “escuta” previa a aplicação do questionário em todos os 

alunos do 3º ano do Ensino Médio das 05 escolas participantes e a realização das 

entrevistas com 10 alunos, sendo um menino e uma menina de cada instituição. 

Devido à organização e rotina de cada escola, e a própria disponibilidade dos 

alunos que se interessaram em participar das entrevistas, esse desenho inicial da 

“escuta” dos jovens teve necessidade de ser modificado. Os questionários não foram 

aplicados somente nos alunos do 3º ano do Ensino Médio e as entrevistas 

ocorreram em número diferenciado em cada instituição, como pode ser observado 

na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Distribuição da aplicação dos questionários e realização das 
entrevistas, por escola. 

 

ESCOLAS APLICAÇÃO 
QUESTIONÁRIOS ENTREVISTAS 

A 2º e 3º anos 01 menino e 01 
menina 

B 3º ano 02 meninos 
C 1º, 2º e 3º anos 05 meninas 
D 1º, 2º e 3º anos ____ 
E 2º e 3º anos 01 menina 

 

 

3.2.1. O questionário 

O questionário utilizado na 1ª etapa da pesquisa foi elaborado a partir do 

survey sobre a percepção da desigualdade, realizado pelo “Instituto Virtual Estado 

Social da Nação: Brasil e Rio de Janeiro”, cujos resultados, apresentados e 

analisados por Scalon (2004a, 2004b), Reis (2004) e Souza (2004), comparam a 

percepção sobre a desigualdade social da população brasileira em geral com a da 

elite brasileira, bem como com a da população de outros países. 
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O questionário foi composto de 11 questões, elaboradas com o intuito de 

permitir uma descrição das opiniões dos jovens sobre a desigualdade social, 

agrupadas em três dimensões: 

� Sociedade brasileira e desigualdade social; 

�  Educação e desigualdade social; 

� Mecanismos de obtenção de melhores posições sociais. 

As questões referentes a cada dimensão, bem como as alternativas de 

respostas apresentadas aos jovens estão descritas na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Questões e alternativas de resposta apresentadas aos jovens por meio de questionário. 
 
Dimensão Questão Assertivas Alternativas de respostas 

Q1 O Brasil é um país com elevado nível de 
desigualdade social. 

CT CP NCD DP DT 

Q2 
O Brasil não é um país pobre, mas um país 
com muitos pobres. CT CP NCD DP DT 

Q3 Em sua opinião, quanto você acha que 
deveria receber cada profissional abaixo? 

Advogado; Diretor de empresa; Empresário; Juiz; 
Médico; Ministro; Operário não qualificado; Operário 

qualificado; Vendedor; Professor 

Q4 

Qual o tipo de sociedade, entre os cinco 
diagramas apresentados abaixo, você 
acha que descreve a sociedade brasileira 
hoje? 

A B C D E 

S
oc

ie
da

de
 b

ra
si

le
ira

 e
 d

es
ig

ua
ld

ad
e 

so
ci

al
 

Q5 

Qual o tipo de sociedade, entre os cinco 
diagramas apresentados abaixo, você 
gostaria que descrevesse a sociedade 
brasileira? 

A B C D E 

E
du

ca
çã

o 
e 

de
si

gu
al

da
de

 

Q6 
Escola para todos é a solução para os 
problemas de desigualdade social no 
Brasil. 

CT CP NCD DP DT 

Q7 No Brasil, as pessoas são recompensadas 
pelos anos de escolarização que possuem. 

CT CP NCD DP DT 

Q8 No Brasil, as pessoas são recompensadas 
pelo seu esforço. 

CT CP NCD DP DT 

Q9 
No Brasil, as pessoas são recompensadas 
pela sua inteligência e pelas suas 
qualificações profissionais. 

CT CP NCD DP DT 

Q10 No Brasil, qual a importância de pertencer 
a uma família rica para subir na vida? 

E MI I PI NI 

M
ec

an
is

m
os

 d
e 

ob
te

nç
ão

 d
e 

m
el

ho
re

s 
po

si
çõ

es
 s

oc
ia

is
 

Q11 
No Brasil, qual a importância de conhecer 
pessoas “bem colocadas” para subir na 
vida? 

E MI I PI NI 

 
LEGENDA: CT – concordo totalmente; CP – concordo em parte; NCD – Não concordo, nem discordo; DP – discordo em parte; 
DT – discordo totalmente; E – essencial; MI – muito importante; I – importante; PI – pouco importante; NI – nada importante; 
MM – muito maior; M – maior; I – igual; P – pior; MP – muito pior 

 

Com exceção das questões 3, 4 e 5, as alternativas de respostas foram 

elaboradas com base na escala de Likert, em geral conhecida por escala de 
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concordância, apresentando cinco níveis de graduação que variavam de uma 

resposta “positiva” para uma resposta “negativa”, apresentando uma categoria 

“neutra” de resposta entre os dois polos. Além de marcar a alternativa, o jovem 

também deveria justificar a sua opção. 

Na última parte do questionário, foi solicitado que o jovem respondesse às 

questões que possibilitariam a caracterização sócio-econômica dos mesmos. Dessa 

forma, foram formulados questionamentos sobre o tamanho e a localização da 

residência, a quantidade de empregados domésticos, o lazer nas férias escolares, a 

realização de viagens ao exterior, a trajetória escolar dos jovens, os planos futuros 

em relação aos estudos e também sobre a escolarização/ocupação dos pais. 

O questionário foi acompanhado de uma carta que apresentava o objetivo da 

pesquisa, solicitava a adesão do jovem à mesma e o orientava quanto ao seu 

preenchimento. 

 

3.2.1.1. Dinâmica de aplicação do questionário 

A dinâmica de aplicação do questionário não foi a mesma em cada escola. 

Alguns jovens responderam ao questionário na escola, durante o horário de aula e 

outros o levaram para casa, fazendo a devolução em outro dia. Os alunos não foram 

obrigados a responder ao questionário, mesmo quando este foi aplicado durante o 

horário de aula. Esta condição de voluntariedade na participação da pesquisa foi 

garantida nas cinco escolas, apesar da dinâmica de aplicação do questionário ter 

variado conforme a rotina escolar de cada estabelecimento de ensino no período da 

coleta de dados. 

Na escola A e na escola D, foi permitido que a pesquisadora passasse nas 

salas para explicar o objetivo da pesquisa e entregar os questionários, que deveriam 

ser respondidos em casa e entregues no outro dia à coordenação. Na escola A foi 

possível o acesso da pesquisadora somente às turmas do 2º e 3º anos e na escola 

D às turmas do 1º, 2º e 3º anos. O percentual de questionários respondidos na 

escola A foi de 43% pelos alunos do 3º ano e 57% pelos alunos do 2º ano. Na 

escola D, o percentual de questionários respondidos foi de 38% no 3º ano, 44% no 

2º ano e 18% no 1º ano. 
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Na escola B, a coordenadora aplicou o questionário em sala de aula, na 

turma do 3º ano, sendo que o percentual de questionários respondidos nessa escola 

foi de 100%. 

Já nas escolas C e E, foram utilizadas, simultaneamente, duas estratégias de 

aplicação do questionário. Na escola E, o professor de química, solicitado pela 

direção, prontificou-se em aplicar o questionário durante sua aula nas turmas do 3º 

ano. Já nas turmas do 2º ano, a pesquisadora passou nas salas para explicar o 

objetivo da pesquisa e entregar os questionários, que deveriam ser respondidos em 

casa e entregues no outro dia à coordenação. O percentual de questionários 

respondidos nessa escola foi de 89% no 3º ano e 11% no 2º ano. Vale ressaltar, que 

a coordenadora não demonstrou muito empenho em recolher os questionários no 

outro dia, fato que pode ter contribuído para o baixo retorno no 2º ano. 

Na escola C, o questionário foi aplicado em sala, pela coordenação, em 

algumas turmas do 1º e 2º ano e entregue, pelo coordenador, aos alunos do 3º ano, 

para responderem em casa e devolverem no outro dia. O percentual de 

questionários respondidos na escola C foi de 35% no 1º ano, 36% no 2º ano e 29% 

no 3º ano.  

Dessa forma, o percentual de alunos que respondeu ao questionário, em 

relação ao total de alunos matriculados no Ensino Médio, em cada escola foi de: 

• Escola A → 37% 

• Escola B → 37,5% 

• Escola C → 65% 

• Escola D → 37,31% 

• Escola E → 30% 

 

3.2.2. A entrevista 

A realização de entrevistas foi a outra estratégia utilizada para a “escuta” dos 

jovens. Foram entrevistas individuais, gravadas, realizadas na casa dos jovens ou 

na escola onde estudam, fora do horário de aula, a partir de um roteiro15 semi-

                                                 
15 Ver Apêndice 3 – Roteiro da entrevista 
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estruturado que tinha como eixo norteador a compreensão do jovem sobre a 

desigualdade social e a relação entre educação e desigualdade. 

Segundo Lüdke e André (1986), as entrevistas do tipo semi-estruturadas 

partem de um roteiro base, que não necessita ser seguido rigidamente, permitindo 

ao entrevistador fazer as adaptações necessárias no momento da entrevista. Esse 

tipo de entrevista, ainda segundo as autoras, permite que o entrevistado discorra 

sobre o tema proposto a partir das informações que detém sobre o assunto, que, em 

última instância, são a razão de ser da entrevista. 

O primeiro momento da entrevista foi reservado para “quebrar o gelo”, ou 

seja, iniciar um contato com o jovem, estabelecer uma relação mais descontraída, 

preparando o clima para a abordagem do tema proposto pela pesquisa. Apesar de 

no roteiro este primeiro momento ter sido pensado em torno de tópicos da rotina 

doméstica e escolar do jovem, suas práticas de lazer, a motivação para estar 

participando da pesquisa e como ele percebeu a repercussão da mesma entre os 

colegas, cada entrevista teve um encaminhamento inicial, pois, como enfatizam 

Almeida & Szymanski (2010) por ser a entrevista um momento de troca entre duas 

pessoas, “com diferentes histórias, experiências, expectativas e com diferentes 

disposições afetivas” (p.87) não é possível uma padronização de atitudes, dada a 

singularidade dos participantes. Ou seja, as “trocas interpessoais são embates 

intersubjetivos, e a situação de entrevista não foge dessa condição” (ALMEIDA & 

SZYMANSKI, 2010, p.89) 

Com isso, queremos reforçar que o roteiro serviu como um guia condutor do 

diálogo que se estabeleceu com cada jovem durante a entrevista, com o objetivo 

maior de alertar a pesquisadora sobre os objetivos da pesquisa, não permitindo, 

dessa forma, que o foco da entrevista se perdesse, porém respeitando a livre 

expressão dos jovens e a reflexão contínua a cerca do tema proposto.  

Após o momento inicial de aquecimento, a entrevista estava orientada para 

três aspectos:  

• A compreensão do que o jovem entende como desigualdade social, 

suas causas, consequências e possíveis soluções;  

• A relação entre educação e desigualdade social 
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• Abordagem sobre alguns tópicos do questionário respondido pelo 

jovem 

 

3.2.2.1. Dinâmica de realização das entrevistas 

A escolha dos jovens para a realização das entrevistas ocorreu a partir da 

disponibilidade demonstrada pelos mesmos no questionário, ao responderem ao 

item que perguntava se tinham interesse em participar da 2ª etapa da pesquisa. Na 

tabela abaixo, pode ser visualizada a quantidade de jovens, por escola, que marcou 

no questionário o interesse em participar dessa 2ª etapa. 

 

TABELA 3 – Quantidade de jovens interessados em participar 
das entrevistas, por escola. 
 

ESCOLA SÉRIE Nº de interessados 
2º ano 20 ESCOLA A 
3º ano 10 

ESCOLA B 3º ano 7 
1º ano 12 
2º ano 24 ESCOLA C 
3º ano 11 
1º ano 1 
2º ano 5 ESCOLA D 
3º ano 5 
2º ano 5 ESCOLA E 
3º ano 7 

TOTAL 107 
 

Após ser feito o levantamento dos jovens que demonstraram interesse em 

participar dessa 2ª etapa, foram realizados os contatos com os mesmos por meio 

das escolas, explicando como seria a realização da entrevista: individual, fora do 

horário de aula, gravada, podendo ser realizada na escola, na casa do jovem 

interessado ou em outro lugar que ele achasse conveniente. Quinze jovens, ao 

saberem que as entrevistas ocorreriam fora do horário de aula, desistiram de 

participar dessa 2ª etapa. 

Os jovens que concordaram em participar assinaram um termo de 

assentimento e registraram, nesse termo de assentimento, as disponibilidades de 

dias e horário para a realização das entrevistas, bem como o local de sua 

preferência para que as mesmas acontecessem. 
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 A partir desse novo quadro, foram feitos contatos por e-mail com os jovens 

para o agendamento das entrevistas. Quarenta e um jovens, apesar de mostrarem 

interesse em participar, não conseguiram conciliar suas agendas de atividades e 

estudos com a agenda da pesquisadora para a realização da entrevista. Oito jovens 

desistiram de participar das entrevistas, mesmo depois de estarem agendadas e 

trinta e três jovens não responderam ao e-mail confirmando o agendamento da 

entrevista. Apenas dez jovens participaram da 2ª etapa da pesquisa. 

As entrevistas tiveram uma duração média aproximada de 40 minutos, sendo 

que a entrevista mais longa durou cerca de 48 minutos e a mais curta em torno de 

34 minutos. Das dez entrevistas, cinco ocorreram nas escolas dos alunos, sendo 

que nas escolas E e A as entrevistas aconteceram nas salas reservadas para 

atendimentos e na escola B, a Coordenadora cedeu a sua sala para que as 

entrevistas ocorressem. As outras cinco entrevistas foram realizadas nas casas dos 

jovens. 

Após as entrevistas serem transcritas, foi feito contato com os jovens por 

telefone para dizer que as transcrições estavam sendo enviadas via e-mail, para que 

eles pudessem comentá-las, aprofundar ou complementar algum item, fazer a 

correção de algum tópico, ou seja, foi dada ao jovem a oportunidade para conhecer 

o material da entrevista, após ter sido transcrita e fazer os comentários que achasse 

pertinente em relação ao material. Apenas três jovens deram um retornar sobre o e-

mail enviado. Desses três jovens, dois complementaram os dados da entrevista com 

a inclusão de comentários no material enviado. 

 

3.3. A organização dos dados coletados 

Tanto os dados coletados por meio dos questionários como os coletados por 

meio das entrevistas foram organizados de forma a facilitar o processo de análise. 

Cada questionário foi identificado com um código16, possibilitando o 

rastreamento dos dados nele contidos. As respostas às questões foram tabuladas, e 

sistematizadas em gráficos, apresentando o percentual de escolha de cada opção 

feita pelos jovens. As justificativas apresentadas em cada questão foram 

                                                 
16

 Nº DE ORDEM + ESCOLA + SÉRIE/TURMA = 25 A2 (aluno 25, escola A, 2º ano) ou 25 C1B (aluno 
25, escola C, 1º ano B) 
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organizadas em tabelas17, como objetivo de facilitar a leitura em conjunto das 

mesmas. 

 As entrevistas, depois de transcritas, também foram organizadas em uma 

tabela18, separadas por trechos numerados. Nas transcrições, usou-se o negrito 

para identificar a fala do entrevistador. O código utilizado para identificação das 

entrevistas foi E - C1, 15, ou seja, E = entrevista, C1 = Aluno 1/escola C, 15 = trecho 

15. 

  

3.4. O processo de análise  

O primeiro momento da análise foi o da composição de dois quadros 

descritivos, a partir dos dados coletados por meio do questionário. Um quadro 

referente ao perfil sócio-econômico dos jovens que responderam ao questionário, e 

outro sobre a percepção desses jovens a respeito da temática da desigualdade 

social em torno de três dimensões: A sociedade brasileira e a desigualdade social, a 

relação entre educação e desigualdade social e os mecanismos de obtenção de 

melhores posições sociais. 

Ainda nesse primeiro momento da análise, foi possível estabelecer um 

diálogo entre as percepções dos jovens participantes dessa pesquisa com a 

percepção da população brasileira sobre alguns dos aspectos abordados no 

questionário, bem como com a percepção da população de outros países, uma vez 

que o questionário aplicado foi baseado em instrumento utilizado em um survey 

sobre desigualdade, como citado anteriormente neste relatório.  

Porém, o interesse dessa pesquisa não é se ater apenas na análise descritiva 

da percepção dos jovens sobre o fenômeno da desigualdade social e sua relação 

com a educação, e sim buscar uma análise explicativa sobre essa percepção,  

penetrando em sua essência.  Ou seja, como afirmam Aguiar e Ozella (2006), 

avançar “do empírico para o interpretativo, isto é, [...] da fala exterior caminhamos 

para um plano mais interiorizado, [...] para o próprio pensamento” (Vigotski, 

1998:185).  

                                                 
17 Ver Apêndice 5 – Tabelas justificativas 
18 Ver Apêndice 6- Entrevistas 
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Para isso, tendo “como ponto de partida a fala do sujeito, construída nas 

relações entre os homens na história de sua cultura” (AGUIAR ,2009, p.69), partimos 

da fala dos jovens, expressa nas entrevistas realizadas e nas justificativas dadas às 

suas escolhas no questionário aplicado, para tentarmos apreender os sentidos 

atribuídos por esses jovens à desigualdade social e ao papel da educação no 

processo de legitimação, perpetuação ou superação dessa desigualdade. Ou seja, 

partimos da palavra com significado, da palavra inserida no contexto, compreendido 

aqui, tanto como a narrativa do sujeito, bem como as condições histórico-sociais que 

o constitui.  

Dessa forma, seguindo as orientações de Aguiar e Ozella (2006), a fala dos 

jovens foi organizada a partir dos temas, conteúdos ou questões centrais 

apresentadas por eles durante as entrevistas, para compor os Núcleos de 

Significação, com o intuito de revelar os modos de pensar, sentir e agir desses 

jovens em relação à desigualdade social e o papel da educação nesse processo.  

Portanto, foram realizadas várias leituras flutuantes das entrevistas já 

transcritas, muitas dessas leituras acompanhadas da escuta da gravação, com o 

objetivo de um conhecimento maior do material, uma familiarização com a fala dos 

jovens. Como explica Bardin (2009) “a primeira actividade [de uma análise] consiste 

em estabelecer contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto 

deixando-se invadir por impressões e orientações.” (p.122) Dessas leituras 

flutuantes, emergiram os pré-indicadores, que serviram para a construção dos 

núcleos futuros. 

Os pré-indicadores foram selecionados a partir de sua importância para a 

compreensão dos objetivos da pesquisa e aglutinados a partir da similaridade, 

complementaridade ou mesmo pela contraposição, para formar os indicadores. 

Os indicadores, por sua vez, foram articulados de modo a comporem os 

Núcleos de Significação, que “devem expressar os pontos centrais e fundamentais 

que trazem implicações para o sujeito, que o envolvam emocionalmente, que 

revelem as determinações constitutivas do sujeito”. (AGUIAR E OZELLA, 2006, p.15) 

Para nomear esses Núcleos de Significação, foram escolhidas falas do jovens 

que refletiam mais adequadamente a articulação realizada na elaboração desses 
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Núcleos. Este processo de análise foi realizado com as entrevistas de cada um dos 

dez jovens participantes da pesquisa. 

Após essa etapa, realizamos uma análise inter-sujeitos com o objetivo de 

elaborarmos uma síntese da percepção desses jovens sobre a desigualdade social e 

sobre o a relação que esses jovens estabelecem entre desigualdade social e 

educação. 

 

3.5. Procedimentos éticos 

Vale ressaltar que as orientações contidas na Resolução 196 de 10 de 

outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde 

(MS), referentes à pesquisa com seres humanos, bem como as orientações 

estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo foram seguidas na realização desta pesquisa. 

Esta pesquisa foi protocolada sob o N° 136/2010 no Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP, e sua realização aprovada pelo referido Comitê. 

Os responsáveis pelas instituições e os jovens foram esclarecidos sobre o 

significado, o alcance e os limites de sua participação na pesquisa, por meio do 

contato com a pesquisadora; do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido19 

assinado pelos responsáveis das instituições de ensino; do Termo de 

Assentimento20 assinado, em conjunto, pelos jovens que participaram da entrevista e 

pelos responsáveis pela instituição de ensino; e da carta21 de esclarecimento dirigida 

aos jovens que responderam ao questionário. 

Dois cuidados éticos que permeiam essa pesquisa, que valem ser ressaltados 

são a preocupação em não generalizar os resultados encontrados, bem como, no 

momento da divulgação dos mesmos, não submeter os participantes desta pesquisa 

a nenhum tipo de constrangimento como a quebra do sigilo, protegendo dessa forma 

a identidade dos mesmos. 

                                                 
19

 Ver Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
20 Ver Apêndice 2 – Termo de Assentimento 
21 Ver Apêndice 3 – Questionário  
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PARTE IV  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

__________________________________________________ 

 

4.1.  As escolas selecionadas 

As cinco escolas selecionadas situam-se nos municípios de Vitória e Vila Velha 

e vêm sendo responsáveis pela formação escolar de gerações de famílias dos 

grupos altos e médios do Estado, contribuindo de forma significativa para o ingresso 

de vários jovens em cursos de prestígio das melhores universidades tanto no 

estado, como fora dele. Várias gerações de alunos egressos dessas escolas 

ocupam posições de destaque no cenário estadual, nos seus campos de atuação. 

 Todas as cinco escolas funcionam em amplas instalações, com um projeto 

arquitetônico voltado para a finalidade educacional, possuindo salas de aulas 

equipadas de acordo com a faixa etária a ser recebida, e salas para atividades 

diversificadas como Arte, Música, Informática, Audiovisual, Laboratórios de Ciências, 

Biologia, Química e Física, Biblioteca, Auditório, Refeitório, Cantina e áreas de lazer 

e esporte. 

No conjunto, as escolas atendem 5782 alunos, sendo que desse total, 1020 

estão matriculados no Ensino Médio, o que representa em torno de 20% dos alunos 

que frequentam esse segmento na rede privada de ensino dos municípios de Vila 

Velha e Vitória. 

Com formas de organização curricular diferenciadas, essas cinco escolas 

ofertam todos os segmentos da Educação Básica, podendo as famílias escolher 

desde uma educação de horário integral até um ensino bilíngue. Todas oferecem 

atividades extracurriculares nas áreas acadêmica, esportiva e artística e promovem 

tanto viagens culturais, quanto de estudo e esportivas dentro e fora do Estado, bem 

como para o exterior. 
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4.2. Caracterização dos jovens que responderam ao questionário. 

Do total de 1020 alunos matriculados no Ensino Médio nas cinco escolas 

selecionadas, 404 responderam ao questionário, o que representa 39,6% do total de 

alunos desse segmento nessas instituições. A distribuição desses alunos segundo a 

escola, série, idade e sexo pode ser visualizada nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos jovens que 
participaram da pesquisa, por escola 

 

% ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR 
ESCOLA

A 17%

B 4%

C 45%

D 12%

E 22%

A B C D E
 

 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos jovens que 
participaram da pesquisa, por série 

 

% ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR SÉRIE

1o ANO
18%

2o ANO
34%

3o ANO
48%

1o ANO 2o ANO 3o ANO
 

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual dos jovens que 
participaram da pesquisa, por idade 

 

% ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR IDADE

14 ANOS
3% 15 ANOS

25%

16 ANOS
39%

17 ANOS
23%

18 ANOS
2%

?
8%

14 ANOS 15 ANOS 16 ANOS 17 ANOS 18 ANOS ?  
 

Gráfico 4 - Distribuição percentual dos jovens que participaram da 
pesquisa, por sexo  
 

% ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR SEXO

MASCULINO
45%

FEMININO
52%

NÃO 
DECLAROU

3%

MASCULINO FEMININO NÃO DECLAROU
 

 

 

A maior parte desses jovens reside em bairros considerados nobres nos dois 

municípios, sendo que os bairros mais citados no município de Vitória foram Praia 
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do Canto e Mata da Praia. Já no município de Vila Velha o bairro mais citado foi 

Praia da Costa.  

 

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos jovens que 
participaram da pesquisa, por bairro 

% DE ALUNOS RESIDENTES POR BAIRRO NOS MUNICÍPIOS 
DA GRANDE VITÓRIA

4% 5%

4%

5%

11%

17%27%

27%

BENTO FERREIRA ITAPOÃ JARDIM CAMBURI

JARDIM DA PENHA MATA DA PRAIA PRAIA DA COSTA

PRAIA DO CANTO OUTROS
 

 

Embora muitos jovens não tenham declarado o tamanho da residência ao 

responder o questionário, 20% declararam morar em apartamentos com mais de 

200m² de área construída. Apenas 3% dos alunos declararam não possuir 

empregados encarregados dos serviços domésticos em sua residência.  

71% dos jovens declararam já ter realizado, pelo menos, uma viagem ao 

exterior. Desses jovens, 78% alegaram ser o lazer ou o turismo o motivo da viagem. 

Apenas 8% declararam ser o estudo ou intercâmbio cultural o que os motivou a 

realizar a viagem. Os continentes visitados mais citados pelos jovens foram América 

do Norte, com 46% das citações, seguidos de América do Sul com 28% e Europa, 

com 18% das citações. Países situados nos continentes Asiático, Africano ou 

Oceania foram pouco citados pelos jovens. 

O grau de fidelização desses jovens à escola é grande. 29% declararam 

estudar na mesma escola desde a Educação Infantil e 22% desde o Ensino 

Fundamental. Apenas 28% dos jovens declararam ter entrado na escola atual no 

Ensino Médio.  

Dos 404 jovens que responderam ao questionário, somente 07 declararam 

que foram reprovados em alguma série. A falta de dedicação aos estudos foi 
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apontada como o motivo da reprovação por 06 desses jovens, e a dificuldade nos 

estudos por 01 jovem. 

Apenas 14 jovens declararam ser bolsistas, e 10 indicaram os avós ou os tios 

como responsáveis pelo custeio da escola. Todos os outros jovens declararam 

serem os pais os responsáveis pelo custeio de sua educação. 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais, a maior parte dos jovens declarou 

que tanto o pai quanto a mãe possuem nível superior, como demonstrado no gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 6 – Nível de escolarização dos pais dos jovens que responderam ao 
questionário 
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Em relação à ocupação exercida pelos pais, Empresário (18%) foi a ocupação 

do pai mais citada pelos alunos, seguida de Engenheiro (12%), Médico (8%), 

Administrador (6%) e Advogado (5%). Já em relação à ocupação das mães, 

Empresária e Advogada (8%) foram as mais citadas, seguidas de Professora, 

Médica, Dona de Casa (6%), e Funcionária Pública (5%). 
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Gráfico 7 - Distribuição percentual dos pais dos jovens que participaram 
da pesquisa, por ocupação – Não foram listadas as ocupações com 
menos de 1% de citação. 
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Gráfico 8 - Distribuição percentual das mães dos jovens que participaram 
da pesquisa, por ocupação – Não foram listadas as ocupações com 
menos de 1% de citação. 
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Todos os alunos declararam a intenção de continuar os estudos após o 

ensino médio, sendo que 4% dos jovens declararam a intenção de continuar esses 

estudos em instituições no exterior, 64% dos jovens apontaram as instituições 

públicas para continuação dos estudos e 17% alguma instituição privada. 

Engenharia foi o curso mais citado pelos jovens, com 23% das citações, seguido de 

Medicina (18%), Direito (17%) e Administração (6%). 15% dos jovens, apesar de 

expressarem a intenção de continuar os estudos após o Ensino Médio, não sabem, 

ainda, que curso pretendem frequentar. 
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Gráfico 9 – Percentual citação dos cursos que os jovens pretendem cursar após 
o Ensino Médio 
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4.3. O que pensam os jovens que responderam ao questionário sobre a 

desigualdade social e sobre a relação entre desigualdade e educação? 

Como já exposto neste relatório, para compor um quadro descritivo sobre a 

percepção dos jovens economicamente favorecidos sobre a desigualdade social, e a 

relação entre educação e desigualdade social, optou-se pela aplicação, em larga 

escala, de um questionário composto por questões que possibilitassem mapear a 

percepção desses jovens em torno de três grandes eixos: 

I. Sociedade brasileira e desigualdade social; 

II.  Mecanismos de obtenção de melhores posições sociais; 

III.  Educação e desigualdade social. 

 

4.3.1. Sociedade brasileira e a desigualdade social 

Os fatos relativos à desigualdade social no Brasil são extremos e bem 

documentados. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, 

vários indicadores já foram construídos para demonstrar que o Brasil é um país 
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desigual, ou seja, que a distribuição dos bens materiais e simbólicos produzidos pela 

sociedade brasileira é feita de uma forma desigual. 

Mas, como os jovens, que têm o privilégio de usufruir desses bens materiais e 

simbólicos produzidos pela sociedade brasileira, percebem essa sociedade? Qual o 

significado da desigualdade social para esses jovens?  

 O mapeamento da percepção que esses jovens estabelecem entre a 

desigualdade social e a sociedade brasileira, cujo resultado será apresentado a 

seguir, foi elaborado a partir das seguintes questões: 

I.I. A concordância ou não com duas assertivas que afirmavam ser o país uma 

nação rica, desigual e com muitos pobres; 

I.II. A identificação e a idealização da estrutura social do país, a partir de cinco 

diagramas apresentados; 

I.III. A atribuição de remunerações a uma lista de ocupações apresentadas. 

 

I.I.a - “Enquanto uma minoria possui ótima qualidade de vida, uma maioria 

passa fome, problemas de saúde e possui baixa ou nenhuma escolaridade, 

junto a uma pequena renda (quando possui isso)” (69 A2) 

No primeiro item do questionário, os jovens deveriam expressar em que 

medida concordavam com a afirmativa: O Brasil é um país com elevado nível de 

desigualdade social.  

Para uma afirmativa tão direta como essa, era de se esperar uma proporção 

extremamente alta de concordância, considerando que o discurso sobre a 

desigualdade social está presente tanto na mídia, quanto na escola. O índice de 

concordância com a afirmativa apresentada neste item foi de 99%. 
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GRÁFICO 1O – % de respostas dos jovens à Questão 1 

O Brasil é um país com elevado nível de desigualdade 
social

87%

12% 0%0%0%1%

Concordo totalmente Concordo em parte

Não concordo, nem discordo Discordo em parte

Discordo totalmente Não respondeu
 

Do total de jovens que concordou com a afirmativa, 328 justificaram a sua 

opção. A partir da análise dessas justificativas, foram mapeados 24 indicadores 

utilizados como argumentos por esses jovens para concordar que o Brasil é um país 

que apresenta altos índices de desigualdade social. A frequencia com que esses 

indicadores aparecem nas justificativas elaboradas pelos jovens é apresentada na 

Tabela 1.  

 
TABELA 1 - Frequência dos indicadores presentes nos 
argumentos apresentados pelos jovens para justificar que o 
Brasil é um país com elevado nível de desigualdade social 
 

INDICADORES Citações % 
1. Distribuição de renda e bens 164 50 
2. Contrastes 129 39,2 
3. Visibilidade 104 31,7 
4. Condições de vida 97 29,6 
5. Estratificação social 55 16,7 
6. Presença no cotidiano 51 15,5 
7. Comprovada com dados 35 11,3 
8. Relativismo 24 7,31 
9. Diminuição 21 6,4 
10. Pobreza 14 4,2 
11. Culpabilidade do governo 13 3,96 
12. Oportunidades desiguais 12 3,6 
13. Associação entre riqueza e 

poder 
11 3,3 

14. Violência 8 2,4 
15. Sistema de produção capitalista 6 1,8 
16. Raízes históricas 6 1,8 
17. Ignorada  4 1,2 
18. Acomodação 3 0,9 
19. Dominação  2 0,6 
20. Desigualdade regional 2 0,6 
21. Exploração 1 0,3 
22. Exclusão 1 0,3 
23. Preconceito 1 0,3 
24. Difícil de explicar 1 0,3 

OBS – O % foi calculado a partir do total de justificativas 
apresentadas e não a partir do total de alunos, podendo cada 
justificativa apresentar mais de um indicador 
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Para a grande maioria desses jovens, o Brasil apresenta-se como um país 

com elevado nível de desigualdade social, estando esta desigualdade: 

a. fortemente ligada à distribuição de renda e bens (50%); 

 

O Brasil possui um nível elevado de desigualdade social. Pois tem a sua 
renda concentrada na mão de poucos, refletindo uma má distribuição e 
gerando uma disparidade na sociedade. (13 B3) 

 

b. visível no cotidiano das grandes cidades (31,7%); 

 

Pois conseguimos ver claramente aonde vivem as pessoas de baixa 
classe social e da alta. (10B3) 

 

c. materializada nas condições de vida da população; 

 

Podemos notar esse fato olhando para as grandes cidades, onde pessoas 
em condições sub-humanas vivem ao lado de pessoas que vivem no 
luxo (22C3) 

 

d. expressa nos contrastes observados nas situações de moradia, de 

transporte, no vestuário, na alimentação, na educação e na saúde 

(39,2%). 

 

Concordo totalmente. É só darmos uma olhada em nossa organização 
social. De um lado temos favelas lotadas de pessoas que ganham menos 
de um salário mínimo vivendo em situação precária e sem nenhuma 
base escolar e familiar, do outro, prédios de luxos com empresários 
que ganham mais de 20 salários minimos que vive em alto conforto e 
com a melhor base em escolas e família (10 E2) 

 

A diminuição da desigualdade social, noticiada nos últimos anos pela mídia, 

está presente em 6,4% das justificativas apresentadas. 

 

Grande parte da população brasileira é pobre, mas a grande maioria 
não vive na miséria. A desigualdade social é grande, ainda há muito o 
que melhorar, porem ao longo dos anos foram obtidas significativas 
melhoras. (65 A2) 
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 Também pode ser observada, em 11,3% das justificativas uma comprovação 

da desigualdade social baseada em argumentações apoiadas em indicadores 

socioeconômicos, em utilização de rankings, bem como menções a dados de 

pesquisas. 

Concordo em parte porque o Brasil é um país emergente que tem um PIB 
alto, no entanto, esse dado não garante um bom IDH, como é o caso do 
Brasil que tem capital mas é mal distribuído. Não concordo totalmente 
porque o IDH depende da área do Brasil analisada. Tem áreas brasileiras 
chamadas de 1o Brasil porque tem IDH igual ou maior que 0,8; 2o Brasil 
(IDH entre 0,7 e 0,799...) e o 3o Brasil (IDH menor que 0,7). (14 B3) 

 

 Esse conjunto de indicadores sugere que esses jovens talvez não estejam 

tão alheios à realidade socioeconômica do país, acompanhando os dados que são 

divulgados pela mídia. Por outro lado, pode também ser um alerta para o modo 

como a desigualdade social vem sendo tratada no país, alerta esse feito por Souza 

(2009) que aponta para o fato de que um raciocínio “economicista” pode levar à 

abstração do indivíduo de seu contexto social, correndo-se, dessa de forma, o risco 

de perceber o marginalizado social 

 

[...] com as mesmas capacidades e disposições de comportamento do 
indivíduo da classe média [encobrindo dessa forma] os conflitos sociais 
mais profundos e fundamentais da sociedade brasileira: a sua nunca 
percebida e menos ainda discutida ‘divisão de classes’. (SOUZA, 2009, 
p.17-18) 

 

Outro alerta para a forma de se olhar a desigualdade social é feito por 

Gonçalves Filho (2007), que ao conceituar esse termo explica que só muito 

remotamente essa expressão, que descreve o estado de grande disparidade entre 

pessoas, “faz alusão a uma falta praticada por muitos e instituições” (p. 208).  Para 

esse autor, a desigualdade social torna manifesta a dominação.  

 

A dominação compõe o ambiente em que a altura humana perde 
balanceamento e entra em depreciação ou exaltação. Os dominados 
abaixo, envergonhados e subordinados; os dominadores acima, 
sobranceiros e comandantes. (GONÇALVES FILHO, 2007, p. 208) 
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Argumentos que se baseiam na dominação (0,6%), exploração (0,3%), 

exclusão (0,3%) e preconceito (0,3%) são os que aparecem com menor frequencia 

nas justificativas apresentadas pelos jovens. 

 

Não precisamos de uma visão aprofundada para perceber este fato; 
mesmo uma visão superficial é suficiente para que percebamos que no 
Brasil, o poder é concentrado nas mãos de uma minoria rica enquanto a 
maioria vê-se sujeita aos jugos destes favorecidos. (4 D3) 

 

Concordo em parte, pois nem tudo é desigualdade. Há sim muito 
preconceito e exclusão, mas há sim coisas boas. (29 C2) 

 

O Brasil tem muita desigualdade social. As provas estão ao nosso lado, 
mas a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar isso. Existem um 
numero absurdo de favelas no país, e as maiores favelas do mundo estão 
aqui. Muitas pessoas trabalham mais de 14 horas por dia, para ganhar 
menos que um salário mínimo. Outros começam a roubar porque estão 
despreparados. (62 C1) 

 

 Em pesquisa realizada por Reis (2004), que compara as visões da elite 

brasileira sobre a desigualdade social, com a da população em geral, o Governo é 

apontado como o principal responsável pela diminuição da desigualdade social, 

cabendo ao poder público a responsabilidade pela elaboração e implantação de 

políticas sociais que se destinem ao enfrentamento dessas desigualdades. Para as 

elites, além da necessidade de realização de uma reforma agrária, que possibilitaria 

“exportar dos grandes centros urbanos os problemas sociais que [...] estimulam a 

violência e aumentam a insegurança” (p.54), a melhoria da eficiência dos serviços 

públicos é bastante enfatizada, aparecendo em segundo lugar na relação das ações 

que o Governo deveria tomar para o enfrentamento da desigualdade. 

Em 3,96% das justificativas apresentadas, os jovens também apontam o 

governo como responsável pelo quadro de desigualdade social em que o país se 

encontra. 

 

País emergente, 8ª economia mundial, política social não ou mal 
aplicada. (28 A3) 

 

Falta de políticas públicas para reduzir esse fato. Um exemplo é o 
descaso com a educação pública. (24 C3) 
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Concordo com a afirmação, pois grande parte da população brasileira 
possui uma baixa renda, muitos vivem na miséria, não possuem nível de 
escolaridade e entre outros fatores. Esse alto nível de desigualdade é 
consequência da falta de boas oportunidades (emprego, estudos...).  Além 
disso, o governo realiza poucas ações para mudar essa situação, 
visando apenas seus interesses econômicos. (22 D2) 

 
 

I.I.b. “O estado possui muito dinheiro, a economia está crescendo muito, o que 

não faz do Brasil um país pobre. Entretanto essa riqueza é concentrada na mão 

de poucos, o que faz do Brasil um país com muitos pobres”. (37 C3) 

De uma maneira geral, os jovens têm uma imagem positiva sobre o Brasil em 

relação ao seu desenvolvimento econômico. Quando solicitados a analisarem a 

assertiva O Brasil não é um país pobre, mas sim um país com muitos pobres, 

apresentaram um índice de concordância de 90%.  

 

GRÁFICO 11 – % de respostas dos jovens à Questão 3 
 

 

 

 Em 59% das justificativas apresentadas por esses jovens, observa-se que o 

Brasil é apresentado como um país de economia forte ou em franco 

desenvolvimento, sendo considerado, inclusive, uma das maiores economias do 

mundo. 
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O Brasil é o país com melhor economia da América do Sul, é do BRIC e 
ingressou nos grupos de países com as melhores economias do 
mundo. (1 2CI) 

 

O Brasil é um pais que está crescendo economicamente e abrindo 
espaço no cenário mundial, porém ainda há muitas pessoas com baixa 
renda. (19 D3) 

 

 Apesar de apresentarem o Brasil com um quadro econômico favorável a uma 

nação rica, que vem ganhando projeção no cenário internacional, os jovens 

reconhecem que uma grande parcela da população brasileira é pobre, vivendo em 

condições precárias, fato este atribuído à grande concentração de renda existente 

no país (34,3%).  

Infelizmente, o Brasil apresenta um elevado nível de desigualdade social, 
como já explicado na primeira questão. Isso faz com que o país, mesmo 
sendo rico (com uma economia forte), apresente um número de pobres 
elevado, pois a maior parte da renda está concentrada em uma minoria 
privilegiada. 3 C3 
 
A economia brasileira é uma das que mais cresce no mundo, tendo alguma 
influência na economia mundial, mas isso deve aos poucos ricos 
empresários e industrias que empurram a economia, mas levam grande 
parte do lucro, não os repassando para a sociedade. 22 C3 

 

Realmente o Brasil não é um país pobre, mas por conta da má distribuição 
de renda e por causa da acumulação de riquezas na mão de poucos, 
acaba tendo como consequência um grande número de pessoas pobres no 
país. 3 B3 
 

 

Novamente, nessa questão, aparece a culpabilidade do governo pela 

existência da pobreza no país. Esse argumento está presente em 12% das 

justificativas apresentadas tanto pelos jovens que concordaram com a assertiva 

apresentada, quanto nas justificativas apresentadas pelos jovens que discordaram 

da assertiva. 

O Brasil tem recursos necessários para resolver todos os seus problemas 
sociais. No entanto, falta iniciativa do governo para que esses recursos 
sejam aplicados de forma correta. (48 A2) 

 
País que economicamente é estavel, mas com dinheiro mal aplicado pela 
política corrupta. (28 A3) 

 
O Brasil é um país que tem condições de oferecer uma boa condição de 
vida aos seus habitantes, o grande problema é que o governo se 
preocupa apenas em seus próprios interesses e ao invés de se 
preocuparem com os pobres dão mais atenção aos interesses das classes 
mais favorecidas. (66 A2) 
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Nas justificativas apresentadas por 7,5% dos jovens que concordaram com a 

assertiva, a educação aparece como um meio de garantir uma melhor distribuição 

de renda e, consequentemente, uma diminuição da pobreza, cujo acesso deveria ser 

assegurado a todos pelo governo. 

O Brasil é um país potencialmente rico, mas a população que compões 
sofre com a pobreza, na maioria, na minha opinião essa desigualdade 
provem da má escolaridade pública. (63 A2) 

 
 

O Brasil tem todas as condições para se tornar um país rico. Faltam 
investimentos na educação da população, que gera emprego, melhora 
da situação econômica e abrange outros assuntos, como diminuição da 
violência. (65 A2) 

 
 

Apenas 25 jovens discordaram da assertiva. Desse total, 16 jovens 

apresentaram justificativa para sua opção. Para 11 desses jovens, o Brasil não é um 

país rico. 

Discordo em parte. Se considerarmos a primeira afirmação relacionada a 
economia, pode-se até ter fundamentos. Mas não podemos afirmar que o 
Brasil é rico, basta ver a situação precária da população no interior 
estados do Nordeste, como por exemplo. Para considerarmos o país 
como rico, há que ter toda uma infra-estrutura com a população, para 
que a própria possa determinar o nível de riqueza do país. Concordo 
com a segunda afirmativa , pois o nível de poder aquisitivo mais baixo, 
pertence a classe mais baixa. Que ocupa não a maioria, mas grande parte 
da população. (43 A2) 

As pessoas pobres são conseqüências da pobreza do Brasil pois se 
fosse um país rico com alta escolaridade e mais igualdade social, muitas 
pessoas que são de classe baixa se encontrariam numa situação melhor. 
(16 C2A) 

O país é relativamente avaliado pela população, sendo um país com 
muitos pobres é um país pobre. (28 C2B) 

 
 

I.II.a. “Muitos tem pouco (condições/oportunidades) poucos tem muito 

(oportunidades/condições)” ( 2 D1) 

Como afirma Scalon (2004), somente com questões menos diretas e 

específicas poderemos obter respostas não consensuais, que fujam a um discurso 

pré-estabelecido. Dessa forma, foi solicitado aos jovens que apontassem, dentre 

cinco diagramas apresentados, o que melhor descreveria a sociedade brasileira em 
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relação à distribuição de renda da população. As opções dos jovens estão 

demonstradas no Gráfico 2.  

 

GRÁFICO 2 – % de respostas dos jovens à Questão 13 
 

 

 

13,4% dos jovens apresentam uma visão onde “grande parte de nossa 

população é de baixa renda (base) e pouquíssimas estão no topo em comparação 

ao nº populacional do Brasil” (32 C1A), como explica um dos jovens ao justificar sua 

opção pelo diagrama A. 

         X X X          

          X           

          X           

          X           

          X           

          X           

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diagrama A 

 

 Um pouco menos da metade dos jovens percebe o Brasil como sendo 

representado pelo diagrama B, onde “a quantidade de pobres é maior que de classe 

média, e a quantidade das pessoas de classe média é maior que de ricos, o que 

daria numa pirâmide” (67 A2). 
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      X       

     X X X      

    X X X X X     

   X X X X X X X    

  X X X X X X X X X   

 X X X X X X X X X X X  

X X X X X X X X X X X X X 

Diagrama B 

 

 Já, 22,8% dos jovens, apesar de ainda perceberem a sociedade brasileira 

como sendo representada por uma pirâmide, como no diagrama C, apresentam-se 

um pouco mais otimistas que os anteriores em relação à concentração de renda, 

pois esta pirâmide apresenta uma boa parte da população nos estratos 

intermediários, diminuindo o percentual da população na base, como explica um dos 

jovens em sua justificativa de escolha desse diagrama: “A grande maioria é de 

classe baixa, mas a miséria possui índices menores, e a minoria é mais rica”. (65 

A2)  

     X      

    X X X     

   X X X X X    

  X X X X X X X   

 X X X X X X X X X  

X X X X X X X X X X X 

   X X X X X    

Diagrama C 

 

Apenas 14,3% dos jovens apresentam uma visão otimista em relação à 

distribuição de renda da população. Desses, 7,9% percebe o Brasil representado 

pelo diagrama D, que apresenta uma população composta por uma maioria de 

classe média. 

A maior parte da renda se concentra nos grupos de menor concentração 
profissional, ou seja, nas classes média-alta e alta. Entretanto, nos últimos 
anos, tem ocorrido um aumento da capacidade aquisitiva de classes menos 
favorecidas. (51 C3) 
 
Há uma desigualdade muito grande entre as classes, onde a classe média 
se destaca e há extremos: ou muito rico, ou muito pobre. (29 E3) 
 
A classe média está muito presente no país. (13 D2) 
 
Hoje, a classe média é dominante. (7 C3) 
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     X      

    X X X     

  X X X X X X X   

X X X X X X X X X X X 

  X X X X X X X   

    X X X     

     X      

Diagrama D 

 

Já 6,4%, ou seja, 27 jovens, acha que o Brasil é composto por uma sociedade 

com a maioria das pessoas próximas ao topo e apenas algumas pessoas na base, 

formando uma pirâmide invertida, como exemplificado no diagrama E.  

x x x x x x X x x x x x x 

 x x x x x X x x x x x  

  x x x x X x x x x   

   x x x X x x x    

    x x X x x     

     x X x      

      X       

Diagrama E 

 

 

Porém, as justificativas apresentadas por 18 desses jovens à escolha da 

opção E, apresentadas no Quadro 1, leva-nos a pensar que talvez não tenham 

compreendido bem o significado desse diagrama. 

 

QUADRO 7 – Justificativa dada pelos jovens à escolha da opção E, na questão 13. 
 

 
ALUNO 

 
JUSTIFICATIVA OPÇÃO E  

19 A3 
No Brasil, predomina a classe média. A maior parte da riqueza concentra-se na classe alta (que é 
constituída de uma parcela pequena da população), enquanto a maior parte da população quase não 
detém a riqueza. 

20 A3 a “E” apresenta a maior parte da renda na mão das classes A e B ao passo que na base do diagrama, a 
classe D e E detem a menos parcela de renda. 

25 A3 A distribuição para a  classe é quase nenhuma enquanto para a classe alta recebe mais 

27 A3 Os pobres são os menos privilegiados economicamente. .A distribuição de renda é desigual e concentrada 
a maior parte do seu lucro nas camadas mais altas 

28 A3 As classes sociais possuem a maior parcela da renda da população. 
46 A2 Não entendi a pergunta. 
8 C1B É pequeno o número dos muitos pobres é relativamente grande os da classe média 
4 C2B Não consigo responder essa. 
9 C2I A maioria da riqueza se encontra nas camadas mais altas. 
2 C3 As classes A e B (no topo) concentram maior parte da renda brasileira. 

46 C3 A concentração está nas nãos de poucos, com os poucos da elite da sociedade. 
9 D3 Mais para classes mais altas. 
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13 D3 

Apesar de acreditar nesta piramide: 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

11 E3 Muito na mão dos ricos e menos na população pobre. 
41 E3 A camada mais baixa da população hoje é que possui menos renda 

71 E3 Há uma má distribuição de renda, consequentemente, uma grande desigualdade econômica entre a 
sociedade 

75 E3 A maior parte recebe pouco e a menos parte recebe muito 
3 E2 O grande rendimento do Brasil provém das camadas mais baixas. 

 

 

I.II.b “Numa sociedade de capital, essa pirâmide [D] seria a melhor. A classe 

média seria a esmagadora maioria e os ricos a minúscula minoria (ou seja, a 

renda seria distribuída e haveria poucos pobres)” (33 C3) 

 Em outra questão, foi perguntado aos jovens como gostariam que a 

sociedade brasileira fosse representada, ou seja, em que tipo de sociedade eles 

gostariam de viver. O Gráfico 3 apresenta o percentual de escolha dos jovens do 

diagrama que representaria essa escolha. 

GRÁFICO 3 – % de respostas dos jovens à questão 14 
 

 

 

Para 34,4% dos jovens, a situação ideal seria uma sociedade onde a grande 

maioria da população estaria no estrato médio dessa sociedade, e para 47,8% dos 

jovens essa sociedade ideal teria a forma de uma pirâmide invertida, com  muitas 

pessoas próximas ao topo e somente algumas poucas pessoas próximas à base.  

As idéias de uma sociedade mais igualitária e da diminuição da pobreza estão 

presentes, respectivamente, em 52% e 42,2% das justificativas apresentadas pelos 

jovens na escolha do diagrama que gostariam que representasse a sociedade 

brasileira. 
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Seria justa a concentração maior de renda estar nas mão da maior parte 
da população. Um país com menos desigualdade e o dinheiro bem 
distribuído, com todas as pessoas tendo uma condição de vida decente. 
(46 C3) 

 

Gostaria que fosse o gráfico indicado, pois eu queria que houvesse 
poucos pobres, muita classe média e poucos ricos. Isso, para que a 
disparidade social de rendas mudasse. (43 A2) 

 

A fala de B122 representa bem a expressão da grande maioria dos jovens em 

relação ao tipo ideal de sociedade que gostariam para viver: 

 

Bom, para começar, eu gostaria que a sociedade brasileira tivesse 
oportunidades iguais, que o nível de educação fosse igual para todas as 
classes e que o direito fosse igual para todas as classes. Porque, no Brasil, 
quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro, 
manda na sociedade. Até mesmo no poder judiciário, no executivo, no 
legislativo, quem pode mais, manda mais. Então, eu queria que realmente 
houvesse justiça no país para todas as classes e que miséria, assim, pobreza 
mesmo, de pessoas morarem em casa de tábua ou de barro socado, que 
isso não pertencesse mais à realidade do Brasil. Que as pessoas pudessem 
ter uma moradia digna e terem os direitos básicos do ser humano 
respeitados, que é direito à educação, direito à vida. Porque muitas vezes a 
pessoa perde isso. (E – B1, 21) 

Apesar do discurso em relação a uma sociedade justa e igualitária, é 

interessante observar que ao serem solicitados a estipular quanto deveria ganhar 

cada profissional, com diferentes níveis de status e prestígio, os jovens já não 

reproduzem no valor da remuneração atribuída a cada ocupação esse mesmo 

discurso de igualdade, como pode ser observado na Tabela 1, que apresenta as 

médias salariais dos valores atribuídos pelos jovens a cada ocupação.  

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Como já exposto neste relatório, foram realizadas entrevistas com dez jovens com o objetivo de qualificar os dados 
encontrados nos questionários. Considerando que a fala de B1 exemplifica bem o ideal de sociedade para os jovens, achamos 
pertinente apresentá-la juntamente com os dados do relatório 
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TABELA 1 – Médias calculadas a partir dos salários que deveriam ser 

recebidos por cada ocupação, segundo os jovens. 
 

OCUPAÇÃO VALORES 

Advogado R$ 11.026,73 

Diretor de Empresa R$ 12.608,74 

Empresário R$ 16.855,49 

Juiz R$ 16.756,94 

Médico R$ 16.314,16 

Ministro R$ 13.007,60 

Operário não qualificado R$ 2.034,82 

Operário qualificado R$ 3.897,23 

Vendedor R$ 3.219,94 

Professor R$ 8.066,62 

 

 

Os jovens atribuíram grandes diferenças salariais entre as ocupações 

apresentadas, diferenças não condizentes com as sociedades idealizadas por eles, 

como a representada pelo diagrama D, onde a maioria da população estaria nos 

estratos intermediários ou a representada pelo diagrama E, onde a maior parte da 

população está mais próxima do topo da pirâmide. 

Apenas 46,9% dos jovens justificaram os valores atribuídos a cada ocupação. 

Três argumentos sobressaíram nas justificativas dos jovens: 

a. uma remuneração condizente com a importância da ocupação na 

sociedade, presente em 37,7% das justificativas; 

 

X – salário mínimo, o salário mínimo deveria aumentar, pois o atual não 
consegue suprir as necessidades básicas. E o quanto a pessoa ganha 
deve estar relacionado com seu tempo de estudo e sua importância na 
sociedade. Exemplos os professores e médicos devem ganhar bem por 
lidar com a educação e vida das pessoas. (5 A3) 

 

b.  uma remuneração de acordo com o nível de escolaridade/qualificação da 

pessoa, presente em 26,2% das justificativas; 

 

O critério que tentei usar foi: cursou o ensino superior, estudou mais 
ganha mais, porém não mais do que aqueles que também cursaram 
o ensino superior, e aquelas funções que necessitam um nivel menor 
de estudo ganham menos, porém o suficiente para sobreviver. (8 A3) 
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c. uma remuneração de acordo com o esforço e a dedicação de cada 

profissional, presente em 15,15% das justificativas dadas 

 

É uma média, pois é muito relativo na minha opinião os mais esforçados 
e que estudaram mais, merecem receber mais. (1 C3) 

 

Embora os jovens almejem uma sociedade mais igualitária para se viver, é 

marcante em suas falas a necessidade de se ter algum critério de diferenciação no 

momento de remunerar o trabalho, seja esse critério baseado no nível de 

escolarização ou qualificação, na importância de determinada ocupação para a 

sociedade ou no esforço e dedicação do profissional, como exposto anteriormente, 

ou também em habilidades pessoais, qualificações intelectuais e responsabilidades 

e riscos que a ocupação possa exigir do profissional, como bem ilustrado no trecho 

da entrevista com C323, transcrito no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Trecho da entrevista com C3 (E – C3, 40-45) – Os trechos negritados referem-se à fala do entrevistador. 

 

Não, não necessariamente o valor do salário, eu estou te perguntando o porquê da 
diferença desses valores. Aqui, na realidade, é o que você acha que deveria receber, e não 
exatamente o que recebe. Por exemplo, a diferença que você colocou entre o menor salário e o 
maior salário é de 15 vezes. O maior salário é 15 vezes mais que o menor salário. Então, você 
botou uma diferença muito grande de valor aqui. Por que dessas diferenças?24 

Eu acho que talvez seja para compensar a pessoa, como se fosse uma recompensa mesmo, 
do que ela fez para chega até ali. Às vezes, um profissional qualificado que faz um trabalho melhor, 
batalhou mais, antes, para estar ali. Por isso, talvez ele mereça ganhar. 
 

Então, você acha justo essas diferenças grandes de salários entre as pessoas? 
Não, senão eu estaria me contradizendo. Porque eu acho que diferença tão grande salarial, 

não... Mas eu acho que eu coloquei uma diferença muito grande, realmente... Eu acho que tem que 
existir pelo menos uma diferença... para diferenciar aquele que merece mesmo, e aquele que ficou 
acomodado. 

 
Mas o que garante que um operário ficou acomodado? O fato de não ter ido à escola? 
É. Porque, geralmente, o operário, se for pensar assim, é a pessoa que não estudou muito, 

está prestando um serviço, mas como se fosse um operário, assim, de trabalhar mesmo, a forma 
física, assim. 

 
O operário que construiu esse prédio? 
É... pois é... Eu acho que ele não foi para a escola, não estudou assim..., na maioria das 

vezes, não. Ele poderia ter condições de fazer uma coisa mais... Não importante..., assim..., uma 

                                                 
23 Como já exposto neste relatório, foram realizadas entrevistas com dez jovens com o objetivo de qualificar os dados 
encontrados nos questionários. Considerando que a fala de C1 exemplifica bem alguns dos critérios utilizados pelos jovens 
para atribuírem os valores das remunerações a cada ocupação listada, achamos pertinente apresentá-la juntamente com os 
dados do relatório 
24 Os valores atribuídos por C1 às ocupações foram: Advogado – R$ 7.000,00; Diretor de empresa – R$ 15.000,00; Empresário 
– R$ 9.000,00; Juiz – R$ 10.000,00; Médico – R$ 10.000,00; Ministro – R$ 15.000,00; Operário não-qualificado – R$ 1.000,00; 
Operário qualificado – R$ 1.500,00; Vendedor – (não atribuiu valor); Professor R$ 4.000,00 
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coisa mais... Que tem mais consistência..., um trabalho mais sério. Porque eu acho que trabalhar 
assim, eu acho que a pessoa realmente não procurou muito, não. 

 
Entre um profissional como um professor que estudou e um médico que estudou, por 

que essa diferença, quase o dobro? Quase o dobro não, desculpa, mais que o dobro. 
É verdade. É porque, às vezes, eu penso: Um médico vai estar cuidando da vida das 

pessoas. Mas, na verdade, um professor que vai estar dando a instrução para o médico, no caso... 
Eu acho que na hora que eu fiz isso aqui, eu fui muito influenciada assim, pelo que já é estipulado 
hoje em dia. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu iria pensar mais no que eu acho... Eu acho 
que, realmente, o professor e o médico deveriam ganhar mais ou menos a mesma coisa. Porque, 
para o médico chegar até ali, o professor, por trás, teve que ensinar ele, dar auxílio. 

 
E o porquê de um, por exemplo, quando você faz essas diferenças aqui de salário, um 

médico ter um salário maior do que o de um advogado? 
Porque eu acho que o advogado pode até ajudar uma pessoa que esteja sendo condenada 

por uma coisa errada. Mas, às vezes, ele pode estar ajudando outro, uma pessoa que é culpada a 
ficar livre. Eu acho isso um pouco errado. Acho que, às vezes, um médico tem mais importância em 
ajudar a saúde, as pessoas, salvar vidas. 

 
 

Mesmo considerando as credenciais de nível superior como um critério 

importante para definir o nível de remuneração, como demonstrado no Gráfico 4, e 

de ser identificada a presença de um discurso a favor de uma maior valorização da 

ocupação de professor em 12,7% das justificativas apresentadas pelos jovens , 

como exemplificado baixo, é interessante observar (Tabela 1) que a remuneração do 

professor é a mais baixa entre as ocupações que exigem credenciais de nível 

superior.  

 

*Professor: salário de professor tem que ser de 7.000 pra cima, uma vez 
que é ele quem forma futuros profissionais. Se professor de escola 
pública fosse bem remunerado, a qualidade da educação teria um 
aumento significante. (26 C2B) 

 

 
GRÁFICO 4 - % de respostas dos jovens à questão 5 

 

 



 88 

Se observadas as diferenças25 entre as médias salariais por ocupação, que 

podem ser visualizadas no Gráfico 5, pode ser constatado que  o valor médio da 

remuneração atribuída a ocupação de professor foi 4 vezes maior que o valor médio 

atribuído a um Operário não qualificado e 4 vezes menor que o valor médio atribuído 

a Médicos e Juízes.  

 

GRÁFICO 5 – Diferenças entre as médias salariais por 
ocupação, segundo a opinião dos jovens  
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Dois outros aspectos chamam a atenção quando analisadas as diferenças 

entre as médias salariais por ocupação, bem como as justificativas apresentadas 

pelos jovens ao responderem à questão 12. Um aspecto é o fato de advogados, 

apesar de terem as mesmas credenciais de nível superior que médicos, receberem 

3 vezes menos que esses profissionais. Talvez essa diferença se justifique com 

base em critérios morais, como exemplificado na fala de C1, apresentada no Quadro 

2. 

Porque eu acho que o advogado pode até ajudar uma pessoa que esteja 
sendo condenada por uma coisa errada. Mas, às vezes, ele pode estar 
ajudando outro, uma pessoa que é culpada a ficar livre. Eu acho isso 
um pouco errado. Acho que, às vezes, um médico tem mais importância 
em ajudar a saúde, as pessoas, salvar vida (E – C3, 45) 

 

                                                 
25

 Dividiu-se o valor médio de cada profissão pelo menor valor obtido entre as médias dos valores das ocupações. A ocupação 
com o menor valor médio é representada por 1. 
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Outro aspecto que chama a atenção é que ocupações que envolvem cargos 

políticos, como a de ministros, não deveriam ser remuneradas, ou então receber 

uma remuneração simbólica. Esse critério aparece em 3,53% das justificativas 

apresentadas pelos jovens a essa questão. 

 

Eu nunca parei para pensar nisto, mas os que partipão das decizões 
publicas não deverião receber. (6 B3) 

Acho que membros dos ‘três poderes’ deveriam receber somente 
auxílios, ao invés de salários. (21 C3)  

O ministro como na Grécia antiga tem que ter um emprego e ser ministro 
por amor a pátria e não por ser recompensado. (24 A3) 

O salário de um ministro jamais deve ser extremamente elevado, pois 
muitos políticos só estão no cargo pelo dinheiro. (26 C3) 

 

Comparando a visão dos jovens participantes dessa pesquisa com a visão da 

população brasileira, apresentada por Scalon (2004), pode ser constatado que os 

jovens apresentam um menor índice de disparidade entre as rendas que deveriam 

ser atribuídas entre as ocupações.  Ainda assim, apresentam índice de disparidade 

bem maior que se comparados com as populações de países como Suécia e 

Espanha26, considerados países com elevado nível de desenvolvimento humano e 

baixa concentração de renda. 

GRÁFICO 6 – Comparação entre as diferenças médias salariais por ocupação 
segundo a opinião dos jovens e das populações brasileira, sueca e 

espanhola. 
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26 Suécia e Espanha fazem parte do grupo de países com desenvolvimento humano elevado, sendo que a Suécia apresenta o 
6º melhor  IDH em um grupo de 177 países e a Espanha o 13º melhor IDH. O IDH da Suécia é 0,956 e o da Espanha 0,949. 
Em relação ao índice de Gini, a Suécia apresenta um índice de 25,0 e a Espanha um índice de 34,7. Fonte: PNUD 2007/2008 
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Esses dados corroboram os achados de Scalon (2004), que aponta em seus 

estudos que apesar da população brasileira reconhecer e criticar a presença de 

grandes desigualdades de renda acaba reproduzindo essa mesma desigualdade 

quando solicitada a dizer quanto deveriam receber trabalhadores em diferentes 

níveis ocupacionais. Ou seja, a população reproduz 

[...] na sua percepção de justiça e do que seria desejável o mesmo nível de 
desigualdade encontrado na realidade. [...] A idéia do que seria justo no 
Brasil é mais desigual e injusta do que na maioria dos demais países, 
demonstrando que as disparidades reais estão incorporadas e distorcem as 
disparidades ideais.  (SCALON, 2004, p.9) 

 

Para a autora, os resultados mostram que “o valor da igualdade é mais forte 

onde ela já existe, enquanto a aceitação da desigualdade prevalece nas sociedades 

mais desiguais, indicando uma tendência à naturalização das disparidades de renda” 

(SCALON, 2004, p.10) 

 

4.3.2. Mecanismos de obtenção de melhores posições sociais. 

Origem social, qualificação e treinamento profissional, educação, redes 

sociais são alguns dos principais fatores que, segundo especialistas em mobilidade 

social, influem nas possibilidades de ascensão social. Dessa forma, a ascensão 

social estaria tanto vinculada a características adquiridas, quanto a características 

adscritas da pessoa. (SCALON, 2004a; 2004b) 

Para os jovens, que dimensões influem nas possibilidades de ascensão 

social? 

No questionário aplicado, 5 questões indagavam  sobre essas variáveis, 

solicitando aos jovens que marcassem uma opção, que, em 3 das questões 

apresentadas, variava de concordo totalmente a discordo totalmente. Nas duas 

outras questões, as opções variavam de Essencial a Nada importante. Além de 

marcarem a opção, também deveriam justificar a escolha em cada questão. A 

opinião dos jovens sobre algumas das variáveis que podem influir nas possibilidades 

de ascensão social de uma pessoa pode ser visualizada na Tabela 2, abaixo. 
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TABELA 2 - % de respostas dos jovens às questões 4, 5, 6 e 8 
  Assertivas CT CP NCD DP DT 

Q4 No Brasil, as pessoas são recompensadas pelo 
seu esforço 

3% 29,2% 16,3% 39,4% 11,4% 

Q6 No Brasil, as pessoas são recompensadas pela 
sua inteligência e pelas suas qualificações 
profissionais 

28,0% 46,8% 9,9% 11,1% 3,2% 

Q5 No Brasil, as pessoas são recompensadas 
pelos anos de escolarização que possuem 

16,3% 51,5% 10,1% 16,8% 4,5% 

 Perguntas E MI I PI NI 

Q9 No Brasil, qual a importância de pertencer a 
uma família rica para subir na vida? 

3,7 30,2 49,8 12,4 3,0 
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Q10 No Brasil, qual a importância de conhecer 
pessoas “bem colocadas” para subir na vida? 

8,4 35,1 41,1 13,1 1,7 

 
Legenda: CT – Concordo totalmente; CP – Concordo em parte; NCD – Não concordo, nem discordo; DP – Discordo em parte; 
DT – Discordo totalmente / E – essencial; MI – muito importante; I – importante; PI – pouco importante; NI – nada importante 

 
 

Para os jovens, a inteligência/qualificação profissional e o nível de 

escolarização são mais importantes que o esforço para a obtenção de recompensas, 

apresentando um índice de concordância de 74,8% e 67,8% contra 32,2%. Essa 

percepção dos jovens corrobora os resultados do survey apresentados por Scalon 

(2004a; 2004b), que indicam que, de uma maneira geral os brasileiros também 

atribuem um maior peso à inteligência e qualificação profissional e escolarização 

como mecanismos importantes para a obtenção de recompensas sociais do que ao 

esforço.  

Do total de jovens que justificou sua opção, 63,3% reconhece que só o 

esforço não basta. Para serem recompensadas, as pessoas devem aliar o esforço a 

algum outro fator como explicado por um dos jovens: 

 

Acredito que muitas vezes isso [o esforço ser remunerado] de fato ocorre, 
mas nem sempre. Até porque o esforço, por si só pode não ser 
significativo. Sem os necessários recursos o esforço não é 
recompensado. (49 C3). 

 

No grupo de jovens que concordou com a afirmativa, esse percentual é de 

47,3%. Já nos grupos que marcaram as opções não concordo, nem discordo e 

discordo em parte ou discordo totalmente, o percentual foi de 45,2% e 59,4%, 

respectivamente. 

“Os necessários recursos” que devem estar associados ao esforço para que 

ele seja remunerado, segundo os jovens, são, entre outros, o status, a origem social 

da pessoa, a escolaridade/qualificação e as oportunidades. Na Tabela 3 pode ser 
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visualizada a frequencia com que esses fatores aparecem nas 185 justificativas 

apresentadas pelos jovens que reconhecem que o esforço deve vir associado a 

algum outro fator para que seja recompensado. 

 

TABELA 3 – Frequencia com que os fatores que devem estar associados 
ao esforço para que este seja recompensado aparece nas justificativas 
apresentadas pelos jovens. 

FATORES ASSOCIADOS AO ESFORÇO Frequência 
Status da ocupação/profissão 39,5% 
Ser “bem-nascido” 12,4% 
Oportunidade 11,9% 
Escolaridade / qualificação 11,2% 
Influência 5,9% 
Condições econômicas / Status social 4,8% 
Corrupção 2,1% 
Falta de preconceitos 2,1% 
Malandragem/ desonestidade/esperteza 2,1% 
Sorte 1,6% 
Rede de relações 1,0% 
Eficácia  1,0% 
Reconhecimento internacional 1,0% 
Trabalhar na iniciativa privada 1,0% 
Capacidade 0,5 % 
Carisma 0,5% 
Talento  0,5% 

OBS – O % foi calculado a partir do total de justificativas apresentadas e 
não a partir do total de alunos 

 

Ao associar o esforço ao status da ocupação, os jovens fazem uma clara 

distinção entre a diferença de reconhecimento, e consequentemente, recompensa, 

entre o esforço físico e o esforço intelectual que a ocupação exige, apontando o 

esforço intelectual como melhor recompensado. Essa diferenciação está presente 

em 12,43% das justificativas apresentadas. 

 

Trabalhos que não exigem grande capacidade intelectual ou algum 
diferencial devem ganhar menos. O empresário é um caso que pode variar 
muito, ele pode gerenciar uma grande empresa e ganhar muito, mas 
também pode tomar conta de seu pequeno negócio, como tomar conta de 
sua pequena empresa de venda de chup chup em frente a escolas. (7 C3) 

 

Primeiramente, o esforço pode ser intelectual ou motor. O trabalhador 
braçal se esforça para ter rendimento mínimo e acaba por enriquecer seu 
empregador que lucra sobre seu trabalho. Já os esforços intelectual é 
recompensado de maneira mais justa por meios legais como patentes, por 
exemplo. (35 A2) 

 

Em 16,2% das justificativas, essa distinção entre o esforço físico e intelectual 

também é feita de forma indireta, ao serem mencionadas ocupações como garis, 
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catadores de lixo, cortadores de cana, domésticas, pedreiros, entre outras, como 

ocupações onde as pessoas se esforçam e esse esforço não é recompensado.  

 

As pessoas que exercem trabalhos pesados, como pedreiros e garis, 
recebem pouco comparado a outras profissões. (64 A2) 

 

Outro fator que aparece associado ao esforço é a condição econômica/status 

social. Essa associação está presente em 4,8% das justificativas apresentadas, 

como exemplificado no Quadro 10. 

 

Depende de sua classe social. Se estiver em uma ‘classe alta’, sim o 
esforço recompensara. Mas se pertencer a uma ‘classe baixa’, muitas 
vezes ‘a oportunidade não bate à porta’. (4 C2I) 

O esforço é uma ferramenta indispensável para o sucesso duradouro, 
porém, no Brasil, outros aspectos da vida de um indivíduo se mostram de 
maior importância, tais como a condição financeira, a posição na 
sociedade, o nome, etc. (9 C2I) 

 

Nas justificativas apresentadas pelos jovens que concordaram com a 

afirmativa de que o esforço é recompensado, percebe-se que em apenas 9,43% 

dessas justificativas apresentadas há expressada uma crença sem restrições nas 

chances de ascensão pelo esforço.  

 

Nosso país oferece todas as oportunidades para um cidadão, basta algum 
esforço e se chega longe. (39 A2) 

Na minha opinião, todas as pessoas que se esforçam ao máximo para 
alcançar algo desejado serão recompensadas. Talvez não do jeito que 
elas esperam, mas quem busca sempre alcança (10 C1B) 

Quanto mais a pessoa se esforça para ser um bom profissional, melhor o 
retorno que terá. (29 C3) 

 

 

Os jovens apresentam uma perspectiva mais otimista em relação aos fatores 

inteligência e qualificações profissionais como variáveis importantes para ascensão 

social do que a população brasileira em geral. O índice de concordância em relação 

a essas variáveis apresentado pela população brasileira foi de 56% (Scalon, 2004), 

enquanto o índice de concordância dos jovens foi de 74,8%.  
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  A análise das 290 (71,8%) justificativas apresentadas pelos jovens a essa 

questão, aponta que em 31% das justificativas os jovens expressam um 

reconhecimento de que esses dois fatores, inteligência e qualificação profissional, 

são muito importantes para a obtenção de recompensas. 

 

Se a pessoa é inteligente, segue seus estudos buscando avanços e 
sabe lidar com suas situações profissionais, ser bem recompensada é 
apenas uma conseqüência, não só no Brasil, mas em qualquer outro 
país. (65 A2) 

 

Hoje em dia o mercado de trabalho paga mais pelos mais qualificados 
e inteligentes.(3 C1A) 

 

 Já em 56,6%% das justificativas, há o reconhecimento desses fatores como 

importantes para a obtenção de recompensas, porém os jovens apontam situações 

de exceção. 

 

A posição social do indivíduo em nosso país depende disso, porém as 
vezes oportunidades não estão presentes na vida de alguns, mesmo 
estes tendo potencial. (30 C1A) 

Pessoas com inteligência e qualificações profissionais possuem mais 
privilégios que outras, mas também não podemos generalizar tal 
afirmação. (18 C2A) 

 

 Alguns dos exemplos citados envolvendo as exceções são os casos de 

políticos e jogadores de futebol.  

 

Existem vários políticos sem nível superior ou que nem freqüentaram a 
escola direito e que ganham mais que advogados, engenheiro ou médico 
formados. Outro exemplo dessa contradição é o dos jogadores de 
futebol(supervalorizados). Vale destacar, também que pedreiros ou 
pintores (sem escolaridade) chegam a ganhar mais que médicos, mas são 
poucos.) (3 C2I) 

 

Ainda nesse grupo de justificativas, alguns jovens associam esses dois 

fatores a outros como a sorte, o saber se comunicar, o esforço, a competência, o 

carisma e o caráter.  

 

Muita gente acaba não tendo oportunidade e/ou sorte. (4 C3) 
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Em 12,4% das justificativas apresentadas pelos jovens, mais importante que a 

inteligência e qualificações profissionais são variáveis como a condição financeira, a 

rede de relações e a origem social. 

 

Considerando concursos públicos, talvez esses quesitos citados acima 
sejam levados em conta; porém, o “nome” e os contatos contam mais, 
sem falar na malandragem para conseguir emprego. (15 A3) 

 

No Brasil as pessoas são muito recompensadas pela sua posição social e 
suas influências. Se esses fatores são obtidos de acordo com a 
inteligência e as gratificações profissionais, são casos isolados já que na 
grande maioria das vezes ‘sobrenome’ é sinônimo de inteligência. (15 
C2A) 

 

Essas variáveis - condição financeira, rede de relações e origem social, 

também estão presentes nas justificativas apresentadas pelos jovens na questão 5, 

que solicitava a concordância do jovem com a seguinte afirmativa: No Brasil, as 

pessoas são recompensadas pelos anos de escolarização que possuem. Para 

28,2% dos jovens que justificaram a sua opção nessa questão, não basta apenas a 

escolarização, apesar de a considerarem importante. Para esses jovens, aliada à 

escolarização é importante também considerar outros fatores, como demonstrado na 

Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Frequencia com que os fatores que devem estar associados à 
escolarização aparecem nas justificativas apresentadas pelos jovens. 

FATORES ASSOCIADOS À ESCOLARIZAÇÃO Frequência 
Status da profissão/curso 17,6% 
Qualidade da instituição de ensino 17,6% 
Rede de relações / contatos 17,6% 
Mercado 15,4% 
Esforço 12,1% 
Origem 11% 
Dedicação 6,6% 
Desempenho da pessoa  6,6% 
Oportunidade 5,5% 
Talento 3,3% 
Competência 2,2% 
Fora de vontade 2,2% 
Caráter 2,2% 
Sorte 1,1% 
Ambição e esperteza 1,1% 
Carisma 1,1% 
Honestidade 1,1% 
Determinação 1,1% 

OBS – O % foi calculado a partir do total de justificativas apresentadas e não 
a partir do total de alunos 
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Outro aspecto que se mostrou interessante na análise das justificativas 

apresentadas pelos jovens que associaram os anos de escolaridade a outros 

fatores, é que, para 17,6% desses jovens os anos de escolaridade só se traduzirão 

em benefício se a pessoa tiver frequentado instituições consideradas de qualidade, 

que, para a maioria desses jovens, se traduz em instituições da rede privada, em se 

tratando da educação básica.  

 

Depende das escolas, escolas publicas não, elas não são 
recompensadas devido a um sistema deficiente, em escolas particulares 
sim, as pessoas ganham oportunidades que só existem devido à sua 
escolaridade. (17 A3) 

Uma pessoa que estuda em escola publica, provavelmente não terá o 
mesmo futuro no ramo de trabalho que outra pessoa aluna de escola 
particular. A diferença de qualidade entre as duas escolas é enorme, e 
isso reflete na faculdade em que se vai cursar e no emprego. (1 C1A) 

 

Apesar de evidenciado na análise das justificativas apresentadas pelos jovens 

na questão 5 que para eles as chances de sucesso e melhores remunerações são 

muito maiores para as pessoas que possuem um nível mais alto de escolaridade, 

63,9% dos jovens reconhecem que nem sempre as pessoas com melhores níveis de 

escolaridade são as melhores recompensadas. Alguns jovens utilizam como 

argumento o presidente da república, jogadores de futebol e alguns empresários. 

Neste último caso, citando, inclusive, exemplos de familiares e amigos. 

Tendo uma boa formação a probabilidade de um indivíduo conseguir 
maior recompensa é alto, porém temos certas pessoas, se me permite 
citar, o próprio presidente da República que não tem um alto nível de 
escolaridade e hoje ocupa o cargo de maior poder no país. (20 A3)  

Realmente existem muitos que devido sua escolaridade são melhores 
recompensados do que os que não fizeram ou completaram a escola, 
porém na própria política existem pessoas que apesar de não ter 
escolaridade completa, ganham como recompensa muito mais do que 
pessoas que chegam até a ter adquirido doutorado. (17 C3) 

Não, meu pai é privilegiado e não terminou a escola, até o presidente 
foge dessa realidade. (27 C2B) 

Em tese é assim, mas tem muitas pessoas que nunca fizeram 
faculdade ou até mesmo escola, que ganham mais do que as pessoas 
que fizeram. Ex: empresários (Sílvio Santos), jogadores de futebol 
(Ronaldo) e outros muitos anônimos. (15 E3) 
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 Quando questionados sobre a importância das redes de relações sociais e da 

origem, no caso, de pertencer a uma família rica para uma pessoa “subir na vida”, os 

jovens já não consideram que sejam critérios tão importantes quanto a escolaridade, 

a inteligência e a qualificação profissional, dando um peso maior às características 

adquiridas do que às características adscritas como fatores importantes para a 

ascensão social. 

 Porém, se comparadas as opiniões dos jovens com a dos brasileiros 

(SCALON, 2004) sobre esses dois fatores - origem e rede de relações sociais,  como 

demonstrado nos Gráficos 7 e 8, percebe-se que os jovens possuem uma opinião 

mais favorável a esses fatores como variáveis importantes para a ascensão social 

do que os brasileiros. 

 

GRÁFICO 7 – Comparação entre as opiniões dos jovens 
e da população brasileira sobre a importância de se 
pertencer a uma família rica para subir na vida. 
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GRÁFICO 8 – Comparação entre as opiniões dos 
jovens e da população brasileira sobre a importância 
de se conhecer pessoas bem colocadas para subir na 
vida. 
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 A análise das justificativas apresentadas pelos jovens nessas duas questões 

revela que os argumentos utilizados para justificar a importância de pertencer a uma 

família rica para subir na vida estão baseados nas diversas oportunidades que se 

tornam mais acessíveis à pessoa com uma condição sócio-econômica mais 

favorável. 

Uma família rica, muitas vezes, representa mais oportunidades. Isso 
porém, não impede que pessoas de famílias pobres não possam subir na 
vida mesmo sendo muito difícil. (38 C3) 

Acredito que famílias ricas têm influência , podem ‘arranjar’ emprego 
para seus filhos e iniciá-los  mais facilmente. Em famílias ricas, a pessoa 
pode se concentrar apenas no estudo, no momento de estudar e 
quando entrar pro mercado de trabalho, já entrar com um bom nível 
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conceitual. Mas qualquer um que estudar bastante e se esforçar pode 
ascender social e financeiramente. O pobre é quem tem grande dificuldade 
e é o único que tem dificuldade grande em subir na vida. Classe média e 
classe alta são bem próximas em dificuldade. (7 C3)  

São poucas as pessoas pobres que conseguem subir na vida, pois tem que 
se dedicar muito. E se você já é rico não precisa se dedicar, como por 
exemplo se não conseguir ir para faculdade federal pode ir para uma 
particular. (27 A2) 

 

 

Entre as oportunidades mencionadas pelos jovens, a mais citada foi a 

possibilidade de uma educação melhor, presente em 107 das 331 justificativas 

apresentadas, ou seja, em quase um terço das justificativas. Para esses jovens, a 

educação privada oferece condições bem melhores de ensino do que a educação 

pública. Além disso, também são mencionadas as possibilidades de serem 

realizados cursos extras de idiomas, viagens para o exterior e outras atividades que 

possam contribuir para ampliar as possibilidades de conhecimento e formação de 

uma pessoa.   

 

Quando se tem uma condição de vida mais favoráveis, é mais fácil subir 
na vida por ter uma escolarização boa, cursos de língua, mas mesmo 
que a pessoa não tenha, não o impede de subir na vida. (41 A2) 

Já que o Ensino Público brasileiro não é bom, só as pessoas com 
melhores condições que terão boa educação, tendo grandes chances 
de conseguirem bons empregos. Infelizmente, as classes sociais 
brasileiros são estacionárias, já que é muito difícil uma pessoa pobre se 
tornar rica a partir dos estudos. (26 C2B) 

As oportunidades são bem maiores, famílias ricas podem pagar aulas de 
línguas extrangeiras, professores particulares, além de escolas 
privadas. Porém não é essencial. (53 A2) 

 

 Porém, para os jovens, apenas pertencer a uma família rica não é condição 

que assegura o sucesso. A origem em uma família rica precisa vir acompanhada de 

outros fatores como explica um dos jovens em sua justificativa: 

 

Devido ao dinheiro você consegue chegar a lugares mais altos e consegue 
estudar em locais melhores, mas para se manter você terá que ser 
competente e nisso o dinheiro não ajuda. (12 B3). 

 

  Fatores como o esforço, a dedicação, a garra, o trabalho, a determinação, a 

perseverança, a competência, o planejamento, a força de vontade, o desempenho, a 
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competência, a inteligência e a qualificação são citados pelos jovens como fatores 

importantes para a ascensão social, independentemente da origem social da 

pessoa. 

 

É muito importante, mas não totalmente. Claro que, tendo uma família com 
boas condições, você pode estudar na melhor escola. Só que tudo 
depende de seu esforço. Na vida, tem que se fazer algo para obter o que 
queremos. 2 C1A 

Em uma família rica, uma pessoa possui mais oportunidades e mais 
facilidade para ser bem sucedido, mas isso não significa que uma pessoa 
nascida em uma família pobre, não conseguirá ser bem sucedida. Tudo 
depende do esforço e dedicação (vontade) próprio de cada um. 1 D1 

Uma família rica pode ser bom para a carreira profissional pois oferece 
mais condições, por exemplo, para estudarem fora do país. Mas para subir 
na vida, não basta somente ser rico, deve ter força de vontade e 
planejamentos, além de conhecimento. 24 C2A 

 

 O peso dado às redes de relações é bem maior que o dado à origem, tanto 

entre os jovens, quanto entre os brasileiros. Este dado, como afirma Scalon (2004), 

tem sido apontado na literatura brasileira, que mostra a importância do compadrio, 

do afilhadismo para a inserção e ascensão social. 

 Para 20,7% dos jovens que marcaram que conhecer pessoas “bem 

colocadas” para subir na vida é algo Essencial, Muito importante ou importante , o 

conhecimento dessas pessoas “bem colocadas” poderá alavancar a vida 

profissional, mas não será o suficiente para manter uma pessoa na posição. Para 

isso, são necessários requisitos como qualificação, esforço e competência, entre 

outros. 

 

Essas pessoas ajudam à subir na vida, pois elas têm muitos contatos e 
podem apresentar-nos para pessoas importantes, que nos oferecem 
empregos, mas de nada adianta se não tiver qualificações 
profissionais. (6 D1) 

As pessoas ajudam, principalmente, com oportunidades. Aqueles que 
conhecem pessoas bem colocadas tem mais chance de conquistar seu 
espaço do que aqueles que não conhecem, pois acabam ganhando maior 
credibilidade. É de significativa importância, mas não é o principal, pois a 
pessoa deve “atender” outros requisitos, como ter uma boa educação, 
ser esforçado, determinado e ser boa no que faz. (22 A3) 
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Para 7,8% desses jovens, essas pessoas “bem colocadas” servem como 

modelos de profissionais a serem seguidos. 

È importante conhecer pessoas “bem colocadas” porque estas podem 
dizer o que fizeram na vida de importante e passar este conhecimento 
para outras pessoas, mas não que isso seja obrigatório. (4 A3) 

Elas servem de motivação para você fazer igual. (30 A2) 

As pessoas precisam de um referencial para subir na vida. (10 C1B) 

Pessoas ‘bem colocadas’ profissionalmente podem apenas dar algumas 
dicas e servirá de exemplo para aqueles que querem subir na vida. (24 
C2A) 

É muito bom para pessoas que querem subir na vida, conhecerem pessoas 
que foram bem sucedidas e têm experiência, pois isso mostrará para 
quem não tem muita noção de dificuldades e facilidades e motivará quem 
não tem certa segurança do que quer. (1 D1) 

 

 Em 8,4% das justificativas apresentadas pelos jovens nesse item há uma 

associação do conhecimento de pessoas “bem colocadas” com algo desonesto, 

corrupto. 

 

No Brasil, devido à corrupção, ter seus “contatos” facilita e muito a 
situação de qualquer profissional. (17 A3) 

Na minha opinião, o correto a ser respondido seria a E, mas infelizmente, 
falando para analisar a situação brasileira o conhecimento de pessoas 
“bem colocadas” é importante para subir na vida sim. Podemos provar isso 
de forma simples, analisando a situação que vivemos em relação a 
corrupção, onde só ocorre devido a uma situação similar a ele. (11 C1B) 
 

Infelizmente hoje, no Brasil, ainda existe muito ‘coronelismo’. Mas, 
esforçando-se, sem conhecer pessoas ‘bem colocadas’, certamente dá 
para subir na vida. (9 C2A) 

Porque infelizmente no nosso país na maioria das vezes as relações entre 
as pessoas é ditada pela corrupção. (14 D2) 

Conhecendo pessoas influentes, fica mais fácil subir na vida (em algumas 
situações por conta do suborno, ou simplesmente as influencias). (68 E3) 

 

 Na justificativa de alguns jovens há expressada a importância desses 

contatos com pessoas “bem colocadas” para alavancar sua carreira profissional, 

desde que não sejam utilizados meios ilícitos para isso, como exemplificado a 

seguir. 
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É importante ter “contatos” até o ponto que você merece 
reconhecimento. Agora é injusto colocar pessoas que não merecem, na 
frente de pessoas que merecem. (15 C1A) 

Conhecer esse tipo de pessoa é importante para que mais oportunidades 
possam surgir através dela. Só que vale lembrar que prejudicar outros 
para privilégio próprio é injusto e desonesto. (3 D1) 

 

 Esses dados sugerem que os jovens, apesar de perceberem a importância da 

condição econômica da família e das redes de relações para propiciarem melhores 

oportunidades, ainda assim associam esses fatores a valores como esforço, 

iniciativa pessoal, determinação, competência e qualificações profissionais, valores 

que apontam para “uma ‘gramática valorativa’ que perfaz o alfa e ômega do mundo 

moderno”. (SOUZA, 2004, p.77) 

 

4.3.3. O papel da educação na solução da desigualdade 

Uma das assertivas apresentadas aos jovens, no questionário, foi Escola para 

todos é a solução para os problemas de desigualdade social no país. Os jovens 

deveriam concordar ou discordar da assertiva, em uma escala que variava de 

Concordo totalmente a Discordo totalmente. No Gráfico 9 pode ser visualizada a 

opinião do jovens. 

 

 GRÁFICO 9 - % de respostas dos jovens à questão 2 

 

 

O índice de 71,5% de concordância, apresentado pelos jovens a essa 

afirmativa, corrobora os achados de Reis (2004) que apontam para o fato de que as 
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elites brasileiras “apostam na educação como recurso privilegiado para se assegurar 

igualdade de oportunidades, que é claramente a maneira como elas definem 

igualdade”. (p.48) Esta idéia de igualdade traduzida em igualdade de oportunidades, 

como identificada por Reis em sua pesquisa, está materializada na justificativa de 

um dos jovens.  

 

É necessário primordialmente melhorar o ensino para que de fato sejam 
formados melhores e mais preparados cidadãos e trabalhadores. Assim, 
terão mais oportunidades e poderão competir com igualdade no 
mercado de trabalho, ascendendo sócio-economicamente e atenuando as 
desigualdades sociais. (19 A3) 

 

Do total de jovens que respondeu ao questionário, 341 justificaram sua opção, 

ou seja, 84,4% dos jovens. Desse total de 341 justificativas, 75,4% das justificativas 

foram apresentadas pelos jovens que concordaram com a assertiva, 19% pelos 

jovens que não concordaram com a assertiva, e 5,6% pelos jovens que escolheram 

uma opção “neutra”.  

 As justificativas apresentadas pelo primeiro grupo foram divididas em três 

categorias. A primeira categoria de justificativas é aquela que apresenta a educação 

como a solução para a desigualdade social, a segunda categoria agrupa as 

justificativas que apontam a educação não como a solução, mas sim como parte da 

solução, devendo vir associada a outras ações e a terceira categoria engloba as 

justificativas que apresentam a educação como uma forma de amenizar a 

desigualdade social, mas não de solucioná-la.  

 

4.3.3.1 A Educação como solução para a desigualdade social 

Esta primeira categoria engloba 51,3% das justificativas apresentadas pelos 

jovens que concordaram com a assertiva, ou seja, 132 justificativas. Nesse grupo de 

justificativas, a educação é considerada “a base de tudo”, criando oportunidades 

para que todos possam competir, de forma mais igualitária, pelos bens materiais e 

simbólicos produzidos pela sociedade. 

 

Apesar de existirem diversos problemas no que diz respeito a desigualdade 
social no Brasil, acredito que a melhoria na educação é a solução para 
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todas as dificuldades, uma vez que com uma boa base, o aluno 
consegue entrar na faculdade e consequentemente [consegue] um bom 
emprego com um salário digno, suficiente para diminuir a diferença de 
classes sociais.  (24 C2B) 

Porque é a partir de uma escolarização igualitária na população que 
iniciaremos a construção de uma futura sociedade menos desigual, 
assim teremos condições iguais entre as classes sociais. (63 A2) 

 

Dentro dessa categoria pode ser identificado um grupo de 53 justificativas 

que, apesar de expressarem a crença na educação como solução para a 

desigualdade social, essa solução só aconteceria se fosse ofertada uma educação 

de qualidade. Ou seja, não basta oferecer escola para todos, aumentar o número de 

vagas. Para que a educação possa ser considerada uma solução para a 

desigualdade social, é necessária a oferta de escolas com boas instalações físicas, 

bem equipadas, com professores que recebam um salário digno e estejam bem 

preparados e motivados para ensinar aos alunos. Somente dessa forma, “com um 

bom ensino para todos, as oportunidades também serão iguais para todos”. (20 

C1B) 

Escola em si não é a solução e sim, a educação. Nada adianta ter escola 
para todos se esta não possuir uma boa estrutura que proporcione 
ensino de qualidade para todos. (27 A3) 

Escola, educação e informação podem de fato ser a solução. Mas para os 
resultados serem bons o governo teria que investir na qualidade e na 
infra-estrutura da educação, e não simplesmente colocar os alunos nas 
escolas públicas com péssimas condições de ensino. (8 B3) 

 

 

4.3.3.2. A Educação pode ajudar a solucionar a desigualdade social, mas 

precisa estar associada a outros fatores 

Nesta categoria estão agrupadas 49% das justificativas apresentadas pelos 

jovens que concordaram com a assertiva, ou seja, 123 justificativas. 

Embora acreditem que a educação seja essencial para garantir oportunidades 

para todos, esses jovens não acreditam que a educação, sozinha, seja a solução 

para a desigualdade social.  

 

A educação é essencial para a diminuição dos problemas sociais, mas ela 
não resolve todos eles sozinha. (1 B3) 
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A solução para os problemas de desigualdade social não está ligada 
apenas com a Educação, mas com certeza a melhoria da educação será 
um grande passo ao combate da desigualdade. (50 A2) 

Não acredito que a educação resolverá esse problema sozinho, a 
desigualdade é mais complexa que isso (15 C3) 

Não somente escola que irá resolver estes problemas hoje. O governo 
tem que adotar medidas com resultado de curto prazo, enquanto investe na 
educação para termos um maior nível de escolarização. (18 A3) 

 

 

Que medidas seriam estas que o governo deveria adotar, em conjunto com a 

educação, para diminuir a desigualdade? 

Dentre as iniciativas creditadas ao poder público destacam-se a geração de 

emprego e renda, a segurança e a melhoria na saúde e habitação.  

 

Só uma escolaridade não é suficiente. Para alguém se preparar para uma 
boa profissão é preciso que existam outras condições como saúde e 
segurança. (39 A2) 

Melhorias na educação ajudariam a resolver esse problema, mas não 
resolveria totalmente o problema. Outras medidas teriam que ser tomadas, 
como melhorar a saúde e a moradia das pessoas. (12 B3) 

É fato que a escolaridade evita a entrada de jovens na criminalidade e 
oferece mais oportunidades. Entretanto é necessário ações do governo 
para melhorar a infra-estrutura, oferecer empregos, etc. (8 C3) 

 

Para outros jovens, a educação seria uma solução se aliada a iniciativas de 

cunho individual, como a motivação, a força de vontade o esforço e a dedicação.  

 

Força de vontade também é necessária. (8 E2) 

Devemos considerar que com escola para todos, todos terão oportunidade 
de estudar e formar uma carreira, tendo um bom futuro e vivendo bem 
financeiramente. Por outro lado, sabemos que nem todas as pessoas tem 
força de vontade para correr atrás das oportunidades, e educação não 
é o único problema de desigualdade social. (61 A2) 

Há quem aproveita a oportunidade, se dedica e consegue ingressar em 
uma boa universidade, futuramente se tornando um excelente profissional 
e subindo na vida. Porém, existem aqueles que não aproveitam a 
oportunidade que tem, fazendo com que programas como esse não 
obtenha sucesso. (14 A3) 

Além da escolaridade há a necessidade também de oportunidade de 
emprego para diminuição da desigualdade social. Só a escolaridade, sem 
motivação e dedicação, não basta. (69 A2) 
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Escola para todos certamente diminuiria os problemas de desigualdade de 
renda do Brasil, mas não acabaria por completo,. Pois subir na vida ou não 
depende da pessoa, não da escola. ( 25 E3) 

 

 Ainda, nessa categoria, pode ser identificado um terceiro grupo de jovens que 

acredita que para o enfrentamento da desigualdade social a educação deve estar 

aliada às iniciativas da sociedade como um todo. 

 

Creio que não é somente a escola que seja a solução, muitas pessoas 
largam a escola para ajudar a família a se manter, muitas pessoas que tem 
como estudar não estudam pois tem que trabalhar para ajudar a família, 
creio que os problemas de desigualdade acabará quando o governo e 
todos se preocuparem com seu próximo distribuindo empregos, 
alimentação , educação, moradia. (26 C1B) 

Pois o ensino não é a única forma de melhorar a desigualdade de um país. 
Como forma de ajudar a melhorar também a desigualdade é com doações 
e ajudas do governo e da população, como as organizações 
governamentais e não governamentais. (1 D1) 

 

4.3.3.3. A Educação pode apenas amenizar as desigualdades sociais 

Das 257 justificativas apresentadas pelos jovens que concordaram com a 

assertiva Escola para todos é a solução para os problemas de desigualdade social 

no país, 19 encontram-se nessa categoria. 

Para esse grupo de jovens, a desigualdade social sempre existirá. Seja pela 

razão como a sociedade se organiza para produzir seus bens. 

 

Não só o nível de escolaridade contribui para a desigualdade do país. 
Ajudaria a reduzir o número de desempregados e aumentar o nível 
econômico, mais ainda não solucionaria o problema da desigualdade 
social, uma vez que uma sociedade capitalista implica na divisão de 
classes. (22 A3) 

Por mais que em uma sociedade a educação seja perfeita, dentro do 
sistema capitalista não haverá oportunidades iguais a todos e isto 
gera a desigualdade.(6 B3) 

Não há dúvida de que a educação é, realmente, a base da sociedade. 
Porém, por fim a desigualdade é algo utópico, e que, na realidade, acaba 
não funcionando. Desigualdade é algo que precisa existir para que a 
sociedade cresça. No entanto, a educação faz com que esse abismo que 
existe no Brasil diminua, e que a desigualdade seja menor. (10 C2B) 
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Seja pelas características de cada indivíduo.   

 

Sempre haverá vagabundos. (47 E3) 

Nem sempre, mesmo que todos tivessem direito a educação. Além disso, 
sempre haverão pessoas que optaram por cursos com baixos salários; 
pessoas que não levam a serio a escolarização; e aqueles que se dão 
melhor na vida, seja com ajuda ou por seu esforço. Ou seja, sempre 
haverá desigualdades.  (11 D3) 

 

A educação, nesse caso, serviria apenas para minimizar as diferenças. 

 

4.4.  Caracterização dos jovens que participaram das entrevistas. 

Na 2ª etapa da pesquisa foram entrevistados dez jovens, sete do sexo 

feminino e três do sexo masculino. Desses dez jovens, nove cursaram toda a 

educação básica em uma das cinco escolas pesquisadas, sendo que sete estudam 

na mesma escola desde a Educação Infantil e três estudam na atual escola desde o 

9º ano do Ensino Fundamental. Apenas um dos alunos entrevistados não cursou 

toda a educação básica em uma das cinco escolas pesquisadas, tendo cursado a 

Educação Infantil em uma instituição pública e o ensino fundamental em uma outra 

instituição privada até o 8º ano. Em relação à série, cinco estão cursando o 1º ano 

do Ensino Médio e cinco cursando o 3º ano do Ensino Médio. A trajetória escolar 

desses dez jovens está demonstrada na Tabela 5. 

 

TABELA 5 – Trajetória escolar dos jovens entrevistados 

ENSINO FUNDAMETAL ENSINO MÉDIO 
ENTREVISTADO ED 

INFANTIL 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º 

A1              
A2              
B1              
B2              
C1              
C2              
C3              
C4              
C5              
E1              

LEGENDA: 

ESCOLA 
A 

ESCOLA 
B 

ESCOLA 
C 

ESCOLA 
D 

ESCOLA 
E 

ESCOLA 
PÚBLICA 

ESCOLA 
PRIVADA 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Dos 10 jovens entrevistados, apenas 01 não reside nos municípios de Vitória 

e Vila Velha, onde ficam situadas as escolas participantes da pesquisa. Esse jovem 

reside no município de Cariacica. Os outros 9 jovens residem nos bairros da Praia 

do Canto (4); Mata da Praia (1); Bento Ferreira (1); Jardim da Penha (1) e Jardim 

Camburi (1) no município de Vitória e no bairro da Praia da Costa (1), no município 

de Vila Velha. 

Em relação à residência, 8 dos jovens entrevistados moram em 

apartamentos, e 2 em casas, sendo que 5 desses jovens informaram que a 

residência possui mais de 250m² de área construída, 3 que a residência possui mais 

de 100m² e 2 não informaram o tamanho da residência.   

Todos costumam viajar no período de férias escolares, sendo que 5 

mencionaram já terem realizado, pelo menos, uma viagem ao exterior. Outro lugar 

bastante frequentando por esses jovens durante as férias escolares é Guarapari, 

cidade situada a aproximadamente 50 km de Vitória, onde 6 desses jovens 

informaram possuir residência de veraneio.  

Em relação à continuação dos estudos após o término do Ensino Médio, 5 

afirmaram não saber ainda que curso farão, 3 afirmaram que querem continuar os 

estudos no exterior, e apenas 1 mencionou uma instituição privada para continuar 

seus estudos, todos os outros expressaram a intenção de cursarem seus estudos 

em instituições públicas. Os cursos citados pelos jovens foram Direito, 

Administração, Medicina, Engenharia, Relações Internacionais e Psicologia. 

Quanto ao nível de escolarização dos pais, 2 dos entrevistados declararam 

que o pai não possui nível superior. As ocupações dos pais citadas pelos 

entrevistados foram Empresário (3), Representante Comercial (2), Advogado (1), 

Fisioterapeuta (1), Fiscal da Prefeitura (1), Oficial de Justiça (1) e Controlador de 

Operações de Plataforma de Petróleo (1). Já as ocupações citadas para as mães 

foram Médica (3), Professora (3), Dentista (1), Advogada (1), Contadora (1) e 

Comerciante (1). Todas as mães possuem nível superior de escolarização. 
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4.5. O que pensam os jovens entrevistados sobre a desigualdade social e 

sobre a relação entre desigualdade e educação? 

Como já exposto neste relatório, com o objetivo de qualificar os dados 

encontrados nos questionários e aprofundar a compreensão da percepção dos 

jovens sobre a desigualdade social e sobre a relação que estes estabelecem entre 

desigualdade e educação, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com dez 

dos jovens que responderam ao questionário. 

Para se aproximar dos sentidos atribuídos à desigualdade social e à relação 

entre educação e desigualdade social por cada um dos jovens entrevistados, 

recorremos às questões de pesquisa propostas como categorias de análise: 

caracterização da desigualdade social; vivência da desigualdade social no cotidiano, 

relação entre educação e desigualdade social. 

Essas categorias foram utilizadas como base para explicitar os sentidos, cujo 

objetivo, como já exposto anteriormente nesse relatório, é o de organizar a fala do 

sujeito, evidenciando os pontos centrais e fundamentais dessa fala, que trazem 

implicações para esse sujeito, que o envolvam emocionalmente, na tentativa de 

revelar as suas determinações constitutivas. 

A partir da análise das entrevistas realizadas – que está apresentada nos 

quadros abaixo, foi elaborada uma síntese da visão dos dez jovens entrevistados 

sobre a desigualdade social e sobre a relação entre educação e desigualdade, que 

será apresentada e discutida em torno de três eixos: 

o O que é desigualdade social para os jovens de elite? 

o Como esses jovens vivenciam a desigualdade social em seu cotidiano? 

o Que relações esses jovens estabelecem entre desigualdade social e 

educação? 

 

 

 

 



CATEGORIA DE ANÁLISE: O QUE É DESIGUALDADE SOCIAL 

SUJEITO TRECHO ENTREVISTA (Pré-indicadores negritados) INDICADORES Explicitação dos sentidos 

A1 

T3 - Bem, é a diferença financeira e de realidade de vida. A gente mora bem, 
assim, e muitas outras pessoas têm que morar em cima do morro em condições 
horríveis, sem poder ter ensino, saúde. Eu acho que é isso. 

T4 - Tem muita coisa, principalmente a corrupção. Eu acho que a corrupção é 
muito grande no nosso país, então, causa, gera isso. E, também, as pessoas 
estão muito egoístas, não se importam muito com os outros. Então, piora. A partir 
do momento que você não liga para o que o outro está sentindo, você não vai 
querer ajudar a resolver o problema dele, você só vai querer ver o seu lado da 
história. Mas, assim, esse problema da política, também, pela falta de... Deixa eu 
ver. Pela pouca importância que eles dão à educação primária e também ao 
ensino médio. Eles não dão essa base para as pessoas. Então, as pessoas 
também nem prestam atenção, porque elas não têm como reclamar. [...] Não 
prestam atenção no que está acontecendo. As pessoas... Sei lá, elas não 
prestam atenção no que os políticos fazem. Então, eles realmente deixam a 
desejar, não fazem o que devem. [...]  Eles deveria dar uma condição boa para 
a população, de vida. 

T5 - Assim, com os políticos usando o nosso dinheiro de forma errada, um 
dinheiro suado e, muito, muito dinheiro, porque os nossos impostos são muito 
altos. Eles pegam para eles e a população fica como? Fica sem. Então, eles 
não podem melhorar a educação, a saúde, essas coisas que são essenciais 
para a pessoa viver com dignidade. Não sei mais o que falar. 

T7 - Que, por a gente ter dinheiro, eles [pobres] generalizam. Assim como a 
gente generaliza o caso de eles serem pobres, de eles roubarem devido a isso, 
eles também generalizam. A gente tem dinheiro, então, sei lá, a gente causa 
isso. Como se a gente pegasse o dinheiro deles. Sei lá. [...] Eu não sei. Pelo que 
eu... Sei lá, eu imagino que haja um preconceito. Assim como tem do nosso 
lado, deve ter do deles também. Eu acho que pode ser recíproco, não sei. 

T8 - Na verdade, eu acho bem errado isso. Mas é o que eu sinto, não tem como. 
É porque é o que a gente vê na televisão, as notícias no jornal. Então, levam a 
gente a achar que pode acontecer com a gente também, se aconteceu com 
outros. [...] Então, aí eu não vejo. Para mim está errado. Mas deve ser horrível, 
você vê... Tem uma escola aqui, eu não sei se é pública. Mas eu acho que tem 
muita escola pública por aqui, perto. E deve ser horrível também, para eles, 
vendo que a gente tem dinheiro, pagando uma escola dessas e eles também 
deveriam estar tendo um ensino como o nosso, naquela escola. Deve ser 
horrível viver desse jeito, querendo ter, tendo direito e não podendo. 

T9 - Sim. Depende da aula. Por exemplo, nas aulas de geografia, dependendo do 
assunto assim, aí, tocam nesse ponto. Por exemplo, essa última aula, a gente 
estava falando dos problemas da chuva no Rio de Janeiro. Então, a gente estava 

1. Diferença de renda 

2. Diferença de condição 
de vida 

3. Corrupção 

4. Individualismo / 
egoísmo 

5. Falta de consciência 

6. Culpabilidade do 
governo 

7. Falta de ações 
governamentais – 
políticas sociais 

8. Viver com dignidade – 
mínimo ideal 

9. Preconceito entre ricos 
e pobres 

10. Pobre – marginal 

11. Rico – culpado pela 
desigualdade / explora 
o pobre 

12. Contradição 

13. A solução da 
desigualdade não é 
prioridade para o 
governo 

14. Governo toma medidas 
paliativas para 
solucionar a 
desigualdade 

15. Políticas redistributivas, 
e ações afirmativas não 
são adequadas 

� Eu queria que as pessoas tivessem pelo menos uma 
dignidade, um lugar para morar, comida e as coisas 
básicas, educação e saúde. Não precisa de muito 
mais. E lazer, é claro que é necessário, também, para 
distrair a cabeça. 

Para A1 a desigualdade social refere-se à diferença que 
existe entre as condições de vida da população. Essa 
diferença, para ela, é resultado da diferença de padrão de 
renda. Enquanto alguns poucos ganham muito, tendo acesso a 
todos os tipos de bens, a maioria ganha muito pouco, tendo um 
acesso muito restrito aos bens, ou até nem tendo.  

Essa diferença de condição de vida gera preconceitos, 
na visão de A1. Tanto os ricos têm preconceitos em relação 
aos pobres, sempre os associando à marginalidade, quanto os 
pobres têm preconceitos em relação aos ricos, culpabilizando-
os por sua situação de miséria. A1 admite que embora ache 
errado, ela também possui éssa visão preconceituosa em 
relação ao pobre. 

A fala de A1 é marcada pela contradição, ao mesmo 
tempo em que A1 se indigna diante dessa diferença gritante na 
condição de vida da população, que, segundo ela resulta, 
principalmente, da inação e corrupção do governo e do 
egoísmo das pessoas, A1 também se mostra indignada com 
algumas ações governamentais que se destinam à 
transferência direta de renda, como o bolsa família ou com 
ações afirmativas como a reserva de vagas nas instituições 
federais de ensino superior – as cotas. Para A1, essas ações 
não resolvem o problema da desigualdade. São ações 
paliativas, que revelam que a solução da desigualdade não é 
prioridade do governo. 

A1 faz uma associação entre egoísmo e competição com 
o capitalismo e o mercado de trabalho, porém não explica essa 
associação. Para ela, a competição e o egoísmo são fortes em 
nossa sociedade. Não acredita que a solução para 
desigualdade social seja algo simples 

 Apesar de apontar algumas das causas para a 
desigualdade social, que seriam, em sua opinião, a não 
conscientização das pessoas sobre o problema, a corrupção 
dos políticos/governantes e o egoísmo das pessoas, que as 
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vendo também que, além das chuvas, teve o problema dos políticos. E é claro 
que tem uma desigualdade social visível no Rio de Janeiro, e isso ajudou a 
ocupação nos territórios de risco. Sei lá, parece que tudo se encaixa. 

T11 - Deixa eu pensar. Eu te falei do medo, falei das cotas, que eu acho uma 
coisa... Ai, me dá nervoso essas cotas. E esse monte de bolsas: Bolsa família, 
bolsa não sei o quê, bolsa não sei o que lá. Parece que eles usam isso só para 
tentar tapar o grande buraco, mas sem realmente resolver o problema. Eles 
tentam remediar, mas não está dando muito certo. Porque, cada vez, surge 
mais coisa e eu acho que isso não presta para nada. Eles só ficam enrolando o 
povo, em vez de consertar de verdade. É um jeito de acalmar a população, 
porque tem bolsa isso, bolsa aquilo. Então, não tem problema de desigualdade 
assim, na cabeça deles, eu acho. 

T12 - É difícil, porque é um problema muito grande. Eu acho assim, que como 
envolve política e é uma coisa muito complicada, também depende... Porque a 
política, querendo ou não, também depende da moral da pessoa, da ética dela, 
de ela pegar e falar: “Não, não vou fazer isso, é errado.” Mas como tanta gente faz 
errado, às vezes, as pessoas se corrompem. Até aquelas que entram para 
tentar melhorar acabam sendo corrompidas. Porque é difícil, aquele jeitinho 
brasileiro, que os políticos têm também. É complicado. É bem-difícil de 
resolver. Porque não é qualquer pessoa, qualquer ONGzinha que vai resolver 
um problema grande desses, mesmo tentando ajudar. É difícil. Eu acho que vai ser 
bem-difícil resolver. Vai demorar bastante tempo, porque... 

T13 - Eu acho que, hoje em dia, isso está muito forte. As pessoas estão 
extremamente individualistas, egoístas. Sei lá. Eu acho que é esse capitalismo 
também. Esse mercado de trabalho, por exemplo, que vê, você está do lado de 
uma pessoa... Esse ano você vê isso que, ou você vai ser egoísta, ou vai ser 
amigo de verdade. Por exemplo, você vai ajudar o seu amigo e tem gente que não 
vai ajudar, que vai só querer saber dele, porque ele está vendo o futuro dele. 
Mas eu acho que as pessoas esquecem que: “-Tudo bem, o futuro é seu, mas 
você não depende só de você, você também precisa dos outros.” Eu acho que 
muitas vezes a gente não olha isso, que a qualquer momento a gente pode 
precisar de outra pessoa, independente do quanto dinheiro ela tem ou não. 

T23 - Então, a minha mãe não tem o salário alto. Mas, assim, o meu avô era 
sócio de uma empresa, aí, ele faleceu e minha avó ganha pensão, essas coisas. 
E a pensão dela... É pensão que fala? [...] É, enfim. Ela ganha lá um dinheiro que 
é melhor. Minha mãe não pagaria a minha escola, se fosse só o salário da minha 
mãe. E meu pai está desempregado. Está desempregado, mas trabalha na 
prefeitura e não ganha bem. Se fosse só o salário da minha mãe eu não estaria 
aqui. Então, assim, eu sou classe média baixa, pela minha mãe. Pela minha 
avó, eu acho que sou classe média alta, porque ela é quem ajuda, quem 
proporciona o meu estudo aqui, que é bem caro. 

T25 - Então, eu vejo que a renda realmente não é bem-distribuída. Muitas 
pessoas com pouca quantidade de renda e poucas pessoas com muito 
dinheiro, que eu acho desnecessário. Assim, eu acho que ter um pouco mais 
de dinheiro não tem problema. Porque você, querendo ou não, desde os 
primórdios, assim, sempre teve uma hierarquia social, na maioria dos casos, pelo 

16. A Desigualdade é um 
fenômeno complexo. 

17. Não é de fácil solução 

18. A corrupção faz parte 
da política 

19. Capitalismo / mercado 
de trabalho – 
individualismo, 
egoísmo, competição 

20. Pertencimento à classe 
média - salário da mãe 

21.  Pertencimento à classe 
média alta – rendimento 
da avó 

22. Compaixão 

23. Má distribuição de 
renda 

24. Concentração de renda 

25. Diferenças de renda 
podem existir, mas não 
deveriam ser tão 
acentuadas 

26. Indignação 

27. Padrão mínimo de 
renda para garantir uma 
vida digna 

impendem de se sensibilizarem com a condição alheia, A1 
reconhece que a desigualdade social é um fenômeno 
complexo, de difícil solução. 

Para A1, o problema não é a existência de diferenças de 
renda entre a população, e sim, a diferença na garantia de 
acesso a uma vida considerada digna. Para ela, todos 
deveriam ter condições de garantir uma vida digna traduzida 
em condição decente de moradia, alimentação, saúde, 
educação e lazer. 
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menos. Eu acho que é uma herança, assim, histórica. Mas o problema é que, a 
partir do momento que é... Gente, é uma calamidade, uma miséria total. Você 
vê que tem criança que fica pedindo dinheiro na rua para comer, não tem 
dinheiro para comer. Eu acho que essa divisão, assim, é complicada... Eu acho 
errado. E, claro, eu queria que fosse diferente. Mas é o que eu falei, é difícil de 
mudar. Eu queria que as pessoas tivessem pelo menos uma dignidade, um 
lugar para morar, comida e as coisas básicas, educação e saúde. Não precisa 
de muito mais. E lazer, é claro que é necessário, também, para distrair a 
cabeça. 

A2 

T2 - Pensava que seria... Desigualdade social tem muito a ver com distribuição de 
renda. Eu penso que, se você pegar o histórico do Brasil, principalmente, da 
colonização, que foi a de exploração. [...] E aqui no Brasil, foi de exploração, mais 
de escravismo e tal. Acabou que, hoje em dia, se você for olhar, hoje, a gente tem 
sociedade seguindo na linha do tempo, tem muita consequência do que 
aconteceu no passado. [...] E o Brasil ficou perdido no tempo. Foi um dos 
últimos... Foi o último país, acho, que aboliu a escravidão. E esse atraso, eu acho 
que foi fundamental para se compreender a sociedade, hoje. Porque é o 
seguinte: você tem, por exemplo, os descendentes dessas pessoas que foram 
escravas e tal. Logo depois que esses escravos foram libertados e tal: “Beleza, 
libertamos os escravos.” Mas, não havia uma política de integração, entendeu? 
Aí, você vê, hoje, as pessoas que... Descendentes de escravos, assim... Foi 
consequência desse processo, que as pessoas, hoje em dia... Por exemplo, você 
tem pessoas ricas, hoje, tem melhores condições, não vou dizer nem ricas. Mas, 
melhores condições, têm condição de ter uma casa, uma moradia própria e não 
sei o quê. E as pessoas que foram libertadas, só que ficaram sem rumo, elas 
acabaram se aglomerando em volta. Então, tem favela, essas coisas, assim. Isso, 
hoje em dia, gera violência, criminalidade, essas coisas.  [...] Violência, 
criminalidade. Essas concentrações em volta assim... Eu vejo que desigualdade 
social, hoje, no Brasil... O Brasil tem muita desigualdade social, só que eu vejo 
isso como consequência desse processo colonizador. 

T3 - Tem. Outras consequências que eu ia te dizer... Eu te diria que seria a própria 
cultura do povo. [...] Por exemplo, eu li em algum lugar, faz um tempinho, que o 
brasileiro é muito criança no jeito de lidar com as coisas. Tipo, você pega países 
europeus mais antigos e os próprios Estados Unidos, assim, eles veem... Por 
exemplo, o brasileiro sempre tem o jeitinho brasileiro, que é tentar manipular, 
alguma coisa assim. Sempre dá um jeito. Os Estados Unidos, não. Eles possuem 
regras mais rígidas, ao meu modo de ver. A própria Lei Penal. A Lei Penal, aqui no 
Brasil, é ótima se for no papel. Só que não é cumprida. [...] A relação disso com a 
desigualdade social? O que eu queria dizer da cultura é que... Na verdade, essa 
cultura de povoamento e exploração, eu vejo, tipo assim... Povoamento e 
exploração. Os Estados Unidos tornaram-se mais organizados que o Brasil, muito 
antes. O primeiro presidente americano foi muito antes do brasileiro em 
democracia. E eu vejo que o Brasil ficou atrasado nesse modo de organização 
política. E como Portugal sempre foi o... Essa colonização de exploração trouxe 
muita corrupção. O Brasil herdou isso de Portugal. E essa corrupção, se tem 
política corrupta, você acaba juntando a renda na mão de poucos e isso 
contribui para a desigualdade social. [...]  Eu ia relacionar essa forma de aplicação 
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2. A desigualdade tem 
raízes históricas 

3. Diferença de condição 
de vida 

4. Falta de ações 
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5. Violência, criminalidade 
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7. Cultura do provo  
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9. Corrupção 
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12. Impunidade 
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� “Só que eu me sinto bem do jeito que eu vivo. [...] 
Pensando no próximo? Assim.., as pessoas querem 
solução. Mas, lógico: Que não afete, que não piore o 
que eu tenho.” 

Como o próprio A2 explica em seu comentário via e-mail, 
após ler a transcrição de sua entrevista, ele “relaciona a 
desigualdade social ao passado histórico, e também ao 
aspecto executivo das leis, mostrando a diferença de 
tratamento entre pessoas de classes sociais diferentes ou com 
certa influência”. Esse comentário evidencia dois aspectos na 
compreensão de A2 sobre o fenômeno da desigualdade social: 
sua historicidade, portanto, o seu caráter não natural e a 
existência de subcidadãos, uma vez que a cidadania 
pressupõe o reconhecimento do indivíduo como membro de um 
Estado, possuidor de direitos civis e políticos, garantido por 
este Estado.  

A2 se reconhece como parte de uma fração privilegiada 
da população, aquela fração que “tem condição de moradia, 
teve uma educação básica tranqüila”.  Considerando a 
condição de vida propiciada por sua mãe, se autodenomina 
classe média, já considerando as condições propiciadas por 
seus avós, classe média alta e afirma que se sente bem por 
essa condição de vida que tem:“gosto muito da minha rotina, 
eu adoro a minha vida”. 

A2 também reconhece que em uma organização social 
que tem como modo de produção um sistema capitalista, 
sempre existirão diferenças. Porém, essas diferenças podem 
ser amenizadas, pois um crescimento/desenvolvimento 
econômico poderia suscitar um desenvolvimento social. Dessa 
forma, o acesso aos bens materiais e simbólicos produzidos 
pela sociedade poderia ocorrer de uma forma mais igualitária 
entre a população. Como afirma durante a entrevista, ao 
apontar no questionário o diagrama que gostaria que 
representasse a sociedade brasileira em relação à distribuição 
de renda: “Eu acho que isso aqui seria ideal [diagrama D], 
seria... Esse aqui é o país... Seria o ápice da organização 
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de leis com a... Seria com a corrupção. Que o brasileiro não segue esse padrão 
rígido, entendeu? Um padrão organizado. [...]  Assim, por exemplo, você tem uma 
pessoa que... poucas condições financeiras e uma pessoa que tem melhores 
condições financeiras. Aí, você tem a questão da influência. Por exemplo, eu 
tenho melhores condições financeiras e eu conheço um político, conheço 
alguém que tem influência nesse meio jurídico ou alguma coisa assim. O que eu 
tenho a dizer que o brasileiro não é rígido é que é o seguinte: se você pegar os 
Estados Unidos, uma pessoa, um político que comete um crime de corrupção, 
ele é punido. A sociedade vai em cima, cobra. Aqui no Brasil, não. Essa questão 
da organização que eu te falei, é o seguinte: o povo, como foi um povo, desde 
sempre, não muito de reunir... Se você for pegar a independência dos Estados 
Unidos, o povo queria aquilo. Aqui no Brasil não foi assim. Se você pegar isso, o 
povo queria aquilo. Mas, aqui no Brasil, não é assim, o Brasil não cobra. Aí, isso 
abre brecha para você ter a diferença na aplicação de leis. O que eu estou 
querendo dar de exemplo é o seguinte: se você tem uma pessoa com influência 
ali, ela vai ser julgada de uma forma, se você pega outra pessoa com menores 
condições, sem essa influência, por exemplo, se pegar ela roubando manteiga 
em um supermercado, ela vai ser presa. Provavelmente, presa. O policial vai, 
bate. Essas coisas que eu estou falando. Eu acho que a forma de olhar que é 
diferente e varia muito de acordo com a condição financeira, aqui no Brasil. Por 
causa da sociedade que é desigual, desorganizada por causa desse atraso na 
colonização.  

T3 - Com certeza. A gente pode ver isso, constantemente, em meios de 
comunicação. Principalmente, a questão política, corrupção. E o que eu estou 
falando, não é nem... É porque, assim, o povo não cobra. Porque eu não vejo o 
povo unido de uma forma. Você não vê a valorização da pátria. Você vai ver a 
valorização da pátria mesmo, em Copa do Mundo. Entendeu? Brasileiro, na minha 
opinião, no meu modo ver, ele não tem ainda esse jeito, esse modo de pensar 
como nação. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Considero essa fala como a melhor parte da entrevista, 
porque relaciona a desigualdade social ao passado histórico, e também ao 
aspecto executivo das leis, mostrando a diferença de tratamento entre pessoas 
de classes sociais diferentes ou com certa influência. Gostaria de ressaltar que 
a má-execução das leis contribui para acentuar ainda mais a desigualdade, 
uma vez que ela favorece apenas a quem está ‘por cima’. Ou seja, ela contribui 
para que isso seja um processo contínuo. 

T12 - Não. Mas, quando eu digo: Uma realidade e outra. Eu digo: uma realidade, 
você pega qualquer pessoa que tem condição de moradia, teve uma educação 
básica tranquila, assim. E a outra realidade seria aquele povo, aquelas 
pessoas que vivem, realmente, aquém. E o que eu ia dizer, você falou da... Eu 
me considero classe média. Pensando na minha mãe, classe média. E 
pensando em moradia da minha mãe, classe média. E, dos meus avós, classe 
média alta. Só que alta, não. Entendeu? Eu me colocaria assim. Mas, com 
certeza, é uma realidade de pessoas que têm melhores condições. [...] Classe 
A. A, B. 

T12 - Falando por mim mesmo, eu me sinto bem. Se for pensar nos outros, aí, 

média alta 

18. Só mudamos aquilo que 
nos afeta 

19. Acomodação 

20. O crescimento 
econômico deveria 
suscitar um 
desenvolvimento social 

 

social de qualquer país, seria isso aqui. Então, você tem a 
grande parte da população na mesma condição.” 

  Apesar do reconhecimento de que em um sistema 
capitalista “tem que ter alguém embaixo para você ganhar, [...] 
prosperar”, e da possibilidade de diminuição das desigualdades 
sócio-econômicas, A2 não vê essa possibilidade “a curto e nem 
a médio prazo para o Brasil”. Pois para ele a perpetuação da 
desigualdade social é consequência do que chama de “jeitinho 
brasileiro” de lidar com as coisas, da não mobilização da 
população para reivindicar seus direitos e da acomodação das 
pessoas que possuem privilégios com essa situação de 
desigualdade.  
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você pode fazer várias análises. Só que falando da minha rotina, assim, eu 
gosto. Eu gosto muito da minha rotina, eu adoro a minha vida. E é o que eu te 
falei, olhando por mim. Talvez essa acomodação que dê continuação desse 
processo. Mas eu acho que é pelo que eu te disse, essa acomodação. Eu me 
sinto bem, quem se sente bem, quer que continue tudo bem. E gera 
acomodação, que emperra essas soluções para a desigualdade. Só que eu me 
sinto bem do jeito que eu vivo. [...] Pensando no próximo? Assim, as pessoas 
querem solução. Mas, lógico: “Que não afete, que não piore o que eu tenho.” Eu 
acho que é possível propor soluções, como eu te falei. E eu acho que, se for 
pensar pelo outro, eu não me sentiria tão satisfeito. Por exemplo, se eu tivesse 
um amigo que morasse na favela, que a casa dele não tem condição nenhuma, 
não tem saneamento, não tem água, energia. Esse choque de realidades seria 
constrangedor para mim, saber que eu tenho tudo e ele não tem nada. Se for 
pensar por esse lado, aí, eu poderia te dizer que eu estou infeliz, que eu 
gostaria de melhorar. Entendeu? Seria, basicamente, isso. Esse deveria ser o 
sentimento dos políticos, quem coordena ali, quem detém o poder que é 
capaz de fazer essas mudanças. 

T14 – [...] Porque é como eu te falei: se a gente estivesse sofrendo por causa 
disso, com certeza, daria. Só que as pessoas estão bem, elas acabam se 
acomodando e, aí, resulta nessa falta de interesse. 

T15 - Gostaria de comentar, olha, aqui, a primeira: citei o passado histórico, eu 
falei para você que resultou no que a gente tem hoje. [...] Aqui, outra: “Fale da 
perspectiva de crescimento.” Aqui, econômica. Você tem que aproveitar essa 
perspectiva de crescimento, com esses recursos, poder, contribuir com o 
social também. 

T18 - Eu acho muito difícil. Eu acho que nem em países muito desenvolvidos, 
você tem uma sociedade assim. Talvez, no Japão, alguma coisa assim, você 
possa ter algo bem-parecido, bem-similar a isso aqui. Eu acho que isso aqui 
seria ideal, seria... Esse aqui é o país... Seria o ápice da organização social de 
qualquer país, seria isso aqui. Então, você tem a grande parte da população na 
mesma condição. É impossível você não ter ninguém por baixo, até porque 
causa um desequilíbrio. O capitalismo tem dessas. O capitalismo tem que ter 
alguém embaixo para você ganhar. Para você prosperar, você tem que ter 
alguém abaixo de você. Mas, seria possível... Eu acho que, possível, é. Eu acho 
que nada é impossível, mas eu acho muito difícil. Não vejo, assim, a curto e 
nem a médio prazo para o Brasil. 

B1 

T4 - A diferença de classe, não só financeiramente falando, mas na cultura 
também, na expectativa de vida, na perspectiva para o futuro que a pessoa tem. 
E na espera de uma vida melhor, quem mora em uma classe mais baixa, não 
tem muita opção, a não ser conseguir um trabalho, só para se sustentar e não 
sair muito daquela camada ali. E quem mora em camadas mais favorecidas, 
pode conseguir um emprego melhor do que o pai, pode ter mais sucesso que os 
pais e pode melhorar o seu padrão de vida. Quando alguém de classe baixa 
consegue fazer isso é tão raro, que sai no Fantástico, passa na televisão direto. 

T5 - Para falar a verdade, eu nunca soube, eu só sei até onde vai a classe 

1. Diferença de classe 

2. Diferença financeira, 
cultural, de expectativa 
de vida e perspectivas 
para o futuro 

3. Mobilidade social 
praticamente 

 

� Eu acho que a tendência é ficar mais parecida, porque 
as pessoas que pertencem a um mesmo grupo têm 
opiniões parecidas. 

Importante destacar a primeira distinção feita por B1ao 
tentar conceituar desigualdade social – diferença de classe. 
Uma diferença, que em suas próprias palavras, não é “só 
financeiramente falando, mas na cultura também, na 
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média, que o salário é um pouco acima de R$ 3.800,00 a renda familiar. Mas 
assim, pelo emprego dos meus pais, que a minha mãe é comerciante e o meu 
pai é empresário, eu me coloco na classe média alta. Mas eu não sei assim, a 
partir de quanto a renda, é isso, o patrimônio é tal classe, isso eu não sei. [...] 
Diante das oportunidades? [...] Olha, pela pequena parcela da população, que 
tem esse benefício, sinceramente, eu me coloco como, mais como um sortudo. 
Porque no Brasil a diferença é muito grande e são poucas pessoas mesmo 
assim, que têm essa oportunidade que a gente tem. Então, é isso, colocar como 
uma pessoa que deu sorte.  

T7 – [...] E no sistema capitalista em que a gente vive, a classe baixa é a base 
do sistema. Porque pode ver que os países ricos, às vezes até permitem a vinda 
de pessoas de outros países, para fazer os serviços mais pesados, tipo, pintar 
uma parede, reformar a casa de alguém. Ninguém, com um grau de escolaridade, 
vai querer fazer isso. Então, é mais que..., para o capitalismo é fundamental 
isso, a classe desfavorecida. 

T10 - Bom, para começar, eu gostaria que a sociedade brasileira tivesse 
oportunidades iguais, que o nível de educação fosse igual para todas as 
classes e que o direito fosse igual para todas as classes. Porque, no Brasil, 
quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro, 
manda na sociedade. Até mesmo no poder judiciário, no executivo, no 
legislativo, quem pode mais, manda mais. Então, eu queria que realmente 
houvesse justiça no país para todas as classes e que miséria, assim, pobreza 
mesmo, de pessoas morarem em casa de tábua ou de barro socado, que isso 
não pertencesse mais à realidade do Brasil. Que as pessoas pudessem ter uma 
moradia digna e terem os direitos básicos do ser humano, respeitados, que é 
direito à educação, direito à vida. Porque muitas vezes a pessoa perde isso. 

T11 - Eu acho que a tendência é ficar mais parecida, porque as pessoas que 
pertencem a um mesmo grupo, têm opiniões parecidas. Eu acho que talvez não 
fuja muito disso. 

T12 - Ninguém toma nenhuma atitude, porque a pesquisa que você está fazendo 
está falando de quem está na classe favorecida. E quem é favorecido não quer 
mudar isso, não está incomodando. Ninguém pensa em alguma coisa que não 
incomoda. Mas a partir do momento que isso começar a incomodar, com 
certeza as pessoas vão pensar mais. [...] Fazer alguma coisa sozinho? [...] 
Sozinho, sinceramente não. O que eu e a minha mãe, a gente faz é o que o 
próprio governo faz, levar algumas coisas lá para esse bairro de São Pedro. Na 
Páscoa a gente leva aqueles ovinhos de Páscoa, no Natal leva roupa para o 
pessoal. Porque roupa é mais importante que até o brinquedo para a criança se 
divertir. E quando a gente não usa mais alguma coisa assim, quando estraga, 
manda consertar, porque dar coisa estragada para os outros, também não é 
uma boa coisa, a gente leva para lá. Por que vai jogar fora? Não, leva para 
quem você conhece, para quem você pode ajudar. 

T13- Bom, eu penso que essa desigualdade, no Brasil, é uma herança que vem 
há muito tempo. Por exemplo, quando os escravos conseguiram a liberdade 
deles, o país não ofereceu nenhuma estrutura para eles, nada, simplesmente: 
“Se vira.” Quem não tem nem como começar a construir uma casa, vai fazer o 

inexistente 

4. Oportunidades são 
restritas às classes 
mais favorecidas 
economicamente 

5. Pertencimento uma 
classe social – Média 
alta 

6. Sortudo por pertencer a 
uma fração privilegiada 
da população 

7. Diferenças inerentes ao 
sistema capitalista 

8. Oportunidades iguais, 
independentemente da 
classe 

9. Direitos iguais, 
independentemente das 
classes 

10. Poder associado ao 
dinheiro e influência 

11. Privilégios associados à 
riqueza e ao prestígio 

12. Erradicação da miséria, 
pobreza 

13. Viver com dignidade – 
mínimo ideal 

14. Só tomamos alguma 
atitude diante de algo 
que nos afeta 

15. A desigualdade social 
não incomoda à elite 

16. Compaixão em relação 
à condição de vida dos 
menos favorecidos 

17. Indignação diante da 
situação de miséria, 
pobreza 

18. Ações governamentais 

expectativa de vida, na perspectiva para o futuro que a pessoa 
tem”. 

Embora B1 não explique a fundo essa diferença cultural, 
percebe que as classes sociais produzem culturas distintas e 
que essas culturas têm impacto nos modos como os indivíduos 
de cada classe percebem a vida: “as pessoas que pertencem a 
um mesmo grupo, têm opiniões parecidas.” 

Para B1 a mobilidade social é algo praticamente 
inexistente. Para ele, é a condição de classe – econômica e 
cultural, que determina as chances de um indivíduo.  Essa 
percepção faz com que B1 se autodenomine um sortudo. Pois 
o fato de ter nascido em uma família que pertence a uma 
fração privilegiada da sociedade lhe possibilitará melhores 
oportunidades. 

Em sua fala, B1 também ressalta as raízes históricas da 
desigualdade social brasileira, que, segundo ele, tem o seu 
marco na abolição da escravatura.  

B1 não percebe que haja ações efetivas para erradicar a 
desigualdade, pois, como afirma, “para o capitalismo é 
fundamental isso, a classe desfavorecida”. Dessa forma, para 
ele, as ações tomadas pelo governo têm um caráter 
assistencialista, amenizando a situação, mas não atuando em 
suas raízes. 

Apesar de perceber que as desigualdades são 
necessárias e inerentes a um sistema de produção capitalista, 
B1 expressa sua indignação diante do desrespeito ao que 
considera como um direito básico de todo ser humano que é o 
direito a uma vida digna. Para ele, esses direitos só serão 
respeitados a partir do momento que as pessoas que detém os 
privilégios começarem a se incomodar: “quem é favorecido não 
quer mudar isso, não está incomodando. Ninguém pensa em 
alguma coisa que não incomoda. Mas a partir do momento que 
isso começar a incomodar, com certeza as pessoas vão pensar 
mais.” 
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quê? Vai construir casa de madeira. Eu falei para mim: “Eu acho que esse foi o 
marco do início da desigualdade no país.” 

de caráter 
assistencialista 

19. Ações individuais de 
caráter assistencialista 

20. A desigualdade tem 
raízes históricas 

B2 

T4 - A desigualdade é assim, um abismo, isso fica ainda mais evidente no Brasil. 
A gente tem uma classe que detém tudo, todos os meios de produção, todo 
conhecimento, todo domínio da população e outra que não tem nada, assim, 
vive trabalhando para se sustentar e sobreviver apenas. E isso, no Brasil, eu 
acho que fica mais evidente ainda, pelos séculos de colonialismo e pela 
ineficiência do estado brasileiro também, que nunca procurou amenizar essa 
situação. Ele sempre foi, sempre existiu, em função de uma classe social, que 
se beneficia perante outras. 

T5 - Mesmo assalariado, assim, eu sou de classe média, talvez uma classificação 
hoje, que virou muito comum, falar: “Classe média alta.” Tudo é classe média alta, 
mas talvez eu me encaixaria nesse grupo, pela própria renda familiar e pela 
própria situação econômica, de trabalho da minha família. [...] De certa forma, 
quando a gente se beneficia disso, a gente faz parte dela [elite]. Mas acho que 
cabe a todos, tomar consciência de qual é o seu papel, do que ele realmente 
participa, quais são as consequências da situação que ele está envolvido ali. Se 
ele é beneficiado pela elite, pelo dinheiro que ele tem, se ele tem a 
oportunidade que ninguém mais no país e ele vai ter, ok, ele não vai fugir 
disso, mas ele tem que saber o que significa isso, tem que saber também, que 
muitos não vão ter isso. Consciência do que ele representa nesse país. [...] 
Não sei. É algo tão diferente, que é quase outro país assim, se comparar como 
vive a classe baixa e a classe alta, são dois mundos. 

T7 - Eu acho que a classe política tradicionalmente obedece ao interesse da 
classe mais favorecida. Então, ela vai atuar para resolver o problema do pobre, 
quando esse problema do pobre atinge a classe mais favorecida. Mas ela 
também não vai ter uma ação lá, muito eficiente, ela vai chegar e dar uma 
remediada só. Mas não resolve efetivamente o problema da desigualdade e o 
problema da má educação. Má educação assim, de não ter educação para todos. 
Porque isso iria contrariar a classe mais favorecida. [...] Porque ia acabar com a 
desigualdade e a classe mais favorecida só é mais favorecida, porque há uma 
desigualdade. 

T10 - Eu acho que se nós esperamos que todos somos iguais, todos devemos 
ser iguais. Então, devemos ter as mesmas oportunidades. Eu acho que para uma 
sociedade viver equilibrada, viver de forma sadia, todos que pertencem a ela tem 
que ter as mesmas oportunidades, independentemente de qualquer coisa. Eu 
acho que esse seria assim, um princípio básico para a formação de uma 
sociedade mais ideal assim, mais próxima do ideal. 

T11 - Eu acho que na hora de marcar no papel, todo mundo tem esse tipo de 

1. Diferença entre classes 
- de poder, de 
conhecimento, de 
controle dos meios de 
produção 

2. A desigualdade tem 
raízes históricas 

3. Culpabilidade do 
governo 

4. Governo defende os 
interesses da elite  

5. Exploração 

6. Pertencimento uma 
classe social – Média 
alta  

7. Assumir que há 
diferenças. 

8. Ter consciência do que 
significa ser rico no 
Brasil – as 
conseqüências dessa 
riqueza 

9. Dois mundos – 
diferenças no modo de 
vida  

� É fácil responder que há desigualdade no Brasil, que 
isso.., mas ter a real consciência disso e tomar as 
atitudes quando você for solicitado é que é mais 
complicado. 

Ao conceituar a desigualdade social, B2 polariza a 
sociedade em duas classes: uma que detém os meios de 
produção, o conhecimento e o poder, em detrimento de outra 
classe que nada possui, e que vive sob a dominação da 
primeira.  Essa condição, segundo B2, tem sua origem na 
forma de colonização do país, aliada à ineficiência do governo 
que nada faz para amenizar essas diferenças. 

Para B2, o governo sempre defenderá os interesses da 
classe privilegiada, pois ela só será privilegiada por que existe 
uma outra classe que é explorada por ela. Entretanto, B2 não 
explica como uma classe explora a outra. 

B2 se identifica como pertencente à classe média alta, 
porém, quando questionado sobre o que significa pertencer a 
essa classe em um país marcado pelas desigualdades, é 
interessante observar que utiliza o discurso na terceira pessoa 
do singular, não se incluindo nesse discurso.  

Essa utilização do discurso na terceira pessoa, 
evidenciado no T5, sugere um distanciamento de sua 
participação nessa “elite” , embora reconheça que faz parte de 
uma classe média alta.  Talvez a razão para esse 
distanciamento esteja expressa no T11: “É fácil responder que 
há desigualdade no Brasil, que isso.., mas ter a real 
consciência disso e tomar as atitudes quando você for 
solicitado é que é mais complicado.” 
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opinião, assim, mas na prática mesmo é muito difícil tomar essa atitude assim, 
ter essa filosofia de vida, essa consciência. É fácil responder que há 
desigualdade no Brasil, que isso.., mas ter a real consciência disso e tomar as 
atitudes quando você for solicitado é que é mais complicado. 

C1 

T5 - Acho que desigualdade é a diferença mesmo que existe entre as pessoas 
ricas, as que têm condição de ter uma vida boa, que, tipo, além de ter condição 
de ter o básico, de poder ter mais, de poder gastar, ter mais excesso. E, em 
compensação, é diferente dos outros mais pobres, que não têm nem condição 
de ter as coisas básicas, as necessidades básicas. De que essas diferenças, 
mesmo, são a desigualdade da sociedade. [...]É. É a primeira coisa que vem à 
minha cabeça. Mas, se eu for pensar..., pode ser desigualdade social ... o quê? De 
cultura, tipo..., não sei. De você poder argumentar..., ter ideias..., poder ter mais 
repertório cultural que outros? Não sei.... Mas acho que a primeira coisa que 
vem à minha cabeça é de renda mesmo [...] Eu acho que é porque sempre foi 
utilizado, assim..., no meu dia a dia, na escola, na vida. Assim, quando você fala 
desigualdade social, acho que está ligado a isso. Eu nunca parei para pensar o 
outro lado, outro aspecto. Acho que aqui sempre falam isso. 

T6 - Eu acho que, por exemplo, na escola, às vezes.., em jornal, revista, umas 
coisas... Não sei..., até com a minha família mesmo, conversando. Eu acho que 
isso é uma ideia geral, assim..., que todo mundo tem. Acho que é comum, 
assim.  

T7 - Acho que, às vezes, eu confundo. Mas acho que está sempre ligado à 
renda. Por exemplo, a pessoa que não tem uma boa renda, automaticamente, 
vai ter uma diferença da questão social, assim..., cultural, da outra pessoa que 
tem mais. Acho que isso pode estar interligado. Há muita diferença para uma 
pessoa que tem menos renda, que não tem muito acesso à cultura, essas 
coisas, em compensação [relação] com a outra, que pode ter mais condições. Eu 
acho que está ligado, está meio que relacionado ... à questão de você não ter 
dinheiro e poder ter... cultura. Não... não sei ... não sei como explicar. [...]É. 
Difícil, eu nunca parei para pensar, assim, em diferença social e distribuição 
de renda. Que eu acho que diferença de sociedade, para mim, sempre é ligada 
mais à renda mesmo. Deixa eu ver... O que eu falei aqui?... Não..., eu acho que é 
essa aqui,... primeiro.... Eu acho que é isso. Porque.., diferenças..., as pessoas que 
muitas vezes têm condição e não têm noção disso e acabam desperdiçando, 
não pensam que as outras precisam muito, também. 

T9 - Eu acho que o capitalismo, no caso, cada um tem que ser... Um tem que ser 
dono e o outro tem que comprar. Enquanto tiver o capitalismo, não dá para 
todo mundo ser, tipo, todo mundo rico ou todo mundo pobre. Sempre tem que 
ter alguma diferença para alguém poder vender e o outro comprar. No caso, a 
diferença social está nisso. O que vende, tem mais condições, seria o mais 
rico, e o que não tem muito, seria o que compra. Eu acho que o capitalismo 
precisa disso. [...] Acabar? [...]Acho que não, né?. Na sociedade que a gente 
vive, hoje, assim, eu acho que... Talvez, diminuísse. 

T10 - Acho que as coisas se tornarem mais acessíveis a todos. [...] Acho que  [as 
diferenças] poderiam ser menores, mas sem deixar de existir. Mas as pessoas 

1. Diferença de renda 

2. Diferença de condição 
de vida 

3. Abordagem 
“economicista” da 
desigualdade social no 
cotidiano 

4. Associação entre renda 
e cultura 

5. Saber da existência, 
mas não refletir sobre 
ela. 

6. As diferenças sociais 
são inerentes ao 
sistema capitalista 

7. Remuneração depende 
do status/valorização da 
ocupação/trabalho 

8. As diferenças de renda 
poderão diminuir, mas 
sempre existirão 

9. A recompensa depende 
do esforço individual/ do 
mérito pessoal 

10. Preconceito em relação 
à capacidade do pobre 

11. Todos têm capacidade, 
só é necessário 
desenvolvê-la 

12. É preciso diferenciar as 
pessoas pelo seu 
esforço  

13. Desvalorização do 
trabalho manual 

� Eu acho que tem que existir pelo menos uma 
diferença, para diferenciar aquele que merece mesmo, 
e aquele que ficou acomodado 

Para C1, a desigualdade social está associada à 
desigualdade de renda, associação que, para ela, é rotineira 
em nossa sociedade. Essa fala de C1 é reveladora de uma 
tendência “economicista” com que a desigualdade social vem 
sendo tratada em nossa sociedade. 

O discurso de C1 é marcado pela crença no mérito 
individual. Apesar de fazer menção à forma como a sociedade 
se organiza para produzir seus bens (capitalismo), afirmando 
que nesse tipo de organização sempre haverá uma hierarquia 
social, atribui à capacidade e ao esforço de cada indivíduo a 
sua posição nessa organização. 

Por outro lado, C1 “desconfia” dessa crença. Questiona-
se do porquê pensar dessa forma “estipulada”. As reticências 
em seu discurso são marcas dessa desconfiança. 
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poderiam valorizar mais as outras, por exemplo, trabalho... Às vezes, um acha 
que o trabalho de uma pessoa, assim, um gari, não é tão importante e o do outro 
é. Por isso o outro vai ganhar mais dinheiro, mas sendo que os dois trabalham 
ao mesmo tempo. Se isso fosse mais equilibrado, talvez eles ganhassem mais 
ou menos a mesma coisa e algumas diferenças poderiam diminuir, não sumir. 

T12 - Não sei se eu discordo ou concordo completamente, mas eu acho que 
está um pouco do que eu falei naquela hora, que as pessoas ficam com preguiça, 
se acomodam, têm a oportunidade de fazer as coisas e, às vezes, não fazem. 
Não fazem uma faculdade boa, não se esforçam, não estudam mesmo, 
trabalham. E, aí, que não acabam ganhando muito dinheiro, e aí, acaba tendo 
muita diferença.... Eu acho que não concordo muito. Assim... acho que é isso 
que eu falei mesmo, dessa acomodação. As pessoas ficarem assim: “Ah, o meu 
pai tem uma empresa, eu não preciso estudar.” Mas no futuro a empresa acaba, 
aí, a pessoa vai ficar falida. Aí, vai criar a classe mais baixa, eles ficam 
acomodados mesmo. 

T14 - Às vezes, eu acho que é a falta de autoestima, ou alguma coisa que já 
esteja estipulada, que pessoas mais pobres nunca têm condições de competir 
e tal. Eu acho isso errado. Eles não têm que se acomodar. Todo mundo tem a 
mesma cabeça, é só trabalhar isso, é só correr atrás. Eu acho que, às vezes, 
eles ficam com preguiça, assim, acomodados em uma coisa que está meio que 
estipulada na sociedade. [...] De que, no caso, toda pessoa mais pobre, assim, 
não vai ter condição de subir na vida. A maioria das vezes é isso que passa pela 
cabeça das pessoas. É difícil você acreditar em um pobrezinho, assim, que ele 
vai conseguir passar em primeiro em uma universidade. Acho que eles pensam 
que isso sempre vai acontecer e que eles nunca vão conseguir muita coisa. 
[...] Não, eu acho que eles estão errados. O que eu falei, todo mundo nasce do 
mesmo jeito, é só você desenvolver aquilo. Eu acho que você pode correr 
atrás. Informação, você pode ter em qualquer lugar assim, internet, revista, 
livro, jornal, qualquer coisa. 

T16 - É pouco importante. Tudo bem que vai ter uma hora que o menino 
consegue se tornar dono da empresa, porque o pai dele tinha uma coisa na 
empresa. Isso acontece, mas não é o essencial. Você pode muito bem batalhar. 
Claro que as pessoas que não tem muitos contatos vão ter um pouco de 
dificuldade. Mas isso não te impede totalmente. Você pode batalhar, estudar, se 
comunicar, assim, se mostrar interessado para o mundo te ver. Assim, porque 
eu até li uma vez, que...,  acho que você só não... Alguma coisa de você não 
aparecer... Se você não se mostrar, assim, no mercado de trabalho, você não 
vai conseguir mesmo, se ficar escondidinho... Eu acho que todo mundo tem a 
sua capacidade de trabalhar, batalhar e tudo mais, para conseguir subir na 
vida. [...] É, eu acho que fica, assim, mais difícil, mas não impossível. A gente 
consegue ver muitos exemplos de grandes empreendedores que começaram 
com uma coisa básica, assim, trabalhando na favela, depois começaram a abrir 
um negócio e hoje são grandes. Ou outros que... Médico, advogado, não sei, 
alguma coisa que foram tentar, colocaram os estudos como prioridade na vida e 
conseguiram uma coisa boa. 

T17 - Eu acho que talvez seja para compensar a pessoa, como se fosse uma 
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recompensa mesmo, do que ela fez para chega até ali. Às vezes, um 
profissional qualificado que faz um trabalho melhor, batalhou mais, antes, para 
estar ali. Por isso, talvez ele mereça ganhar. [...] Não, senão eu estaria me 
contradizendo, né? Porque eu acho que diferença tão grande salarial, não. Mas 
eu acho que eu coloquei uma diferença muito grande, realmente. Eu acho que tem 
que existir pelo menos uma diferença, para diferenciar aquele que merece 
mesmo, e aquele que ficou acomodado. 

C2 

T1 - Eu acho, assim, que o que eu vejo não é muito isso, eu vejo muita gente de 
classe média, rica, normal. Mas assim, saber que tem, tem muita gente pobre 
assim, que precisa mesmo. E tem a classe média, que eu acho que está 
crescendo, até o negócio de Lula foi muito... Sabe, não que eu seja a favor 
dele, mas foi muito negócio de função social, isso foi bom do lado dele. Eu 
acho que antes tinha mais muito pobre, mais gente miserável assim. Agora, eu 
acho que aos poucos está melhorando, está aumentando a classe média. Rico, 
nunca vai ser todo mundo rico, mas eu acho que se for todo mundo classe 
média, já vai dar uma equilibrada boa. E como eu acho que... hoje em dia ainda 
tem mais pobre. E eu acho que deveria ser a D, pouca gente pobre, muita classe 
média. E não vai, nunca vai ter muito rico assim. [...] Porque para um ser rico, 
os outros têm que trabalhar para o rico, para um mandar, os outros têm que 
ser mandados. Então, tipo, o rico assim, é dono de uma empresa ou então, 
dono de um meio de produção assim, e para a empresa funcionar, tem que ter 
proletariado que trabalhe para ele. Entendeu? Então, nunca o proletariado vai 
ser tão rico quanto o dono, nunca vai ser todo mundo igual, assim. 

T2 - Eu acho, assim, tipo, vem meio que falta de oportunidade 

COMENTÁRIO E-MAIL - Além da educação, acredito que o governo deva tomar 
medidas de geração de emprego, com diferentes graus de exigência em 
relação a conhecimento (mesmo dando as mesmas oportunidades, algumas 
pessoas “deslancham” e outras não) então, cabe ao governo, realizar obras, 
investimentos a fim de gerar empregos para se possível, empregar toda a 
população. 

T6 - É, entendeu? O Brasil é um país rico, não que seja rico, mas eu acho que 
dava para todo mundo viver bem, mas o dinheiro está concentrado na mão 
dos grandes empresários. Tipo, é aquele negócio, os trabalhadores não têm 
muito. Então, vamos supor que uma empresa tenha X de dinheiro, 90% desse 
dinheiro está na mão do dono da empresa, os outros 10% divide entre 200 
funcionários. Entendeu? É meio, sei lá, esse que é o problema, no Brasil, se 
fosse divididinho, dava para todo mundo ter uma condição boa, o problema é 
que está mal dividido. [...] O que gera a má divisão? O capitalismo. Tem que ter 
um dono. Eu acho que é meio o sistema que a gente vive. Eu acho que assim, 
esse negócio de capitalismo, fugindo um pouquinho, esse negócio de 
capitalismo assim, até tem gente que fala: “A solução para a má divisão de 
renda, para igualar todos.” Eu acho isso uma ideologia, porque tipo, tem 

1. Diferença de renda 

2. Falta de oportunidade 

3. Saber da existência, 
mas não percebê-la 

4. Diminuição da pobreza 

5. Mínimo ideal 

6. Aumento da classe 
média 

7. Estrutura social gera 
diferenças 

8. As diferenças são 
necessárias ao sistema 
de produção vigente 

9. A solução para a 
desigualdade é 
responsabilidade do 
governo 

10. Gerar oportunidades de 
acordo com as 
capacidades individuais 

11. Sempre haverá uma 
hierarquia social 

12. Diferenças inerentes às 
pessoas 

13. Crença no mérito 
individual 

14. Melhor distribuição da 

� Mesmo dando as mesmas oportunidades, algumas 
pessoas “deslancham” e outras não. 

Para C2, a desigualdade social significa desigualdade de 
renda gerada pela falta de oportunidades e pela 
capacidade/esforço diferenciado entre os indivíduos. 

C2 associa a desigualdade com pobreza. Para ela, 
apesar de saber que a pobreza é elevada no país, não vê 
muito isso. Como ela mesma afirma: vejo muita gente de 
classe média, rica, normal. Essa fala de C2 demonstra o seu  
distanciamento desse fenômeno, mesmo estando presente em 
seu cotidiano.  

Apesar de reconhecer que um sistema capitalista de 
produção reforça as desigualdades sociais, C2 não acredita 
que haja um sistema capaz de promover uma igualdade plena 
entre as pessoas, por acreditar serem as pessoas diferentes. 
Dessa forma, C2 naturaliza as diferenças existentes, 
acreditando que sejam fruto da capacidade diferenciada de 
cada indivíduo. Essa diferenças são percebidas como inerente 
a cada indivíduo. 

Percebe-se, em seu discurso, uma crítica não totalmente 
explicitada às políticas de transferência de renda, embora 
acredite que seja responsabilidade do governo combater a 
pobreza. 

Por acreditar que as capacidades individuais são 
diferenciadas, o governo teria a responsabilidade de oferecer 
oportunidades a todos para que possam conseguir um bom 
nível de rendimento de acordo com o seu potencial. Dessa 
forma, uma ação eficaz de combate à pobreza seria a geração 
de empregos. 

Para C2, o ideal seria que as pessoas possuíssem o 
mínimo para se sustentarem com dignidade. E não, 
necessariamente todos terem o mesmo padrão de renda.  
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socialismo, quem manda no país? Sempre tem esse negócio de... Sei lá, 
sempre o político vai estar acima dos outros. Então, nunca vai ter esse 
negócio de igualdade plena de todo mundo. Então, eu acho que o meio que a 
gente vive até, tipo, capitalismo, sempre vai ter o rico e o pobre. Então, e que 
não tem muita solução para isso, eu acho que mesmo se mudar o sistema, não 
vai mudar, nunca ninguém vai poder olhar: “Nossa, é todo mundo igual.” Então, 
assim, eu acho que o capitalismo agrava mais isso sim. E, entre as pessoas, a 
diferença, os que são, tipo, ricos, ter o meio de produção, você apenas vender 
a sua força de trabalho. Eu acho que é isso, eu não acredito nesse negócio de 
igualdade plena, de todos. Eu acho que o Brasil está assim, como todos os 
outros países capitalistas, porque é a regra: uns mandam, os outros 
obedecem, o que mandam são ricos e os que obedecem, pobres. 

T7 - Eu acho que poucos fossem tão ricos. Sempre vai ter um tão rico, mas eu 
acho que fosse menos. Eu acho que se todo mundo fosse meio que classe 
média, eu acho que o país igual seria pouco... Tem seu pobre, pouco pobre e 
pouco rico assim. Até que você deu aquela tabelinha aqui, seria mais tipo isso 
daqui, meio que a maioria classe média, faria uma média boa. Eu acho até que 
seria o ideal. 

riqueza. 

C3  

T2 - Eu acho que a desigualdade social é um problema que a gente tem no Brasil e 
que a gente tem medo de enfrentar. As pessoas optam por não discutir sobre 
isso, para... Simplesmente deixam. Para... Não sei a palavra. As pessoas não 
falam sobre isso. Elas procuram evitar, porque elas querem fugir do problema. 
Elas não querem resolver, querem simplesmente esconder isso das pessoas. 
[...] O que me faz pensar assim, é que enquanto os ricos estão ricos, ainda, está 
tudo bem para eles, e eles não estão nem aí. Porque o Brasil é um país no qual 
as pessoas pensam muito nelas mesmas, e elas não se importam com os 
outros. Então, os pobres não têm direito de falar, quase nunca. E quando 
falam, também, ninguém quer ouvir. E os ricos não estão nem aí, se os pobres 
estão passando por dificuldade, tal. Eles só estão querendo saber de dinheiro. 
Eu me incluo na classe média. [...] Claro, sempre. [...] Alguns sim, outros não. 
É, sempre tem aqueles metidos, que nunca querem falar sobre isso, que eles 
não estão nem aí, que acham que eles só estão assim porque querem. E outros 
não. Outros se preocupam muito. 
 
T5 - Desigualdade social é nem todo mundo ter o mesmo direito em um país, em 
um estado ou em uma cidade. Muitas pessoas não têm o direito de ter uma casa, 
não têm condições financeiras para comprar um pão por dia. Enquanto outras 
estão aí, jogando dinheiro fora, desperdiçando com futilidades, como ir fazer 
compras no shopping. São perspectivas de vidas muito diferentes. Uns passam 
por dificuldades, outros não estão nem aí, estão fora da realidade totalmente. 
Algumas pessoas vêm de famílias ricas e vão continuar sendo ricas, devido à 
herança. E não têm noção do grande problema que a gente tem no país, não 
estão preocupados em ajudar [...] O governo e a população que tem condição 
de ajudar. [...] As pessoas tinham que cobrar do governo, que eles investissem 
mais o dinheiro dos nossos impostos em escolas, em alguma coisa que fosse 
benéfica para o país inteiro. Como, fazer cursinhos para as pessoas, quem já 
passou da idade de estudar poder ter uma chance de se especializar em alguma 

1. A desigualdade não é 
prioridade para as 
pessoas 

2. Egoísmo 

3. Falta de sensibilidade 
em relação à condição 
de vida do outro 

4. O pobre não é ouvido 

5. Situação de pobreza é 
culpa do indivíduo 

6. Quem é rico não quer 
mudar sua condição 

7. Diferença de direitos – 
moradia, alimentação 

8. Diferença de renda 

9. Diferença de 
perspectiva de vida 

10. Origem social 

11. Mobilização da fração 
privilegiada sociedade 
para ajudar os menos 

� Nós somos um povo que, apesar de pensar muito só 
em nós mesmos, quando a gente se junta, a gente 
ajuda bastante. Mas é um país que tem muitos pobres, 
principalmente de espírito, que não estão nem aí para 
os outros. 

Apesar de um discurso em relação às formas de 
organização dos modos de produção, de afirmar que um modo 
de produção capitalista favorece a desigualdade social, C3 
atribui essa desigualdade de renda entre as pessoas ao 
egoísmo de cada indivíduo. 

Dessa forma, a solução para a desigualdade social 
estaria no plano individual. Ou seja, a partir do momento que 
as pessoas passarem a ser menos egoístas, a se preocuparem 
com os outros, as desigualdades seriam menores. 

Percebe-se na fala de C3, um discurso assistencialista. A 
solução da desigualdade seria fruto da boa vontade dos ricos, 
ou então da boa vontade do governo. 

Outro aspecto a salientar na fala de C3 é que, de certa 
forma,  os ricos já contribuem para a solução da desigualdade, 
ao pagarem impostos tão altos. O grande problema é a 
inadequação do uso desse dinheiro por parte dos governantes, 
que por não terem um pensamento egoísta, individualista, não 
se sensibilizam com a condição de miséria alheia. 

Pelo fato das pessoas serem egoístas, individualistas, 
preocuparem apenas consigo mesmas, a desigualdade social 
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coisa que possa gerar um emprego para ela, futuramente. 

T9 - A gente estava debatendo, primeiro, sobre o Oscar Niemayer. Aí, a gente viu 
que o Oscar Niemayer é uma pessoa socialista. E depois do socialismo, a gente 
partiu para a ideia de capitalismo para socialismo, o que gera em cada um. Aí, a 
gente viu que, no socialismo, essa desigualdade social seria amenizada, se a 
estratégia do comunismo fosse seguida à risca. Aí, a gente viu que o 
capitalismo meio que atrapalha em questão... E que quando a gente está... O 
capitalismo atrapalha e que a gente fica muito preso às coisas materiais e não 
se importa mais com as pessoas. A gente perde os sentimentos em relação 
aos outros e se apega muito às coisas materiais. 

T15 - Sim, o Brasil é muito rico, ele tem um nível elevado em muitas questões. 
Mas eu acho também, que... Não sei. Eu fico meio em dúvida, quando você me 
mostra essa afirmativa. Por isso que eu nem justifiquei. Eu não soube justificar. [...] 
Porque eu não acho que o Brasil seja um país pobre, assim. O Brasil é muito 
mais rico do que muitos outros países. Principalmente, nós somos um povo 
que, apesar de pensar muito só em nós mesmos, quando a gente se junta, a 
gente ajuda bastante. Mas é um país que tem muitos pobres, principalmente 
de espírito, que não estão nem aí para os outros. Eles são principalmente 
individualistas. [...] Acho. Principalmente no sertão. Tem gente que não tem 
nem energia, até hoje. Tem gente que tem um cômodo em casa. Nós somos 
poucos, a gente, classe média e alta. 

privilegiados 

12. Ações governamentais 

13. Gerar oportunidades 

não é priorizada. Tanto em nível governamental quando 
individual. 

C4 

T4 - Desigualdade social é a diferença entre as condições de vida de pessoas 
privilegiadas, sei lá, pessoas com um salário mais alto, que tem maior poder 
aquisitivo; a diferença dessas pessoas com as pessoas mais pobres, com as 
condições de renda limitada. [...]Ah, às vezes, resulta, também, na 
criminalidade. Sei lá, desigualdade social e os... E exploração. Tanto 
criminalidade por parte dos mais pobres, assim, quanto, sei lá, exploração. Ou 
então, se sentir mais no direito de fazer alguma coisa só porque você tem uma 
condição de renda melhor do que alguém. E o preconceito também. 

T5 - É, acho que sim. Assim, em um país com maior igualdade social, acho que 
todo mundo se sente mais satisfeito com a sua condição. E acho que tem a ver 
sim: quanto mais... Uma pirâmide, assim: as pessoas de baixo, que estão em 
maior quantidade, lógico que tem um caminho a seguir, mas muitas vão indo 
no caminho da criminalidade, dos roubos e tal. [...] Porque é mais fácil, assim, 
teoricamente. Número um: porque elas são meio realistas e acabam sendo 
pessimistas. Assim, não sei, porque também, vou ser sincera, não vivo, convivo 
muito. Mas acho que é porque tem o caminho da escola, do estudo, de você dar 
duro para tentar melhorar de vida. Mas, aí, acaba... As influências, também: 
drogas e tal. Aí, a pessoa acaba escolhendo o caminho mais fácil que ir lá: 
rouba. [...] Para subir a condição de vida, melhorar a condição de vida. 

T7 - Ah, tem muito a ver com emprego; assim, adulto. Tipo de salário, de 
acumulação de capital por parte de poucas pessoas. E elas sempre tentando 
enriquecer mais e mais. E acho que a oportunidade de trabalho também: o 
mercado de trabalho. 

T8 - Acho que tem pobreza principalmente porque, agora, que está se 

1. Diferença de renda 

2. Diferença de condição 
de vida 

3. Pobre - criminalidade  

4. Rico - exploração 

5. Rico - preconceito 

6. Pobre - falta de 
perspectivas futuras 

7. Influência do meio 

8. Concentração de renda 

9. Oportunidade 

10. Saber da existência, ter 
informação, mas não 
conviver 

11. Ver a aparência do 
fenômeno 

12. Culpabilidade do 

� Tem o caminho da escola, do estudo, de você da duro 
para melhorar de vida... aí acaba escolhendo o 
caminho mais fácil que é ir lá: roubar. 

Para C4 a desigualdade social significa a diferença nas 
condições de vida da população. Essa diferença de condições 
de vida é resultado da diferença de renda. 

Além da diferença de condição de vida, a diferença de 
renda acarreta outros fatores, segundo C4: o preconceito do 
rico em relação ao pobre; a humilhação/exploração do pobre 
por parte do rico e a criminalidade. 

C4 enfatiza a questão da criminalidade. Talvez por ser a 
dimensão do fenômeno da desigualdade que mais a afeta.  
Pois, como afirma em vários momentos da entrevista, apesar 
de saber da existência da pobreza, não convive com ela. 
Dessa forma, C4 considera que não conhece esse outro 
mundo. 

Para ela, a criminalidade é uma conseqüência direta da 
desigualdade de renda. C4 explica que as pessoas tem dois 
caminhos para conseguir uma boa renda. Um caminho mais 
difícil, que seria o caminho do estudo, de “dar duro” para 
conseguir algo na vida, ou um caminho mais fácil, que seria o 
da criminalidade. A escolha do caminho mais fácil é a 
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desenvolvendo mais e tal... E... Não sei. [...] Nunca parei para pensar. Porque 
você lê matéria e tal, mas acaba que você não pensa assim: “-Ah, de onde...?” 
Mas até estava na capa da Veja o negócio dos milionários, não sei se você viu. 
Lá está falando que, atualmente, é até mais fácil você ganhar dinheiro. Mas 
agora que você levantou essa questão, até pensei: “-Tá, é fácil você se tornar 
milionário, mas são poucos também. Continuam fazendo a camada assim, a 
elite.” E acho que, no Brasil, tem muita pobreza até pelo governo. Não sei. 
Assim, é porque a gente ouve muito isso. [...] Aí, acaba ficando na cabeça. Mas 
de aplicação desses programas do Bolsa Família, por exemplo. Eu estava vendo 
uma matéria dos Estados Unidos que, lá, é meio vergonhoso, assim, para as 
pessoas receberem apoio do governo. Lógico, quem precisa, recebe. Mas eles 
tentam arranjar um jeito, um emprego para que eles não precisem mais desse 
seguro desemprego. E aqui não, aqui tem uns programas do Bolsa Família. 
Então, se acabasse com o Bolsa Família, ia ser uma revolta total. E tinha muito 
pobre, aí com o governo do Lula até, aparentemente, diminuiu. Mas porque ele 
criou bastante esses programas de Bolsa Família e tal. Mas é mais para 
acalmar, assim, a população pobre. Não mudou muito, assim. [...] Ah, não 
mudou muito a situação. Cresceu a oportunidade de emprego, ainda mais... 
Eu tenho visto com a Copa, com as Olimpíadas, vai empregar um monte de 
gente. Só que, assim, esses programas, na verdade, dão um suporte; mas, 
mesmo assim, não oferecem emprego para todo mundo. E também tem o 
negócio das escolas: que tem que ter qualificação. Tipo, tudo bem que tem 
emprego, mas a pessoa tem que ser qualificada, tem que estar apta para 
servir. Tem que ter uma boa educação. 

T12 - Ah, classe média-alta. Tem disso? Então, acho que é isso: é uma classe 
média, mas é uma classe média boa, assim. [...] Ah, porque, puxa, eu sei que a 
escola onde estudo é cara. E, ah, não sei: eu tenho boa condição. Eu tenho 
carro, comida. Assim, não eu tenho carro. Mas a casa é boa, meu pai... Eu faço 
muitas viagens com meu pai e tal. Eu consigo viajar para torneio. E quando eu 
não consigo alguma coisa, é mais por limitação do meu pai do que por... Sabe? De, 
realmente, condição. Mas, assim, eu entendo que também tem que... Apesar de, às 
vezes, eu ir contra a opinião do meu pai, você percebe, assim: na verdade ele está 
querendo colocar o pé no chão. Porque é o que a minha mãe sempre fala: tem 
dinheiro agora, mas não é um negócio para sempre. Assim, meu pai é dono de 
uma empresa. Aí, por enquanto está dando lucro. Mas isso não é uma garantia 
que você vai ter essa condição para o resto da vida. Então, tem que estudar, 
tem que não sei o quê. Minha mãe é bem-cabeça assim, é muito legal. 

T13 - Ah, sei lá, eu acho que é ruim, sabe? Porque impede o crescimento. Se 
você pegar os países com IDH mais alto, a taxa de pobreza, assim, do... Como é 
que é? IPH? [...] Não, de dinheiro. Dinheiro bruto: não tem um negócio assim? [...] 
PIB. Então, às vezes, também está relacionado com a criminalidade. Porque, 
querendo ou não, vai ter mais assalto, mais violência em um país com 
desigualdade maior. Aí, isso diminui tudo também. [...] Estou falando, assim, 
quando as pessoas têm... Mais iguais economicamente, não tem tanto essa 
criminalidade e tal. E supõe-se que o ensino é melhor, para todo mundo estar 
no mesmo nível. E eu ia falar um negócio que eu pensei agora: todo mundo está 
no mesmo nível e tem, também, gasto com segurança. Vamos supor, se todo 

governo 

13. Ações paliativas de 
combate à pobreza – 
Bolsa Família , Copa do 
mundo, Olimpíadas 

14. Educação / qualificação 

15. Origem social não é 
uma garantia para 
manter a renda  

16. Desigualdade impede o 
crescimento 

conseqüência da falta de perspectiva futura para o pobre. 

C4 aponta que a escolha pelo caminho mais fácil pelos 
pobres é devido ao fato de que por serem realista, eles são 
pessimistas. Ou seja, nessa fala C4 aponta para a dificuldade 
de mobilidade social. Percebe que a ascensão social depende 
da posição de classe do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, 
acredita no desempenho individual para essa ascensão ao 
apontar como solução para a desigualdade a escolarização, 
qualificação. 

Dessa forma, C4 aponta que o governo, apesar de 
aparentemente estar diminuindo a pobreza com ações como 
bolsa família, Copa do Mundo e Olimpíadas – que irão gerar 
empregos, não atinge a raiz do problema, que seria, por meio 
da educação/qualificação profissional oferecer oportunidades 
iguais para todos terem as mesma chances de competir por 
melhores posições sociais. 
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mundo fosse mais ou menos igual, você não teria tanto que investir em 
policial. Isso, eu estou falando público. Tanto em policial, essas coisas. Assim, 
lógico que tem que ter o controle. Mas se já supõe-se que tudo está bem, 
assim, a taxa de criminalidade vai diminuir. Aí, eles vão poder investir em 
outros setores. E no particular, é segurança mesmo. Puxa, tem um monte de 
coisa de monitoramento de carro, alarme, essas coisas. E acaba que quem sofre 
com isso é a classe média. Porque, assim, os mais pobres vão assaltar a 
classe média, porque os mais ricos têm como pagar segurança. Aí, acaba que 
sobra para o pessoal do meio. Aí, fica nisso: os ricos cada vez ficam mais ricos 
e os pobres cada vez ficam mais pobres 

T14 - Assim, na minha condição está tudo ótimo, tudo beleza. Mas eu gostaria, 
assim, que outras pessoas, mais pessoas tivessem a condição de vida que eu 
tenho. Que, eu não sei, seria bom. Se eu for pensar assim: “Ah, está tudo ótimo, 
deixa assim mesmo.” Eu estaria sendo egoísta, porque, puxa, são poucas as 
pessoas que têm a condição que eu tenho. E o ideal, na verdade, seria que 
quanto mais gente tiver uma condição melhor, melhor. 

C5 

T2 - Porque eu não sei você, mas eu não julgo um tema tão complexo, tão... 
Lógico, tem o seu lado complexo. Mas uma coisa é a desigualdade, outra coisa 
é a minha opinião. Como quer saber mais o que os jovens pensam, o que é a 
opinião, não seria uma coisa tão complexa. Eu tive interesse. Agora, a grande 
maioria, acho... Não sei. Alguns tiveram, alguns acham essa coisa séria. Agora, 
outros não tiveram interesse, não é nem pelo tema da pesquisa, é que não tem 
interesse mesmo de participar de pesquisas em geral e tal. Tem muita gente 
desinteressada, também, não quer saber da desigualdade. Está conformado 
com o seu padrão e não quer saber o que os outros acham, como está o resto 
do país. [...] Eu acho que isso é a grande maioria. Muitos não estão se 
importando com os outros, ficam só no seu mundinho, ali, egocentrista, e o 
que os outros... [...] Eu acho que sim. Eu me preocupo. Mas eu não consigo fazer 
muita coisa para melhorar. É lógico que eu me preocupo com a desigualdade 
social e tal, mas eu não consigo e eu acho que eu também não tenho muita 
capacidade, muito recurso para mudar essa desigualdade. Pelo menos, no 
momento, no futuro eu já não sei, mas... Acho que eu sou um pouco diferente. 

T3 - Uma concentração de riquezas nas mãos da minoria. [...] A ambição de 
alguns, falta de perspectiva de outros. Algumas vezes... Não sei. Para chegar a 
essa desigualdade, às vezes, malícia de uns e muita inocência de outros. [...] Tem 
gente que pensa: “Quero chegar a tal lugar, quero, sei lá, em tal idade da minha 
vida ter tantos reais.” E vai trabalhando para isso. Mas, às vezes, faz isso de 
forma justa, digna, com caráter. Ou, também, alguns fazem, sei lá, de forma 
desonesta. Aí, acaba passando por cima de algumas pessoas. Tem gente que 
chega no dinheiro, consegue o dinheiro, mas de forma desonesta. Aí, isso gera 
também. [...] Eu acho que alguns políticos chegam dessa forma. No juizado tem 
muita gente que vai parar nos cargos, não por competência, e sim por, vamos 
dizer, caridade de outros. E também tem algumas pessoas que têm falta de 
perspectiva, tipo: “Ah, eu tenho essa vidinha aqui. Mas, tipo, eu até quero 
melhorar, mas para eu melhorar, também, eu vou ter que estudar, vou ter que 
me esforçar.” E não faz esse esforço, não faz por onde. Aí, como eu disse, a 
ambição no sentido bom de alguns e falta dela em outros. Porque pensa: “Ah, 

1. Só mudamos aquilo que 
nos afeta 

2. Egoísmo 

3. Concentração de renda 

4. Ambição 

5. Falta de perspectivas 
futuras 
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7. Inocência 
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9. Esforço 
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14. Influências 

15. Mobilidade social 
depende do esforço 

16. Políticas redistributivas 

� A partir de quem eu sou, poder melhorar ou não, 
agora depende de mim. 

C5 conceitua a desigualdade social como sendo uma 
concentração de riqueza na mão de uma minoria. Para ela, 
essa diferença de renda entre a população está associada a 
fatores individuais: a “malícia” de uns, a “inocência” de outros. 
Ou seja, associa essa diferença à ação/esforço de cada 
indivíduo em particular. Seja um esforço considerado lícito, seja 
um esforço considerado ilícito. 

C5 destaca os atributos essenciais para se alcançar uma 
boa renda, uma condição de vida mais confortável: a ambição; 
a determinação; a persistência; o esforço; o estudo; a 
competência; a força de vontade; o trabalho e um pouco de 
sorte. Esses, segundo C5, são atributos considerados justos, 
desde que se respeite o próximo, que não se “passe por cima 
do outro”, como algumas pessoas fazem, principalmente os 
políticos.  

Para C5, algumas pessoas, por não possuírem esses 
atributos, não conseguem alcançar um mínimo necessário para 
viver com dignidade. 

A origem social também é considerada por C5 como um 
fator que contribui para que uma pessoa consiga uma boa 
renda, tanto pelo patrimônio já construído pela família, quanto 
pelas influências sociais dessa família. Para ela, essa origem é 
uma questão de sorte: Nascer em uma família ou nascer em 
uma família pobre. 

Porém, ao citar o exemplo de sua mãe, que tem uma 
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vamos contar com isso aqui, por mais que eu queira melhorar, dá trabalho, não é 
uma coisa simples. Tem que estudar, trabalhar bastante e tal, contar com um 
pouco de sorte também.” E aí desiste e não melhora. Aí, gera essa 
desigualdade. 

T4 - Só o fato de onde você nasce, já é sorte. Isso não é você que escolhe. Eu 
não escolhi ter nascido aqui, eu poderia ter nascido, sei lá, na favela. Ou 
poderia também ter nascido... Sei lá, poderia, também, ser filha da Madonna. Só 
que eu não sou, sou filha de quem sou e estou feliz com isso. A partir de quem eu 
sou, poder melhorar ou não, agora depende de mim. Mas o início que já te 
abre algumas portas, também, de onde você nasce ou não, você é filho de 
quem você é. Para chegar no mercado de trabalho, às vezes, quem os seus 
pais são, interfere. Você pode... Te ajuda em algumas coisas para você 
conseguir um emprego, tal. Teu padrão de vida também ajuda, você conseguir 
um emprego pelo padrão, tem que fazer uma boa escola e tal. 

T5 - Não sei. Tem um peso, mas eu não digo que é muito. Porque eu vejo pela 
minha mãe. Tipo, meus avós eram bem simples, nasceram no interior e tal. Aí, 
não tinham muita coisa, era relativamente pobre. Não chegando a passar fome, 
nunca teve isso, mas era humilde. Aí, não nasceu com muito dinheiro, aquelas 
famílias vindas de grandes fazendas, não, nada disso. E foi se esforçando, 
estudando, trabalhando, que ela conseguiu melhorar de vida e aumentar o 
padrão, assim. Esse fator, sorte, para ela não contou tanto. Esse fator eu acho 
que é relativo para algumas pessoas. Para umas ajuda muito e para outras 
ajuda pouco. Mas, no geral, ele não tem um peso muito grande. Tem, mas não 
tanto. [...] Não sei. Sei lá. Tem um peso grande o quê, você fala? De origem? [...] 
Competência, vontade de melhorar mesmo, não desistir, persistência, seria 
também, que não é na primeira barreira que a gente para. E força, esforço. 

T7 - É difícil. Porque quem está em um alto padrão, não vai querer descer de 
padrão para melhorar o outro. É uma visão meio egoísta, mas é a visão que 
muitos têm. [...] Às vezes... Não sei. Eu também não sei se abriria mão do meu 
padrão para melhorar o da outra pessoa, se ela não fizesse por onde, se ela 
não merecesse. Eu também não vou mudar o meu padrão de graça, assim, 
para: “Ah, vamos acabar com a desigualdade social, legal.” O governo te dá uma 
terra, não sei o quê, te dá isso, te dá um emprego, não sei o quê. Às vezes, a 
pessoa também parece que não quer aquilo, fica faltando em emprego, tal, 
não é competente. Aí, você também não vai abrir mão de algumas coisas suas 
para o outro melhorar. É meio complicado isso, também. Não sei se eu abriria 
mão para qualquer um. Só se a pessoa merecesse mesmo. 
T10 - Eu iria colocar assim: Um Brasil de duas caras. Aí, colocava, quando os 
turistas vêm, o que eles conhecem? O Rio de Janeiro, Copacabana, o sul do país, 
aquelas ruas bonitas que lembram até algumas cidades da Europa, vão para o 
Nordeste, conhecem aquelas praias lindas, ou às vezes, para a Amazônia, 
conhecer a maior mata do mundo, a maior floresta do mundo, floresta linda. E só 
conhecem o lado bom. Aí, eu iria mostrar: “-Agora, existe o outro lado.” Que é o 
lado, como diz, escondido. Aí, eu vou mostrar a favela, o que acontece em 
muitas das favelas, as injustiças. E iria mostrar, sei lá, a vida de alguns 
mendigos, pedintes, guardadores de carro, a vida de um gari, mostrar como 
trabalha, recebe um salário mínimo, ou menos. Tem o trabalho, sei lá, honesto, 

– só abriria mão se a 
pessoa realmente 
merecesse 

17. Dois mundo / realidades 
diversas 

18. Desvalorização do 
trabalho manual 

19. Padrão mínimo de 
dignidade – moradia, 
lazer 

origem familiar “mais humilde”, C5 afirma que apesar da origem 
familiar ajudar, não é o fator mais importante e reforça a crença 
no “self made man”, embora desconfie dessa afirmação. 

Para C5, não é justo “abrir mão” do que conquistou para 
pessoas que não conhece que não sabe se são merecedoras 
do benefício que ganharão.  

C5 também reconhece que alguns trabalhos, apesar de 
serem honestos, não são reconhecidos pela sociedade. Inclui 
nessa categoria os trabalhos manuais, que não exigem posição 
de comando. 

Percebe que há dois mundos diferentes, dois modos de 
vida. Um mundo dos privilegiados e um mundo dos 
desfavorecidos. Essas diferenças não estariam apenas nas 
condições materiais de vida, mas também no padrão cultural. 
Nos modos de se vestir, de falar, de se comportar. Uma 
diferença que distingue as pessoas. 

C5 gostaria que todas as pessoas, apesar de suas 
diferenças, pudessem alcançar o que considera uma vida 
digna: moradia, educação, lazer. 
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mas, vamos dizer, desvalorizado pela sociedade. E iria mostrar como vive cada 
um. Mostrar a alta-sociedade, como vive no padrão, o luxo, como é o lazer no 
fim-de-semana, tal. E na outra sociedade, como é. Porque são duas realidades 
bem-diferentes, assim. Só isso, mostrar isso. 

T11 - Não, estaria no cultural também, você saber. Tem gente que... Esse ano, a 
escola está tratando de Niemayer. Tem gente que acha que Niemayer morreu, já. 
Se você perguntar: “-Você conhece Oscar Niemayer?”, “-Oscar Niemayer? Quem 
foi Oscar Niemayer?” Aí: “-Você conhece outras pessoas importantes, tal?” O Lula, 
todo mundo conhece pelo fato de ser o presidente. Mas outras pessoas, assim, 
mais importantes, de repertório cultural mesmo, não conhecem. Por exemplo: “-
Você conhece Michelangelo?”, “-Michelangelo? Quem foi? Foi um pintor?” Não 
sabe. E, já, agora, se você perguntar: “-Você conhece, sei lá, o Wagner Moura?”, “-
Ah sim, o ator daquela novela e tal?” Aí conhece. Mas de, vamos dizer assim, uma 
cultura mais sofisticada, poucos conhecem. [...] Até no jeito de falar tem, nas 
gírias, comportamento tem. Comportamento totalmente diferente. Às vezes, 
não sabe como se comportar em determinadas ocasiões. Vai para um lugar 
mais formal e não sabe como se comportar, o que fazer. Às vezes, não vai 
com a roupa apropriada e tal. 

T16 - A primeira coisa é você morar em uma casa onde você tenha saneamento 
básico, o esgoto ser tratado, esses negócios. Na sua casa, todos os moradores 
teriam uma cama, ter banheiro, cozinha, televisão, que é uma coisa que é 
meio que indispensável, hoje em dia. Acho que internet também, não só como 
uma forma de lazer, mas como uma forma, às vezes, de trabalho, estudo. 
Coisas, vamos dizer assim, básicas, para hoje em dia. Seria isso e uma casa, 
assim, decente. Não um barraquinho caindo aos pedaços, tal, que em uma chuva, 
você fica com medo de ele cair. Não, uma casa estruturada, quando vier uma 
chuva, você falar: “Não vai cair, porque a minha casa é bem-feita. Eu tenho isso 
tranquilo aqui dentro.” Para ser o seu lugar de descanso, de refúgio. Também, 
não pode morar em uma casa sempre com medo e tal. 

E1 

T2 - Com certeza. Eu acho que não só no... Isso gera consequências no setor 
econômico, além do social também. Que é um grande problema. [...] Para mim, 
desigualdade social é a falta de oportunidade ao acesso que as pessoas têm a 
certas coisas, que toda sociedade deveria ter como base. Tipo: como 
educação, que é a primeira noção de sociedade das pessoas. As classes menos 
favorecidas não têm acesso a isso. Então, acho que isso... Eu não sei explicar 
direito. [...] Isso meio que puxa o país para trás; impede o avanço. Porque se 
todo mundo tivesse, assim, uma educação de base boa, o país seria mais 
avançado, talvez. E a desigualdade social também gera várias outros fatores: 
tem a violência que, geralmente, é por causa da desigualdade social; todo 
mundo querendo sempre ser melhor. Para mim, é basicamente isso: é falta de 
oportunidade. 
T4 - Porque tem aquela frasezinha clichê: “Muitos com pouco, poucos com 
muito.” E... [...] Isso que é difícil. [...] Ah, meu Deus. Não sei... No Brasil tem muita... 
Não é sempre assim. Mas tem muita corrupção, da pessoa... Eu vejo assim: 
quanto a pessoa mais humilde é, mais honesta ela é. Então, eu vejo assim, 
quanto mais rica for a pessoa, mais desonesta ela é. Eu acho que isso favorece 
muito o enriquecimento de certas pessoas e os outros ficam mais 

1. Falta de oportunidade 

2. Falta de acesso, ou 
acesso diferenciado às 
necessidades básicas 

3.  Violência 

4. Competição 

5. Diferença de renda 

6. Corrupção 

7. Riqueza → 
desonestidade 

8. Pobreza  → 
honestidade 

� Por que existe pobre?... Meu Deus!...  Mas porque 
existe rico e pobre eu nunca parei para pensar o 
porquê. 

A fala de E1 é marcada pelas dúvidas, pela incerteza 
que deixam seu discurso marcado por expressões como Isso 
que é difícil; Ah, meu Deus; Não sei; Não sei ao certo; Eu não 
sei explicar direito e pelas reticências.  É como se 
“desconfiasse” de suas afirmativas. 

E1 conceitua desigualdade pelo que acredita ser 
igualdade: oportunidades para todos. Oportunidades 
econômicas, educacionais. Acredita que se o nível educacional 
do país fosse mais elevado, talvez também o país fosse mais 
desenvolvido. 

E1 associa o fenômeno da desigualdade social à 
violência e à corrupção. Para ela a riqueza está quase sempre 
associada à desonestidade, e a pobreza, embora associada à 
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desfavorecidos mesmo. [...]É mais ou menos. Porque... Nem sempre 
honestidade... É, porque parece que é difícil uma ascensão social. E a pessoa, 
tipo assim, nasceu em berço de ouro, vai continuar em berço de ouro. A pessoa 
tem certa influência para continuar naquele meio. Se a pessoa já nasce mais 
humilde, ela vai ter dificuldade de avançar, de progredir e poder enriquecer. 
Porque se você for pensar, assim, em educação: você vê a criança, ela vai se 
basear no que os pais são. Aí, ela vai seguir o caminho do pai. Ai, eu não sei... 
Ela não vai conseguir, de repente, se desenvolver mais do que os pais já são. 
Ela tendo como exemplo os pais. E, aí, ela não cresce. 
T12 - Meu Deus... Ah, porque eu acho que não deixa de ser uma questão 
histórica... Não sei ao certo. Mas sempre teve aquelas pessoas que 
enriqueciam mais que os outros; que comandavam os meios de produção... 
Não sei... Mas uma classe sempre ficava mais favorecida porque sempre tinha 
que ter uns que trabalhassem para essas. Aí, acaba que uns enriquecem mais 
que os outros... Por que existe pobre?... Meu Deus! 
T13 - Não, a desigualdade já. Mas porque existe rico e pobre eu nunca parei 
para pensar o porquê. 
 
 

9. Dificuldade de 
ascensão social 

10. Origem 

11. Influência 

12. Raízes históricas da 
pobreza 

13. Pobreza estrutural 

violência, é também associada à honestidade. 

Apesar de tentar explicar a origem das diferenças entre 
ricos e pobres buscando um condicionante histórico, E1 não 
consegue se convencer dessa explicação.  

Apesar da crença nas oportunidades, parece que E1 
“desconfia” que o que vale não é o mérito, e sim  o “caráter de 
classe”, que são as precondições sociais que irão permitir o 
acesso às oportunidades. 

 

  

 

   

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



CATEGORIA DE ANÁLISE : VIVÊNCIA DA DESIGUALDADE NO COTIDIANO 

SUJEITO TRECHO ENTREVISTA (Pré-indicadores negritados) INDICADORES 

A1 

T17 - Deixa eu ver, eu acho que, assim, eu não tenho tanto contato 
direto com isso, porque o meu mundo, vamos dizer assim, é 
diferente. E ainda mais no terceiro ano, é o que eu falei, não tenho 
tempo para nada. Então, eu nem observo. Mas, por exemplo, a gente 
andar com medo na rua, porque vê uma pessoa que, sei lá, é 
esquisita. E acha assim: “Ah, ele é pobre, ele vai me roubar.” Mais 
ou menos isso, eu não sei explicar direito. 
T18 - É. Um dia mesmo, eu estava saindo da aula particular lá em 
Jardim da Penha, estava com o meu celular na mão. Aí, uma moça, 
que é dona do restaurante ao lado do lugar das minhas aulas, virou e 
falou: “Olha só, guarda o seu celular.” Aí, eu falei: “Ah, tudo bem, eu 
voou guardar na bolsa.”, “É, então, guarda logo, porque passaram 
uns estranhos aí, uns meninos meio pivetes, que a mulher olhou 
para o lado, o celular estava em cima da mesa, e olha, eles 
passaram a mão no celular.” Então, o que você pensa? Você vive 
assim, cercado pelo medo. É claro que tem pessoas de bem, que 
trabalham, mas tem muitas que não. E muitos acham que a culpa 
também é nossa, entende? 

T21 - Na verdade, eu acho bem-errado isso. Mas é o que eu sinto, 
não tem como. É porque é o que a gente vê na televisão, as notícias 
no jornal. Então, levam a gente a achar que pode acontecer com a 
gente também, se aconteceu com outros. 

T24 - Então, eu, perceber, perceber, nem tanto. Eu acho que não é 
tanto quanto lá. Dizem que é tanto quanto. Mas assim, eu não 
enxergo. Porque, também, eu acho que os pais protegem muito. 
Mas, puxa, dá para ver que tem gente mais pobre. Tem os morros 
aqui perto, eu não sei nem o nome, mas dá para ver que tem. Mas 
não parece ser tanto. É que lá é muito grande, então... (Então?) 
Então, aqui parece que não é tão grande quanto lá. 

T28 - Então, eu acho isso muito feio, mas lá no fundo, no fundo, 
eu também tenho. Porque assim, você sentir medo de uma pessoa 
mais assim..., de um cara esquisito que te passa, que vai estar 
indo para o ponto de ônibus. 

T29 - Sei lá. A cara da pessoa, uma cara meio mal-encarada assim, 
cara de mau. 

T31 - Não, não, o que é isso? Não. Sei lá, umas pessoas estranhas 
que passam na rua, que você olha e, puxa, sei lá, o tipo de roupa 
que a pessoa usa. Puxa, dá para perceber, a maioria das vezes, 
pelo tipo de roupa. Geralmente é assim, não sei. Eu acho que é 
isso. Assim, você percebe o jeito da pessoa falar, não sei. Por 
exemplo, aquelas pessoas que... Os meninos que andam com o 
celular na rua, tocando funk na maior altura, no ônibus. Você olha e 
fala: “Gente, esse menino ou não tem noção, ou realmente não tem 
uma instrução.” Quem não tem instrução, geralmente, são as pessoas 
de menor renda, que não tiveram a oportunidade de ter uma 
educação como as pessoas que têm mais dinheiro e podem pagar 
uma escola particular, que vai te dar essa base melhor. Eu acho 
assim. Falando de um jeito meio esquisito, mas... 

T32 - Olha, eu acho que sim. Porque não é só eu que, quando estou 
indo almoçar, quando vejo uma pessoa que eu considero 
estranha, que pode ser pobre ou não, sei lá, não é só eu que falo: 
“Gente, atravessa a rua, vai para o outro lado da rua.” Ou: “Gente, 
anda mais rápido.” Diversas vezes, eu e minhas amigas já fizemos 
isso para evitar alguma coisa de ruim que viesse a acontecer. 

T33 - Cara, eu acho que eu iria subir o morro, eu iria ter que ter 
bastante coragem, porque é um outro mundo. Então, você tem que 
respeitar eles. E, assim, eu acho que tem que falar com as pessoas, 
mas não pode demonstrar que você realmente tem esse 
preconceito assim, ficando com medo, algumas vezes 

1. Outro mundo, outra 
realidade 

2. Sei da existência, mas não 
percebo 

3. Violência 

4. Medo 

5. Criminalidade 

6. Insegurança 

7. Roubo 

8. Vergonha 

9. Preconceito 

10. Desconfiança 

11. Pobreza 

12. Culpabilidade dos ricos 

A2 
T15 - Olha, é difícil eu falar por causa que eu não tenho tanta 
convivência assim. Então influi o ambiente que, assim, eu moro na 
Mata da praia. Um dos melhores bairros aqui de Vitória, talvez um dos 
três melhores. Você não tem, assim, essa... Você não consegue 

1. Medo 

2. Violência 
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acompanhar. Eu conheço a minha realidade. A minha realidade, 
eu conheço, sei como lidar. Só que, se você pegar favelas... Aqui 
em Vitória tem umas favelas também. Eu não conheço a realidade, 
muito bem, a ponto de poder notar diferenças. Só que, se você for 
ver, por exemplo, você tem bairros nobres aqui de Vitória, crianças 
pobres no sinal. Aí, você nota uma diferença. Por exemplo, se você 
tem - isso eu já vi - você está parado lá no sinal, aí vem estudante 
que acabou de se formar, alguma coisa assim, pedindo ajuda para 
a formatura e essas coisas. Você olha de um jeito, você responde. 
Agora, você uma pessoa, dessas que eu te falei, marginalizadas. 
Você pega fazendo malabarismos no sinal, essas coisas, chega a 
ter vezes que você nem olha para a pessoa. Eu vejo que, assim, um 
exemplo que eu poderia citar, seria essa diferença, assim. 

T16 - Sim, eu acho que sim. Porque, querendo ou não, você está em 
um e meio ali, você está adaptado àquele meio, as conversas são de 
um jeito assim. Você vê uma pessoa diferente, você olha de outra 
forma, entendeu? Não que, assim: “Vamos... Não vamos ter contato 
com ele.” Essas coisas assim. Só que você acaba olhando de outra 
forma. Até porque é o ambiente em que você vive. Você é fruto do 
meio em que você vive. Você recebe todas as influências do meio 
em que você vive. E, às vezes, essa disparidade, assim, olham 
assim, essa disparidade por causa disso: o meio em que você, o meio 
em que aquela pessoa vive. Você estava falando de comentários... 

T17 - Não, eu ia falar o seguinte: Se fosse uma vez na vida que você 
visse uma pessoa, você fazia um comentário. Só que eu acho que 
está tão comum também, tipo assim, eu digo que eu não posso, eu 
digo que a minha realidade é diferente, entendeu? Mas, vez ou 
outra, você vê uma pessoa assim ou esse choque de realidades. 
Só que está tão comum que, às vezes, você sente mais pena de, 
por exemplo, um animal abandonado do que um ser humano. 
Isso aí, eu não sei, isso seria mais por causa da parte humana, eu 
não sei. É próprio do ser humano essa coisa de... É interessante, até, 
falar sobre isso. O ser humano é capaz de desvalorizar outro ser 
humano por causa de um animal. É meio difícil de falar disso. 

T28 - No que ela me afeta? Deixa eu pensar. Pouca coisa seria. Por 
exemplo, eu que tenho melhores condições, por exemplo, eu posso, 
às vezes, por medo de andar de ônibus de noite. Por exemplo, vou 
a um shopping, saio, faço qualquer coisa assim. Eu poderia ter 
voltado de ônibus, só que você acaba tendo medo, por causa da 
violência. E a violência, como eu te falei, ela é uma consequência 
desse passado histórico, dessa desigualdade toda. Aí, eu acabo 
chamando... Tipo, assim, minha mãe pode vir me buscar, eu vou de 
carro. Isso, querendo ou não, é de leve, mas mostra que essa 
desigualdade, querendo ou não, ela influenciou nisso. Entendeu? A 
pessoa ter medo, se sentir insegura de fazer tais coisas, por causa 
disso. Por causa da violência, que é fruto da desigualdade. Isso é 
uma coisa leve, assim. Evitar andar por certos lugares, tudo por 
causa da violência. O que mais me afetaria, que eu poderia te dizer, 
seria a violência, a insegurança, que é gerada por causa da 
desigualdade. Então, seria indiretamente. 

T29 - E colocaria, como eu te falei, as consequências, que seriam: 
violência, insegurança, essas coisas assim 

3. Insegurança 

4. Restrições 

B1 

T11 - Me afeta mais assim, é a questão da violência, que afeta acho 
que todo mundo assim, que está em uma classe mais favorecida. 
Outro dia eu fui à casa de um amigo do meu pai, que mora no bairro 
São Pedro, um bairro de classe baixa aqui em Vitória e ele falou 
que ali em São Pedro não tem assalto, porque ninguém na 
comunidade se assalta. Quando eles vão assaltar, eles vão para 
os bairros mais favorecidos, porque é lá que eles sabem que eles 
vão assaltar quem tem. Então, o problema é a criminalidade, é o 
que mais afeta assim.  Cada vez mais vão tendo conjuntos 
habitacionais que têm até shopping dentro do conjunto de casas e a 
pessoa não sai dali para nada. Tem escola para os filhos, 
supermercado, shopping, tem tudo. Eu moro em um prédio, que no 
quarteirão do conjunto de prédios tem um clube no centro dos 
prédios. Tem um clube ali, que eu não preciso sair do prédio para 
nada, ali tem quadras de tudo quanto é tipo, tem bar para assistir um 
futebol, tem restaurante, se eu estiver com fome. Então, é isso que 
vai acontecendo. E quando você sai, você não precisa nem andar 
muito, você vê a diferença que é. Então, é meio que um tiro que sai 
pela culatra, você sente medo do que de certa forma, você está 

1. Violência 
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3. Pobreza 

4. Criminalidade 

5. Sentir-se preso 

6. Culpabilidade dos ricos 
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9. Falta de vontade política 

10. Outro mundo, outra 
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sendo também responsável por isso. 

T12- Bom, para falar a verdade, bastante. Porque eu conheço, tenho 
muito amigo que mora lá na periferia, no bairro de São Pedro e 
você vê a diferença, tem gente lá que não tem nem parede na casa, 
a casa é fechada com um pano. Então, incomoda, para falar a 
verdade, você fala: “Meu Deus, como a pessoa pode viver assim?” 
E quando eu fui na casa da minha tia, que ela mora em Linhares, que 
é uma cidade ao Norte do Espírito Santo, é a mesma coisa, eu tenho 
um amigo lá, que ele mora em uma casa que é feita de madeira e 
tem frestas, quando chove, molha. E é desagradável, a casa fica 
úmida, a pessoa acaba ficando doente. É horrível você pensar que 
uma pessoa vive naquelas condições tão perto de você, 
incomoda sim. 

T14 - E eu, acho que passa por outro ponto. Porque quando a pessoa 
cresce na favela, nos bairros de classe baixa, a pessoa não nasce 
ruim, mas não tem uma base, uma estrutura de vida, nem perto 
do que quem mora nos bairros favorecidos tem. Por exemplo, a 
educação, para formar, conscientizar a pessoa, tentar formar um 
cidadão ali, que possa trabalhar, possa ganhar a vida, possa subir 
de classe, é quase que zero, porque as escolas brasileiras são 
horríveis. E as condições nas favelas também são péssimas. 
Nenhum político vai querer fazer alguma coisa pela favela, a não ser 
dar cesta básica, que não ajuda. É aquele ditado: “Você tem que 
ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe.” 

B2 

T13 - Eu acho que assim, o maior problema para a classe média 
alta, é a opressão que a própria desigualdade gera nela mesma. 
Assim, se torna mais notório no caso da violência, mas eu acho que 
é quase um medo de sair em um mundo tão diferente do seu, 
com aquele choque que vai ter da classe média com o pobre. 
Então, você tem que se fechar a todo o momento, no seu mundo, 
para se proteger da desigualdade que existe. Você pode andar de 
carro blindado, fechado, com ar condicionado. 

T14 - Assim, eu não conheço as razões psicológicas que levam o 
ser humano a ser violento, mas com certeza, a desigualdade entre 
uma classe e outra vai fazer com que gente da classe que é 
explorada seja mais violenta. Para tentar buscar alguma 
oportunidade, alguma saída daquela situação. Então assim, a 
desigualdade influencia sim a violência. 
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C1 

T6 - É. A gente tem anos que a gente estuda. Por exemplo, na quarta 
série, a gente tira para estudar umas partes, assim, da sociedade 
mesmo. Aí, a gente vê essas diferenças, analisa. Mas eu acho que 
não tão aprofundado, assim. A gente vê, por exemplo, mais os 
valores da sociedade, essas diferenças. Mas acho que, 
desigualdade de renda, a gente não para muito para ver, não. A 
gente sabe que existe, sabe que isso é realidade. Mas não sei se 
é tão estudado. [...]Com certeza. Eu acho, porque a gente faz... Todo 
ano tem duas campanhas, uma campanha do agasalho e outra 
campanha de Natal. E nas duas a gente faz arrecadação de comida, 
roupa, brinquedo. Na campanha do agasalho, mais roupa, essas 
coisas. Mas agora, na de Natal, comida, brinquedo, revistas, livros, 
tudo mesmo. E a gente é dividido em equipes e a gente arrecada o 
máximo possível para a equipe... A que mais arrecadar, vencer. E 
tudo isso é doado sempre para instituição de caridade, ou seja, 
para as pessoas que têm menos condições. E a gente que, no 
caso, seria mais..., assim..., ajudar eles. Eu acho que é isso, ligado 
às diferenças. Assim, a gente poder ajudar os que precisam mais. 

T11 - Minha vida?... Não sei..., desigualdade social..., não sei se 
afeta. Assim..., porque eu sempre vivi bem. Nunca tive a 
necessidade de ter nada menos, mais, sempre vivi bem. Eu acho 
que não de afetar, mas me toca ver as pessoas que precisam 
muito e que tem outras que ficam esbanjando. Acho que eu paro 
para pensar nisso muito, às vezes. Mas eu acho que em questão 
de me atrapalhar assim, influenciar, acho que não muito. Eu acho 
que eu não convivo, nunca parei para conviver assim, com 
coisas diferentes, muito diferentes, pessoas muito ricas ou muito 
pobres. Eu nunca consegui, assim, ver muito dos dois. [...] Não, 
não diretamente. Assim, porque é o que eu falei, eu não vejo esse 
tipo de problema assim. Para mim, a vida é normal. Mas nenhum 
dos dois lados me afeta, mas eu paro para pensar assim, nos 
outros. Não me afeta, mas eu paro para pensar para ver como é a 
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outra realidade. Isso, tipo, não é que eu esqueço completamente, 
só não me afeta. 

C2 

 
T4 - Segurança, eu acho.  Na minha casa não está afetando em 
nada, mas eu acho que quando eu saio assim, à noite, sexta e 
sábado. Eu acho que parte da violência é muito gerada por 
desigualdade social. Quando, tipo, sabe, Triângulo, aquele negócio 
ali é meio perigoso. Realmente, eu entendo o motivo da 
preocupação dos meus pais. Porque eu acho que quem não tem, 
vê quem tem e quer ter. É um direito de todos querer ter, não é 
direito roubar. Mas tem esses negócios, tem gente que tem posição 
tão radical em relação a roubo assim. Sei lá, eu acho errado, 
desde que venha de quem tem muito, mas às vezes eu entendo 
que as pessoas não têm e querem. E, às vezes, não tem 
consequência também da educação, não tem muitas vezes como 
chegar lá. E eu acho que o meio mais fácil que eles vêem de ter é 
pegando de quem tem. Eu acho que muitas vezes isso afeta, parte da 
violência que a gente vê hoje em dia, eu acho que é decorrente da 
desigualdade. Eu acho que essa é a forma mais, assim, direta. 
Indiretamente, não tenho nada na cabeça que me afete, não. Tipo 
assim, de vez em quando, também, você vê aquele pessoal na rua. 
Mas isso é mais consciência da pessoa, não é que , tipo, não me 
prejudique em nada, mas sei lá, se você parar para refletir assim, 
dá um pesinho, você meio que fica um pouco triste. Mas me afetar 
mesmo é só a violência que é perigoso hoje em dia. 
 
T5 - É, tipo assim, até aqui na própria na Praia do Canto, que eu 
acho que é um dos melhores bairros aqui de Vitória. Sei lá, às 
vezes você está andando, assim... Dá muita pena de criança. Que, 
às vezes, eu estou... Sempre que eu volto, eu jogo tênis, eu volto da 
academia, vou no carro da minha mãe, paro na padaria, sempre tem 
aquelas crianças na porta, pedindo alguma coisa assim. Me dá 
muita pena, porque eu paro e olho. E, tipo, estou indo para a 
minha casa, para a minha cama, uma casa boa, acabei de sair do 
carro da minha mãe. Tem gente que nunca, sabe, é uma coisa meio 
que distante delas. Acabei de jogar tênis, que é um esporte meio 
caro para fazer, entendeu? E aquelas crianças pegam uma bola, 
todas felizes, vão jogar futebol com latinha, sei lá. Você vai lá e 
compra quantos pães você quer, se você quiser comprar um 
refrigerante, sei lá, uma geleia, um requeijão, você compra à 
vontade, os seus pais te dão dinheiro a hora que você quer. E 
eles não têm... ainda mais que você vê as crianças meio sem 
família, é meio sem apoio, ficam esperando meio da boa-vontade 
das pessoas para dar um pão, é tipo uma coisa de R$ 0,50. Tem 
gente que não dá, sabe? Eu acho que fico meio com pena. Tipo, de 
vez em quando, você parar para refletir, assim, tem criança que 
precisa sustentar a família, tipo, tem dez anos, é hora de criança 
estar brincando ainda. Aí que dá um pouco de pena. [...] Sempre 
que você tem pena da pessoa, você quer ajudar, do jeito que 
você pode, sabe? Eu acho que é mais isso. Aquela também, sei lá, 
meio que impotência, você olha e o que você pode fazer? Dar um 
pão. Mas assim, você não pode, meio que mudar muita coisa, você 
pode meio que tentar fazer a sua parte, mas nem todo mundo faz a 
dele. Sei lá, acho que também, é mais esse negócio de pensamento 
de governo e tal. Como se, sei lá, hoje em dia, todo mundo tenta 
jogar a culpa um pouquinho para todo mundo, pouca gente faz a 
sua parte. Eu acho que cada um devia tomar consciência. 
[...]Olha, eu acho assim, talvez, eu acho que eu pudesse fazer mais, 
sabe? Mas, tipo, eu acho que o que eu posso fazer assim, é um 
negócio tipo, pode parecer bobo, tipo um pão, alguma coisa assim. 
Mas, sei lá, acho que na minha idade assim, é mais, em relação a 
pobre, o que eu posso fazer. Tipo assim, os meus pais doam, todo 
dia aparece: “-Doação para não sei o quê.” Eu acho que eles têm 
mais condições, assim, por terem os salários deles e por poderem 
gastar nisso. Eu, o máximo que eu posso fazer é pegar os R$ 6,00 
que eu vou comprar pão e dar um pouquinho para eles. Mas não sei, 
assim, eu pretendo tipo, um dia ajudar mais do que eu ajudo. Mas, 
hoje em dia, eu ainda não sei muito, não é nem como assim, é 
alguma coisa que esteja ao meu alcance fazer, que eu acho que 
eu estou meio distante ainda. [...]É, eu não vejo, tipo assim: “Hoje, 
vamos subir o morro para levar comida para as crianças.” Eu não 
vejo ninguém tomando iniciativa disso. Também seria uma coisa 
que eu até faria tranquilamente, só que teria que ter uma 
organização e não tem. E eu não vou: “Amigas, vamos?” É uma 
coisa meio estranha, assim, eu acho meio longe de mim.  
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COMENTÁRIO E-MAIL - Acredito que uma boa parcela da população 
também tenha vontade de ajudar, mas a sensação de impotência e 
falta de direcionamento prevalecem. Então, vejo como solução, o 
apoio do governo na criação de “ONGs” para mobilizar a 
população a ajudar; e no futuro servir de exemplo para a 
organização de movimentos “particulares” e não de iniciativa 
governamental, com o objetivo de atender ao o mesmo fim. 

 

C3  

T8 - Bom, primeiro eu iria correr atrás de pessoas nas ruas e iria 
procurar pessoas de diferentes classes sociais, pedir o depoimento 
delas a respeito disso. E, depois disso, me basear em cima deles e ir 
às ruas acompanhar o movimento. Você pegar e filmar as pessoas 
que vão andando na rua, você filmar o preconceito, você vê que o 
movimento nas ruas diminui de tal hora a tal hora. Eu, com 
certeza, teria me baseado nisso, porque é uma coisa que a gente 
está presente todos os dias e não percebe. [...] Não. E, se 
percebem, querem esconder, com certeza. Elas não falam sobre 
isso. Enquanto para elas está tudo bem... 

T22 - Eu acho que a desigualdade social já é um problema em si. 
Mas ela gera... Não sei explicar direito. Eu acho que ela gera 
violência, principalmente. Porque se a pessoa não tem condições, 
ela acaba ficando na rua. Ficando na rua, ela precisa arranjar 
dinheiro de alguma forma. Ou ela vai pedir dinheiro na rua, ou vai 
assaltar, vai tentar matar alguém. E, às vezes, as pessoas podem 
até... Já aconteceu várias vezes de sair no jornal, de pessoas 
assaltarem supermercado, ou padarias, porque estavam 
precisando de comida. E, mesmo assim, ir para a cadeia. Eu acho 
que isso é um problema que as pessoas não estão percebendo. 

T26 - Atualmente nada. Claro que eu fico chateada, tento ajudar. 
Mas, assim, a desigualdade social não me afeta em nada. Afeta 
mais aos meus pais, que têm que pagar impostos que estão 
sendo jogados no lixo, desperdiçados. Enquanto podia estar 
ajudando tanta gente com esse dinheiro. Mas, assim, nós, 
principalmente alunos do XXXX, a gente tem uma condição estável. 
E, como os nossos pais trabalham e têm os empregos deles, não tem 
o que evitar. A gente vai continuar tendo as nossas coisas. 

T27 - Não. Claro, eu tenho que contar que isso tudo gera violência, 
como eu já falei, e que a gente se prende cada vez mais em casa 
por causa disso. E aí acaba que um dos únicos problemas dos 
quais afetam a gente é não poder ficar saindo na rua toda vez. Às 
vezes, a gente quer ir ao Triângulo, por exemplo, e não pode 
porque está muito tarde. E aí, tem mendigo na rua. E aí, essa 
questão toda gera o preconceito. Porque você olha alguém na rua, 
assim, dormindo na rua, ou assim, de cor mais escura... Não eu, 
mas as pessoas olham, assim, de roupa rasgada, desgastada, e 
aí, já fica com medo, troca o lado da rua, já vira, assim, entra em 
uma loja com medo de ser assaltado. Então, além de gerar a 
violência, gera insegurança para as pessoas de condição maior e 
gera preconceito. 

T28 - Já, várias vezes. Alguns amigos meus têm essa coisa de, sai 
na rua, tem que tirar colar, brinco, tem que levar só o celular. Mas, 
se levar o celular, tira o chip, porque tem medo de ser assaltado. 
Aí, se vê uma pessoa assim, ou entra em uma loja ou muda de 
rua. Ou então, sai correndo. Ou até mesmo contrata um motorista 
para não ter que andar a pé. E acaba que as pessoas ficam muito 
presas em casa. Porque, assim, hoje em dia, a gente sai de casa, 
mas a gente não pode ficar saindo toda hora. A gente tem essa 
coisa de ter que voltar antes de meia-noite, não poder andar na 
rua depois que escurecer, por causa dessa violência. Aí, a gente 
acaba ficando em casa e virando idiota, porque fica vendo TV, fica 
no computador e fica fazendo essas besteiras todas. A gente não 
aproveita. 

T29 - É, porque quando eu não posso sair, eu vou fazer o quê? Eu 
quero ficar com meus amigos ou me divertir. Diversão, para as 
pessoas da minha idade é principalmente ver TV, ficar no 
computador ou ler revista. Infelizmente. 
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T6 - Ah, que tudo bem que tem muita gente, assim... Muito ladrão e 
tal. Mas não é por isso que você tem que ficar olhando torto para todo 1. Criminalidade 
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mundo que você vê na rua. Tipo, você pega um ônibus, aí você vê 
negro, principalmente. Porque, além de ter o preconceito racial, às 
vezes... Aí, você já pensa... Aí, você vê ele assim, você já olha meio 
torto e tal. Você já fica meio desconfiado. Assim, lógico, você tem que 
ficar alerta para tudo. Mas isso daí é com todo mundo. Não é você, sei 
lá, agir diferente com a pessoa só porque ela aparenta ser mais 
pobre. Isso não quer dizer que ela vá te roubar. [...] Ah, acontece sim. 
Às vezes, as pessoas nem percebem. Mas tem, assim, tipo, às vezes, 
piada. Sei lá, mesmo que pareça ser inofensiva: naquele contexto é 
só uma piadinha, só uma frase engraçada. Mas já mostra, assim, 
certos preconceitos. Tipo, negócio de macaco. Sei lá, eu ouço várias 
piadas desse tipo. Mas acho que é só não incentivar, não ficar rindo, 
não falar: “Nossa, ‘na na na na’.” Sabe? Porque tem muito isso. Lá no 
tênis, na academia, eles têm um projeto social, assim, com pessoas 
da favela ou então, sei lá, que não tem condições de pagar uma aula. 
Aí, eles colocam para lá. Aí, uma vez até a gente fez, organizou de ir 
lá encontrar com eles. E foi tranquilo, assim. Lógico, tem uns que já 
são mais maliciosos. Mesmo novinho, você já vê. Puxa, eles já 
ficam... Sei lá, são maliciosos: dá para você perceber. Mas tem outros 
que são muito gente boa, que tratam... E isso em qualquer lugar. Não 
é só porque eles moram na favela que todos vão ser de um jeito 
estereótipo. [...] Acho que sim. Mas isso é em qualquer escola. Não é 
só... Porque muitos olham para a escola XXX e pensam: “Ah, 
patricinha e mauricinho.” Mas, tipo, toda escola tem esses grupos e 
tal. E lá mesmo você já vê comparação de... [...] É. Lá na escola você 
já vê comparação de, vamos supor, bens de consumo: celular, bolsa, 
não sei o quê. Sabe? [...] É. Mas também nem é muito acentuado, 
não. Pelo menos na minha sala. Eu adoro a minha sala, acho muito 
tranquilo. Mas você vê, assim: tem. É pouco. É bem-reduzido do que 
esse preconceito de toda classe mais rica com os mais pobres. Mas 
você vê. [...] Ah, tem uma piada de negro, macaco, não sei o quê. As 
meninas acabam sendo mais quietinhas nessas coisas, sabe? Ficam 
mais na delas. Mas, mesmo assim, não quer dizer que as mulheres 
estão isentas de culpa. Mas você vê mais com homem, 
principalmente. Eu não ando de ônibus e tal, nem sou muito ligada 
com futebol: mas sempre tem piada de macaco, de favelado, não sei 
o quê. Mas eu acho que deve ter bastante. Mas eu não sei se é 
porque eu sou meio boba para essas coisas ainda. Mas é difícil de 
perceber. Pelo menos lá na minha sala, na escola. Não sei.  

T40 - Ah, Vitória tem. Você vê. Mas acaba que... Porque, ah, eu não 
sei: eu ainda não sou de sair muito, assim. Sei lá, eu sou meio... 
Mais quieta. Mas quando eu saio, é por aqui mesmo. E, aí, mesmo 
assim, você percebe quando está mais à noite e tal... Eu, pelo 
menos, sou ingênua, mas, sei lá, quando está eu com os meus 
amigos, só, tendo a ser mais protetora, de ficar pensando em 
possíveis... Tive até um curso que meu pai mandou eu ir. Mas não 
um curso, foi só uma palestra de segurança; dessas coisas de 
você ficar atenta. E quando você vê um cara passando, chegando 
perto, que aparenta não sei o quê, você já dá uma disfarçada, vai 
para o outro lado da rua. Aí, eu acabo ficando mais atenta para 
essas coisas de medo de assalto. Mas eu nunca fui assaltada. 
Mas eu acho que tem, sim, em Vitória. Mas acaba que eu não saio 
muito e, quando eu saio, é mais cinema, sei lá. Aí, você vê no 
cinema aquele pessoal todo... Sei lá, que tem pinta de ser da 
favela, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, como é situação 
de shopping, está todo mundo ali por prazer. Ninguém querendo 
arrumar confusão, está indo lá na boa e tal. Aí, não é muito.  

T30 - Então, às vezes, também está relacionado com a 
criminalidade. Porque, querendo ou não, vai ter mais assalto, mais 
violência em um país com desigualdade maior. Aí, isso diminui 
tudo também. Estou falando, assim, quando as pessoas têm... 
Mais iguais economicamente, não tem tanto essa criminalidade e 
tal. E supõe-se que o ensino é melhor, para todo mundo estar no 
mesmo nível. E eu ia falar um negócio que eu pensei agora: todo 
mundo está no mesmo nível e tem, também, gasto com 
segurança. Vamos supor, se todo mundo fosse mais ou menos 
igual, você não teria tanto que investir em policial. Isso, eu estou 
falando público. Tanto em policial, essas coisas. Assim, lógico que 
tem que ter o controle. Mas se já supõe-se que tudo está bem, 
assim, a taxa de criminalidade vai diminuir. Aí, eles vão poder 
investir em outros setores. [...] E no particular, é segurança 
mesmo. Puxa, tem um monte de coisa de monitoramento de carro, 
alarme, essas coisas. E acaba que quem sofre com isso é a classe 
média. Porque, assim, os mais pobres vão assaltar a classe 
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média, porque os mais ricos têm como pagar segurança. Aí, 
acaba que sobra para o pessoal do meio. Aí, fica nisso: os ricos 
cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais 
pobres. 

T15 - Eu acho que eu abordaria mais as crianças, assim, os 
adolescentes. Porque acho que, assim, nós somos o futuro da 
nossa nação. E eu acho que eu daria um enfoque maior para os 
mais jovens para meio que mudar essa situação, no início. Assim, 
lógico que tem que ter um acompanhamento bom, tem que ter... 
Vamos supor, mesmo que a pessoa já cometeu um crime, tem que 
ter condição de presídio, para ela voltar melhor, não mais 
revoltada com a sociedade. Mas eu daria enfoque maior nos mais 
jovens. Até porque... Para guiar eles. Porque, aí, vai melhorando 
aos poucos. [...] Ah, falaria... Meio que pegaria o dia a dia de uma 
pessoa. Até para mostrar isso para muita gente, tipo eu. Eu iria, 
sei lá, passar um dia em uma escola pública, andar de ônibus, 
essas coisas. Para ver o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, 
pelo que elas passam. Até para quem fosse, assim, mais do meu 
núcleo social, mais do meu convívio, pudesse ver e pudesse 
ficar informado sobre o que se passa na cabeça dos jovens mais 
pobres. Assim, da família: o que acontece na família. Porque, às 
vezes, o pai já é todo doido. Não sei. 

C5 

T28 - Violência, sei lá. Algumas pessoas se perdendo, indo para as 
drogas e tal, sem perspectiva de vida. Um Brasil, assim, de gente 
que é superculta, falando tudo certinho e outras que não estão 
nem aí, são fáceis de influenciar, de fácil influência. E muito 
roubo. Sei lá, assaltos, quadrilhas. 

T29 - Na grande maioria das vezes, sim. Eu falo que existe, algumas 
pessoas que fazem isso por prazer, também. Mas eu acho que 
seria 1%. Os outros 99% seria por causa de desigualdade. Porque, 
se todo mundo tivesse... Se eu tivesse um carro e você também, o 
nosso carro fosse, vamos dizer, relativamente igual, por que eu 
iria querer roubar o teu carro para eu ter, se eu já tenho? Só se eu 
fizesse isso por prazer, que seria aquele 1%. Senão, eu não teria 
motivo para tentar te roubar. Eu tenho também. 

T36 - Acho que quando eu ou alguém da minha família é 
assaltada, ou, sei lá, sequestrada, alguma coisa assim, me afeta, 
porque... Ou até mesmo quando, andando na rua, eu vejo alguém 
pedindo, que você fica meio assim: “Puxa, eu tenho tudo na 
minha casa, tenho tudo o que eu quero.” Vamos dizer assim, 
quase... É, tudo. Aí, você anda lá, vê uma velhinha ou uma pessoa 
da minha idade assim. Às vezes, você olha assim, catando 
papelão, pedindo. Ou às vezes, sei lá, fazendo outras coisas até, 
que não dá. Você fica meio assim: “Puxa, eu tive oportunidade, eu 
tenho. E eu estou aqui, enquanto ela está ali. Isso é injusto.” Só que, 
o que você vai fazer por isso? Você fica meio sem ação. Mas afeta 
sim. 

T37 - Também. Porque aí, como eu disse, que desigualdade, na 
minha opinião, gera violência. Isso gera para mim. O cara está sem 
dinheiro para comprar, sei lá, pão, ou, às vezes, para comprar 
droga, vai e me assalta, pega o dinheiro e vai fazer o que ele quiser. 
Se tivesse dinheiro, ele não estaria assaltando, estaria 
comprando o que quisesse. 

T39 - A partir do momento que eu mostrasse a rotina na favela, iria 
aparecer violência, não iria ter como esconder. No dia que eu 
mostrasse favela, iriam aparecer as pessoas. Aí, por exemplo, pegar 
o depoimento: “Como é morar aqui? A polícia vem direto?” Aí, 
provavelmente iria falar: “Ah, vem. Aparece carro de polícia, sobe 
aqui no morro, troca tiro com a gangue daqui, tal. Depois desce.” 
Aí, poderia até perguntar se é comum. Ela iria falar, 
provavelmente: “É.” Porque na grande maioria é comum. A 
violência iria aparecer de uma forma ou outra. Às vezes poderia 
até aparecer na hora que estivesse mostrando o lado, vamos dizer, 
bom da cidade, do país. Que alguém, sei lá, poderia pegar o 
depoimento: “-Você que mora aqui desse lado, é bom?”, “É, não sei o 
quê. Só não é bom de vez em quando, porque como aqui é um 
bairro nobre, de vez em quando acontecem os assaltos.” Poderia 
aparecer desse jeito. 
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violência que, geralmente, é por causa da desigualdade social; todo 
mundo querendo sempre ser melhor. 

T40 - Eu acho que, também, se for pensar em favelas, a violência 
influencia na vida das pessoas. 

T41 - Violência tem em todos os lugares, claro. Não falando só a 
violência da favela, tem em todo lugar. Mas eu acho que a maior 
parte da violência do Brasil é gerada pelo tráfico. Eu posso estar 
errada, claro. E os principais centros geralmente são em favelas. 
Claro que há muita gente de classe média-alta, classe alta 
também, que está muito envolvido com isso. Mas eu acho que, na 
favela... Eu acho que a maior parte da violência, de repente é 
gerada nesses ambientes assim. 

T42 - Pela... Eu acho que pelas influências que vão transformando 
as pessoas. Que tem um menininho de sete anos, vê lá o chefe da 
favela, rico, poderoso, ele vai se espelhar em quê? Nele, 
provavelmente. Ele foi influenciado por aquilo e, de repente, vai 
querer seguir aquele caminho para ver se ele se dá bem na vida 
também. 

T43 - Eu acho que sim. E a violência é claro que está ligada 
diretamente à desigualdade social. Porque se você vive em 
miséria, você não vai estar satisfeito com aquilo. Então, as 
pessoas, de vez em quando, recorrem ao crime para poder, de 
repente, melhorar a vida. 

T44 - Eu acho que também... Mas... Eu acho que é principalmente 
por isso. Mas tem muita gente que tem maior poder aquisitivo que 
pode provocar... Porque a violência não é só roubo, tráfico. Não é 
só isso. Tem gente de maior poder aquisitivo que, assim, se tiver 
alguém no caminho do interesse, atrapalhando isso, eu acho que 
essas pessoas também geram violência. Não é só gente 
desfavorecida que provoca a violência. 

T59 - Diretamente, eu acho que não me afeta. Mas assim, você 
andando na rua, foi almoçar em um domingo, fora. Aí, na porta do 
restaurante tinha alguém assim, pedindo comida, você não se 
sente bem depois. Você rejeita, fala assim: “Ah, depois. Não sei o 
quê.” Você se sente mal. Quando a pessoa pede alguma coisa, 
você se sente mal comendo ali. Você pensa assim: “Nossa, eu 
estou aqui, e tem gente ali passando fome.” Me afeta assim. Acho 
que é só isso. 

T60 - Não, afetaria. Estou falando assim, não me afeta de eu me 
sentir mal do jeito que eu estou hoje. Me afeta de eu saber que 
existe gente assim. Que eu vivo assim, e existe gente que vive 
em situação precária. Me incomodaria, me afetaria só... 
Emocionalmente também, e sentimento de indignação por, se eu 
posso ser assim, ele também pode. Só assim. Mas diretamente, 
de insatisfação, não. 
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 CATEGORIA DE ANÁLISEA: RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE SOCIAL 

SUJEITO TRECHO ENTREVISTA (Pré-indicadores negritados) INDICADORES Explicitação dos sentidos 

A1 

T8 - Mas, assim, eu fiquei mais para ir para o direito devido ao custo, 
ao ganho, para frente, assim, pensando em fazer concurso público, 
essas coisas. Porque tem uma prima minha que faz, e ela ganha muito 
bem, para ela, então, maravilhoso. Ai, eu fiquei muito presa a isso. E 
eu estava angustiada, assim, em fazer psicologia, porque parece que o 
mercado não é muito bom. Mas depois os meus pais me 
tranquilizaram, assim, tive uma crise, chorei muito. Aí, meus pais me 
tranquilizaram, procuraram em jornais. Meu pai já olhou que tem um 
monte de concurso público para psicólogo, que o salário também é 
bom. Aí, eu fiquei mais tranquila 

T10 - Pela pouca importância que eles [políticos] dão à educação 
primária e também ao ensino médio. Eles não dão essa base para as 
pessoas. Então, as pessoas também nem prestam atenção, porque 
elas não têm como reclamar. 

T15 - Isso, exatamente isso. Conscientizar a população através... 
Assim, porque quando uma pessoa é instruída, ela percebe, cria um 
ponto de vista e, através do ponto de vista, ela vai ver o que está certo, 
o que está faltando para ela. É basicamente isso. 

T16 - As cotas são um exemplo disso. Porque, se a população tivesse 
educação igual... igualitária, pelo menos num nível decente, não 
precisava colocar cota, fazer uma prova mais fácil para uma pessoa 
que mora na periferia, ou que é negra... dependendo da região, fazer... 
entrar em uma universidade pública. Porque eles não conseguem 
competir com as pessoas que estudam em escolas particulares, não 
está no mesmo nível, a educação. E era para estar, porque eles têm 
os mesmos direitos que a gente. Eu acho isso. 

T22 - Então, aí eu não vejo... Para mim está errado. Mas deve ser 
horrível, você vê... Tem uma escola aqui, eu não sei se é pública. Mas 
eu acho que tem muita escola pública por aqui, perto. E deve ser 
horrível também, para eles, vendo que a gente tem dinheiro, 
pagando uma escola dessas e eles também deveriam estar tendo um 
ensino como o nosso, naquela escola. Deve ser horrível viver desse 
jeito, querendo ter, tendo direito e não podendo. 

T34 - Então, às vezes, eu acho que é uma causa, às vezes, uma 
conseqüência... não sei. Porque você não ter instrução, não é a 
causa da desigualdade, assim... Mas eu acho que a partir do 
momento que você não tem dinheiro, você talvez não tenha 
oportunidade de ter uma educação melhor. Eu acho que... Porque 
quando a pessoa realmente quer estudar, ela vai estudar na escola 
pública, ela pode passar. Tem vários casos... mas não são todos. Às 
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A fala de A1 é marcada pela dúvida, que evidencia as 
contradições que percebe nas relações sociais, mas que não consegue 
explicar. 

Para A1, a educação é uma forma de conscientização. Pelo fato 
das pessoas de camadas mais pobres da população não terem acesso a 
uma educação que seja capaz de conscientizar, essas pessoas não têm 
condições de reivindicar pelos seus direito. 

A1 reconhece a educação como um direito e que deveria ser 
ofertada a todos com qualidade pelo governo. 

O parâmetro que A1 utiliza para definir uma boa 
educação/educação de qualidade é a preparação do aluno para os 
processos seletivos das universidades federais. Essa boa educação, 
segundo A1, não é ofertada nas instituições públicas com a mesma 
qualidade das instituições privadas. 

Ao mesmo tempo em que A1 expressa a crença na educação 
como mecanismo de se obter melhores oportunidades, também expressa 
o reconhecimento de que para se ter acesso a uma educação de 
qualidade é necessário que se tenha uma boa renda, uma vez que as 
melhores oportunidades educacionais são ofertadas pelo sistema 
privado.  

A1 reconhece que, apesar da educação ser um direito, os alunos 
das escolas públicas não possuem as mesmas condições para competir 
por uma vaga nas universidades federais que os alunos de instituições 
privadas. 

A1 também afirma que apesar de todas as condições adversas, o 
que importa para se ter êxito é o esforço pessoal. Porém, logo reconhece 
que, muitas vezes, a pessoa se esforça e não consegue, precisando de 
condições favoráveis para apoiar esse esforço. 

 Como A1 conclui: Complicado. É porque, se você não tem 
dinheiro, não pode entrar em uma escola assim, boa, vamos dizer. Mas, 
você não tendo escola, não vai ter dinheiro. Então, é como se fosse um 
ciclo, não sei. Mais ou menos isso. 

Outro aspecto que vale ressaltar na fala de A1 é o sentimento de 
compaixão que expressa diante da situação do jovem, que mesmo tendo 
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vezes, você quer tentar, quer conseguir, mas você tem uma 
dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em matemática. Eu 
faço aula fora da escola. Além de estar em uma escola ótima, eu faço 
fora também. Então, não é só eu que preciso disso, muitas pessoas de 
escola pública devem precisar também. 

T35 - É. Eu realmente não sei. Às vezes eu fico meio confusa nessa 
questão. 

T36 - Complicado. É porque, se você não tem dinheiro, não pode 
entrar em uma escola assim, boa, vamos dizer. Mas, você não tendo 
escola, não vai ter dinheiro. Então, é como se fosse um ciclo, não 
sei. Mais ou menos isso. 

T39 - Depende. Eu acho assim, a gente conversa bastante sobre as 
cotas, que acaba até levando a isso, que é uma coisa que gera... Você 
tem desigualdade social, então... É o que eu te falei, desigualdade, 
educação, falta de instrução, dificuldade para fazer as coisas. Então, 
a competição com o pessoal de escola particular fica mais acirrada. 
Então, eles precisam de uma ajuda. 
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o direito de ter uma educação que lhe possibilite maiores oportunidades, 
não tem condições de acesso a essa educação: Deve ser horrível viver 
desse jeito, querendo ter, tendo direito e não podendo. 

Apesar de todas as contradições presentes em sua fala, A1 possui 
uma visão otimista em relação à educação como fator de diminuição das 
desigualdades sociais, pois, para ela a educação de qualidade gera 
oportunidades mais igualitárias a todos. 

 

 

 

A2 

T22 - Olha, eu te falei da questão da favelização. Eu poderia dizer que 
seria uma educação diferente... Que seria, por exemplo, se eu tenho 
melhores condições financeiras que outra pessoa, eu estou em um 
nível social e ela está em outro... A minha educação vai ser diferente, 
por quê? A gente tem uma educação deficiente no país, públicas. 
Completamente, está largada. Se pegar a educação que eu, que tenho 
condições de estudar em escola particular, tenho. Eu considero muito 
mais qualificada. E uma pessoa que não tem condições, que vai para 
a escola pública, acaba... Além, da educação precária, se envolve 
com drogas, prostituição, coisas que estão nesse meio aí. O que 
não impede de uma pessoa da particular também fazer isso, porque 
acaba que uma ligação ou outra, assim... Uma pessoa com a cabeça 
fraca, essas coisas. Obviamente, tem a questão da favelização, da 
educação, do... Vamos falando, eu vou lembrando mais. 

T23 - Com a realidade de Vitória... Com o próprio resultado do 
vestibular, por exemplo. Na realidade, eu acho que foi por causa disso 
que o governo criou cotas, para deixar de investir na educação para 
passar mais gente de escola pública na universidade. É o meu modo 
de ver. Essa é uma forma de acobertar o problema, em vez de 
resolver. 

T24 - Isso envolve muita coisa. Por exemplo, vamos lá, primeiro de 
tudo: a pessoa tem que ter uma educação de qualidade e começar... 
Eu, desde pequeno, se eu tenho uma educação de qualidade, eu vou 
ter oportunidade de passar em lugares, instituições de ensino 
melhores. 

T25 - Seria a formação do ser... Por exemplo, tanto em casa, quanto 
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� “Investir em educação pública para que essas pessoas tenham, 
desde pequena, formação. Com a formação melhor, é muito 
difícil você não ter o desenvolvimento do resto” 

 

Para A2 a educação é um investimento de longo prazo que trará 
retornos futuros. Esse retorno futuro se traduz em maiores oportunidades 
no mercado de trabalho, uma vez que uma boa educação oferece as 
condições necessárias para competir por melhores postos de trabalho. 

Outro aspecto ressaltado na fala de A2 é que a educação escolar 
deve vir acompanhada de uma base familiar. Essa base familiar, aliada à 
uma educação de qualidade, é que são as pré-condições necessárias ao 
indivíduo para que ele possa competir por melhores postos na 
sociedade. A2 também faz uma menção sobre a importância da pessoa 
não ter uma “cabeça fraca”, para não se deixar desviar de seu caminho 
de sucesso. Sugere, em sua fala, que a possibilidade de encontrar 
pessoas de “cabeça fraca” é muito maior em ambientes onde a 
criminalidade e a violência imperam. Esses ambientes são os ambientes 
onde há um nível maior de pobreza – as favelas. 

Em vários momentos de sua fala, A2 ressalta que a educação 
pública não oferece a base necessária para que os jovens egressos de 
suas instituições possam competir, em condições de igualdade, por 
melhores oportunidades de colocação no mercado de trabalho com os 
alunos da rede privada. Dessa forma, A2 utiliza com parâmetro para 
avaliar a educação pública, a educação ofertada pelas instituições 
privadas e os resultados obtidos pelos alunos egressos dessas 
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as instituições de ensino que ele frequenta. Que eu te falei que, na 
pública, no Brasil, não é muito boa. A grande maioria. Eu estava 
falando de quê? 

T26 - Sim, uma educação de qualidade. (Hum hum.) Então, eu 
frequento boas instituições de ensino, isso me dá maiores 
oportunidades profissionais. Assim, com melhores oportunidades 
profissionais, eu tenho condições de oferecer... Eu acabo conseguindo 
condições de competir por trabalhos melhores, tenho oportunidade 
de criar minha própria família melhor. E aí segue a sua vida com 
condições de ter uma moradia, essas coisas todas. Eu estou 
querendo dizer o seguinte: que não adianta você pegar... Você tem a 
favela: “Olha, vamos fazer um bairro, vamos tirar as pessoas da favela e 
colocar aqui. Vamos resolver esse problema da favela.” Isso não 
adianta. [...] Por quê? Porque a pessoa vai ficar num lugar novo que 
é novo para ela. Esse não é o ambiente dela. Até, já tentaram fazer 
isso, eu acho, aqui no Morro do Macaco. Já faz bastante tempo. E as 
pessoas, nenhuma família aceitou sair do morro, porque já está 
adaptada aquilo. Então, a reforma teria que ser no início. Seria, 
basicamente, na educação. Investir em educação pública para que 
essas pessoas tenham, desde pequena formação. Com a formação 
melhor, é muito difícil você não ter o desenvolvimento do resto. Por 
exemplo, se eu tenho uma formação melhor, eu vou ter melhores 
oportunidades de emprego. Aí, depois você cria melhores 
oportunidades. Mas, primeiro, seria a educação. Tendo 
oportunidade de emprego, pode comprar a própria moradia, vai ter 
condições de manter. Aí, isso gera impostos para o governo e isso 
tudo aí vai crescendo. Eu acho que um dos principais pilares para 
acabar com a desigualdade, seria a educação. 

T27 - Não, o principal seria a educação. Que se você for pensar bem, 
a educação sendo a base disso, você vai resolver todos os outros. 
Entendeu? Não resolver, mas contribuir muito para que, no futuro... 
Porque não adianta você... É que nem falam: “Não adianta você dar o 
peixe para o pescador, tem que ensinar ele a pescar.” 

T29 - E educação, também, estaria como uma possível solução. 

T35 - Eu só gostaria de dar ênfase, falando que, como eu já te falei, a 
educação é o pilar, porque você mexendo nela, vai assegurar que no 
futuro você vai ter todas as boas consequências dela. Entendeu? Eu 
acho que educação é o quê? Você planta hoje para colher amanhã. 
Tem gente que gosta de solução imediata. Só que, querendo ou não, 
no meu modo de ver, a solução para a desigualdade social não 
seria... Não tem como resolver agora, não tem como resolver a 
desigualdade agora, não dá. Seria você pensar nesse projeto de 
investir em educação para que, no futuro, você tenha melhor 
formação para uma pessoa, formação acadêmica; você tenha 
melhores oportunidades de emprego, aí, ela vai ter melhores 
condições de moradia para poder ter uma família. E para essa, também, 
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instituições nos processos seletivos das universidades. 

 A2 não percebe que há ações governamentais efetivas para 
melhorar a qualidade da educação pública. Para ele, o governo apenas 
realiza ações de caráter paliativo, citando como exemplo as reservas de 
vagas utilizadas pelas universidades públicas federais para os alunos 
oriundos das redes públicas de ensino.  

A2 enfatiza que tudo é um ciclo – Melhores condições de vida 
possibilitam uma educação de melhor qualidade (familiar e escolar), o 
que propicia melhores condições de competir por melhores empregos, 
que resultarão em melhores condições para criar os filhos. Ao se elevar o 
nível de escolaridade, aumenta a possibilidade de uma renda melhor, o 
que gerando um maior consumo, e consequentemente uma maior 
arrecadação de imposto, o que resultará em desenvolvimento. Cabe ao 
governo, então, empreender ações para alimentar esse ciclo, que na 
opinião de A2, deveriam ser ações voltadas diretamente para a melhoria 
da educação básica ofertada pelas redes públicas de ensino.  

A2 possui uma visão bastante otimista em relação à educação. 
Para ele, a educação gera desenvolvimento. Tanto no nível individual 
quanto no nivel social. 
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poder dar melhores condições desde o início. Ou seja, é como se 
fosse... Ah, Rita... 

T36 - Investe em educação, investe em saneamento para as pessoas, 
investe em oportunidade de emprego. Trazer de tudo um pouco, 
para que progressivamente esse problema seja solucionado. 
Entendeu? Não adianta você pegar, dar tudo na mão da pessoa, que 
ela não vai saber lidar. Você pegar, fazer isso para a pessoa, que ela 
não saiba como fazer. Eu acho que esse saber como fazer, está 
relacionado à educação. 

T39 - Essa parte aqui de: “-Recompensar pelo seu esforço.”. Eu quis 
dizer que uma pessoa pode ser esforçada, ela pode ser muito esforçada, 
só que não adianta... Se ela não tiver... Por exemplo, eu tenho... Eu 
estudo em uma escola particular boa, eu conheço uma pessoa que 
estuda em uma escola pública, sem condição nenhuma. Por mais 
esforçada que ela seja... Lógico, se ela for muito esforçada, tem muitas 
chances de chegar longe, de chegar onde ela quer, mesmo estudando 
no pior lugar. Só que não adianta só depender dela. Esse negócio: “-Ah, 
depende só de você.” Essas coisas motivadoras assim. Não é só isso. 
Eu acho que tem que ter... Tem que ser você e o meio em que você 
está. Por isso que eu te falei que eu não concordo totalmente com essa 
parte de ser recompensado só pelo seu esforço. Eu acho que não 
adianta só isso. 

Esse lance de colonização, que eu te falei, eu te contei que eu não 
concordo totalmente, mas é que eu, às vezes, já conversei com pessoas 
que estudaram... Por exemplo, tem o pai de um amigo meu que fez 
engenharia civil, falou que ficou cinco anos sem ir à praia, estudou muito 
e que acabou meio que se arrependendo. Acabou indo para a parte de 
negócios, coisas assim. Eu te falei isso, por causa de exemplos assim. 
Mas, eu concordo que quanto melhor a escolarização, com certeza, vai 
contribuir mais. Só que, pegando esses exemplos assim, tem pessoas 
que estudam, estudam, estudam e acabam não atingindo aquele 
objetivo. O que é normal. Isso eu coloquei, que não adianta... 

T40 - Financeiro ou de realização mesmo. Porque, às vezes, ela não 
faz... Ela pensa: “Eu quero isso hoje.” Mas, amanhã pode ser que... 
(Pode ser outra coisa.) Pode ser outra coisa, sim. Aqui: “Pela sua 
inteligência e qualificação profissional.” Eu concordo totalmente, porque 
eu acho que para você ter uma boa-qualificação profissional, você tem 
que ter o meio a seu favor. Aí, você é inteligente, tem o meio a seu favor, 
eu acho que tem muita chance mesmo de você despontar na sua 
profissão e ter o que você quer. 

T41 - É o que eu te falei: não depende só de você. É bom você ter o 
meio ao seu favor. Eu diria que é fundamental você ter o meio a seu 
favor também. Além, de você, ter o meio. Aqui, ah, com certeza, o que 
eu te falei aqui, nessa parte de: se eu tenho melhores condições, eu 
tenho melhores oportunidades de emprego, consigo ter melhores 
condições financeiras. Hoje, se for olhar, hoje, quem tem melhores 
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condições financeiras, coloca o filho em escola particular. E como 
as escolas públicas estão deficientes, quem estuda em escola 
particular leva vantagem. Então, quem tem melhores condições 
financeiras, coloca o filho ali e se for comparar, oferece uma educação 
melhor. Eu coloquei essa parte que quem ganha muito pode dar 
condição melhor, por causa disso, por causa dessa disparidade de 
escola pública e privada. 

B1 

T14 - Por exemplo, a educação, para formar, conscientizar a pessoa, 
tentar formar um cidadão ali, que possa trabalhar, possa ganhar a 
vida, possa subir de classe, é quase que zero, porque as escolas 
brasileiras são horríveis. 

T15 - Porque a população da favela já não tem uma educação muito 
boa, não é que mal-educado, mas a escolaridade já não é muito boa. 
Então, para eles, uma cesta básica que o governo está dando, para 
conseguir voto, já é demais, já é suficiente para conquistar o voto deles. 
A maioria não se importa muito com, não por ser de classe baixa, 
mas pela falta de escolaridade, não se importa muito com o 
saneamento ou com a educação. Eles querem aquilo ali, ter a cesta 
básica deles, ter uma televisão e está tudo bem. E o governo faz isso 
para ganhar voto. 

T16 - É, a educação está presente em um bom nível, nos países que 
são considerados desenvolvidos, onde o índice de pobreza é muito 
baixo. E não é uma coincidência, porque se a pessoa tem uma 
educação melhor, uma escola melhor, ela consegue fazer cursos 
melhores e consequentemente, consegue arrumar empregos 
melhores. E não, muitas vezes, se sujeitar ao crime, sair da escola e 
vai se envolver com o crime. Mas sai, porque a escola não oferece 
uma estrutura necessária. O aluno fica ali, em uma sala superlotada, 
quente, não vê futuro nenhum ali. Porque realmente é muito difícil, 
igual eu falei, quando alguém ali sai com futuro, passa na televisão. 

T17 - Não, baseado nas coisas que a gente vê, até mesmo nas 
pesquisas da escolaridade brasileira, que vem subindo. E direto 
assim, quando você pega um jornal para ler, passa: “Alunos andam 
duas horas para chegar à escola. Escola de barro no Nordeste.” 
Então, não tem realmente uma estrutura, as escolas na periferia são 
depredadas pelos próprios alunos, porque não existe uma 
conscientização. Quando isso acontece, o governo não vai refazer, 
porque o governo fala: “Olha, eu construí a escola. Agora, ficar 
reformando direto, realmente não dá, porque o Brasil é muito 
grande, seria muita escola.” E é com base nisso que eu afirmo que a 
educação... 

T18 - A maior prova disso é o próprio sistema de cotas que o governo 
criou. A partir do momento que o governo cria esse sistema de cotas, 
ele se declara incapaz de conseguir fazer um aluno da rede pública 
conseguir competir com um nível particular para entrar em uma 

1. Educação pública 
deficitária 

2. Conscientização 

3. Forma cidadão 

4. Mobilidade social 

5. Mérito  

6. Educação como fator de 
desenvolvimento 

7. Educação gera 
oportunidades 

8. Remuneração atrelada 
ao nível de escolaridade 

9. Culpabilidade do 
governo 

10. Competição 

11. Ações governamentais 
são paliativas 

12. Educação privada como 
parâmetro de qualidade 

13. Qualidade educacional 
medida pela aprovação 
nos vestibulares 

14. Condição social 
possibilita um acesso à 
educação de qualidade 

15. Educação de qualidade – 
conscientiza, forma um 
cidadão crítico 

16. Associação entre 
educação e criminalidade 

� “Por exemplo, a educação, para formar, conscientizar a pessoa, 
tentar formar um cidadão ali, que possa trabalhar, possa 
ganhar a vida, possa subir de classe, é quase que zero, porque 
as escolas brasileiras são horríveis.” 

 

B1 vê a educação como um fator de desenvolvimento e de 
mobilidade social. Argumenta que em países desenvolvidos e que 
apresentam um baixo índice de pobreza o nível de escolaridade da 
população é elevado. 

Para B1 a educação é fator de mobilidade social pelo fato de que 
quanto maior o nível de escolaridade, maiores são as chances para 
competir por uma ocupação melhor remunerada. Porém, não explica a 
razão pela qual a educação seria um fator de desenvolvimento. Apenas 
constata que em países mais desenvolvidos a taxa de escolaridade da 
população costuma ser alta. 

Outro fator associado a um maior nível de escolaridade, 
apresentado por B1, é a conscientização. Para ele, a educação forma 
cidadãos capazes de reivindicar por melhores condições de vida, por 
serem capazes de ampliar suas perspectivas de vida. 

 B1 apresenta dois caminhos para ocupar melhores posições 
sociais – a criminalidade e o trabalho. A oferta de uma educação 
deficitária, traduzida em sua fala pela falta de infraestrutura adequada 
nas instituições públicas, faz com que os jovens que frequentam essas 
instituições optem pela criminalidade por não terem as condições 
necessárias para competir por melhores ocupações no mercado de 
trabalho. 

B1 reconhece que a qualidade da educação ofertada nas 
instituições privadas é melhor do que a ofertada nas instituições públicas. 
Para ele, o governo é responsável por essa situação, tanto por suas 
ações, quanto por suas inações. Na opinião de B1, as ações propostas 
pelo governo são ações de cunho paliativo. B1 exemplifica essas 
situações com a distribuição de cestas básicas e com a reserva de vagas 
nas universidades públicas federais para a camada da população que 
frequentou a educação básica na rede pública.  

B1 também reconhece que os jovens que pertencem a uma 
camada economicamente favorecida da população possuem maiores 
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faculdade. E uma vez eu estava conversando com a mestre da 
medicina da UFES, ela falou que, realmente, os alunos que vêm da 
escola pública, muitas vezes não conseguem nem escrever os 
nomes, não sabem nada. Então, é esse sistema de cotas, que acabou 
o governo se declarando incapaz de oferecer uma boa educação 
para a população. 

T19 - E quando você pertence a uma família rica, você tem mais 
chance de conseguir superar, pelo padrão de vida que essa família te 
proporcionou. Não porque quem tem mais dinheiro consegue educar 
melhor um filho e mostrar para ele os dois caminhos. Porque tem 
muita gente de família rica que também acaba se perdendo nas 
drogas. Mas pelo grau de ensino e quando a pessoa tem assim, uma 
família rica, ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer no seu 
futuro. A não ser que haja um desastre assim, perder o pai ou o pai 
sair de casa e levar tudo, ele não vai deixar de pertencer a uma classe 
favorecida, tão rápido. 

T20 - Eu acho que pelas duas coisas, porque como eu falei antes, o 
meu pai tem negócio próprio e eu pretendo continuar trabalhando 
com ele. E, provavelmente, o negócio vai crescer, porque a economia 
brasileira está nesse ritmo, está crescendo. Então, foi o que eu falei, 
a não ser que haja um desastre, não vai quebrar ou simplesmente 
vai ficar sem nada. E mesmo que isso aconteça, a escola que eu 
estou estudando hoje, eu já vou ter um grau de educação maior do 
que quem não pode pagar por essa educação. Então, eu já vou estar 
mais preparado que a pessoa, para poder entrar no mercado de 
trabalho, para concorrer com ela. Então, essa é uma grande 
diferença. 

oportunidades que os jovens pertencentes a uma camada mais pobre. 
As condições financeiras possibilitam o acesso a melhores instituições 
educacionais. 

Apesar de perceber que a posição social influi nas possibilidades 
futuras do jovem, B1 apresenta uma visão otimista em relação à 
educação como fator de diminuição das desigualdades sociais, pelo fato 
da educação possibilitar oportunidades mais igualitárias a todos. Para 
isso, é necessário que seja ofertada uma educação capaz de 
conscientizar, de formar cidadãos. 

 

B2 

T15 - Eu acho que a classe política tradicionalmente obedece ao 
interesse da classe mais favorecida. Então, ela vai atuar para 
resolver o problema do pobre, quando esse problema do pobre 
atinge a classe mais favorecida. Mas ela também não vai ter uma 
ação lá, muito eficiente, ela vai chegar e dar uma remediada só. Mas 
não resolve efetivamente o problema da desigualdade e o problema 
da má educação. Má educação assim, de não ter educação para 
todos. Porque isso iria contrariar a classe mais favorecida. 

T17 - Eu acho que a educação atua assim, como um fator que reduz a 
desigualdade, reduz a diferença entre as classes. Então, se você 
oferta uma educação de qualidade para todos, com o tempo, todo 
mundo vai ter uma oportunidade parecida. Então, você começa a 
nivelar essa situação e reduzir essa desigualdade. Assim, a educação, 
por si só não resolve todos os problemas do país, mas ela já é um 
grande passo para resolver muitos deles. 

T18 - Eu acho que assim, chegou um ponto em que todo mundo 
percebe que a educação pública é muito ruim, muito pior do que a 
educação particular. Mas ainda assim mesmo, os indicadores 

1. Educação pública 
deficitária atende a 
interesses de uma elite 

2. Ações governamentais 
paliativas 

3. Culpabilidade do 
governo 

4. Solução de longo prazo 

5. Educação em si só não é 
a solução 

6. Oportunidades iguais 

7. Educação gera 
oportunidades 

8. Educação privada 

� “Eu acho que para uma sociedade viver equilibrada, viver de 
forma sadia, todos que pertencem a ela tem que ter as mesmas 
oportunidades, independentemente de qualquer coisa.” 

 

B2 apresenta a sua visão de sociedade como sendo uma 
sociedade de classes, cujo poder político é concentrado nas mãos de 
quem deter o poder econômico.  Dessa forma, as ações governamentais 
sempre existirão para manter o status quo das elites, sendo ações de 
caráter paliativo. 

Apesar dessa visão determinista da sociedade, B2 acredita na 
educação como forma de possibilitar uma ascensão social. Porém, 
aponta que as chances de ascensão social de um jovem pobre são 
poucas, pois este jovem não tem acesso a uma educação de qualidade.  

Para B2, a educação pública é uma educação deficitária e sempre 
será, uma vez que as medidas adotadas pelo governo serão sempre 
medidas de cunho paliativo, não indo à raiz do problema. Dessa forma, 
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oficiais, que são bem falhos assim, eles refletem a situação. A 
diferença da qualidade de um aluno de uma escola particular, para 
um aluno de uma escola pública. Além disso, se você for analisar 
assim, os casos, as situações de vida dos alunos de escola pública, 
eles têm, até mesmo por culpa da escola, muito menos futuro, muito 
menos, assim, muito menos oportunidades... Não oportunidade, eles 
olham para o futuro e não vêem uma saída positiva para a vida 
deles. Não há perspectiva nenhuma para um aluno de uma escola 
pública, de uma periferia, de um morro aí, que é de esperar se ter 
uma carreira boa, uma vida tranquila. E isso acaba levando muita 
gente para o tráfico, por exemplo. 

T19 - Eu acho que por pertencer a uma família rica, naturalmente, pela 
ordem que as coisas estão colocadas, a tendência é que ele 
permaneça com boa qualidade de vida, pertencendo a uma família 
rica. A tendência é que a classe favorecida continue sendo a classe 
favorecida. Então, se ele nasce rico, ele tem uma qualidade boa de 
educação, ele já tem muito investimento que os pais deles fizeram 
nele. E ele tem talvez, até a oportunidade de ter uma empresa ou um 
consultório médico, qualquer coisa desse tipo. Então, qual foi a 
pergunta? Eu começo a me perder. 

T20 - Eu acho que até mesmo o próprio funcionamento do Estado 
assim, favorece isso, porque as universidades públicas são muito 
limitadas em vaga. Então, elas só atingem a essa pequena parcela. 
Então, essa pequena parcela vai ter a universidade pública para se 
formar, ter um curso superior e continuar se impondo socialmente. 
Em outros níveis, por exemplo, no judiciário, tem os altos salários de 
juizes, desembargadores, que são o quê? Filhos da classe alta. Acho 
que da mesma forma que os filhos da nobreza, na idade média, iam 
para clero, eu acho que os filhos da nobreza de hoje, que não se 
tornam os donos da empresa, vão para o judiciário praticamente. 
Então, são os juízes, que ganham altos salários no poder público. 
Então, em vários níveis há o favorecimento. Condição social 
possibilita um acesso à educação de qualidade 

melhor que a educação 
pública 

9. Condição social 
possibilita um acesso à 
educação de qualidade 

10. Falta de oportunidades 
leva à criminalidade 

11. Mobilidade social 

para B2, a condição social do jovem economicamente favorecido sempre 
possibilitará que ele tenha acesso a melhores oportunidades 
educacionais, uma vez que essas oportunidades serão sempre ofertadas 
por instituições privadas. 

A falta de uma perspectiva positiva nas suas possibilidades futuras 
leva, na opinião de B2, o jovem pobre para a criminalidade.  

Para B2 a educação poderia ser uma solução a longo prazo para a 
desigualdade social, se ofertada a todos, em igual condição, o que 
possibilitaria oportunidades mais igualitárias de disputa pelos bens 
produzidos socialmente. 

 

 

C1 

T8 - Primeiro, como se fosse a base, talvez a educação do país. 
Porque, se a pessoa não tem acesso à educação boa, no caso, ela 
não consegue se formar como um profissional, não consegue 
trabalhar, ganhar um dinheiro bom, assim, para poder ter uma boa 
renda. E isso acontece. Por exemplo, a minoria consegue, tem o 
dinheiro, tal, se formar, estudar em uma escola boa para poder 
ocupar um cargo melhor de trabalho e ganhar mais dinheiro. Em 
compensação, outros não conseguem, porque não tiveram acesso a 
uma educação adequada. Acho que isso é uma... educação, como se 
fosse uma base..., para a gente ter diferenças. [...] É, eu acho que 
assim, é como se fosse o primeiro..., principal, aqui, ... do problema. O 
segundo, às vezes, a falta de..., não informação, mas, assim..., para 
mostrar às pessoas que, às vezes..., muita gente... Os meus amigos têm 

1. Educação gera 
oportunidades 

2. Educação de qualidade 

3. Educação pública 
deficitária 

4. A educação amplia a 
visão / pensamento 

5. Formação Integral  

6. Remuneração atrelada 

� “Eu acho que a escola contribuiu muito para a minha 
formação.” 

A diferença de renda é vista como conseqüência direta de uma 
educação de qualidade, pois, para C1, “se a pessoa não tem acesso à 
educação boa, [...] ela não consegue se formar como um profissional, 
não consegue trabalhar, ganhar um dinheiro bom, assim, para poder ter 
uma boa renda”.  Quando questionada sobre o que entende por uma 
educação de qualidade, C1 explica que considera uma educação de 
qualidade, uma educação que não ofereça apenas as disciplinas básicas 
como matemática, português, mas também “aquelas que podem ampliar 
o pensamento de uma pessoa, que ela possa fazer mais coisas, ser mais 
capaz de exercer outras funções”. Ou seja, C1 considera uma educação 
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condição total, mas fica com preguiça ou sem interesse. Aí, às vezes, 
acaba lá no futuro, vai fazer uma faculdade que não vai dar em nada e 
vai acabar não ganhando dinheiro. Às vezes teve a oportunidade de 
ter uma educação boa, só que não aproveitou isso, não teve 
consciência o bastante ...outro fator,...eu acho. 

T10 - Talvez a educação, ou se as coisas fossem mais baratas. Não sei, 
aí, todo mundo... Depende. Porque, se você for ver, educação é o que 
vai delimitar isso. Se todo mundo estudasse, todo mundo tivesse 
condições, todo mundo aprendesse, todo mundo ia ser bom em 
tudo, ia fazer... Não teria como ter o capitalismo, quem iria comprar? 
Quem sabe, todo mundo vive igual, um compra do outro, a sociedade... 
Mas acho que não, hoje em dia o capitalismo precisa disso, dessas 
diferenças. 

T13 - Acho que seria melhor do que o ensino público, porque você 
está pagando caro por uma coisa assim, que por trás tem pessoas 
que estão trabalhando por aquilo. Você está pagando por uma coisa 
para ter o melhor. Em compensação, as escolas públicas... Porque 
não tem assim, as pessoas não pagam. É, tipo, o governo, não 
pagam diretamente. Às vezes, você paga no imposto, tudo mais, mas 
aquele dinheiro não vai diretamente. Aí, eu acho que as pessoas 
ficam meio que desmotivadas, professores, às vezes, não estão 
ganhando muito e ficam desmotivados em se esforçar, dar o melhor 
que podem, fornecer bastante informação para os alunos. Ou 
fornecer outras coisas, tipo, além das matérias básicas, outros 
pensamentos, promover viagens, projetos, umas coisas diferentes. Que 
eu acho que acontece mais nas escolas particulares, porque a 
escola tem mais condição, assim, mais dinheiro. E além do que tem 
os pais dos alunos que cobram isso, que esperam que venha uma 
coisa boa. [...]É. Eu acho, assim, não totalmente, mais a maioria. 
Porque a mamãe dá, até, aula para escola pública. E o que eu vejo, os 
pais às vezes nem ligam muito. Assim, às vezes, os alunos vão lá 
para poder só lanchar e tal. Eu acho que existem os pais, não é que 
não existe ... tem aqueles que se preocupam querem um futuro 
melhor do que eles tiveram para os filhos. Só que a maioria eu acho 
que fica meio que acomodado, fala: “Ah, sou pobre, não vou ter 
condição mesmo. Então, deixa.” 

T15 - Educação de qualidade, que possa... que seja básica, como 
matemática, português, coisas básicas. E aquelas que podem ampliar 
o pensamento de uma pessoa, que ela possa fazer mais coisas, ser 
mais capaz de exercer outras funções, eu acho. [...] Não, então, é isso. 
Você poder desenvolver outras maneiras de ela pensar para 
resolver os problemas. Uma educação que amplia a sua visão, que 
seja mais completa. [...] Acho que você mostrar a realidade para a 
pessoa entender o que tem no mundo, entender a realidade, para ter 
uma visão de tudo, saber o que acontece em tudo. E desenvolver, por 
exemplo..., sociologia, filosofia, essas coisas que você poder ampliar. Eu 
acho que é isso... Como se fosse assim..., você tem as coisas que 

ao nível de escolaridade 

7. Competição 

8. Participação dos pais 

9. Leis do mercado na 
educação 

10. Educação privada 
melhor que a educação 
pública 

11. Oportunidades 
desperdiçadas 

12. Acomodação 

13. Trabalho intelectual X 
trabalho manual 

14. Associação da escola 
com o trabalho 
intelectual 

de qualidade, uma educação que “amplia a sua visão, que seja mais 
completa”.  Uma educação que se preocupa com a “formação por inteiro” 
do aluno. Essa educação de qualidade, na opinião de C1, não é 
encontrada na educação pública. Para ela, apenas as instituições 
privadas teriam condições de oferecer essa educação de qualidade, pois 
nessas instituições “você está pagando caro por uma coisa assim, que 
por trás têm pessoas que estão trabalhando por aquilo. Você está 
pagando por uma coisa para ter o melhor”. C1 contrapõe a idéia do 
privado, da regulação pelo mercado, ao público para explicar o baixo 
desempenho da escola pública.  

Para C1, tanto os pais, quanto os alunos das escolas públicas, 
em sua grande maioria, “fica meio que acomodada”. Para ela, essa 
acomodação é fruto de uma “falta de autoestima, ou alguma coisa que 
esteja estipulada, que pessoas mais pobres nunca têm condições de 
competir e tal.” C1 não acredita nessa “coisa estipulada” de que “toda 
pessoa pobre, assim, não vai ter condição de subir na vida”. Apesar de 
ser “difícil acreditar em um pobrezinho, assim, que ele vai conseguir 
passar em primeiro lugar em uma universidade”, C1 acha que “todo 
mundo nasce do mesmo jeito, é só você desenvolver aquilo, [...] correr 
atrás”, pois “informação, você pode ter em qualquer lugar assim, internet, 
revista, livro, jornal, qualquer coisa”. 

C1 possui uma visão otimista da relação entre educação e 
desigualdade social, creditando à educação um poder redentor das 
desigualdades sociais. 
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você sabe, básicas, mas você precisa de outras matérias, outras 
partes que possam se juntar para serem mais completas, para 
abrirem novos caminhos. 

T17 - É. Porque, geralmente, o operário...,  se for pensar assim, é a 
pessoa que não estudou muito, está prestando um serviço, mas 
como se fosse um operário, assim..., de trabalhar mesmo..., a forma 
física, assim. [...] É..., pois é... Eu acho que ele não foi para a escola, 
não estudou, assim..., na maioria das vezes, não. Se não ele poderia 
ter condições de fazer uma coisa mais... Não importante, assim..., 
uma coisa mais... Que tem mais consistência, um trabalho mais 
sério. Porque eu acho que trabalhar assim, eu acho que a pessoa 
realmente não procurou muito, não. 

C2 

T2 - Muita parte é educação, se todo mundo tivesse o mesmo nível de 
oportunidades, de crescer, de ir para uma escola boa e tal. Todo 
mundo chegaria a uma faculdade e cada um meio que levaria a vida 
pelo seu próprio mérito: as que querem estudar mais e vão, os que 
não querem e não vão. Mas todos tiveram o mesmo ponto de 
partida. Mas tem gente que estuda nas melhores escolas e tem 
gente que nem em escola pública pode estudar, porque é longe de 
casa e não tem como ir. Eu acho que isso, tem gente que não tem nem 
oportunidade de escolher como crescer, nem chances de se 
esforçar para isso. Tem gente que tem tudo e não faz nada. 

T3 - Não, eu acho que tem que ter tipo um apoio do governo. Porque 
eu acho que educação é uma coisa meio que a longo prazo, eu acho 
que a gente tinha que resolver a coisa, começando agora, para um 
dia ser educação. Mas, tipo assim, hoje, eu acho que para minimizar, 
tem que haver um programa do governo. Até o negócio de cotas 
assim e tal... Mas, sei lá, educação é mais... Deixa eu ver o que eu 
acho? Não sei explicar, assim. Sei lá, pergunta de novo, para ver se eu 
tenho uma luz aqui. 

T3 - Hum hum, tipo, as pessoas teriam, sei lá, seria pelo próprio 
mérito, sabe? Se todo mundo tivesse chances de disputar a mesma 
vaga, ganharia realmente o melhor e não quem teve os pais com 
dinheiro. Sei lá, eu acho que, aí, cada um também ia meio que buscar o 
seu próprio caminho. Sabe, inteligência assim? Você vai construindo 
as coisas, quando você tem noção de investimento, de coisa assim. 
E eu acho que isso só a boa-escola que te dá, educação financeira, 
esse negócio, nenhuma escola pública, assim...Está..., talvez tenha..., 
mas normalmente não tem. Então, eu acho que o pessoal que estuda 
em escola pública não tem muito tato com esse negócio, esse 
negócio de mercado, tipo, de assumir o controle. Que eu acho que é 
isso que diferencia assim, muito a sociedade, e o pessoal não tem 
visão para isso, tem que ser uma coisa muito de você. Está bom, você 
pode nascer pobre e tal, mas para você crescer, tem que ser um 
negócio meio particular. [...] Olha, está..., por ler assim, por 
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2. Oportunidades iguais 
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4. Mobilidade social 
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8. Educação pública mais 
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9. Valorização da educação 
pelos pais 

10. Educação é investimento 
no futuro 

� “Mas eu não sei muito como chegar... Eu acho que é só 
negócio de oportunidade, educação, mas não sei um caminho 
assim, certinho.” 

 

C2 acredita na ascensão social como fruto do mérito individual. 
Dessa forma, para C2 a educação é vista como geradora de 
oportunidades, pois, como ressalta durante a entrevista, se “todos 
tiveram o mesmo ponto de partida” as chances de ascensão serão 
diferenciadas apenas pelo esforço e a vontade de cada um. 

Partindo dessa premissa, C2 acredita na educação como uma 
solução para as desigualdades, mas uma solução a longo prazo.  

C2 reconhece que a educação pública é deficitária. Devido à má 
qualidade do ensino ofertada nas instituições públicas, C2 acredita que 
os alunos dessas instituições não têm as mesmas oportunidades dadas 
aos alunos das escolas privadas. Dessa forma, para C2 o governo deve 
minimizar essa situação com programas como a reserva de vagas nas 
universidades, para que as chances de disputa por melhores colocações 
profissionais possam ser iguais entre alunos oriundos de famílias ricas e 
alunos oriundos de famílias pobres. 

C2 acredita que as famílias que têm condições financeiras 
investem mais na formação dos filhos por acreditarem que o nível de 
escolaridade, aliado ao desempenho/esforço individual seja um 
importante mecanismo de obtenção de melhores posições sociais. Dessa 
forma, a educação é vista como um investimento que trará retornos 
futuros. 
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pesquisa, você vê, de vez em quando gráfico, essas coisas de 
internet, assim, você vê muito. E, também, porque lá na fazenda tem... 
Sabe, tem assim... Tem o meu avô, que é o dono e tem os empregados 
e os filhos, que trabalham lá, e eles estudam em uma escola lá 
perto, que é pública. De vez em quando, a minha mãe adora fazer 
esses negócios de: “Vamos levar um livrinho.” Sabe essas coisas assim? 
De vez em quando eu converso, que o ano passado até, eu fazia 
Kumon, eu tenho meio que habilidade rápida, assim, para o raciocínio. E, 
mamãe, de vez em quando, pede para eu ajudar, tipo, ela de vez em 
quando passa um dever, um negócio assim, que a mamãe já foi 
professora, ela gosta mais de matemática assim e dá. E, de vez em 
quando, eu percebo que eles, apesar de serem do mesmo nível, 
tipo, oitava série, que era o ano passado, sei lá, de vez em quando 
eles fazem uns negócios que uns cometem uns erros, sabe? Então, 
tem a matéria dele, que estava no final do ano, o nível de cobrança 
dele era do começo do ano. Um negócio que você fala: “Meu Deus.” 
Você tem que ter paciência, controlar, fingir que é de escola parecida. 
Mas, sei lá, você percebe. Eu percebo mais, por pesquisa, é fato, não 
é a mesma coisa. Mas o que eu tenho de contato é isso. De vez em 
quando, você percebe até o jeito de falar, de pensar, sei lá, da para 
perceber uma diferença, apesar de ser a mesma idade. 

T7 - Mas eu não sei muito como chegar... Eu acho que é só negócio de 
oportunidade, educação, mas não sei um caminho assim, certinho. 

T12 - Porque eu acho que, sei lá, eu acho que não é que prepara... É, de 
certa forma prepara mais. Mesmo porque eu acho que tem mais 
reconhecimento, dizer: “Puxa, eu tenho...” Eu não sei como explicar isso, 
tipo, sei lá, eu acho que tem faculdades mais conhecidas. Sei lá, uma 
faculdade americana boa, eu acho que dependendo do curso, claro, mas 
tem bem-mais valor eu dizer: “Puxa, eu estudei.” sei lá: “Harvard.” Não 
que eu pretenda estudar lá, mas um negócio assim. Do que, eu estudei, 
vamos colocar uma faculdade tipo USP. Querendo ou não, USP é uma 
faculdade muito boa. Tipo, PUC do Rio, que o meu irmão até está lá, é 
uma faculdade muito boa. Mas assim, é diferente, até nossa mania de 
idolatrar o que vem de fora e tal. Mas eu acho, todo mundo fala que os 
melhores professores do mundo estão lá, entendeu? Eu acho que, sei lá, 
também tem contato com muita... Também o negócio de meio que abrir a 
cabeça para o mundo. Eu acho que negócio de Brasil, eu acho pequeno 
assim. Não sei explicar, sabe? Eu acho que dá uma visão mais 
globalizada da coisa como um todo. Também tem muito o negócio de 
status, tipo, é diferente chegar em uma empresa e falar: “Puxa, estudei 
lá.” E também, esse negócio, eu acho que te prepara mais, no fundo, no 
fundo. Sei lá, mas você tem contato com muita gente diferente assim. 
Quer dizer, está do seu lado um colega da Índia. Aqui você está em um 
mundinho... Por exemplo, vou fazer faculdade, vou fazer vestibular, eu 
conheço o pessoal de Vitória. Então, se juntar XXX e YYY, eu sei o nível 
dos meus colegas, eu não sei o nível do mundo. Eu acho que é uma 
oportunidade de você saber, assim, você poder se colocar, meio que se 
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comparar com os outros assim. 

T13 - De educação: eu acho que eu recebo uma boa-educação, sim. 
Principalmente, se for comparar ao resto do Brasil, que eu acho são 
poucas escolas boas, por exemplo, tipo essa, que você vai estar 
preparada assim. 

T19 - Claro, as pessoas realmente são recompensadas pelo ano de 
escolarização, quanto mais especializado você for, quanto melhor você 
for naquilo que você faz, você cresce mais... “As pessoas ganham muito 
investem na educação?” Claro, as pessoas que ganham mais, 
investem mais na educação dos filhos, eu acho também. Porque 
sabem muito da importância que a educação tem, para chegar onde 
querem que o filho chegue. Eu acho que tipo, eles poupam para isso. 
Até de vez em quando a mamãe fala isso: “Independente de quanto 
eu estiver gastando com a educação de vocês. Colégio XXX, PUC do 
Rio.” Mantendo o meu irmão no Rio e tudo, ela fala: “Esse é o maior 
investimento que eu vou fazer na minha vida. Mesmo que algum dia 
eu tenha que abrir mão de um vestido, de uma sandália, de um carro, 
de um apartamento. Eu abro, porque eu sei que isso, no futuro, vai 
render muito mais.”  

C3  

T24 - As pessoas tinham que cobrar do governo, que eles investissem 
mais o dinheiro dos nossos impostos em escolas, em alguma coisa 
que fosse benéfica para o país inteiro. Como, fazer cursinhos para as 
pessoas, quem já passou da idade de estudar poder ter uma chance 
de se especializar em alguma coisa que possa gerar um emprego 
para ela, futuramente. 

T21 - A falta de emprego e de escolaridade no país. Eu acho que 
escolaridade é o ponto principal. É daí que parte toda uma estrutura 
e que faz com que você arranje um emprego, tenha condições 
financeiras melhores, no caso. E... Não sei explicar. Mas, para mim, 
a escola é tudo. Primeiro, que as pessoas têm que ter educação. E 
tinha que ser pública, obviamente. Porque, se as pessoas não têm 
condições de pagar, isso era uma obrigação do governo e não 
nossa, ter que pagar uma escola. 

T25 - Não, não vejo. Eu acho que a educação é a única saída. É a 
única maneira que a gente tem de ajudar. Porque, além de ser uma 
solução, a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da 
gente. Podem tirar casa, família, os amigos, mas, a educação, a gente 
vai manter sempre. Eles não têm como apagar a nossa memória e é 
dela que a gente tem que partir. 

T40 - Então, porque aqui, também, a gente não tem. Então, como eu 
disse, a educação aqui não é principal interesse do governo. Eles 
estão mais preocupados em receber o dinheiro que a gente dá a 
eles. E lá no exterior, em alguns lugares, é muito diferente. 
Principalmente na Europa. Eles são muito solidários uns com os 

1. Ensino público e gratuito 

2. Educação gera 
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� “Eu acho que a educação é a única saída”   

 

C3 entende que a educação é um direito de todos. Sendo um 
direito, deveria ter o seu acesso garantido a todos. Pois, para C3, a 
educação é um bem permanente, que nunca será retirado da pessoa. 
Um bem que possibilita uma transformação na pessoa. Que possibilita 
ampliar a sua capacidade. 

C3 entende que a educação é uma responsabilidade do governo e 
deveria ser ofertada a todos de uma forma gratuita. Porém, não acredita 
que o governo priorize a aplicação das verbas públicas na educação.  

Ao justificar o interesse em cursar uma faculdade no exterior, C3 
compara a atitude do brasileiro com a de outros, evidenciando que os 
brasileiros são egoístas, que não se preocupam com o próximo. 

Esse “egoísmo” a que C3 se refere está presente tanto nas 
relações pessoais, quanto nas ações governamentais. 

Na opinião de C3, essa falta de preocupação com o outro faz com 
que o governo não tome atitudes para resolver a baixa qualidade da 
educação pública. 

Outro aspecto salientado por C3 na entrevista é a valorização de 
uma formação acadêmica no exterior. Pois para C3, para se destacar no 
mercado de trabalho não basta cursar uma boa instituição nacional de 
nível superior, pois a formação nessas instituições “já não é suficiente 
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outros. E eu pretendo ficar lá para ter uma visão diferente do que é 
estudar com alguém que se importe comigo e não só com ele. E, 
também, porque as escolas lá têm mais investimento. Aí, pode me 
ajudar bastante. 

T41 - Porque isso também é discutido em sala. Eles também falam 
muito sobre o exterior. Também tem o high scool lá na escola. Eles 
investem muito no nosso... Eles querem mesmo, que a gente saia do 
país, que a gente vá para algum lugar melhor. Por isso eles investem 
tanto em italiano, francês, inglês, espanhol. Agora, já tem alemão na 
escola. Eles têm, também, o high scool, que é inglês superavançado 
que tem, que faz com que as pessoas vão direto da escola para a 
faculdade ZZZ, que é uma faculdade nos Estados Unidos. Eles têm, 
sabem que a gente também não quer ficar aqui. A gente se 
acostumou com isso: “Ah, lá é melhor.” Eu acho que se as pessoas 
não tentassem tanto ir lá para fora e se preocupassem em melhorar aqui 
dentro, eles não quisessem ficar mais falando: “Ah, o Brasil é uma 
droga. Eu odeio o Brasil.” 

T43 - É, não é que a escola contribui para a gente achar que o Brasil é 
uma droga. Mas ele contribui em achar que os outros países são 
melhores. Porque, se eles influenciam tanto a gente a ir para fora, se 
eles investem tanto em línguas estrangeiras, é porque o daqui já 
não é suficiente para a gente manter uma carreira e uma vida 
estável. 

T44 - Noventa por cento, com certeza. Ainda tem os 10% que quer ficar 
aqui, que é completamente... Como é a palavra? Patriotista. Tem essas 
pessoas. Mas a maioria quer ir para o exterior. 

T45 - Não. As pessoas vão de intercâmbio, normalmente, para os 
lugares nos quais elas querem fazer faculdade. Aí, eles vão e 
experimentam. Se eles gostam, eles voltam, terminam aqui a escola 
e vão para lá depois fazer faculdade e, às vezes, ficam por lá. Outros 
não. Outros vão fazer intercâmbio só por curtição, aí, vêm para cá e 
depois pensam em sair. E outros nem fazem, porque querem mesmo 
ficar aqui. 

T46 - Não, mas eu pretendo fazer. No ano que vem. Eu quero ir para a 
Nova Zelândia. 

T47 - Porque eu tenho muitos amigos mais velhos que já me 
recomendaram, que disseram que o ensino é bom e que é diferente. É 
um ensino meio construtivista. Eles querem que você aprenda por si 
próprio, que você invista em você mesmo. Não eles lá no quadro, 
dando a matéria, falando que isso é X e isso é Y. 

T48 - Porque se você tem uma base escolar fixa e bem-formada, você, 
com certeza, vai conseguir um emprego bom. E aí, vai gerar muito 
mais... Como é a palavra? Você vai conseguir alcançar os seus 
objetivos, vai ser uma pessoa que vai ter consciência em quem vai 

para a gente manter uma carreira e uma vida estável.” 

Percebe-se em C3 uma visão bastante otimista em relação à 
educação. Para ela, a educação seria a solução de todos os problemas, 
pois a educação tem a capacidade de transformar as pessoas.  

 

 



 146 

votar, em quem vai escolher para comandar o Brasil. E você vai ter 
mais consciência de que o que você passou é o que alguns ainda 
estão passando, que você vai precisar ajudar essas pessoas. E 
assim, talvez, a gente já eleve um nível de percentual de pessoas na 
classe média ou alta no Brasil. E assim, a gente vai caminhando, só 
tentando ajudar o Brasil. E, depois que a gente conseguir ajudar o 
Brasil, a gente ajude o mundo, quem sabe, outros países. 

C4 

T21 - E também tem o negócio das escolas: que tem que ter 
qualificação. Tipo, tudo bem que tem emprego, mas a pessoa tem que 
ser qualificada, tem que estar apta para servir. Tem que ter uma boa 
educação. 

T22 - Olha, eu estudei a vida inteira no Colégio XXX, que é uma escola 
particular e tal. Mas eu imagino, pelo que eu vejo em reportagem na TV, 
que as escolas públicas são – raras as exceções – abandonadas. 
Jovem, cada vez mais respondendo, assim, tirando a autoridade do 
professor. Alguns professores, também, que não estão nem aí, que 
não dão aula. 

T23 - Ah, percebe, mas não é tão acentuado. Às vezes, você vê, 
assim, um colega que falta com respeito com um professor ou alguma 
autoridade, assim, na escola. Mas não é aquele caso mais sério de 
agressividade, de briga, de droga na escola. Ou, então, de professor 
faltando. Não tem isso. E eu acho que para muita gente, ainda mais lá 
da escola,  e para mim mesmo – eu vou falar a verdade – é meio 
distante isso, sabe? Que nem eu estou falando: é que nem eu leio em 
reportagem. Mas acaba que você não... Puxa, só andei de ônibus 
uma vez na vida. Eu meio que tenho vergonha. Não vergonha, mas, 
assim, que bom que eu não preciso e tal, que eu tenho uma mãe que 
está sempre aí. Mas, sabe? Eu gostaria de pelo menos poder me 
virar, de conhecer mais. Porque a vida é assim: você tem que estar 
preparado para tudo. 

T34 - Eu penso que com ensino de qualidade, as pessoas vão ficar 
mais, assim, não inteligentes, mais prontas. Até porque, quanto mais 
informações as pessoas tiverem, mais elas saem do seu mundinho, 
assim. Porque, às vezes, até as pessoas mais pobres têm um 
preconceito, também, com os mais ricos. Tudo que é diferente gera 
preconceito. É o normal. Eu também não quero generalizar. Mas para 
elas ficarem mais informadas, mais antenadas do que se passa no 
mundo. E é o negócio do emprego que, mais tarde, vai vir gerar 
renda e que vai continuar esse processo de igualdade ou 
desigualdade. Aí, se elas tivessem um ensino melhor, a 
concorrência até ficaria... Mais concorrências nos vestibulares e tal, e 
não precisaria dessas coisas de cota, por exemplo. Porque eu sou 
contra: a pessoa não deve entrar no vestibular porque ela é negra. 
Eu acho que ela deve entrar porque ela é capaz: ela estudou, fez por 
merecer. E, aí, com isso, acho que poderia tirar todo esse sistema de 
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� “Aí, se elas tivessem um ensino melhor, a concorrência até 
ficaria... Mais concorrência nos vestibulares e tal, e não 
precisaria dessas coisas de cota, por exemplo.” 

 

Para C4 a educação possibilita ampliar a visão de mundo, mas 
uma educação que seja de qualidade. O parâmetro para C4 de 
educação de qualidade é a instituição privada.  

A educação é vista por C4 como uma forma de gerar 
oportunidades. Se todos tivesse acesso a uma educação de 
qualidade, a concorrência seria justa, uma vez que as pessoas 
seriam recompensadas pelo seu desempenho diferencial. 
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cota, de dar privilégio a alguns. Porque, aí, cada um estaria entrando 
no vestibular ou entrando em um trabalho pela sua capacidade 
profissional, não... 

T35 - Ah, eu acho que é. Às vezes, eles tentam... Que nem o negócio 
do Bolsa Família: é meio que para acalmar eles. Mas isso não 
melhora o ensino no Brasil. Isso só meio que acomoda a pessoa. A 
pessoa estuda a vida inteira em escola pública, aí ganha a cota. A 
pessoa fica acomodada, porque ela sabe que ela vai, 
provavelmente, ter uma vaga, um espaço. 

T36 Acho que eles podiam... Mas, aí, tem a ver com renda também: de 
acesso, a, vamos supor, computador, essas coisas. Porque 
computador, agora, abre a visão, porque tem inúmeras 
informações. E livro: nossa, ler faz muita diferença. Na escola, 
mesmo, no primeiro ano você vê quem sabe... Tem gente que não sabe 
ler. E acho que leitura, também. E acho que tinha que se tornar um 
negócio prazeroso. Porque, às vezes, muitos vão só fazer bagunça. E 
acho que tinha que melhorar a relação do aluno com o professor. 
Porque acaba que, na escola pública, o professor está meio nem aí, 
também, às vezes. Aí, acaba que fica aquela relação: “Ah, vamos ficar 
aqui por tanto tempo. Mas, assim, estou doido para acabar.” E é o que 
você vê bastante na escola particular: da relação que os alunos têm 
com o professor. É claro que, às vezes, um ou outro falta com respeito. 
Mas você vê que a maioria cria um laço, assim, com o professor. E 
acho que é isso. 

T37 - Acho que sim. Isso e, também, a questão da oferta de emprego. 
Porque não adianta nada ter um monte de gente bem-qualificada e 
não ter oportunidade de emprego, de ganhar salário, de ter uma 
renda. 

T15 - Eu acho que eu abordaria mais as crianças, assim, os 
adolescentes. Porque acho que, assim, nós somos o futuro da nossa 
nação. E eu acho que eu daria um enfoque maior para os mais jovens 
para meio que mudar essa situação, no início. Assim, lógico que tem 
que ter um acompanhamento bom, tem que ter... Vamos supor, 
mesmo que a pessoa já cometeu um crime, tem que ter condição de 
presídio, para ela voltar melhor, não mais revoltada com a 
sociedade. Mas eu daria enfoque maior nos mais jovens. Até 
porque... Para guiar eles. Porque, aí, vai melhorando aos poucos. [...] 
Ah, falaria... Meio que pegaria o dia a dia de uma pessoa. Até para 
mostrar isso para muita gente, tipo eu. Eu iria, sei lá, passar um dia 
em uma escola pública, andar de ônibus, essas coisas. Para ver o 
dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, pelo que elas passam. Até 
para quem fosse, assim, mais do meu núcleo social, mais do meu 
convívio, pudesse ver e pudesse ficar informado sobre o que se 
passa na cabeça dos jovens mais pobres. Assim, da família: o que 
acontece na família. Porque, às vezes, o pai já é todo doido. Não sei. 
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C5 

T32 - Isso é uma coisa que começa desde o início, pela educação que 
cada um tem. Não é questão de dinheiro, desigualdade. Vai muito mais 
além. Vai de cultura e tal. Isso vem desde o início. Primeiro, tinha que 
escolarizar todo mundo que não é, mas escolarizar de forma 
decente, melhorar o ensino no país. Também não é escolarizar 
aquele ensino superficial, para dizer que: “Ah, está bom. Você está 
escolarizado.” Igual à alfabetização no Brasil. O número, se você 
pegar o total, é um número baixo. Mas pouca gente é alfabetizada. 
Porque alfabetizar, aqui, é escrever o nome, enquanto em outros 
países você tem que fazer uma redação da sua vida. Então, isso 
aumenta muito o número de quem realmente sabe ou não. E se fizesse 
isso no Brasil, muita gente iria estar analfabeta. Eles fazem isso meio 
que para mascarar a educação, para dizer que tem educação, mas 
não tem. E educação, a falta dela gera desigualdade. 

T33 - Porque quando você não é muito bem-educado, não tem muita 
perspectiva. Você não sabe fazer as coisas Você vai ser o que se não 
tiver estudado, se não tiver conhecido o mundo de maneira geral? Como 
você vai enfrentá-lo sem saber o básico, a base? Você não consegue. 
Aí, você vai procurar aquelas coisas fáceis que, vamos dizer, todo 
mundo sabe fazer. Aí, não cresce, que são empregos pouco 
valorizados. 

T34 - Pública... Tipo, faculdade pública é boa, não é ruim. Está 
caindo... Tipo, não é que está caindo, é que as particulares estão 
ficando muito boas também. Porque, antigamente, as particulares 
eram, digamos, relativamente ruins, a maioria e as federais eram muito 
boas. Agora está se igualando bastante. Tem até algumas que estão 
se especializando, por exemplo, em áreas, em uma área de direito, em 
uma área da medicina e estão ficando até melhores do que as 
federais. Mas o fundamental, assim, que é a base mesmo para você 
chegar em uma faculdade, não é bom. 

T35 - As cotas. Se fosse bom, por que eles precisariam de cotas? Se 
fosse igual à escola particular, eles não precisariam, se o ensino 
fosse tão igual. E não teria tantas universidades particulares assim, 
teria muito menos. Porque, se o ensino fosse igual, alguns pais só iriam 
querer colocar por causa de segurança mesmo. Mas, fora isso, iria 
ter menos... e não iria precisar de cota, se fosse a mesma coisa nos 
dois ensinos. E eles iriam ter competência para passar igual a gente. 
Mas não, o governo faz cotas nas universidades, para tentar 
recuperar um erro: a falta de qualidade na educação no 
fundamental. Que eles sabem que a grande maioria não vai ter 
competência para competir com os de escola particular, porque a base 
dele não foi boa. Porque essa base é o governo, então não é boa a 
base. 

T42 - Para mim, para manter a desigualdade, é deixar do jeito que está. 
É só não mudar nada que vai continuar desigual. Para mudar e tentar 
igualar a educação pública com a particular. Primeira coisa: Tem que 
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12. Professores qualificados 

13. Conscientização dos 
alunos sobre a 
importância da escola 

14. Educação é uma escolha 

15. Valorização da educação 
por parte da família 

16. Crença no mérito 
individual 

17. Educação gera 
oportunidades 

� “Tem que estudar, trabalhar bastante e tal, contar com um 
pouco de sorte também.” 

 

C5 acredita na educação como transformadora da condição do 
indivíduo. Para ela, a educação é geradora de oportunidades. Mas é 
necessário que seja uma educação de qualidade, cujo parâmetro é o 
que vem sendo praticado nas instituições privadas. 

Aliada à educação, é preciso também, que o indivíduo se esforce.  
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contratar professores de qualidade, tem que aumentar o salário, 
porque o salário que eles ganham é muito pouco para você enfrentar, 
por exemplo, uma turma de 40 alunos. O professor não vai querer 
receber R$ 3.000,00, R$ 3.500,00 para pegar uma turma de 40 alunos 
que não tem noção de respeito, tal, às vezes é uma coisa perigosa ir 
trabalhar. Teria que aumentar para ser um estímulo e botar algumas 
regras em escolas. Não seria em todas, mas onde tem mais baderna, 
assim, onde os alunos não respeitam os professores. Colocar mais 
regras para disciplinar mesmo. Depois, pode até ir melhorando, 
mas pelo menos para disciplinar. Porque, se não tiver, eles não vão 
obedecer, vai continuar do jeito que está. E isso começar desde o 
pequenininho, assim, de dois, três aninhos, a partir do momento que 
está sabendo escrever. Começar dessa idade, da alfabetização, até o 
pré-vestibular, manter um padrão, elevar, porque não tem padrão 
ainda. Aí, teria que melhorar os professores. Por exemplo, ter 
professores mais qualificados. Porque também não adianta contratar 
o professor que, às vezes, não tem nem curso superior, só para 
dizer: “Ah, a gente tem um professor.”, “Legal, esse professor vai ensinar 
o quê, se nem ele sabe direito?” Ter um professor qualificado, 
aumentar o salário. 

T43 - E fazer algumas campanhas educativas para estimular os 
alunos também. Fazer, sei lá: “Vai para a escola, e tal.” Botar nos 
programas, pode fazer optativas. Porque, também, tem muita gente 
que tem desinteresse. Porque pensa: “Eu posso estar em casa vendo 
TV ou estar na escola. Vou ficar em casa vendo TV.” Também, o 
respeito. Tem que... Sei lá. Não sei como melhoraria isso, porque 
muitas vezes vem de casa. Aliás, vem de casa. Mas... Porque, 
também, não adianta você só fazer isso, se os alunos não tiverem 
interesse, respeito pelo professor. Mas isso seria um passo, depois, 
seria mais conscientização da população. Através de campanha, às 
vezes, mostrando a própria realidade. Falando: “Olha só, as pessoas que 
estão aí, vamos dizer assim, também estudaram para isso. É lógico, tem 
algumas exceções, mas a grande maioria estudou para isso, a grande 
maioria batalhou para isso. Se vocês continuarem desse jeito, não serão 
iguais a eles. Vocês querem continuar aqui, desse jeito, morando do jeito 
que vocês moram e tal? Ou vocês querem melhorar de vida de forma 
digna? Então, vamos estudar e tal.” E ir colocando um pouco de 
realidade, mostrando: “Olha só, se você não se esforçar, se não 
estudar, se não levar a sério, você não vai melhorar.” 

T44 - E um pouco de estimulo, também, dos pais. Sei lá, conversar 
com os pais, para estimularem também. Só os filhos estudarem? Porque 
não adianta só os filhos estudarem, enquanto os pais também não 
colaborarem. Às vezes, o filho, sei lá, tenta estudar e o pai: “Ah, vai ter 
um churrasco, vamos?” Pô, é tentador. A pessoa não vai querer ficar 
estudando. Teria que ter estímulo dos pais também. Seria um 
conjunto. 

T45 - Não sei se seria superada, mas que caminharia para diminuir a 
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desigualdade, sim. Porque aí, as pessoas de escola pública teriam 
melhores condições para, na hora de uma faculdade, na hora de 
procurar um emprego, teriam mais capacidade, a capacidade igual à 
nossa para ser aceito no mercado de trabalho. Elas teriam maiores 
oportunidades do que do jeito que está. 

E1 

T9 - Tipo: como educação, que é a primeira noção de sociedade das 
pessoas. As classes menos favorecidas não têm acesso a isso. 
Então, acho que isso... Eu não sei explicar direito...  Isso meio que 
puxa o país para trás; impede o avanço. Porque se todo mundo 
tivesse, assim, uma educação de base boa, o país seria mais 
avançado, talvez. 

T19 - Eu acho que é a educação, porque a educação gera... Você 
consegue se desenvolver. Educação... e eu acho que cultura 
também. Porque você consegue se aprimorar cada vez mais. Então, 
se você estuda mais, se você tem mais cultura, se você tem boas 
influências do seu meio, se você vive em uma sociedade que tem 
uma... Não sei. Se você forma o seu código moral... Não sei. Se você 
forma... Pode ser moral; melhor. Você consegue se desenvolver 
mais, consegue ascender. 

T20 - Eu acho que sim, porque depende do meio onde você vive. Se 
você vive em um meio onde... Por exemplo, pegar um exemplo de uma 
favela. Se você vê aquilo, assim, todo dia e você se envolve com 
aquilo, você vai passar a achar aquilo normal. Então, você vai, de 
repente, distorcer alguns dos seus valores. 

T21 - Não, claro que você pode distorcer seus valores não estando 
em uma favela. Mas você forma mentes diferentes de um lugar para 
outro. E depende sempre das influências do meio que você está. 

T22 - Eu acho que a gente tem uma formação mais completa. Que 
você tem acesso aos meios informacionais, você tem noção de... 
Você forma... eu acho que você forma a sua personalidade, a sua 
identidade pelo que você vê, pelo que você experencia. E se, como 
exemplo, um jovem de Terra Vermelha assim... Nada contra, porque eu 
já até fui lá. A gente faz projeto social lá. Mas eu acho que aqui a gente 
é menos influenciável. Claro que tem as modas e tal, que todo mundo 
fica influenciado, por causa de ser jovem e tal. Mas lá eu acho que, de 
repente, você é muito influenciado por más... Tem umas más 
influências que, de repente, te tiram de um... Não te tiram: meio que 
te... Se todo mundo faz aquilo vai como que desgovernar seu... Não 
desgovernar. Mas alterar um pouco o que você pensa que é certo e 
errado. Você, não sei ... muda os seus... Não tem um objetivo certo na 
vida. Ou, então, o objetivo é continuar naquela vida que os pais têm. 
Tipo assim. 

T23 - É porque eu acho que aqui a gente tem, como eu falei, uma 
formação mais completa. Tipo assim, nós temos mais acesso à 

1. Educação gera 
desenvolvimento 

2. Oportunidades desiguais 

3. Cultura 

4. Influência do meio 

5. A educação contribui 
para um senso crítico 

6. Educação gera 
mobilidade social 

7. Formação moral 

8. Participação familiar 

9. Informação 

10. Ensino público deficitário 

11. Alunos desinteressados 

12. Professores 
desmotivados 

13. Professores desprerados 

14. Educação possibilita 
ampliar a visão 

15. Ensino privado como 
modelo de qualidade 

� “Porque se todo mundo tivesse, assim, uma educação de base 
boa, o país seria mais avançado, talvez.” 

E1 acredita na educação como solução para os problemas de 
desigualdade social no país. Para ela, a educação gera 
desenvolvimento, pois “se todo mundo tivesse uma educação de base 
boa o país seria mais desenvolvido”. Não acredita que a Educação 
Pública conseguirá esse feito se continuar sendo ofertada da forma como 
vem sendo feita, pois, para E1, o ensino nas escolas públicas “deixa a 
desejar”.  

Os parâmetros utilizados por E1 para avaliar o que deveria ser um 
bom ensino público foram construídos a partir de sua vivência como 
aluna na instituição privada que freqüenta desde a educação infantil; de 
sua participação em atividades realizadas por sua escola em instituições 
públicas que possibilitaram seu convívio com os alunos e a dinâmica de 
algumas dessas instituições; e pelas observações de sua mãe, que já foi 
professora em instituições públicas.  

 A educação, para E1, é um fator de ascensão social. Mas, para 
isso, essa educação não pode ficar “muito restrita só à matéria”. É 
preciso que essa educação ajude o aluno ampliar a sua visão. Ou seja, 
uma educação que ajude o aluno “aplicar a matéria” escolar de forma a 
ampliar sua compreensão do mundo.  

E1 possui uma visão otimista da relação entre educação e 
sociedade, creditando à educação um poder redentor em relação às 
desigualdades sociais. 
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informação, a um senso crítico, a você contestar o que está 
acontecendo do seu lado. Não sei explicar direito, mas... Tipo... Um 
exemplo é difícil... Não sei um exemplo agora. Mas você ver uma 
situação e perceber além daquela situação. Não só aquilo. Você vê 
além daquilo. 

T25 - Eu acho que principalmente a escola e os pais, também. Não 
que os pais de lá não eduquem os filhos. Mas porque, querendo ou 
não – isso é uma coisa ruim – acho que aqui se torna mais... Não 
intelectual. É uma coisa, assim, que você é mais informado das 
coisas. Eu acho que... a escola mesmo. É a educação que faz a 
diferença. 

T27 - Eu acho que o ensino deixa a desejar um pouco. Das escolas 
públicas. Porque minha mãe já foi professora de escola pública e ela já 
falou: “Você se sente desmotivada, os alunos são desinteressados.” 
E, também, eu acho que a educação fica muito restrita... Quando a 
educação é boa é muito restrita só à matéria. Não, quando a 
educação é mais fraca. Fica só naquela coisa, assim, de matéria. 
Não engloba outras coisas que você possa aplicar nas matérias. Tipo, 
a gente está estudando placa tectônica e você vem e fala do Chile 
dentro desse conteúdo. [E você acha que isso não acontece em uma 
escola pública?] Não, porque eu já até fui... A gente, na missão de 
solidariedade, ficou até em uma sala de escola pública: você vê a 
diferença. Os professores não explicam como explicam aqui. Não 
sei se isso é culpa dos professores. Não sei o que é. Mas você vê a 
diferença do professor explicando a aula: a aula é diferente. Não tem o 
mesmo rendimento que eu acho que aqui... 
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Todos os jovens entrevistados se reconhecem como parte de uma fração 

privilegiada da população. Essa condição de privilégio é reconhecida por eles com 

base nas condições de vida que possuem – renda, moradia, saúde, educação e 

lazer.  

Tudo é classe média alta, mas talvez eu me encaixaria nesse grupo, pela própria renda 
familiar e pela própria situação econômica, de trabalho da minha família. (E – B2, 5) 

Eu me colocaria assim. Mas, com certeza, é uma realidade de pessoas que têm melhores 
condições. (E – A2, 12) 

E deve ser horrível também, para eles, vendo que a gente tem dinheiro, pagando uma 
escola dessas e eles deveriam estar tendo um ensino como o nosso, naquela escola. (E – 
A1, 8) 

E tudo isso é doado sempre para instituição de caridade, ou seja, para as pessoas que têm 
menos condições. E a gente que, no caso, seria mais..., assim..., ajudar eles. [...] Assim, a 
gente poder ajudar os que precisam mais. (E – C1, 7) 

Então, graças a Deus, eu nasci na família que eu nasci, eu acho que de dinheiro, eu não 
posso reclamar de nada. [...] Tipo assim, até no diagramazinho assim, eu acho que não no 
topo, no topo, claro que não. Mas assim, tipo, na metade para o topo. [...] De educação: eu 
acho que eu recebo uma boa-educação, sim. Principalmente, se for comparar ao resto do 
Brasil, que eu acho são poucas escolas boas, por exemplo, tipo essa, que você vai estar 
preparada assim. (E – C2, 13) 

Eu me incluo na classe média. [...] Mas, assim, nós, principalmente alunos do XXXX, a 
gente tem uma condição estável (E – C3, 2 – 7) 

Mas eu gostaria, assim, que outras pessoas, mais pessoas tivessem a condição de vida que 
eu tenho (E – C4, 12 - 14) 

 

 Para esses jovens, o elemento central que caracteriza a desigualdade social é 

a desigualdade de renda. 

 

[...] diferença financeira e de realidade de vida. (E – A1, 9) 

[...] tem muito a ver com distribuição de renda. (E - A2, 6) 

[...] a diferença mesmo que existe entre as pessoas ricas, [...], de poder gastar, [...], é 
diferente dos outros mais pobres (E – C1, 9) 

[...] eu estou na loja e eu vejo uma calça linda e tal, tipo: R$ 400,00. Poder, eu até posso 

comprar [...] Mas tem gente que passa o mês todo cuidando de uma família por R$ 

400,00. (E - C2, 9) 

Muitas pessoas não têm [...] condições financeiras para comprar um pão por dia. Enquanto 

outras estão aí, jogando dinheiro fora, desperdiçando com futilidades, como ir fazer 

compras no shopping. (E - C3, 20)  

[...] pessoas com um salário mais alto, que tem maior poder aquisitivo; a diferença dessas 

pessoas com as pessoas mais pobres, com as condições de renda limitada. (E - C4, 11) 

Uma concentração de riquezas nas mãos da minoria. (E - C5, 19) 

 

Seis aspectos podem ser destacados na forma como os jovens entrevistados 

explicam a desigualdade de renda:  
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• o caráter estruturalmente excludente do modo de produção 

capitalista;  

• a gênese histórica da desigualdade social; 

• o egoísmo do ser humano; 

• o “jeitinho brasileiro”, a corrupção; 

• a crença da meritocracia; 

A percepção da desigualdade social como uma questão estrutural, ligada à 

forma como a sociedade organiza a sua forma de produção, está presente nas falas 

de A2, B1, B2, C1 e C2.  

É impossível você não ter ninguém por baixo, até porque causa um desequilíbrio. O 
capitalismo tem dessas. O capitalismo tem que ter alguém embaixo para você ganhar. 
Para você prosperar, você tem que ter alguém abaixo de você. (E – A2, 18) 

E no sistema capitalista em que a gente vive, a classe baixa é a base do sistema. Porque 
pode ver que os países ricos, às vezes até permitem a vinda de pessoas de outros 
países, para fazer os serviços mais pesados, tipo, pintar uma parede, reformar a casa de 
alguém. Ninguém, com um grau de escolaridade, vai querer fazer isso. Então, é mais 
que..., para o capitalismo é fundamental isso, a classe desfavorecida. (E – B1, 7) 

A gente tem uma classe que detém tudo, todos os meios de produção, todo 
conhecimento, todo domínio da população e outra que não tem nada, assim, vive 
trabalhando para se sustentar e sobreviver apenas. (E – B2, 4) 

Eu acho que o capitalismo, no caso, cada um tem que ser... Um tem que ser dono e o outro 
tem que comprar. Enquanto tiver o capitalismo, não dá para todo mundo ser, tipo, todo 
mundo rico ou todo mundo pobre. Sempre tem que ter alguma diferença para alguém 
poder vender e o outro comprar. No caso, a diferença social está nisso. O que vende, 
tem mais condições, seria o mais rico, e o que não tem muito, seria o que compra. Eu 
acho que o capitalismo precisa disso. (E – C1, 9) 

O Brasil é um país rico, não que seja rico, mas eu acho que dava para todo mundo viver 
bem, mas o dinheiro está concentrado na mão dos grandes empresários. Tipo, é aquele 
negócio, os trabalhadores não têm muito. Então, vamos supor que uma empresa tenha X 
de dinheiro, 90% desse dinheiro está na mão do dono da empresa, os outros 10% divide 
entre 200 funcionários. [...] O que gera a má divisão? O capitalismo. Tem que ter um 
dono. Eu acho que é meio o sistema que a gente vive. [...]. Então, eu acho que o meio que 
a gente vive até, tipo, capitalismo, sempre vai ter o rico e o pobre. [...] Então, assim, eu 
acho que o capitalismo agrava mais isso sim. E, entre as pessoas, a diferença, os que 
são, tipo, ricos, ter o meio de produção, você apenas vender a sua força de trabalho. [...] 
Eu acho que o Brasil está assim, como todos os outros países capitalistas, porque é a 
regra: uns mandam, os outros obedecem, os que mandam são ricos e os que 
obedecem, pobres. (E – C2, 6) 

 

Apesar de mencionarem a forma de produção capitalista ao tentar explicar as 

diferenças de renda entre a população, C3 e A1 parecem expressar uma 

compreensão fragmentada da relação entre capitalismo e desigualdade de renda. 

 

A gente estava debatendo, primeiro, sobre o Oscar Niemayer. Aí, a gente viu que o Oscar 
Niemayer é uma pessoa socialista. E depois do socialismo, a gente partiu para a ideia de 
capitalismo para socialismo, o que gera em cada um. Aí, a gente viu que, no socialismo, 
essa desigualdade social seria amenizada, se a estratégia do comunismo fosse seguida 
à risca. Aí, a gente viu que o capitalismo meio que atrapalha em questão... E que quando 
a gente está... O capitalismo atrapalha e que a gente fica muito preso às coisas materiais 
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e não se importa mais com as pessoas. A gente perde os sentimentos em relação aos 
outros e se apega muito às coisas materiais. (E – C3, 9) 

Eu acho que, hoje em dia, isso está muito forte. As pessoas estão extremamente 
individualistas, egoístas. Sei lá. Eu acho que é esse capitalismo também. Esse mercado 
de trabalho, por exemplo, que vê, você está do lado de uma pessoa... Esse ano você vê isso 
que, ou você vai ser egoísta, ou vai ser amigo de verdade. (E – A1, 13) 

 

As explicações de A2, B1, B2, C5 e E1 remetem a uma compreensão da 

desigualdade social como um fenômeno histórico, dessa forma, como uma 

possibilidade de ser dentre várias outras possibilidades. Desses cinco jovens, quatro 

tentam explicar a gênese da desigualdade social a partir da formação da sociedade 

brasileira, e dois deles ressaltam a desigualdade como herança de uma sociedade 

escravocrata.  

Eu penso que, se você pegar o histórico do Brasil, principalmente, da colonização, que foi a 
de exploração. [...]mais de escravismo [...], hoje [...] tem muita consequência do que 
aconteceu no passado. [...] E o Brasil ficou perdido no tempo. [...] Foi o último país, acho, 
que aboliu a escravidão. [...] Mas, não havia uma política de integração [...]. E as pessoas 
que foram libertadas, só que ficaram sem rumo, elas acabaram se aglomerando [...] 
favela, essas coisas, assim. Isso, hoje em dia, gera violência, criminalidade, essas coisas 
[...] O Brasil tem muita desigualdade social, só que eu vejo isso como consequência desse 
processo colonizador. (E – A2, 2) 
 
Bom, eu penso que essa desigualdade, no Brasil, é uma herança que vem há muito tempo. 
[...] quando os escravos conseguiram a liberdade deles, o país não ofereceu nenhuma 
estrutura para eles [...] Quem não tem nem como começar a construir uma casa, vai 
fazer o quê? Vai construir casa de madeira. Eu falei para mim: “Eu acho que esse foi o 
marco do início da desigualdade no país.” (E – B1, 13) 
 

E isso, no Brasil, eu acho que fica mais evidente ainda, pelos séculos de colonialismo. (E 
– B2, 4) 

Ah, porque eu acho que não deixa de ser uma questão histórica... Não sei ao certo. Mas 
sempre teve aquelas pessoas que enriqueciam mais que os outros; que comandavam 
os meios de produção... Não sei... Mas uma classe sempre ficava mais favorecida porque 
sempre tinha que ter uns que trabalhassem para essas. (E – E1, 12) 

 

Já na fala de C5 a compreensão da desigualdade social como um fenômeno 

histórico está mais ligada à compreensão de que as pessoas podem mudar sua 

condição de vida, como aconteceu com sua mãe. 
 

Porque eu vejo pela minha mãe. Tipo, meus avós eram bem simples, nasceram no interior 
e tal. Aí, não tinham muita coisa, era relativamente pobre. [...] E foi se esforçando, 
estudando, trabalhando, que ela conseguiu melhorar de vida e aumentar o padrão, 
assim. (E – C5, 5) 

 

 Nas falas de A1, C3 e C5 o egoísmo aparece como justificativa para a 

situação de desigualdade social. 

E, também, as pessoas estão muito egoístas, não se importam muito com os outros. Então, 
piora. A partir do momento que você não liga para o que o outro está sentindo, você não 
vai querer ajudar a resolver o problema dele, você só vai querer ver o seu lado da história. 
(E – A1, 4) 
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Porque o Brasil é um país no qual as pessoas pensam muito nelas mesmas, e elas não se 
importam com os outros. [...] Mas é um país que tem muitos pobres, principalmente de 
espírito, que não estão nem aí para os outros. Eles são principalmente individualistas.  
(E – C3, 2-15) 

Tem muita gente desinteressada, também, não quer saber da desigualdade. Está 
conformado com o seu padrão e não quer saber o que os outros acham, como está o 
resto do país. [...] Eu acho que isso é a grande maioria. Muitos não estão se importando 
com os outros, ficam só no seu mundinho, ali, egocentrista, e o que os outros...  [...] É 
difícil. Porque quem está em um alto padrão, não vai querer descer de padrão para 
melhorar o outro. É uma visão meio egoísta, mas é a visão que muitos têm. (E – C5, 2-7) 

 

O “jeitinho brasileiro” de perverter as leis e as regras gerais que deveriam ser 

aplicáveis a todos e a corrupção estão presentes nas explicações de A1, A2, C5 e 

E1. 

Assim, com os políticos usando o nosso dinheiro de forma errada, um dinheiro suado e, 

muito, muito dinheiro, porque os nossos impostos são muito altos. Eles pegam para eles e 

a população fica como? Fica sem. [ ...] Eu acho assim, que como envolve política e é uma 

coisa muito complicada, também depende... Porque a política, querendo ou não, também 

depende da moral da pessoa, da ética dela, de ela pegar e falar: “Não, não vou fazer isso, 

é errado.” Mas como tanta gente faz errado, às vezes, as pessoas se corrompem. Até 

aquelas que entram para tentar melhorar acabam sendo corrompidas. Porque é difícil, 

aquele jeitinho brasileiro, que os políticos têm também. (E – A1, 5-12) 

Por exemplo, o brasileiro sempre tem o jeitinho brasileiro, que é tentar manipular, alguma 
coisa assim. Sempre dá um jeito. [...]Essa colonização de exploração trouxe muita 
corrupção. O Brasil herdou isso de Portugal. E essa corrupção, se tem política corrupta, 
você acaba juntando a renda na mão de poucos e isso contribui para a desigualdade 
social. (E – A2, 3) 

Ou, também, alguns fazem, sei lá, de forma desonesta. Aí, acaba passando por cima de 
algumas pessoas. Tem gente que chega no dinheiro, consegue o dinheiro, mas de forma 
desonesta. Aí, isso gera também. [...] Eu acho que alguns políticos chegam dessa forma. 
No juizado tem muita gente que vai parar nos cargos, não por competência, e sim por, 
vamos dizer, caridade de outros. (E – C5, 3) 

 

A justificativa da desigualdade de renda baseada na meritocracia aparece no 

discurso de C1, C2 e C5. 

Acho que  [as diferenças] poderiam ser menores, mas sem deixar de existir. Mas as 
pessoas poderiam valorizar mais as outras, por exemplo, trabalho... Às vezes, um acha que 
o trabalho de uma pessoa, assim, um gari, não é tão importante e o do outro é. Por isso o 
outro vai ganhar mais dinheiro, mas sendo que os dois trabalham ao mesmo tempo. Se 
isso fosse mais equilibrado, talvez eles ganhassem mais ou menos a mesma coisa e 
algumas diferenças poderiam diminuir, não sumir. [...]Não fazem uma faculdade boa, 
não se esforçam, não estudam mesmo, trabalham. E, aí, que não acabam ganhando 
muito dinheiro, e aí, acaba tendo muita diferença....  (E – C1, 10-12) 

Todo mundo chegaria a uma faculdade e cada um meio que levaria a vida pelo seu 
próprio mérito: as que querem estudar mais e vão, os que não querem e não vão. Mas 
todos tiveram o mesmo ponto de partida. [...] Hum hum, tipo, as pessoas teriam, sei lá, 
seria pelo próprio mérito, sabe? Se todo mundo tivesse chances de disputar a mesma 
vaga, ganharia realmente o melhor e não quem teve os pais com dinheiro. Sei lá, eu 
acho que, aí, cada um também ia meio que buscar o seu próprio caminho. (E – C2, 2-3) 
A ambição de alguns, falta de perspectiva de outros. Algumas vezes... Não sei. Para chegar 
a essa desigualdade, às vezes, malícia de uns e muita inocência de outros. [...] Tem gente 
que pensa: “Quero chegar a tal lugar, quero, sei lá, em tal idade da minha vida ter tantos 
reais.” E vai trabalhando para isso. Mas, às vezes, faz isso de forma justa, digna, com 
caráter. [...] E também tem algumas pessoas que têm falta de perspectiva, tipo: “Ah, eu 
tenho essa vidinha aqui. Mas, tipo, eu até quero melhorar, mas para eu melhorar, 
também, eu vou ter que estudar, vou ter que me esforçar.” E não faz esse esforço, não 
faz por onde. Aí, como eu disse, a ambição no sentido bom de alguns e falta dela em 
outros. Porque pensa: “Ah, vamos contar com isso aqui, por mais que eu queira melhorar, dá 
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trabalho, não é uma coisa simples. Tem que estudar, trabalhar bastante e tal, contar com 
um pouco de sorte também.” E aí desiste e não melhora. Aí, gera essa desigualdade. (E 
– C3, 3) 

 

 Quando questionados sobre como a desigualdade social afetava o seu 

cotidiano, os jovens apontaram a violência. Para eles, o fato de uma pessoa não ter 

condições de acesso aos bens materiais produzidos pela sociedade faz com que ela 

se aproprie desses bens de uma forma ilícita, como explicado por B2, C3, C4 e E1. 

 
Assim, eu não conheço as razões psicológicas que levam o ser humano a ser violento, 
mas com certeza, a desigualdade entre uma classe e outra vai fazer com que gente da 
classe que é explorada seja mais violenta. Para tentar buscar alguma oportunidade, 
alguma saída daquela situação. Então assim, a desigualdade influencia sim a violência. (E 
– B2, 14) 

Mas ela gera... Não sei explicar direito. Eu acho que ela gera violência, principalmente. 
Porque se a pessoa não tem condições, ela acaba ficando na rua. Ficando na rua, ela 
precisa arranjar dinheiro de alguma forma. Ou ela vai pedir dinheiro na rua, ou vai 
assaltar, vai tentar matar alguém. E, às vezes, as pessoas podem até... Já aconteceu várias 
vezes de sair no jornal, de pessoas assaltarem supermercado, ou padarias, porque 
estavam precisando de comida. (E – C3, 22) 

O cara está sem dinheiro para comprar, sei lá, pão, ou, às vezes, para comprar droga, vai 
e me assalta, pega o dinheiro e vai fazer o que ele quiser. Se tivesse dinheiro, ele não 
estaria assaltando, estaria comprando o que quisesse. (E – C4, 37) 

Eu acho que sim. E a violência é claro que está ligada diretamente à desigualdade social. 
Porque se você vive em miséria, você não vai estar satisfeito com aquilo. Então, as 
pessoas, de vez em quando, recorrem ao crime para poder, de repente, melhorar a vida. 
(E – E1, 43) 

 

 A violência acaba restringindo as ações desses jovens. Em consequência do 

medo de serem assaltados, ou de sofrerem qualquer outro tipo de violência, 

costumam se isolar cada vez mais.  
 

Por exemplo, vou a um shopping, saio, faço qualquer coisa assim. Eu poderia ter voltado de 
ônibus, só que você acaba tendo medo, por causa da violência. E a violência, como eu te 
falei, ela é uma consequência desse passado histórico, dessa desigualdade toda. Aí, eu 
acabo chamando... Tipo, assim, minha mãe pode vir me buscar, eu vou de carro. (E – A2, 28) 

Alguns amigos meus têm essa coisa de, sai na rua, tem que tirar colar, brinco, tem que 
levar só o celular. Mas, se levar o celular, tira o chip, porque tem medo de ser assaltado. 
Aí, se vê uma pessoa assim, ou entra em uma loja ou muda de rua. Ou então, sai 
correndo. Ou até mesmo contrata um motorista para não ter que andar a pé. E acaba que 
as pessoas ficam muito presas em casa. Porque, assim, hoje em dia, a gente sai de casa, 
mas a gente não pode ficar saindo toda hora. A gente tem essa coisa de ter que voltar 
antes de meia-noite, não poder andar na rua depois que escurecer, por causa dessa 
violência. Aí, a gente acaba ficando em casa e virando idiota, porque fica vendo TV, fica 
no computador e fica fazendo essas besteiras todas. A gente não aproveita. [...] É, 
porque quando eu não posso sair, eu vou fazer o quê? Eu quero ficar com meus amigos 
ou me divertir. Diversão, para as pessoas da minha idade é principalmente ver TV, ficar 
no computador ou ler revista. Infelizmente. (E – C3, 28 e 29) 
Eu moro em um prédio, que no quarteirão do conjunto de prédios tem um clube no centro 
dos prédios. Tem um clube ali, que eu não preciso sair do prédio para nada, ali tem 
quadras de tudo quanto é tipo, tem bar para assistir um futebol, tem restaurante, se eu estiver 
com fome. Então, é isso que vai acontecendo. (E – B1, 11) 
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 Essas restrições, na opinião de B1 fazem com que os jovens de sua classe 

social vivam em um mundo completamente à parte. Essa idéia de que são dois 

mundos, duas realidades bem distintas, está bem presente na fala dos jovens. 

 
Cara, eu acho que eu iria subir o morro, eu iria ter que ter bastante coragem, porque é um 
outro mundo. (E – A1, 33) 
 

Bom, para falar a verdade, bastante. Porque eu conheço, tenho muito amigo que mora lá 
na periferia, no bairro de São Pedro e você vê a diferença, tem gente lá que não tem nem 
parede na casa, a casa é fechada com um pano. Então, incomoda, para falar a verdade, 
você fala: “Meu Deus, como a pessoa pode viver assim?” E quando eu fui na casa da 
minha tia, que ela mora em Linhares, que é uma cidade ao Norte do Espírito Santo, é a 
mesma coisa, eu tenho um amigo lá, que ele mora em uma casa que é feita de madeira e 
tem frestas, quando chove, molha. E é desagradável, a casa fica úmida, a pessoa acaba 
ficando doente. É horrível você pensar que uma pessoa vive naquelas condições tão 
perto de você, incomoda sim. (E – B1, 12) 

 

Além do medo e da insegurança relacionados à violência, outros sentimentos 

experimentados pelos jovens em seu cotidiano como conseqüência da desigualdade 

social são a culpa, a compaixão, a indignação, a impotência, o preconceito, a 

indiferença e a desconfiança.  

 Mas assim, você andando na rua, fui almoçar em um domingo, fora. Aí, na porta do 
restaurante tinha alguém assim, pedindo comida, você não se sente bem depois. Você 
rejeita, fala assim: “Ah, depois. Não sei o quê.” Você se sente mal. Quando a pessoa pede 
alguma coisa, você se sente mal comendo ali. Você pensa assim: “Nossa, eu estou aqui, 
e tem gente ali passando fome.” Me afeta assim. Acho que é só isso. (E – E1, 59) 

Ou até mesmo quando, andando na rua, eu vejo alguém pedindo, que você fica meio assim: 
“Puxa, eu tenho tudo na minha casa, tenho tudo o que eu quero.” Vamos dizer assim, 
quase... É, tudo. Aí, você anda lá, vê uma velhinha ou uma pessoa da minha idade assim. Às 
vezes, você olha assim, catando papelão, pedindo. Ou às vezes, sei lá, fazendo outras coisas 
até, que não dá. Você fica meio assim: “Puxa, eu tive oportunidade, eu tenho. E eu estou 
aqui, enquanto ela está ali. Isso é injusto.” Só que, o que você vai fazer por isso? Você fica 
meio sem ação. Mas afeta sim. (E – C5, 36) 

Ah, acontece sim. Às vezes, as pessoas nem percebem. Mas tem, assim, tipo, às vezes, 
piada. Sei lá, mesmo que pareça ser inofensiva: naquele contexto é só uma piadinha, só 
uma frase engraçada. Mas já mostra, assim, certos preconceitos. Tipo, negócio de 
macaco. Sei lá, eu ouço várias piadas desse tipo. Mas acho que é só não incentivar, não ficar 
rindo, não falar: “Nossa, ‘na na na na’.” Sabe? Porque tem muito isso. Lá no tênis, na 
academia, eles têm um projeto social, assim, com pessoas da favela ou então, sei lá, que não 
tem condições de pagar uma aula. Aí, eles colocam para lá. Aí, uma vez até a gente fez, 
organizou de ir lá encontrar com eles. E foi tranquilo, assim. Lógico, tem uns que já são mais 
maliciosos. Mesmo novinho, você já vê. Puxa, eles já ficam... Sei lá, são maliciosos: dá 
para você perceber. Mas tem outros que são muito gente boa, que tratam... E isso em 
qualquer lugar. Não é só porque eles moram na favela que todos vão ser de um jeito 
estereótipo. (E – C5, 6) 

E aí, tem mendigo na rua. E aí, essa questão toda gera o preconceito. Porque você olha 
alguém na rua, assim, dormindo na rua, ou assim, de cor mais escura... Não eu, mas as 
pessoas olham, assim, de roupa rasgada, desgastada, e aí, já fica com medo, troca o lado 
da rua, já vira, assim, entra em uma loja com medo de ser assaltado. Então, além de gerar a 
violência, gera insegurança para as pessoas de condição maior e gera preconceito. (E – 
C3, 27) 

Sempre que eu volto, eu jogo tênis, eu volto da R. Mattar, vou no carro da minha mãe, paro 
na padaria, sempre tem aquelas crianças na porta, pedindo alguma coisa assim. Me dá muita 
pena, porque eu paro e olho. E, tipo, estou indo para a minha casa, para a minha cama, uma 
casa boa, acabei de sair do carro da minha mãe. Tem gente que nunca, sabe, é uma coisa 
meio que distante delas. Acabei de jogar tênis, que é um esporte meio caro para fazer, 
entendeu? E aquelas crianças pegam uma bola, todas felizes, vão jogar futebol com latinha, 
sei lá. Você vai lá e compra quantos pães você quer, se você quiser comprar um refrigerante, 
sei lá, uma geleia, um requeijão, você compra à vontade, os seus pais te dão dinheiro a hora 
que você quer. E eles não têm... ainda mais que você vê as crianças meio sem família, é 
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meio sem apoio, ficam esperando meio da boa-vontade das pessoas para dar um pão, é tipo 
uma coisa de R$ 0,50. Tem gente que não dá, sabe? Eu acho que fico meio com pena. (E – 
C2,5) 

Acredito que uma boa parcela da população também tenha vontade de ajudar, mas a 
sensação de impotência e falta de direcionamento prevalecem. (Comentário e-mail – C2) 

Então, é meio que um tiro que sai pela culatra, você sente medo do que de certa forma, 
você está sendo também responsável por isso [...] É horrível você pensar que uma 
pessoa vive naquelas condições tão perto de você, incomoda sim.  (E – B1, 11-12) 

 

Então, eu acho isso muito feio, mas lá no fundo, no fundo, eu também tenho. Porque 
assim, você sentir medo de uma pessoa mais assim..., de um cara esquisito que te passa, 
que vai estar indo para o ponto de ônibus. (E – A1, 28) 

Mas, vez ou outra, você vê uma pessoa assim ou esse choque de realidades. Só que está 
tão comum que, às vezes, você sente mais pena de, por exemplo, um animal 
abandonado do que um ser humano. Isso aí, eu não sei, isso seria mais por causa da parte 
humana, eu não sei. É próprio do ser humano essa coisa de... É interessante, até, falar sobre 
isso. O ser humano é capaz de desvalorizar outro ser humano por causa de um animal. É 
meio difícil de falar disso. (E – A2, 17) 

 

 “Às vezes eu acho que é uma causa, às vezes uma conseqüência” (E – A1, 

34). A dúvida expressa por A1 reflete a complexidade da relação entre a educação e 

desigualdade social em uma organização social que tem o mercado como regulador 

da distribuição dos bens materiais produzidos por ela. Ao mesmo tempo em que A1 

reconhece a necessidade de uma qualificação para conseguir uma boa colocação 

no mercado de trabalho, e, consequentemente, obter uma remuneração que lhe 

permita o acesso a esses bens produzidos, percebe que as oportunidades para se 

alcançar essa qualificação não são as mesmas para todos, como explica durante a 

entrevista: 

Porque você não ter instrução não é a causa da desigualdade, assim... 
Mas eu acho que a partir do momento que você não tem dinheiro, você 
talvez não tenha oportunidade de ter uma educação melhor. (E – A1, 34)  

 

 Essa dúvida expressa por A1 durante a entrevista encontra eco no ideário 

educacional: Saviani (1982); Cortella (2006); Freire (2001); Libâneo (1982); Luckesi 

(1990); Rios (2007).  A educação perpetua o status quo ou a educação o 

transforma? Utilizando as palavras de Luckesi, a educação assume um papel 

redentor, reprodutor ou transformador da sociedade na qual está inserida?  

 A crença no papel transformador da educação é expressa pelos jovens. Não 

uma crença na transformação na forma de organização social, e sim uma crença na 

transformação individual, como bem exemplificada na fala de E1, que atribui à 

educação que recebeu sua possibilidade de ver além das aparências, de ter um 

senso crítico. 
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É porque eu acho que aqui a gente tem, como eu falei, uma formação mais 
completa. Tipo assim, nós temos mais acesso à informação, a um senso 
crítico, a você contestar o que está acontecendo do seu lado. Não sei 
explicar direito, mas... Tipo... Um exemplo é difícil... Não sei um exemplo 
agora. Mas você ver uma situação e perceber além daquela situação. Não 
só aquilo. Você vê além daquilo. [...] Eu acho que principalmente a escola 
e os pais, também. Não que os pais de lá não eduquem os filhos. Mas 
porque, querendo ou não – isso é uma coisa ruim – acho que aqui se torna 
mais... Não intelectual. É uma coisa, assim, que você é mais informado das 
coisas. Eu acho que... a escola mesmo. É a educação que faz a diferença. 
(E – E1, 23 e 25) 

 

 A análise dos questionários apontou que uma grande parcela dos jovens 

acredita que a educação possa solucionar as desigualdades sociais, uma vez que 

por meio do acesso a uma educação de qualidade as pessoas estariam em 

condições de competir igualmente pelas oportunidades ofertadas pelo mercado. Nas 

entrevistas realizadas com os jovens, também pode ser observada essa crença na 

educação como geradora de oportunidades, como descrito nos trechos destacados 

abaixo, das falas de A2, B2 e C2 

Eu só gostaria de dar ênfase, falando que, como eu já te falei, a educação 
é o pilar, porque você mexendo nela, vai assegurar que no futuro você vai 
ter todas as boas consequências dela. Entendeu? [...] Você planta hoje 
para colher amanhã. [...] Seria você pensar nesse projeto de investir em 
educação para que, no futuro, você tenha melhor formação para uma 
pessoa, formação acadêmica; você tenha melhores oportunidades de 
emprego, aí, ela vai ter melhores condições de moradia para poder ter uma 
família. (E – A2, 35) 

 

Eu acho que a educação atua assim, como um fator que reduz a 
desigualdade, reduz a diferença entre as classes. Então, se você oferta 
uma educação de qualidade para todos, com o tempo, todo mundo vai ter 
uma oportunidade parecida. Então, você começa a nivelar essa situação e 
reduzir essa desigualdade. Assim, a educação, por si só não resolve todos 
os problemas do país, mas ela já é um grande passo para resolver muitos 
deles. (E – B2, 17) 

 

Muita parte é educação, se todo mundo tivesse o mesmo nível de 
oportunidades, de crescer, de ir para uma escola boa e tal. Todo mundo 
chegaria a uma faculdade e cada um meio que levaria a vida pelo seu 
próprio mérito: as que querem estudar mais e vão, os que não querem e 
não vão. Mas todos tiveram o mesmo ponto de partida. Mas tem gente que 
estuda nas melhores escolas e tem gente que nem em escola pública pode 
estudar, porque é longe de casa e não tem como ir. Eu acho que isso..., 
tem gente que não tem nem oportunidade de escolher como crescer, nem 
chances de se esforçar para isso. Tem gente que tem tudo e não faz nada. 
(E – C2, 10) 
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 Porém, os jovens alertam que essa igualdade de oportunidades gerada pela 

educação só se concretizará se todos tiverem oportunidade de acesso a uma 

educação que seja de qualidade. Apontam, tanto nos questionários, quanto nas 

entrevistas, que a educação pública não é essa educação que irá garantir o acesso 

às oportunidades de uma forma igualitária. Para todos os jovens entrevistados, a 

educação básica ofertada pelo sistema público não é sinônimo de qualidade, como 

destacam B1 e C4 em suas falas. 

Por exemplo, a educação, para formar, conscientizar a pessoa, tentar 
formar um cidadão ali, que possa trabalhar, possa ganhar a vida, possa 
subir de classe, é quase que zero, porque as escolas brasileiras são 
horríveis. (E – B1,14) 

 

Olha, eu estudei a vida inteira no Colégio XXX, que é uma escola particular 
e tal. Mas eu imagino, pelo que eu vejo em reportagem na TV, que as 
escolas públicas são – raras as exceções – abandonadas. Jovem cada vez 
mais respondendo, assim, tirando a autoridade do professor. Alguns 
professores, também, que não estão nem aí, que não dão aula. (E – C4, 
22) 

 

 A Universidade Federal do Espírito adotou, a partir do vestibular de 2008, o 

sistema de cotas para distribuir suas vagas, reservando 40% do total de vagas 

disponíveis para os alunos egressos da escola pública. Entre os jovens 

entrevistados, cinco argumentam que o sistema de cotas adotado pela universidade 

federal do estado, e por muitas outras universidades públicas federais, é um 

reconhecimento de que a educação básica ofertada pelo sistema público é 

deficitária.  

 

As cotas são um exemplo disso. Porque, se a população tivesse educação 
igual, igualitária, pelo menos num nível decente, não precisava colocar 
cota, fazer uma prova mais fácil para uma pessoa que mora na periferia, 
ou que é negra, dependendo da região, fazer, entrar em uma universidade 
pública. (E – A1, 16) 

 

Com a realidade de Vitória. .. Com o próprio resultado do vestibular, por 
exemplo. Na realidade, eu acho que foi por causa disso que o governo 
criou cotas, para deixar de investir na educação para passar mais gente de 
escola pública na universidade. É o meu modo de ver. Essa é uma forma 
de acobertar o problema, em vez de resolver. (E – A2, 23) 

 

A maior prova disso é o próprio sistema de cotas que o governo criou. A 
partir do momento que o governo cria esse sistema de cotas, ele se declara 
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incapaz de conseguir fazer um aluno da rede pública conseguir competir 
com um nível particular para entrar em uma faculdade. (E – B1, 18) 

 

Aí, se elas tivessem um ensino melhor, a concorrência até ficaria... Mais 
concorrências nos vestibulares e tal, e não precisaria dessas coisas de 
cota, por exemplo. (E – C4, 34) 

 

As cotas. Se fosse bom, por que eles precisariam de cotas? Se fosse igual 
à escola particular, eles não precisariam, se o ensino fosse tão igual. (E – 
C5, 35) 

 

 Dessa forma, os jovens, ao reconhecerem a deficiência do sistema público de 

educação básica, responsabilizam o governo pela situação de desigualdade. Pois, 

se a educação gera oportunidades e essa educação de qualidade não é ofertada a 

todos, então a responsabilidade por grande parte dessa desigualdade cabe à 

ineficiência das ações governamentais. 

 Interessante observar que, em nenhum momento, os jovens expressam 

algum tipo de sentimento como se estivessem sendo lesados por não terem uma 

educação pública de qualidade. Em sua fala, é sempre o jovem que não possui 

condições financeiras para arcar com as despesas de uma educação privada que 

está sendo lesado.  

 

Então, aí eu não vejo... Para mim está errado. Mas deve ser horrível, você vê... Tem uma 
escola aqui, eu não sei se é pública. Mas eu acho que tem muita escola pública por aqui, 
perto. E deve ser horrível também, para eles, vendo que a gente tem dinheiro, pagando 
uma escola dessas e eles também deveriam estar tendo um ensino como o nosso, 
naquela escola. Deve ser horrível viver desse jeito, querendo ter, tendo direito e não 
podendo. (E – A1, 22) 

 

 Porém, mostram-se indignados quanto se referem à implantação do sistema 

de cotas. Para alguns dos jovens entrevistados, tanto o sistema de cotas, quanto o 

programa de Bolsa família, são ações paliativas, apenas para “acalmar” a 

população. 

Ai, me dá nervoso essas cotas. E esse monte de bolsas: Bolsa família, bolsa não sei o 
quê, bolsa não sei o que lá. Parece que eles usam isso só para tentar tapar o grande 
buraco, mas sem realmente resolver o problema. Eles tentam remediar, mas não está 
dando muito certo. Porque, cada vez, surge mais coisa e eu acho que isso não presta 
para nada. Eles só ficam enrolando o povo, em vez de consertar de verdade. É um jeito 
de acalmar a população, porque tem bolsa isso, bolsa aquilo. Então, não tem problema 
de desigualdade assim, na cabeça deles, eu acho. (E – A1, 11) 

E acho que, no Brasil, tem muita pobreza até pelo governo. Não sei. Assim, é porque a 
gente ouve muito isso. [...] Aí, acaba ficando na cabeça. Mas de aplicação desses 
programas do Bolsa Família, por exemplo. Eu estava vendo uma matéria dos Estados 
Unidos que, lá, é meio vergonhoso, assim, para as pessoas receberem apoio do 
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governo. Lógico, quem precisa, recebe. Mas eles tentam arranjar um jeito, um emprego 
para que eles não precisem mais desse seguro desemprego. E aqui não, aqui tem uns 
programas do Bolsa Família. Então, se acabasse com o Bolsa Família, ia ser uma revolta 
total. (E – C4, 8) 

 

 Esse dado corrobora os achados de Reis ao pesquisar a percepção da elite 

sobre a desigualdade que aponta que para esse segmento da população 

 

[...] exercer discriminação positiva para compensar segmentos 
sociais discriminados não constitui solução adequada ao combate 
da desigualdade. [ A elite expressa ] sua preferência pela igualdade 
de oportunidades e [criticam] políticas de cotas que, segundo eles, 
legitimam o princípio da desigualdade porque manipulam e 
distorcem oportunidades. (REIS, 2004, p.48) 

 

 Aliada à educação, deve estar, também o empenho de cada um para obter 

melhores resultados diante das oportunidades oferecidas, como explicam C1 e C2 

durante a entrevista. 

 

Os meus amigos têm condição total, mas fica com preguiça ou sem 
interesse. Aí, às vezes, acaba lá no futuro, vai fazer uma faculdade que 
não vai dar em nada e vai acabar não ganhando dinheiro. Às vezes 
teve a oportunidade de ter uma educação boa, só que não aproveitou 
isso, não teve consciência o bastante ...outro fator,...eu acho. (E – C1, 20) 

 

Tipo, as pessoas teriam, sei lá, seria pelo próprio mérito, sabe? Se todo 
mundo tivesse chances de disputar a mesma vaga, ganharia realmente 
o melhor e não quem teve os pais com dinheiro. Sei lá, eu acho que, aí, 
cada um também ia meio que buscar o seu próprio caminho. Sabe, 
inteligência assim? [...] Está bom, você pode nascer pobre e tal, mas 
para você crescer, tem que ser um negócio meio particular. (E – C2, 
12) 

 

 A educação é vista pelos jovens entrevistados como um investimento que 

trará dividendos futuros. Da mesma forma que os jovens que responderam ao 

questionário, percebem a qualificação profissional como um dos mecanismos de 

ascensão social. 

Você planta hoje para colher amanhã. Tem gente que gosta de solução 
imediata. Só que, querendo ou não, no meu modo de ver, a solução 
para a desigualdade social não seria... Não tem como resolver agora, 
não tem como resolver a desigualdade agora, não dá. Seria você 
pensar nesse projeto de investir em educação para que, no futuro, você 
tenha melhor formação para uma pessoa, formação acadêmica; você 
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tenha melhores oportunidades de emprego, aí, ela vai ter melhores 
condições de moradia para poder ter uma família. E para essa, também, 
poder dar melhores condições desde o início (E – A2, 35) 

 

  Por acreditarem no mérito pessoal, os jovens apostam na educação como 

uma forma de propiciar a cada indivíduo as chances para uma competição 

igualitária, transformando a sociedade brasileira em uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Porém, como alerta Charlot (1986) 

 

Definir a sociedade a partir do indivíduo é impedir que se reconheça o 
papel próprio das estruturas sociais e a especificidade das lutas sociais. Ë 
esquecer que, qualquer que seja sua boa vontade pessoal, o indivíduo se 
insere em estruturas, classes, grupos, instituições. (p.41) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________ 

 

No início deste relatório, anunciei alguns questionamentos que moveram a 

organização deste estudo: O que é desigualdade social para os jovens de elite? 

Como esses jovens percebem os mecanismos de ascensão social? Como esses 

jovens vivenciam a desigualdade social em seu cotidiano? Que relações esses 

jovens estabelecem entre desigualdade social e educação? 

Ao final deste relatório, pergunto-me: que respostas consegui para os meus 

questionamentos? 

Embora os jovens participantes desta pesquisa percebam o Brasil como um 

país de economia emergente, em franco desenvolvimento, não percebem que essa 

riqueza traz benefícios a toda a população. 

Para esses jovens, a desigualdade de renda é o elemento central que 

caracteriza a desigualdade social no país. 

Dessa forma, a dimensão mais visível da desigualdade é traduzida por esses 

jovens nas condições de vida da população, especialmente nas condições de 

moradia, que nos grandes centros urbanos se expressam por meio dos contrastes 

entre as favelas e os grandes condomínios de luxo, entre os bairros de periferia e os 

bairros ditos nobres. 

Como apontado por Pochmann et al (2005)  

 

Já não é novidade que as cidades brasileiras segregam 
violentamente ricos e pobres. Regiões ‘nobres’, com elevados níveis 
de renda, equipamentos sociais e segurança, convivem próximos – 
sem misturar-se – a áreas carentes em quase tudo. (p.149) 
 

Apesar da quantidade de renda ser um elemento chave para a compreensão 

da condição de vida diferenciada da população, pois a renda interfere diretamente 

em todas as dimensões da vida cotidiana, como bem apontam os jovens – moradia, 

acesso a uma boa educação, lazer, relações sociais, entre outras, esse elemento, 

por si só, não permite a compreensão da amplitude do fenômeno desigualdade 

social. 

Embora a explicação histórica e estrutural da desigualdade social apareça no 

discurso de alguns desses jovens sobre a causa desse fenômeno, este parece ser 
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compreendido mais como resultado da inação do governo e da competitividade e 

egoísmo das pessoas. 

Tanto os jovens que responderam ao questionário, quanto os jovens que 

participaram das entrevistas, apontam a desigualdade social como um fenômeno 

visível, porém, essa visibilidade cria a ilusão de que esse fenômeno seja conhecido 

em toda a sua extensão.  

Assim, quando você fala desigualdade social, acho que está ligado a isso [renda]. Eu nunca 
parei para pensar o outro lado, outro aspecto. Acho que aqui sempre falam isso. (E – C1, 5) 

Nunca parei para pensar. Porque você lê matéria e tal, mas acaba que você não pensa 
assim: “Ah, de onde...?” (E – C4, 8) 

 

Souza (2009) alerta para a opacidade desse fenômeno, ao mostrar que a 

percepção da desigualdade apenas pela ótica da “renda” ou da “produção” “esconde 

e torna invisível todos os fatores e precondições sociais, emocionais, morais e 

culturais que constituem a renda diferencial, confundindo, ao fim e ao cabo, causa e 

efeito.” (p18) 

Essa “cegueira”, como aponta o autor, impede-nos de perceber o que é o 

mais importante: a transferência de “valores imateriais” na reprodução das classes 

sociais e de seus privilégios no tempo. Dessa forma, impede-nos também de ver a 

“produção de indivíduos diferencialmente aparelhados para a competição social 

desde seu ‘nascimento’”. (SOUZA, 2009,p.22) 

Souza destaca alguns destes valores imateriais importantes para o indivíduo 

na sociedade moderna, que são passados de forma “invisível” e afetiva aos jovens 

das classes média e alta: a capacidade do cálculo; da previsão; do pensamento 

prospectivo. O autor ainda ressalta que “só pode calcular, planificar e ser ‘racional’ 

quem pode controlar o próprio corpo e suas pulsões e necessidades imediatas.” 

(SOUZA, 2009, p.415) 

A fala de C1 bem exemplificar essa questão, posta por Souza: 

 

Assim, eu fiz até o ano passado, mais ou menos, até a oitava série, eu 
sempre fiz balé e inglês. Na verdade, inglês, eu comecei na sétima série, 
mas eu sempre fiz balé. Só que, agora, esse ano, começou a ficar um 
pouco atribulado. Assim, muitas tarefas, agora tem que estudar mais. Aí, 
eu comecei a estudar de manhã e eu fico estudando durante a manhã e de 
tarde. Por exemplo, terça-feira e quinta-feira, eu faço inglês, quarta-feira eu 
tenho dobra até as 16 horas, e, nos outros dias eu estudo, faço as tarefas 
em casa. Porque não dá para deixar acumular. Se eu não rever a matéria 
todo dia, chega uma época que no estudo, na hora da prova, fica 
complicado. Mas eu deixei, abri mão de fazer muita coisa, porque parece 
que dá tempo, mas não dá. Ainda mais que eu faço parte da Pastoral do 
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Adolescente da Igreja XXX. Aí, também tem que ter reunião. Mas, por 
enquanto, eu estou me adaptando. (E – C1, 1) 
 

Apesar de alguns jovens esboçarem a percepção de que há uma diferença 

além da renda entre eles e os jovens de uma classe desfavorecida, a dimensão 

dessa diferença não é bem compreendida. 

Para os jovens entrevistados, a dimensão mais visível da desigualdade em 

seu cotidiano é a violência. Essa é a dimensão que provavelmente mais os 

mobilizam diante do fenômeno, como pode ser percebido nas falas de B2. 

 

Eu acho que assim, o maior problema para a classe média alta, é a 
opressão que a própria desigualdade gera nela mesma. Assim, se torna 
mais notório no caso da violência, mas eu acho que é quase um medo 
de sair em um mundo tão diferente do seu, com aquele choque que vai 
ter da classe média com o pobre. Então, você tem que se fechar a todo o 
momento, no seu mundo, para se proteger da desigualdade que existe. 
Você pode andar de carro blindado, fechado, com ar condicionado. (E 
– B2, 3) 

 

O conceito de desigualdade é um conceito relacional, ao se tentar conceituar 

a noção de desigualdade, conceitua-se, simultaneamente a noção de igualdade. 

Para os jovens participantes dessa pesquisa, igualdade é entendida como igualdade 

de oportunidades. E a educação é vista como a forma para se propiciar essa 

igualdade de oportunidades. 

Uma vez que mecanismo de ascensão social como escolarização, 

qualificação profissional e inteligência são percebidos por esses jovens como 

importantes, a escola seria a instituição ideal para se adquirir tais mecanismos. 

Encerro este relatório com um questionamento levantado a partir da fala dos 

jovens? 

Como a desigualdade tem sido debatida com esses jovens pela escola? 

Esse questionamento me remete a um pensamento de Souza (2009): 

 

[...] quando mudamos a forma como percebemos o mundo nós “já 
mudamos o mundo” sem perceber. “Pensar” de modo diferente o mundo já 
é “atuar” de modo distinto nele. O real aprendizado é “performático”, dado 
que redunda em outras formas de agir e de se comportar. (p.430) 

 

 

 



 167 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALMEIDA, Ana Maria Fonseca de. A escola dos dirigentes paulistas. 
Campinas, SP: [s.n.], 1999. Orientador: Letícia Bicalho Canêdo. Tese (doutorado) 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000184200> Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

2. ________. Da educação à formação das elites. Jornal da Unicamp, Campinas, 
11-17 nov. 2002. Entrevista. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2002/unihoje_ju198p
ag12.html> Acesso em: 19 de fevereiro de 2009. 

 

3. ________. Um colégio para a elite paulista. In: ALMEIDA, Ana Maria; 
NOGUEIRA, Maria Alice. (org.) A escolarização das elites: um panorama 
internacional da pesquisa. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

4. ALMEIDA, Ana Maria Fonseca de; NOGUEIRA, Maria Alice (orgs.). A 
escolarização das elites: um panorama internacional da pesquisa. 2ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

5. AGUIAR, Andrea Moura de Souza; NOGUEIRA, Maria Alice; RAMOS, Viviane 
Coelho Caldeira. Fronteiras desafiadas: a internacionalização das experiências 
escolares. Educação & Sociedade, Campinas, vol.29, n. 103, p. 355-376, 
maio/ago. 2008. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 19 
de fevereiro de 2009. 

 

6. AGUIAR, Wanda Maria Junqueira. A pesquisa em psicologia sócio histórica: 
contribuições para o debate metodológico. In: BOCK, A.M.B.; GONÇALVES, 
M.G.M. ; FURTADO, O.; AGUIAR, W.M.J.  Psicologia sócio-histórica: uma 
perspectiva crítica em psicologia. 4. ed., São Paulo: Cortez, 2009a. 

7. ________. Consciência e atividade: categorias fundamentais da psicologia sócio-
histórica. In: BOCK, A.M.B.; GONÇALVES, M.G.M. ; FURTADO, O.; AGUIAR, 
W.M.J.  Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia. 4. 
ed., São Paulo: Cortez, 2009b.  

8. ________. Reflexões sobre sentido e significado. In: BOCK, A.M.B.; 
GONÇALVES, M.G.M. (Orgs.). A dimensão subjetiva da realidade: uma leitura 
sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2009 

9. AGUIAR, Wanda Maria Junqueira; BOCK, Ana Mercês Bahia; OZELLA, Sergio. 
Orientação profissional com adoslecentes: um exemplo de prática na abordagem 
sócio-histórica. In: BOCK, A.M.B.; GONÇALVES, M.G.M. ; FURTADO, O.; 
AGUIAR, W.M.J.  Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em 
psicologia. 4. ed., São Paulo: Cortez, 2009 



 168 

 

10. AGUIAR, Wanda Maria Junqueira; OZELLA, Sergio. Núcleos de significação 
como instrumento para a apreensão da constituição dos sentidos. 
Psicologia Ciência e Profissão, jun. 2006, vol.26, no 2, p.222-245. Disponível em: 
<http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932006000200006&lng=es&nrm=iso> Acesso em: 01 de outubro de 2008. 

 

11. ________. Desmistificando a concepção de adolescência. Cadernos de 
Pesquisa, v. 38, n. 133, p. 97-125, jan./abr. 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v38n133/a05v38n133.pdf.  Acesso em: 28 de abril de 
2009. 

 

12. BARQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes 
Médica, 1998. 

 

13. BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A 
estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil. In HENRIQUES, 
Ricardo. Desigualdade e pobreza no Brasil. IPEA, Rio de Janeiro, 2000. 

 

14. ________. Pelo fim das décadas perdidas: educação e desenvolvimento 
sustentado no Brasil. IPEA, Rio de Janeiro, 2002.  

 

15. BITTENCOURT, Agueda Bernadete. Educação Escolar: um compromisso da 
família com a igreja. In: ALMEIDA, Ana Maria Fonseca de; NOGUEIRA, Maria 
Alice (orgs.). A escolarização das elites: um panorama internacional da 
pesquisa. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

16. BOCK, Ana Mercês Bahia. As Aventuras do Barão de Munchausen na 
Psicologia. São Paulo: Ed. Educ-Cortez-Fapesp, 1999. 

 

17. BOCK, Ana Mercês Bahia. A psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica 
em psicologia. In: BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, Maria da Graça 
Marchina; FURTADO, Odair (Orgs.). Psicologia Sócio-Histórica: uma 
perspectiva crítica em psicologia. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

18. BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, Maria da Graça Marchina. 
Subjetividade: o sujeito e a dimensão subjetiva dos fatos. In: GONZÁLEZ REY, 
Fernando (org.). Subjetividade, complexidade e pesquisa em psicologia. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 



 169 

 

19. BRANDÃO, Zaia. A produção das elites escolares: escolas, famílias e cultura. 
Caderno CRH, Salvador, v.20, n.49, p. 15-22, jan./abr. 2007. Disponível em: 
<http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=405> Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

20. ________. Os novos desafios do programa de pesquisas do SOCED. Boletim 
SOCED, Volume 6. 2008. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11894@1> Acesso em: 31 de 
agosto de 2009. 

 

21. BRANDÃO, Zaia; LELLIS, Isabel. Elites acadêmicas e escolarização dos filhos. 
Educação & Sociedade, Campinas, vol. 24, n. 83, p.509-526, agosto 2003. 
Disponível em: < http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 19 de fevereiro de 
2009. 

 

22. BRANDÃO, Zaia; MANDELERT, Diana; PAULA, Lucília de. A circularidade 
virtuosa: investigação sobre duas escolas no Rio de Janeiro. Cadernos de 
Pesquisa, v.35, n.126, p. 747-758, set./dez. 2005. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n126/a11n126.pdf > Acesso em: 19 de fevereiro 
de 2009. 

 

23. BRASIL. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. As desigualdades 
na escolarização no Brasil: relatório de observação n°°°° 3, de junho de 2009. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/observatoriodaequidade/> Acesso em: 26 
de junho de 2009. 

 

24. CANÊDO, Letícia Bicalho. Gestão familiar da escola e aprendizagem das 
habilidades para o ofício da política. In: ALMEIDA, Ana Maria; NOGUEIRA, Maria 
Alice. (org.) A escolarização das elites: um panorama internacional da 
pesquisa. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

25. CANTUÁRIA, Adriana Lech. A escola pública e a competência escolar: o 
caso do colégio Culto à Ciência de Campinas. Campinas, SP: [s.n.], 2000. 
Orientador: Ana Maria Fonseca de Almeida. Dissertação (mestrado) – 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000214675> Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

26. ________. Escola internacional, educação nacional: a gênese do espaço de 
escolas internacionais de São Paulo. Campinas, SP: [s.n.], 2005. Orientador: 
Ana Maria Fonseca de Almeida. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de 
Campinas, Faculdade de Educação. Disponível em: < 



 170 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000350876> Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

27. CARVALHO, Cynthia Paes de; CANEDO, Maria Luiza. Estilos de gestão em 
escolas de prestígio na cidade do Rio de Janeiro. Boletim SOCED. Volume 6. 
2008. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=11894@1> Acesso em: 31 de 
agosto de 2009. 

 

28. CATTANI, Antonio David; KIELING, Francisco dos Santos. A escolarização das 
classes abastadas. Sociologias [online]. 2007, n.18, pp. 170-187. ISSN 1517-
4522. Disponível em : 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
45222007000200009&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 19 de fevereiro de 2009. 

 

29. DAYRELL, Juarez Tarcísio & GOMES, Nilma Lino. A juventude no Brasil. Belo 
Horizonte, 2003. Disponível em: < http://www.fae.ufmg.br/objuventude/acervo.php>  
Acesso em: 28 de abril de 2009. 

 

30. FERNANDES, Cláudia Monteiro. Desigualdades de rendimento e educação no 
Brasil: alguns indicadores de diferenças regionais. ECONÔMICA, v.3, n.2, p. 
231-250, dezembro 2001. Disponível em: 
<http://www.uff.br/revistaeconomica/v3n2/5-claudiamonteiro.pdf> Acesso em: 10 
de outubro de 2008.  

 

31. GONÇALVES, Maria da Graça M. Psicologia Sócio-Histórica e Políticas 
Públicas: a dimensão subjetiva de fenômenos sociais - 2004. 197f. Tese 
(doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUCSP 

 

32. GONÇALVES FILHO, José Moura. Humilhação social: humilhação política. In: 
SOUZA, Beatriz de Paula (Org.). Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2007. 

 

33. GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. A violência: gênese, manipulação e 
ocultamento social. In: SPINK, Mary Jane; SPINK, Peter (Orgs.). Práticas 
cotidianas e a naturalização da desigualdade: uma semana de notícias nos 
jornais. São Paulo: Cortez, 2006.  

 

34. GRÜN, Roberto. Dinheiro no bolso, carrão e loja no shopping: estratégias 
educacionais de reprodução social em famílias de imigrantes armênios. In: 
ALMEIDA, Ana Maria; NOGUEIRA, Maria Alice. (org.) A escolarização das 
elites: um panorama internacional da pesquisa. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 
2003. 



 171 

 

35. HENRIQUES, Ricardo. Desnaturalizar a desigualdade e erradicar a pobreza no 
Brasil. In NOLETO, Marlova Jovchelovitch; WERTHEIN, Jorge (Orgs.). Pobreza e 
desigualdade social no Brasil: traçando caminhos para a inclusão social. 
UNESCO, Brasília, 2004. 

 

36. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese dos 
Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população 
brasileira. IBGE. Rio de Janeiro. 2008 

 

37. KAHHALE, E.M.S.P.; ROSA, E.Z. A construção de um saber crítico em 
psicologia. In: BOCK, A.M.B.; GONÇALVES, M.G.M. (Orgs.). A dimensão 
subjetiva da realidade: uma leitura sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2009 

 

38. LELIS, Isabel. O significado da experiência escolar para segmentos das camadas 
médias. Cadernos de Pesquisa. V. 35, n. 125, p. 137-160, maio/ago. 2005. 

 

39. LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A de. Pesquisa em Educação: Abordagens 
Qualitativas. São Paulo: E.P.U, 1986. 

 

40. LURIA, A.R. Curso de psicologia geral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1979. vol I  

 

41. MEDEIROS, Marcelo. Os ricos e a formulação de políticas de combate à 
desigualdade e à pobreza no Brasil. IPEA. 2003. Disponível em: < 
htpp://www.ipea.gov.br/pub/td/2003/td_0984.pdf > Acesso em 13/10/2008.  

 

42. _______. O que faz os ricos, ricos: o outro lado da desigualdade brasileira. 
Hucitec/Anpocs. São Paulo. 2005 

 

43. NOGUEIRA, Maria Alice. Estratégias de escolarização em famílias de 
empresários. In: ALMEIDA, Ana Maria; NOGUEIRA, Maria Alice. A 
escolarização das elites: um panorama internacional da pesquisa. 2ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. p.49-65. 

 

44. NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. Bourdieu & a 
Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 3. ed.,  2009.(Pensadores & Educação, 
v.4) 

 



 172 

45. OLIVEIRA, Cristiane Gomes. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és: 
a escolha da escola como estratégia de distinção. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 
2005. Orientador: Isabel Lelis. Dissertação (mestrado). Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Educação. Disponível em: < 
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=6069@1> Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

46. OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento - um processo 
sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1999. 

 

47. PERALVA, Angelina. O jovem como modelo cultural. Revista Brasileira de 
Educação, n° 5/6, 1997, PP. 15 – 24. 

 

48. PEROSA, Graziela Serroni. Três escolas para meninas. Campinas, SP: [s.n.], 
2005. Orientador: Letícia Bicalho Canedo. Tese (doutorado). Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000350856>  Acesso em: 19 de 
fevereiro de 2009. 

 

49. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório 
de desenvolvimento humano 2007/2008 (citar forma de acesso na internet) 

 

50. PINO, Al. A corrente sócio-histórica de Psicologia: fundamentos epistemológicos 
e perspectivas educacionais. In: Em aberto. Brasília, DF, v. 9, n. 48, p. 61-67, 
out./dez.1990  

 

51. PINO, Angel S. A psicologia concreta de Vigotski: implicações para a educação. 
In: Placco, V.M.N.S. (org.). Psicologia e Educação: revendo contribuições. São 
Paulo: Educ, 2002 

 

52. PINO, Angel. As Marcas do Humano: às origens da constituição cultural da 
criança na perspectiva de Lev S. Vigostki. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

53. REIS, Elisa Pereira. A desigualdade na visão das elites e do povo brasileiro. In: 
SCALON, Celi. (Org.). Imagens da Desigualdade. Editora UFMG, Belo 
Horizonte; IUPERJ/FAPERJ, Rio de Janeiro, 2004. 

 

54. SACRISTÁN, José Gimeno. O Aluno como Invenção. Artmed, Porto Alegre, 
2005. 



 173 

 

55. SPOSITO, Marília Pontes. Considerações em torno do conhecimento sobre 
juventude na área da educação. In: Juventude e escolarização (1980 – 1998). 
Brasília: MEC/INEP/Comped, 2002. Disponível em < 
http://www.inep.gov.br/publicações. > Acesso em : 28 de abril de 2009. 

 

56. SOUZA, Jessé. A gramática social da desigualdade brasileira. In SOUZA, Jessé. 
(org). A Invisibilidade da Desigualdade Brasileira. Editora UFMG, Belo 
Horizonte, 2006. 

 

57. VIGOTSKI, L.S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

 

58. VIGOTSKI, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 

 

59. XAVIER, Alice. Práticas de leituras das elites escolares. Boletim SOCED. 
Volume 6, 2008. Disponível em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-
rio.br/soced.php?strSecao=input > Acesso em: 31 de agosto de 2009. 

 

 



 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

__________________________________________________ 



 175 

APÊNDICE 1 

__________________________________________________ 

 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 

Eu, 

_____________________________________________________ , 

portador do RG n° _____________, tendo conhecimento dos objetivos da 

pesquisa “Desigualdade Social e Escolarização das Elites: uma análise da 

dimensão subjetiva”, autorizo a aplicação de questionários e a realização de 

entrevistas com alunos do ___ anos do Colégio ___________________, 

assim como a divulgação das informações coletadas por meio desses 

instrumentos/estratégias desde que esteja garantido o sigilo da fonte. Tenho 

conhecimento de que os alunos, ao responderem ao questionário, ou ao 

serem entrevistados, serão esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e 

sobre o direito de interromper a participação, em qualquer momento, sem 

que isto represente, para eles, qualquer prejuízo. Os alunos que mostrarem 

interesse em participar das entrevistas assinarão um termo de assentimento.  

 

Vitória, ___ de ____________ de 2010. 

 

 

Nome (cargo) 

 

_________________________________________ 

Rita de Cássia Mitleg Kulnig (Pesquisadora) 

 

_________________________________________________________ 

Prof° Dr° Antonio Carlos Caruso Ronca (Orientador) 
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APÊNDICE 2 

__________________________________________________ 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

1. Quebrar o “gelo” 

• Nome; idade; família; rotina em casa; lazer; rotina na escola 

• Por que se interessou em participar da pesquisa? O que o motivou? Responder ao 

questionário / Realizar a entrevista 

• Qual a repercussão da pesquisa entre os colegas? Comentaram? Que tipo de 

comentários? 

2. Desigualdade Social 

• Para você, o que é desigualdade social? 

• Como ela se expressa na sociedade? Como se expressa no seu cotidiano? 

• Em que ela te afeta? 

• Em sua opinião, quais as causas para essa desigualdade social? 

• Quais as conseqüências? 

• Quais as soluções? 

• Se você fosse realizar um documentário sobre a desigualdade social no Brasil, como 

seria o roteiro? Quais seriam os tópicos do seu documentário? Que cenas, imagens, 

episódios você selecionaria? 

• Como é abordado o tema da desigualdade social na sua escola? 

• Você conversa sobre esse tema? Com quem? Com que freqüência? 

• Você pensa sobre esse tema? O que? 

3. Educação e Desigualdade 

• Em sua opinião, qual a relação entre educação e desigualdade social? 

• A educação ajuda a gerar a desigualdade? Superar? Perpetuar? 

4. Conversar sobre tópicos do questionário 
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APÊNDICE 3 

__________________________________________________ 

TERMO DE ASSENTIMENTO (Frente) 

 

1ª Momento – Conversar com o aluno: Apresentar-me, explicar os objetivos e 

procedimentos da pesquisa 

 

Meu nome é Rita de Cássia Mitleg Kulnig, sou aluna do curso de pós-graduação em 

Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade de São Paulo-PUC/SP. Nosso 

objetivo nessa entrevista/conversa com os alunos é conhecer os sentidos atribuídos, pelos 

jovens, à desigualdade social e ao papel da escola nesse processo.  

Você só vai participar desta pesquisa se você quiser, caso você não queira não iremos 

realizar a entrevista com você. Mesmo que você decida participar, em qualquer momento você 

pode desistir.  

Nós pedimos autorização à Direção da escola para conversar com você e pedir sua 

autorização para realização dessa entrevista. A Direção concordou com a realização dessa 

pesquisa/entrevista. Mas você é quem decide se irá participar, ou não, independentemente da 

Direção ter concordado.  

Você pode discutir qualquer coisa/tópico desta entrevista com seus pais, amigos ou 

com qualquer um com quem você se sentir a vontade de conversar. Você pode decidir se quer 

participar ou não depois de ter conversado sobre a pesquisa com alguém que você queira, 

portanto,  não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras ditas por mim 

durante a entrevista que não entenda ou coisas que você queira que eu explique mais 

detalhadamente porque você ficou mais interessado ou preocupado. Por favor, peça que eu 

pare a qualquer momento e eu explicarei.   

Se você consentir em ser entrevistado, eu gravarei a nossa conversa, pois, desta 

maneira, terei certeza de que não me esquecerei das coisas que você irá me falar.  

 

2ª PARTE – Solicitar ao aluno que assine o termo de assentimento, depois de ter 

explicado todo o processo da pesquisa a ele, e preencha o quadro com as disponibilidades 

para a realização das entrevistas, e-mail e telefone para contato. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO (Verso) 
 

Eu, _________________________________________________, entendi que a 
pesquisa a ser realizada por Rita de Cássia Mitleg Kulnig, aluna do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, intitulada “Desigualdade Social e Escolarização das Elites: uma análise da Dimensão 
Subjetiva”, tem como objetivo identificar os sentidos e significados que os jovens, pertencentes 
a uma classe economicamente favorecida e que estão cursando o Ensino Médio  em escolas 
reconhecidas pela comunidade pelo seu padrão de excelência escolar, atribuem à 
desigualdade social e ao papel da escola nesse processo. Portanto, eu serei entrevistado e, 
nessa entrevista, responderei perguntas sobre os meus sentimentos, impressões e opiniões a 
respeito da sociedade brasileira, da desigualdade social e do papel da escola na produção, 
manutenção ou superação dessa desigualdade. Entendi, também, que, mesmo a entrevista 
sendo gravada, a minha identidade será preservada, não sendo divulgados o meu nome ou 
dados que venham facilitar a minha identificação.  Dessa forma, concordo com a realização da 
entrevista. 

 
Vitória, ___ de ______ de 2010. 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Entrevistado(a) 

 
 
_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor(a) da escola 
 
 
____________________________________________________________________ 

Rita de Cássia Mitleg Kulnig (Pesquisadora) 
 

 

Contatos do entrevistado: 

• E-mail –  

• Telefone –  

Disponibilidade para realização da entrevista – marcar dia e horário 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

MANHÃ        

TARDE        

NOITE        

 

Local da entrevista –  
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APÊNDICE 4 

__________________________________________________ 

Caro aluno (a), 

Este questionário faz parte de uma pesquisa intitulada Educação e desigualdade social: um 

estudo com jovens da elite, que está sendo realizada no programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUCSP. 

O objetivo dessa pesquisa é identificar os sentidos atribuídos pelos jovens pertencentes às 

camadas economicamente favorecidas, que frequentam escolas reconhecidas pela 

comunidade por seu padrão de excelência escolar, à desigualdade social e ao peso que a 

educação tem nesse processo. 

Ao concordar em participar dessa pesquisa, respondendo às questões abaixo, você contribuirá 

para que os resultados dessa pesquisa sejam mais confiáveis e seguros. 

Como o objetivo da pesquisa é identificar os sentidos atribuídos pelos jovens à desigualdade 

social e ao peso que a educação tem nesse processo, não existem, portanto, respostas certas 

ou erradas. Responda da maneira como sentir 

Por favor, justifique suas opções. Para isso, utilize o espaço reservado abaixo de cada 

questão. Se o espaço for insuficiente, favor utilizar o verso da folha, não se esquecendo de 

anotar o número da questão. 

O tempo médio gasto para responder esse questionário é de cerca de 30 minutos. 

Nas últimas folhas, favor preencher os dados solicitados, não sendo necessário assinar o 

questionário. Só assine o mesmo caso tenha interesse em participar da segunda etapa dessa 

pesquisa, que será constituída de entrevistas. 

Estarei à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre a pesquisa. 

Atenciosamente, 

Rita de Cássia Mitleg Kulnig  
(rdecassia@hotmail.com) 
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Favor assinalar a opção que mais corresponde à sua opinião e justificá-la no 

espaço abaixo de cada questão. 

 
1. O Brasil é um país com elevado nível de desigualdade social. 

a. Concordo totalmente. 
b. Concordo em parte. 
c. Não concordo, nem discordo. 
d. Discordo em parte. 
e. Discordo totalmente 

Justificativa: 

 

 

 

2. O Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres. 
a. Concordo totalmente. 
b. Concordo em parte. 
c. Não concordo, nem discordo. 
d. Discordo em parte. 
e. Discordo totalmente 

Justificativa: 

 

 

3. Em sua opinião, quanto você acha que deveria receber cada profissional 
abaixo? 

a. Advogado – R$ _______________ 
b. Diretor de empresa – R$ ____________ 
c. Empresário – R$ ___________________ 
d. Juiz – R$ ____________ 
e. Médico – R$_____________ 
f. Ministro – R$_______________ 
g. Operário não qualificado – R$__________ 
h. Operário qualificado – R$____________ 
i. Vendedor – R$__________ 
j. Professor R$_____________ 

Justificativa 
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4. Os diagramas abaixo representam a distribuição da população em relação à 
distribuição de renda. Considere que quanto mais alta a camada, maior o rendimento.  
Qual o tipo de sociedade, entre os cinco diagramas apresentados abaixo, você acha 
que descreve o Brasil hoje em relação à distribuição de renda da população? 

a.  
         X X X          

          X           

          X           

          X           

          X           

          X           

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
                    

 

b.  
         X           

        X X X          

       X X X X X         

      X X X X X X X        

     X X X X X X X X X       

    X X X X X X X X X X X      

   X X X X X X X X X X X X X     

 

c.  
          X          

         X X X         

        X X X X X        

       X X X X X X X       

      X X X X X X X X X      

     X X X X X X X X X X      

       X X X X X X        

 

d.  
          X          

         X X X         

       X X X X X X X       

    X X X X X X X X X X X X     

       X X X X X X X       

         X X X         

          X          

 

e.  
       X X X X X X X       

     X X X X X X X X X X X     

      X X X X X X X X X      

       X X X X X X X       

        X X X X X        

         X X X         

          X          

Justifique: 
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5. Qual o tipo de sociedade, entre os cinco diagramas apresentados 
abaixo, você gostaria que representasse o Brasil hoje em relação à 
distribuição de renda da população? 

a.  

         X X X          

          X           

          X           

          X           

          X           

          X           

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
                    

 

c.  
         X           

        X X X          

       X X X X X         

      X X X X X X X        

     X X X X X X X X X       

    X X X X X X X X X X X      

   X X X X X X X X X X X X X     

 

f.  
          X          

         X X X         

        X X X X X        

       X X X X X X X       

      X X X X X X X X X      

     X X X X X X X X X X      

       X X X X X X        

 

g.  
          X          

         X X X         

       X X X X X X X       

    X X X X X X X X X X X X     

       X X X X X X X       

         X X X         

          X          

 

h.  
       X X X X X X X       

     X X X X X X X X X X X     

      X X X X X X X X X      

       X X X X X X X       

        X X X X X        

         X X X         

          X          

Justifique: 
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6. Escola para todos é a solução para os problemas de desigualdade social 

no Brasil. 
f. Concordo totalmente. 
g. Concordo em parte. 
h. Não concordo, nem discordo. 
i. Discordo em parte. 
j. Discordo totalmente 

Justificativa: 

 
 
 
 
 
 

7. No Brasil, as pessoas são recompensadas pelos anos de escolarização 
que possuem. 

k. Concordo totalmente. 
l. Concordo em parte. 
m. Não concordo, nem discordo. 
n. Discordo em parte. 
o. Discordo totalmente 

Justificativa: 
 
 
 
 
 
 
 

8. No Brasil, as pessoas são recompensadas pelo seu esforço. 
p. Concordo totalmente. 
q. Concordo em parte. 
r. Não concordo, nem discordo. 
s. Discordo em parte. 
t. Discordo totalmente 

Justificativa: 
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9. No Brasil, as pessoas são recompensadas pela sua inteligência e pelas 
suas qualificações profissionais. 

u. Concordo totalmente. 
v. Concordo em parte. 
w. Não concordo, nem discordo. 
x. Discordo em parte. 
y. Discordo totalmente 

Justificativa:  

 

 

10. No Brasil, qual a importância de pertencer a uma família rica para subir 
na vida? 

a. Essencial 
b. Muito importante 
c. Importante 
d. Pouco importante 
e. Nada importante 

Justificativa: 

 

 

 

11. No Brasil, qual a importância de conhecer pessoas “bem colocadas” 
para subir na vida? 

a. Essencial 
b. Muito importante 
c. Importante 
d. Pouco importante 
e. Nada importante 

Justificativa: 
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IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: ________________ Idade: _____________ Série: _______________ 

Bairro onde mora: ____________________________________________________ 

Mora em: Casa (  )   Apartamento (  )        Área construída: _____ m² 

Indique a quantidade de empregados domésticos que atendem à sua família: 

(  ) cozinheira (  ) arrumadeira (  ) faxineira  (  ) motorista  

(  ) babá  (  ) outros ___________ 

Onde você costuma passar suas férias escolares? ______________________________ 

Já viajou ao exterior? ________ Para onde? ____________________________ 

Motivo da viagem: ___________________________________________________ 

 

Preencha o quadro abaixo com a idade que você iniciou e terminou cada segmento da 

escolarização básica e com o nome da instituição onde cursou esse segmento. 

SEGMENTO 
IDADE 

INÍCIO/TÉRMINO 
ESCOLA ONDE ESTUDOU 

EDUCAÇÃO INFANTIL   

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

  

ENSINO MÉDIO   

 

Já repetiu alguma série? _______  Qual série? ____ Motivo: ____________________  

Quem paga sua escola? ______________________________________________ 

Pretende continuar os estudos após o EM? ___________ Que curso pretende 

fazer?______________________ Onde? _________________________ 

 

Complete a tabela abaixo com o último grau de escolarização de seus pais e o nome da 

instituição onde cursaram. 

 ESCOLARIZAÇÃO INSTITUIÇÃO 

PAI   

MÃE   

 

Profissão / Ocupação do pai:  _________________________________________ 

Profissão / Ocupação da mãe: ________________________________________ 

 
Gostaria de participar das outras etapas da pesquisa? SIM (  )    NÃO (  ) 

Caso tenha assinalado SIM, favor identificar-se abaixo: 

NOME 

COMPLETO:______________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 

__________________________________________________ 

 

QUESTÃO 1 → O BRASIL É UM PAÍS COM ELEVADO NÍVEL DE 

DESIGUALDADE SOCIAL 

 

 

 

335 JUSTIFICATIVAS 

332 - CONCORDO TOTALMENTE / CONCORDO EM PARTE → 99,1% 

3 - DISCORDO TOTALMENTE / DISCORDO EM PARTE → 0,89% 

 

Frequência com que os indicadores aparecem nas justificativas 

INDICADORES Citações % 

1 - Distribuição de renda e bens 168 50,6 

2 - Visibilidade 99 29,8 

3 - Contrastes 88 26,5 

4 - Presença no cotidiano 44 13,2 

5 - Diferenças de condições de vida da população 32 9,6 

6 - Diminuição 17 5,1 

7 - Relativização 15 4,5 

10 - Culpabiliidade do governo 10 2,7 

9 - Existência apesar de um crescimento econômico 8 3,0 

8 - Sistema de produção capitalista 6 1,8 

11 - Acomodação 4 1,2 

14 - Violência 4 1,2 

12 -  Ignorada  3 0,9 

13 -  Dominação  2 0,6 
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Nº DE 

ORDEM 

ALUNO 

CONCORDO TOTALMENTE / CONCORDO EM PARTE 

PRÉ-INDICADORES (negritados) 

INDICADORES 

1.  3 A3 

Há no Brasil muitas pessoas que vivem na miséria, e isso é a maior 

parte do Brasil, a menor parte deste país vivem em ótimas 

condições econômicas. 

Distribuição de renda e bens 

2.  5 A3 

A desigualdade social é visível, principalmente nas maiores cidades. 

Enquanto em um local há prédios luxuosos, com carros 

internacionais, há no mesmo local pessoas que tem o mínimo para 

sobreviver, e é difícil de se pensar em um local que não aja 

desigualdade social. 

Visibilidade 

Contrastes 

Diferenças de condições de vida da 

população 

 

3.  6 A3 

Podemos ver o alto nível de desigualdade social ao entrarmos nos 

bairros menos favorecidos de Vitória, além de conhecermos a 

realidade da maioria do povo que vive no sertão nordestino. 

Visibilidade 

4.  7 A3 

Há projetos e realizações que ajudam a diminuir a desigualdade 

social. 
Diminuição 

5.  8 A3 

Ao mesmo tempo em que há pessoas entre os mais ricos do 

mundo, há pessoas abaixo da linha da pobreza, sendo estas a 

maioria. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

 

6.  10 A3 Dependendo da região do pais.  

7.  11 A3 

Ao mesmo tempo que eu vou para casa ter uma boa refeição 

assisitir TV e dormir numa cama muitas pessoas dormem nas 

ruas. Porém a nossa situação é melhor que muitos outros países. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Relativização 

8.  12 A3 

No Brasil grande parte da população é pobre e pouco é rico, ou 

seja, grande parte do poder aquizitivo do país está nas mãos de 

poucos. 

Distribuição de renda e bens 

9.  13 A3 

Concordo, mas deve-se lembrar do elevado nível de acomodação 

social neste país. 
Acomodação 

10.  14 A3 

O Brasil é um país marcado pelo elevado nível de desigualdade de 

renda, enquanto uns ganham muito, outra grande parte da 

população é muito pobre, muitas vezes nãos possuindo o que 

comer. 

Distribuição de renda e bens 

Contrastes 

11.  15 A3 

A desigualdade social no Brasil é visivelmente notável, o Rio de 

Janeiro é um grande exemplo deste fenômeno, edifícios de luxo e 

favelas cara-a-cara mostram essa realidade. 

Visibilidade 

12.  16 A3 

Há uma mínima parte da população brasileira com a maior parte 

da renda do nosso país. 
Distribuição de renda e bens 

13.  17 A3 

O abismo social é explícito, um exemplo notavel é o contraste entre 

as favelas e os edifícios elitizados fazendo vizinhança no Rio de 

Janeiro. 

Visibilidade 

14.  18 A3 

O Brasil possui um elevado indice de desigualdade social pela má 

distribuição de renda. 
Distribuição de renda e bens 

15.  19 A3 

O Brasil ocupa o ranking de países com maiores índices de 

desigualdades sociais e pobreza. Basta abrir a janela de seu quarto e 

perceber que as cidades são ocupadas, sobretudo com habitações 

precárias, popularmente conhecidas como favelas. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

16.  20 A3 

É visível a desigualdade no Brasil, onde a maior parte do PIB 

nacional está concentrada na mão de uma minoria da população. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

17.  22 A3 

A diferença entre as classes sociais quanto ao nível econômico é 

grande, tanto que é visível a separação da sociedade. Enquanto 

muitos não tem nada, poucos tem tudo. O Brasil, por sua 

dimensão territorial, é bastante desigual em relação a sociedade, 

uma vez que é timocrata, comprovando a divisão de classes, ainda 

mais por ser capitalista. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Sistema de produção capitalista 

Contraste 

18.  23 A3 

Existe, hoje, no Brasil, uma consequência do nosso passado 

histórico. A sociedade está, de certo modo, hierarquizada, onde os 

poucos economicamente favorecidos detêm o poder sobre a 

maioria desfavorecida. 

Distribuição de renda e bens 

Dominação 

 

19.  24 A3 

Constantemente são realizadas pesquisas que comprovam que o 

Brasil tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. 
 

20.  25 A3 País emergente, dando prioridade aos mais favorecidos.  

21.  26 A3 

Pois é um país onde muitos ganham muito pouco e poucos 

ganham muito. 
 

22.  27 A3 

A desigualdade social é visível no Brasil, observada, 

principalmente, pelo elevado número de favelas existentes tanto 

em capitais como nas demais cidades e a predominância do poder 

de poucos que retém a maior parte do lucro produzido pelo país. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 
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23.  28 A3 

País emergente, 8a economia mundial, política social não ou mal 

aplicada. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

24.  29 A3 

O Brasil é um país se sofre bastante com a concentração de renda, 

na qual os ricos se tornam mais ricos e os pobres ficam cada vez 

mais pobres. 

Distribuição de renda e bens 

25.  70 A3 

concordo em parte, porque se compararmos o Brasil com a África 

podemos perceber que este país tem uma maior nível de 

desigualdade social. 

Relativização 

26.  30 A2 

A menor parte do país dispõe de benefícios essenciais para 

sobrevivência como: moradia, educação, saúde e saneamento 

básico 

Diferenças de condições de vida da 

população 

27.  32 A2 

Desigualdade social não deve ser considerado apenas 

economicamente, e sim também na mente das pessoas. 
Distribuição de renda e bens 

28.  34 A2 

Infelizmente, a desigualdade social é uma fato presente na 

realidade do brasileiro, como pode-se observar no Rio de Janeiro: 

há diversos bairros nobres e a favela da rocinha. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Contraste 

29.  35 A2 

Há pessoas que possuem muito enquanto há muitos que 

trabalham entretanto não tem privilégios sociais. 

Contraste 

Diferenças de condições de vida da 

população 

30.  36 A2 

Concordo em parte, pois mesmo existindo um alto nível de 

desigualdade, as pessoas menos favorecidas nem sempre 

procuram por seus direitos ou por oportunidades. 

Acomodação 

31.  37 A2 

O Brasil é um país onde a desigualdade social está presente de 

maneira muito nítida. Onde prédios luxuosos se localizam ao 

lado de favelas e pessoas pedem esmolas e passam fome em frente 

a restaurantes e hotéis luxuosos. Eu vejo a desigualdade como um 

dos maiores problemas que afetam o nosso país. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Diferenças de condições de vida da 

população 

32.  39 A2 

É possível verificar em nosso país que poucas pessoas tem boa 

parte do dinheiro, enquanto a maior parte do país passa fome. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

33.  40 A2 

Há uma má distribuição de renda, sendo que há muitas pessoas 

que vivem em condições desumanas. 
Distribuição de renda e bens 

34.  41 A2 Não é um elevado nível, mas considerável Relativização 

35.  42 A2 

Sim, concordo, pois no Brasil há um elevado nível de pessoas de 

classes baixa, há também um elevado nível de pessoas de classe 

média e classe alta também. Portanto o Brasil é um país com 

elevado índice de desigualdade. 

 

36.  43 A2 

Há hoje no país uma divisão hierarquizada da sociedade e poder 

aquisitivo entre as populações. Consequência disso, têm-se muitos 

habitantes concentrando pouca renda, e poucos habitantes com 

muita renda. 

Distribuição de renda e bens 

Dominação 

37.  44 A2 

O Brasil possui poucas pessoas com muito dinheiro e vivendo em 

ótimas condições de vida enquanto muitos possuem pouco 

dinheiro e vivem em condições precárias. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

38.  45 A2 

Há grande desigualdade, porém ela não atinge a maioria da 

população. 
Relativização 

39.  47 A2 

O Brasil possui várias pessoas que não possuem saneamento 

básico, não tem acesso as escolas e hospitais, não tem lar, o 

salário não é suficiente para a família. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

40.  48 A2 

Em qualquer estado do Brasil é possível se deparar com 

desigualdade social, e a diferença na distribuição de renda é 

muito acentuada, mesmo entre estados. Um exemplo é a 

favelização nas grandes cidades, convivendo com bairros 

elitizados e a miséria em que parte da população nordestina 

vive. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

41.  49 A2 

Concordo, pois o poder aquisitivo é muito mal distribuído, 

poucos são aqueles que conseguem sobreviver bem, ou seja, 

realizar passeios, pagar contas, sustentar a família, etc, dentro 

do salário que recebem. 

Distribuição de renda e bens 

42.  50 A2 

O Brasil é um país que, em minha opinião não possui uma boa 

infraestrutura quanto a desigualdade social, podemos perceber 

isso observando as inúmeras favelas que o Brasil possui, sistema 

de cotas, que ao meu ver é apenas um modo dos governates 

tentarem "melhorar" o ensino. 

Visibilidade 

Culpabilidade do governo 

Pobreza 

43.  51 A2 

Há um enorme contraste no Brasil, existe um Brasil belo e bonito, 

assim como um Brasil do crime e das drogas. 

Contraste 

Violência 
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44.  52 A2 

Existirem muitas pessoas muito ricas, e muitas pessoas muito 

pobres. 
Distribuição de renda e bens 

45.  53 A2 

Minha opinião diante do que estudei e do que vejo constantemente 

em notícias e pesquisas. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

46.  57 A2 

Se compararmos com outros países, o nível de desigualdade 

social é bastante elevado, não é o maior do mundo, porém mesmo 

assim é bastante elevado. 

Relativização 

47.  58 A2 

Devido ao diverso número de classes sociais, com realidades 

cada vez mais distintas e distantes umas das outras. 
 

48.  60 A2 

No Brasil, há várias pessoas muito ricas, outras, morando na 

rua. 
Distribuição de renda e bens 

49.  61 A2 

Basta observar a pobreza e miséria que vivem pessoas em certos 

bairros e a fartura e abundância de dinheiro e o conforto que ele 

proporciona que vivem outras pessoas. A renda não é distribuída 

igualmente, pelo contrário. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

50.  62 A2 

A maior parte da renda do país está concentrada com a menor 

parte da população 
Distribuição de renda e bens 

51.  63 A2 

Porque a renda da população é má distribuída dessa forma a 

desigualdade torna-se visível entre a população 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

52.  65 A2 

Grande parte da população brasileira é pobre, mas a grande 

maioria não vive na miséria. A desigualdade social é grande, ainda 

há muito o que melhorar, porem ao longo dos anos foram 

obtidas significativas melhoras. 

Distribuição de renda e bens 

Diminuição 

Relativização 

53.  66 A2 

O Brasil é um país onde uma parte da população pertence a classe 

média ou a uma classe alta, no entanto, a maioria da população 

pertence a uma classe desfavorecida. 

 

54.  67 A2 

No Brasil, enquanto uns passam fome outros desperdiçam 

comida, enquanto uns moram em pequenas casas em favelas 

outros moram em mansões à beira mar. Digo isso pois é o que 

vejo todos os dias na cidade onde vivo. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Contraste 

55.  68 A2 

Concordo pois no Brasil, enquanto há pessoas com muito 

dinheiro, existem muito mais pessoas necessitando do básico. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

56.  69 A2 

Enquanto uma minoria possui otima qualidade de vida, uma 

maioria passa fome, problemas de saude e possui baixa ou 

nenhuma escolaridade, junto a uma pequena renda (quando 

possui isso) 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

57.  1 B3 

Há muitas pessoas no Brasil vivendo com muito pouco enquanto 

há brasileiros que estão entre os mais ricos do mundo. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

58.  2 B3 

O cotidiano urbano é um lugar onde se pode ver todos ou vários 

tipos de classes sociais, as favelas são consequencia de uma má 

distribuição de renda, a fome no Brasil é uma consequencia 

desse fator (elevado nível de desigualdade) 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

59.  3 B3 

Conocordo em parte, pois a desigualdade social é visível, na má 

distribuição de renda, na área da educação também, pois muitos 

estudam em escolas de bom ensino, porém, muitos também 

estudam em escolas com um ensino ruim. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

60.  5 B3 

Apesar do Brasil ser uma país "rico", sua distribuição dessa 

riqueza é desigual 
Distribuição de renda e bens 

61.  6 B3 

Como qualquer espaço em que convive diferentes etnias, povos, 

famílias, sempre averá uma desigualdade, e isto torna cada um 

o que é, se uma pessoas ganha bem e torra tudo, caso seja 

despedido ela cairá de classe, há sim uma grande disparidade mais 

caminha cada vez mais para uma menor e sempre haverá uma 

desigualdade pois somos capitalistas, é parte da lógica, implica 

na desigualdade, então não é o Brasil, mas o mundo e o Brasil 

reflete apenas. 

Presença no cotidiano 

Diminuição 

Sistema de produção capitalista 

62.  7 B3 

o Brasil é de fato um país com uma desigualdade social visível. Em 

cidades grandes, por exemplo, isso pode ser visto como um 

contraste, onde se tem as favelas. Porém, apesar disso, a pobreza 

no Brasil não é tanta comparada a países mais pobres. O Brasil, 

portanto, está dividido em uma parte " rica"  e outra " pobre" . 

Visibilidade 

Contraste 

Relativizada 

Pobreza 

63.  8 B3 

Brasil é um país que possui uma grande parte de sua população 

nas camadas mais miseráveis da sociedade. Algumas cidades 

brasileiras só não perdem para cidades africanas quando o 

assunto é desigualdade. 

Distribuição de renda e bens 
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64.  9 B3 

O Brasil é um país com nível de desigualdade social grande, mas 

isso não é tão elevado. Pode-se ver claramente em todo o país 

que a desigualdade social está presente, nas cidades existem 

bairros pobres e ricos e pessoas dormindo na rua. Tudo isso 

deve-se a grande discrepância entre os salários das pessoas. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

65.  10 B3 

Pois conseguimos ver claramente aonde vivem as pessoas de 

baixa classe social e da alta. 
Visibilidade 

66.  11 B3 

A História do Brasil, desde as colônia até a atualidade, revela a 

grande riqueza que o Brasil possui e a pobreza pela qual passa a 

sua população. Tal fato deve-se a histórica concentração da 

riqueza e dos meios de produção, do controle de impostos por 

outras nações que extrairam muitas riquezas do país. Além 

disso, o governo controlado pela elite não toma atitudes 

necessárias /suficientes para reduzir a desigualdade. 

Distribuição de renda e bens 

Culpabilidade do governo 

67.  12 B3 

O Brasil sofre com esse problema, muitas pessoas tem quase 

nada enquanto poucas tem muito. A desigualdade social é um 

dos pricipais problemas desse país. 

Contraste 

68.  13 B3 

O brasil possui um nível elevado de desigualdade social. Pois tem a 

sua renda concentrada na mão de poucos, refletindo uma má 

distribuição e gerando uma disparidade na sociedade. 

Distribuição de renda e bens 

69.  14 B3 

Concordo em parte porque o Brasil é um país emergente que tem 

um PIB alto, no entanto, esse dado não garante um bom IDH, 

como é o caso do Brasil que tem capital mas é mal distribuído. 

Não concordo totalmente porque o IDH depende  da área do 

Brasil analisada. Tem áreas brasileiras chamadas de 1o Brasil 

porque tem IDH igual ou maior que 0,8; 2o Brasil (IDH entre 

0,7 e 0,799...) e o 3o Brasil (IDH menor que 0,7). 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

 

70.  15 B3 

Pois sabemos e vemos que a maioria das pessoas não tem acesso 

a educação, muitos não sabem ler e escrever, fora a situação 

precária em que vivem. 

Visibilidade 

71.  1 C3 

É nítido a divergência de classes e o contraste entre pobres e 

ricos no Brasil. A maioria com tão pouco e a minoria com muito 

poder aquisitivo. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

72.  2 C3 

A maior parcela de toda a renda do país está concentrada nas 

mãos de poucos 
Distribuição de renda e bens 

73.  3 C3 

Ainda que o Brasil esteja passando por um grande crescimento 

econômico (estando, inclusive, entre os países do G20 financeiro), 

sofre com o problema da concentração de renda. Uma minoria 

privilegiada detém a maior parte das riquezas do país. Ou seja, o 

maior país da América latina apresenta um elevado nível de 

desigualdade social. 

Distribuição de renda e bens 

74.  4 C3 

Vemos isso diariamente, é uma visão contraditória, ao lado de 

boas casas há morros, favelas... Também no trânsito pessoas na 

rua. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

75.  6 C3 

O país apresenta desigualdade social, mas comparando o Brasil a 

países da Africa sub-sarina passo a concordar em parte com a 

afirmação. 

Relativização 

76.  7 C3 

O Brasil tem um dos maiores PIBs e muitas favelas. Como quem 

mora na favela tem pouco dinheiro, há pessoas com grande 

quantidade de dinheiro. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

77.  8 C3 

Isso é visto ao caminhar pela cidade, onde alguns dirigem em 

carros extremamente luxuosos e outros dormem no chão. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contrastte 

78.  9 C3 O Brasil é um dos paises de maior taxa de desigualdade  

79.  11 C3 

O contraste entre as diferentes classes sociais é muito grande. É 

possível notar claramente a desigualdade social em qualquer 

lugar do país, até mesmo as cidades com maior concentração de 

renda como o Rio de Janeiro, onde o número de favelas é 

absurdo. 

Visibilidade 

Contraste 

80.  12 C3 

Faço parte da pequena parte elitizada da sociedade, a maioria 

da população brasileira não tem boas condições financeiras. 
Distribuição de renda e bens 

81.  13 C3 

a distribuição de renda desigual favorece a desigualdade entre as 

classes; o que é constante no Brasil 
Distribuição de renda e bens 

82.  14 C3 

A diferença entre a renda dos 10% mais pobres põe o país entre 

os 10 mais desiguais do mundo. 
Distribuição de renda e bens 
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83.  15 C3 Apesar do elevado PIB, a renda se concentra na mão da minoria. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

84.  16 C3 

É um fato comprovado em pesquias. Assim como existem pessoas 

que vivem em situações miseráveis, com menos de 1 real por dia, 

existem pessoas que não sabem onde gastar o dinheiro que têm. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

85.  17 C3 

Não há muito o que justificar. É evidente tal desigualdade, estando 

sempre próxima ao local onde você se encontra. Sejam nas ruas, 

bairros, cidades, TV, a pobreza e a riqueza estão convivendo 

lado a lado o tempo todo e pior, já é imperceptível aos olhos de 

muitos, como por exemplo nos sinais de trânsito. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

Ignorada 

86.  18 C3 IDH  

87.  19 C3 

As pessoas que se encontram nas classes altas detém a maior parte 

da renda do Brasil, enquanto os de classes baixas não possuem 

quase nada! 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

88.  20 C3 

O país tem uma grande concentração de renda na mão de uns e 

ao mesmo tempo uma miséria muito grande. 
Distribuição de renda e bens 

89.  21 C3 

Não é preciso ir longe de onde moro para encontrar pessoas de 

"classes" econômicas desfavorecidas em relação a minha 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

90.  22 C3 

Podemos notar esse fato olhando para as grandes cidades, onde 

pessoas em condições sub-humanas vivem ao lado de pessoas que 

vivem no luxo 

Visibilidade 

Contraste 

Diferenças de condições de vida da 

população 

91.  24 C3 

Falta de políticas públicas para reduzir esse fato. Um exemplo é o 

descaso com a educação pública. 
Culpabilidade do governo 

92.  26 C3 

É só analisar o caso da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou a 

de Higienópolis, em São Paulo, ambas localizadas nos bairros 

mais ricos das cidades. É a prova de que a classe A e a classe E 

estão lado a lado, sendo que não desfrutam dos mesmos 

benefícios 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Presena no cotidiano 

Contraste 

 

93.  27 C3 

O contigente de pessoas que vivem na miséria é a maior parcela 

representativa brasileira 
Distribuição de renda e bens 

94.  29 C3 

A diferença nas classes sociais é muito aparente. A população 

brasileira tem extremos, pobres e ricos. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

95.  33 C3 

Os indicadores socioeconômicos apontam para esse fato(éramos 

um dos países mais desiguais do mundo até a última pesquisa), e 

alem do mais, essa realidade é perceptível ao olhar dentro da 

sociedade. Enquanto milhões passam fome, alguns nadam em 

dinheiro. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

96.  36 C3 Diferença contrastante no IDH de diferentes classes.  

97.  40 C3 Poucos cidadãos detem muito dinheiro no Brasil Distribuição de renda e bens 

98.  42 C3 

pois o nível não é tão elevado, uma vez que com o 

desenvolvimento da economia brasileira, a classe média está 

aumentando, reduzindo a desigualdade 

Distribuição de renda e bens 

Diminuição 

99.  43 C3 

Ao viajar por diversas partes do país não notei muitas coisas tão 

surpreendentes, porém, acredito ter visto apenas uma pequena 

parte da desigualdade. 

Visibilidade 

100.  44 C3 

O Brasil, apesar de possuir economia forte e grande PIB, é 

marcado pela concentração de renda em uma elite minoritária. 

Nesse cenário, a média obtida no PIB per capita não corresponde 

à realidade da maioria da população brasileira. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

101.  45 C3 

O Brasil é um país dos extremos, aqueles considerados "ricos" 

possuem muito dinheiro. Já os pobres vivem em condições muito 

precárias. Além disso alguns problemas sociais são decorrentes 

de tal desigualdade, são eles: a violência urbana, que inclui 

assalto, sequestro. esses crimes demosntram claramente como a 

classe social desfavorecida tenta ascender, afetando a classe dos 

mais abastados. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Violência 

102.  46 C3 

A concentração de renda está com a elite brasileira. Muito 

dinheiro com poucos. 
Distribuição de renda e bens 

103.  47 C3 

poucas pessoas concentram a maior parte do dinheiro brasileiro 

enquanto grande parte mal recebe um salário mínimo. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

104.  48 C3 

A distribuição de riquezas é extremamente desigual, além das 

diferenças de padrões de vida. Enquanto uns tem muito, outros 

não tem o necessário 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

105.  49 C3 

Contra fatos, não há argumentos. O Brasil é um país com uma 

absurda  desigualdade social. 
 

106.  50 C3 Isso infelizmente é visto com frequência 
Visibilidade 

Presença no cotidiano 
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107.  51 C3 

Poucas pessoas podem se valer dos melhores serviços existentes 

em termos de, por exemplo, educação e saúde. Com isso, 

dependem dos serviços públicos que, atualmente, não se mostram 

capazes de competir com os privados e, em algun casos, são 

insuficientes para atender as necessidades da população. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Culpabilidade do governo 

108.  01 C2 

Poucos com muito, muitos com pouco. Estudo numa escola onde é 

necessário uma alta renda para entrar e tenho daqui , visão de 

favela  

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

ontraste 

109.  02 C2 

Os altos níveis de concentração fundiária e de renda comprovam 

essa realidade. 
Distribuição de renda e bens 

110.  03 C2 

De fato existe o elevado nível de desigualdade , especialmente 

estudando onde estudo. A escola, inclusive, contrasta com a favela 

em frente. Situações como essas são normais hoje. 

Contraste 

111.  04 C2 

O Brasil abrange várias classes sociais nas quais se diferenciam 

bastante quanto renda, como exemplo os moradores de favela e 

pessoas ricas que usufruem ou podem, qualquer tecnologia ou 

inovações no mundo. 

Distribuição de renda e bens 

112.  05 C2 

Pois veja na mídia, notícias mostrando esse alto nível de 

desigualdade social. 
Visível 

113.  06 C2 

A economia do país está centralizada a uma classe, sendo essa 

minoria. 
Distribuição de renda e bens 

114.  07 C2 

Devido ao alto nível de miscigenação do pai, é inegável o alto nível 

de desigualdade social. 
 

115.  08 C2 

Pelo que o Brasil apresenta na atual conjuntura é notório o quanto é 

um lugar com elevado nível de desigualdade social, visto que a 

minoria da população tem renda suficiente para viver muito 

bem, o que não acontece com a maioria da sociedade brasileira, que 

não tem chances nem oportunidades para uma vida decente no que 

diz respeito a educação, saúde, entre outros. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

116.  09 C2 

O Brasil é sim um país com elevado nível de desigualdade social 

mas esse nível está decaindo, portanto, concordo em parte. 
 

117.  10 C2 

É possível observar a desigualdade em todos os lugares, quando 

venho para a escola, passo em frente à favelas, quando chego em 

casa, moro em uma cobertura de frente para o mar, porém as 

janelas do fundo o que mais vemos são casas muito humildes. Isso 

para os programas de televisão e outros meios de informação. 

Visibilidade 

Diferenças de condições de vida da 

população 

118.  11 C2 

Existem muitas pessoas com realidade totalmente diferente das 

outras. Uns moram em favelas enquanto outros moram em bairros 

luxuosos, etc. É um fato óbvio e difícil de se explicar. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

119.  12 C2 Evidência pelas inúmera favelas espalhadas pelo país.  

120.  13 C2A 

É claro que no Brasil, muitas pessoas não podem estudar em 

escolas como o XXXX e isso devido ao elevado nível de 

desigualdade social. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

121.  14 C2 

É bem notável a desigualdade social, pois é, só olhar do outro lado 

da rua você encontra gente que não tem o que comer. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

122.  15 C2 

O Brasil é um país de nível elevado e como potencial de melhorar, 

diminuindo a desigualdade social. 
 

123.  16 C2 

Situação de hospitais públicos precária enquanto hospitais 

particulares se encontram em bom estado. Pessoas que possuem 

condições de pagar uma consulta particular acabaram se dando 

melhor do que as que não possuem por isso passam horas esperando 

para ser atendida nos hospitais. Escolas públicas possuem 

escolaridade baixa. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

124.  17 C2 

Há uma concentração de renda ‘nas mãos’ de alguns além de 

favelas, saúde pública precária, etc. 
Distribuição de renda e bens 

125.  18 C2 

Ao mesmo tempo que existem milhares de pessoas famintas, sem 

ter o que comer, sem dinheiro, uma pouca parcela da população 

brasileira possui uma renda muito alta, esbanjando luxo. A 

diferença dos níveis das pessoas da sociedade brasileira são 

enormes. 

Distribuição de renda e bens 

126.  19 C2 

Percebemos isso ao sair da escola, e dar de cara com uma favela. 

Além de ver no dia-a-dia pessoas dormindo nas ruas , pedindo 

esmola, totalmente na miséria. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

127.  20 C2 

O Brasil possui desigualdade social, mas não tanto quanto outros 

países. 
Relativização 

128.  21 C2 Possui muitas pessoas nos ‘auges’ da pirâmide.  

129.  22 C2 

Alguns fatores terem ajudado a diminuir em parte essa 

desigualdade, ela ainda se encontra bastante presente no Brasil. 

Diminuição 

Presença no cotidiano 

130.  23 C2 

Não há como negar o elevado nível de desigualdade existente em 

nosso país. Basta olhar para  o lado e já estamos vendo uma 

favela, enquanto existem bairros que são habitados pelos que 

constituem a nata da população, ás condições em que se encontram 

são totalmente diferentes. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Contraste 
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131.  25 C2 Pode-se notar muito isso se tornar como exemplos as favelas. Visibilidade 

132.  26 C2 

De acordo com estudos e informações discutidas em aulas, um 

pouco de experiência e também matérias de televisão sobre 

respectivo assunto concluo que a desigualdade no país é bem 

elevada. 

 

133.  27 C2 

Infelizmente é um fato, pois grande parte da população brasileira 

pertencem a classe C e D. Como por exemplo, estudo em uma 

escola particular que na frente temos a visão de uma favela. 

Visibilidade 

134.  28 C2 

Essa desigualdade é comprovada com o cescimento desordenado 

de favelas, e com os altos índices de violência que o Brasil têm. 
 

135.  29 C2 

concordo em parte, pois nem tudo é desigualdade. Há sim muito 

preconceito e exclusão, mas há sim coisas boas. 
Relativização 

136.  30 C2 

Sim, no Brasil pode-se ver claramente a diferença entre as classes 

sociais. 
Visibilidade 

137.  31 C2 

O Brasil como em outros pais tem muitos problemas em relação a 

desigualdade social, pelo fato de que temos um grande de pessoas 

que vivem com um baixo salário sustentando a família, e temos 

uma parte que tem mais do que a média da população, ou seja, 

uns tem muito mais do que outras pessoas fazendo dessa forma que 

exista um elevado nível de desigualdade. 

Distribuição de renda e bens 

138.  32 C2B 

Concordo, pois, mesmo com melhoras nos últimos tempos, a 

diferença é absurda entre os de classe alta e os que podemos dizer 

que "não tem classe social". 

Diminuição 

139.  33 C2B 

As favelas (bolsões de pobreza) já se tornaram símbolo cultural 

do país, sendo retratadas em filmes, novelas e seriados de TV. Já se 

tornaram até atrações para os estrangeiros e são a causa dos mais 

diversos desastres ambientais, como erosão e o desmatamneto 

da mata atlântica. 

Distribuição de renda e bens 

140.  34 C2 Não só no Brasil, mas no mundo todo.  

141.  36 C2 

A desigualdade social em nosso país é muito grande, isso acontece, 

entre diversos motivo, pela má distribuição de renda, isto é, 

concentração de riquezas nas mãos de poucos. 

Distribuição de renda e bens 

142.  37 C2 Não tenho argumentos para justificar.  

143.  38 C2 

Muitos ganhando pouco e vice-versa, O motivo talvez seja pela 

falta de organização (o Brasil ainda é um país adolescente) de 

maturidade ou pelo tamanho da população. 

Distribuição de renda e bens 

144.  39 C2 Classes C e D estão em ascenssão.  

145.  40 C2 

Concordo plenamente com a afirmativa acima, existe uma 

desigualdade muito grande e é possível identificar isso em vários 

aspectos da população. Um grande exemplo seria o elevado PIB, 

hoje, em oitavo lugar no mundo, que não significa nada já que o 

dinheiro esta concentrado nas mãos de poucos. 

Visibilidade 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

146.  41 C2 

Enquanto alguns vivem bem financeiramente, outros possuem 

uma vida miserável. 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

147.  43 C2 

No Brasil, existem pessoas recebendo salários altíssimos e pessoas 

recebendo salários baixíssimos, gerando uma grande desigualdade 

social. 

Distribuição de renda e bens 

148.  44 C2 

Concordo plenamente com a afirmativaa acima, já no Brasil, a 

parcela realmente rica da população é muito pequena e a 

parcela pobre é bem grande. Não há grandes chances de 

mobilidade social e a sociedade também não apresenta sintomas 

de mundanças futuras em relação a esse fato. 

Distribuição de renda e bens 

149.  45 C2 

muita riqueza está concentrada em uma classe social composta de 

poucas pessoas, enquanto a maioria da população possui pouco 

dinheiro 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

150.  46 C2 

O Brasil possui um nível de desigualdade grande, ou a pessoa é 

muito rica ou é muito pobre, mora na favela. 
Distribuição de renda e bens 

151.  48 C2 

O Brasil possui grande desigualdade social, ao mesmo tempo que 

existem pessoas muito ricas, existem pessoas muito pobres. 
Distribuição de renda e bens 

152.  49 C2 

Pois há uma grande diferença ao sairmos em cidades grandes e 

vermos diferenças sociais nos prédios e nas favelas 

Visibilidade 

Diferenças de condições de vida da 

população 

153.  52 C2 

Para mim hoje o Brasil já está amenizando a desigualdade, porém, 

ainda há situações claras de diferença social. 
Diminuição 

154.  53 C2 

Vê-se que os serviços públicos que deveriam ser oferecidos à 

sociedade de forma eficaz e de boa qualidade não suprem as 

necessidades de camada mais pobre da população. A maioria 

dos problemas no país surgem por causa desse fato, uma vez que, 

sem saúde e educação, há aumento considerável na violência, no 

analfabetismo e no tráfico de drogas. 

Distribuição de renda e bens 
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155.  54C2 

Nos ultimos anos, o Brasil teve uma redução na desigualdade 

social (pelo menos financeira) com o advento da classe C, que é 

considerada hoje extremamente importante. 

Distribuição de renda e bens 

Diminuição 

156.  55 C2 

O país vem melhorando nessa questão, sendo assim o nível elevado 

vem diminuindo. 
Diminuição 

157.  56 C2 Basta olhar para fora da minha sala de aula no XXXX: favela. Visibilidade 

158.  57 C2 O Brasil é um país com a 10ª desigualdade social do mundo.  

159.  58 C2 

Em frente a minha escola tem uma favela. Só para exemplificar... 

crianças que possivelmente nunca terão as mesmas oportunidades 

que eu. É só confirmar a realidade da desigualdade social com os 

dados do IBGE (muitas vezes até mais animadores que a 

verdade). 

 

160.  59 C2 

Ao andar nas ruas vemos tanta pessoas mostrando seus iphones 

quanto outros pedindo comida. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Diferenças de condições de vida da 

população 

161.  60 C2 

O Brasil possui um grande número de pessoas com baixa renda 

enquanto poucos fazem parte da elite. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

162.  61 C2 

O Brasil apresenta um dos índices mais elevados de desigualdade 

social. 
 

163.  62 C2 

Basta olhar para a realidade que está no nosso lado para verificar 

as disparidades recorrentes entre as condições de vida dos 

brasileiro. Um exemplo claro é a vista de nossa escola (certamente a 

mais cara do Estado) que dá diretamente para uma favela onde 

vivem pessoas bastante pobres. Contradição social maior não há. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

164.  63 C2 

Pois a maioria da população brasileira tem baixa renda, depois 

vem a classe média e como minoria vem a classe alta. Ou seja, 

muitos tem pouco, e poucos tem muito. 

Distribuição de renda e bens 

165.  64 C2 A maior parte da renda se concentra na menor parte da população. Distribuição de renda e bens 

166.  1 C1 

O Brasil tem um elevado nível de desigualdade social. Enquanto 

uns tem o privilégio de estudar em escolas particulares e 

viajarem ao exterior, vários outros lotam as escolas públicas e 

economizam dinheiro ao máximo para poderem comprar 

comida. 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

167.  2 C1 

No Brasil, há atualmente muitos pobres em relação às pessoas que 

possuem uma renda boa. Um exemplo disso é eu mesmo, que 

posso estudar em uma escola Prestigiada como o XXXX. Não é 

toda família que tem a condição de sustentar um filho na 

mesma. 

Distribuição de renda e bens 

168.  3 C1 

A alterenativa a corresponde à minha opinião, pois é possível notar 

a diferença social existente no Brasil no nosso dia-a-dia, seja pelas 

ruas, seja em casa assistindo ao noticiário ou lendo uma revista. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

169.  4 C1 

A desigualdade no Brasil poderia ser amenizada se a população 

realmente quisesse 
Acomodação 

170.  5 C1 

Não vejo essa desigualdade da forma que é colocada, é lógico 

que temos muitos pobres e poucos ricos, mas se fosse tão 

exagerado assim o país não se desenvolveria. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

171.  6 C1 

pois uma parte é muito rica e outros da mesma cidade chegam a 

passar fome 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

172.  7 C1 

É visível em grandes cidades que há bairros muito ricos 

disputando espaço com favelas, onde a população é miserável. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Diferenças de condições de vida da 

população 

173.  8 C1 

pois é fácil notar, em favelas a baixa qualidade de vida da 

população 

Visibilidade 

Diferenças de condições de vida da 

população 

174.  9 C1 No Brasil há classes favorecidas e desfavorecidas.  

175.  11 C1 

Infelizmente o Brasil sofre desse grande problema, a desigualdade 

social, que está presente de forma explícita no nosso cotidiano. Ao 

mesmo tempo que nós estamos estudando nas melhores escolas 

milhares de outras pessoas, crianças e adolescentes nunca  teram 

essa oportunidade. Enquanto temos toda comida necessária  em 

nossa casa, uma grande parte da sociedade tem que catar lixo para 

poder se alimentar, entre outras coisas e mesmo tudo isso 

acontecendo muitas pessoas preferem fechar os olhos para tudo 

isso. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Ignorada 

Contraste 

Diferenças de condições de vida da 

população 

176.  12 C1 

Eu concordo pois como no Brasil há pessoas na baixa classe social 

como há pessoas na alta classe social. 
 

177.  14 C1 

Em nosso país existem várias pessoas que são desfavorecidas, mas 

também várias que são favorecidas 
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178.  15 C1 

No Brasil, existem muitas pessoas pobres, e poucas pessoas muito 

ricas. Há uma desigualdade em vários aspectos, onde os mais 

favorecidos economicamente acabam tendo mais privilégios. 

Distribuição de renda e bens 

179.  16 C1 

O Brasil é um país em que não existe oportunidade para quem 

não teve ensino, educação, e outros. Porém acho que algumas 

pessoas usufruem disso como justificativa para não correr atrás 

de seus objetivos, e procurarem alternativas mais fáceis de vida, 

como o crime 

Acomodação 

180.  17 C1 

É claramente perceptível o elevado nível de desigualdade no 

Brasil. Existem poucas pessoas com elevada renda mensal, e uma 

massa na miséria. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

181.  19 C1 

Pois no Brasil existem pessoas com muito dinheiro e outras em 

plena miséria. 
Distribuição de renda e bens 

182.  20 C1 

Concordo em parte pois, pelo menos aqui no Espírito Santo 

ninguém passa fome, pode sofrer... Mas passar fome, não. E 

como não tenho grande repertório sobre o resto dos estados de 

minha pátria, não posso afirmar que "não concordo, nem discordo" 

já que pode haver muito mais mendigos e pessoas muito pobres 

nos outros estados, Mas é o que eu acredito que há 

Relativizada 

Distribuição de renda e bens 

183.  21 C1 

Enquanto alguns cidadãos, entre crianças e adolescentes estão ou 

em casa ou na escola estudando, vários outros cidadãos brasileiros 

na mesma faixa etária estão trabalhando ou pedindo esmola para 

sustentar a casa. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

184.  22 C1 pois o Brasil possui muito ricos e outras muito pobres. Distribuição de renda e bens 

185.  23 C1 

A desigualdade em nosso país é visível em nosso cotidiano. Mas o 

Brasil, na minha opinião, melhorou nos últimos em relação a 

desigualdade social. O governo Lula não resolveu, mais fez com 

que a classe desfavorecida seja mais beneficiada e tratada com 

mais atenção. Infelizmente essa ainda existe em boa quantidade, 

mas penso que já foi pior. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Diminuição 

Culpabilidade do governo 

186.  24 C1 

Isto pode ser visto com facilidade em noticiários, pessoas muito 

pobres e outras muito ricas. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

187.  25 C1 

sempre que visitamos um estado mais urbanizado diferente do 

nosso, podemos ter a atenção em moradias precárias (bem 

comuns nesses estados) 

 

188.  26 C1 realmente existe uma grande diferença entre as camadas sociais  

189.  27 C1 

se não existisse tamanha desigualdade não existiria tanta violência 

e marginalização 
 

190.  28 C1 

É perceptível o elevado nível de desigualdade, quando vemos uma 

cidade com tantos contrastes sociais como por exemplo o Rio de 

Janeiro, em que ao mesmo tempo que moradores de classe 

média/alta estão em seus confortáveis apartamentos, moradores 

de favelas ajudam a encontrar corpos. 

Visibilidade 

191.  29 C1 No Brasil existem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Distribuição de renda e bens 

192.  30 C1 

Nosso país há uma grande desigualdade social pois há uma massa 

muito rica e outra, "abandonada", pobre. 
Distribuição de renda e bens 

193.  31 C1 So olhar os morros do Rio de Janeiro cheios de favela Visibilidade 

194.  32 C1 

assim como vários países, mesmo desenvolvidos, o Brasil possui 

uma desigualdade social bem acentuada e visivel 
Visibilidade 

195.  33 C1 

O dinheiro está concentrado nas mãos de poucos, enquanto a 

grande maioria vive com um salário mínimo ou menos. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

196.  34 C1 

De fato, o Brasil possui alto nível de desigualdade social, mas, 

mesmo que lentamente, estamos caminhando para um país mais 

igual. 

Diminuição 

197.  353 C1 

Na sociedade, enquanto alguns vivem uma vida de luxo, viagens 

e conforto, outros não tem o que comer, onde morar nem 

condições básicas de higiene. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

198.  36 C1 

Creio que o Brasil seja um pais com nível de desigualdade social 

elevado pois enquanto uma parte da sociedade tem o direito a 

educação de qualidade respeitado, embora tenha que pagar pelo 

ensino, que deveria ser fornecido com excelência pelo estado. 

Outra parte dessa mesma sociedade - maioria, por sinal - não recebe 

a educação devida. 

Contraste 

Diferenças de condições de vida da 

população 

199.  37 C1 

Concordo totalmente, a distribuição de renda é muito desigual. 

As diferenças sociais são gritantes. Existem milhões de pessoas 

que morrem de fome, enquanto outras jogam fora dinheiro. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

200.  38 C1 

O Brasil é uma país onde existem tanto pessoas bem favorecidas 

quanto pessoas mais humildes. Em nosso dia-a-dia observamos 

claramente isso, enquanto uns tem muitos, outros não tem nada e 

presenciamos esse "encontro" sempre em qualquer lugar do 

Brasil. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Contraste 
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201.  40 C1 

Em nosso país basta sair as ruas para que sejam observados 

padrões de vida tão divergentes (muito ricos e muito pobres), no 

entanto, de acordo a conceitos por mim elaborados, a classe social 

mais "desfavorecida" do Brasil, sofre problemas menores do 

que as mesmas classes em lugares como Africa... 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

Relativização 

202.  43C1B 

Pois os contrastes sociais são evidentes. Um exemplo é quando 

estamos andando na rua e visualizamos ao lado do nosso carro 

uma charrete. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Contraste 

203.  44 C1 

Considero Brasil um país desigual para com seus habitantes pois 

podemos ver em qualquer jornal, televisão, e mesmo ao vivo as 

"camadas sociais". Tanto em questão do dinheiro, do quanto 

uma pessoa recebe (isso se recebe), quanto em questão social, 

muitos marginalizados, outros com muito. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

204.  45 C1 

Concordo totalmente; Podemos perceber essa grande diferença no 

dia-a-dia, e nos mais diversos aspectos presentes no País. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

205.  46 C1 

No Brasil, ao mesmo tempo que existem pessoas ricas, existem 

pobres também, e o número de pessoas com qualidade financeira 

pior, é muito maior do que ao de melhor qualidade financeira 

Distribuição de renda e bens 

206.  47 C1 

concordo totalmente, afinal, como todos sabem, nosso país possui 

uma minoria mais favorecida e muitas pessoas ocupando 

posições "piores", ou até mesmo sem posições, no mercado de 

trabalho e, assim, na divisão social. 

Contraste 

207.  48 C1 

concordo pois ao mesmo tempo que vejo "fuscas" na rua também 

vejo carrões importados, o que mostra claramente o grande 

espaço que ha entre as classes. Além disso, inúmeras favelas e 

mendigos rodeiam as partes nobres das cidades. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

208.  49 C1  

pois enquanto no Brasil, poucos tem muito, grande parte da 

população têm pouco e devido a esse fator não podemos por 

exemplo, sair na rua a pé com medo de ser assaltado ou até 

sequestrado... 

Presença no cotidiano 

Contraste 

Violência 

209.  50 C1 

No Brasil a muita desigualdade social, tanto pela aparencia, quanto 

financeiramente. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

210.  52 C1 

pois no Brasil há favelas e muitos outros lugares onde pessoas 

menos favorecidas moram, do mesmo jeito que há condomínios 

de luxo e etc... 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

211.  53 C1 

Pois no Brasil, temos grande numeros de pessoas, em que algumas 

estão em carrões saindo para jantar com a namorada, e outras 

apé lutando por comida para seus irmãos. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

212.  54 C1 

Na minha opinião, mesmo que o Brasil esteja evoluindo, e que 

grandes feitos foram realizados, ainda há um contraste na 

desigualdade. 

Diminuição 

Contraste 

213.  55 C1 Pois no Brasil tem pessoas muito ricas e também muito pobres. Distribuição de renda e bens 

214.  56 C1 Sim. Umas pessoas muito ricas e outros muito pobres. 
Distribuição de renda e bens 

Contraste 

215.  57 C1 

É visível a desigualdade no Brasil, enquanto uns tem tudo, outros 

não tem nada, uma diferença muito grande em todo o país. 

Visibilidade 

Contraste 

216.  58 C1 

No Brasil percebe-se que o número de pessoas pobres é muito 

grande, há um contraste social enorme, de um lado pessoas 

favorecidas economicamente de outro lado pessoas que passam 

fome e vivem na miséria. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

217.  59 C1 

Concordo com a afirmativa de que o Brasil é um país com elevado 

nível de desigualdade social, pois a maior parte de nossa 

população esta concentrada em uma só camada social, não há 

uma distribuição "igual" disso. 

 

218.  60 C1 

No Brasil há um elevado nível de desigualdade social pois muita 

gente que é miserável e não tem nem o que comer, entretanto 

também há muita gente que tem um ótimo padrão de vida. 

Diferenças de condições de vida da 

população 

Contraste 

219.  61 C1 

O Brasil tem classes sociais que variam entre muito ricos e 

pobres. Dentro desse meio existem outras classes, obviamente. Mas 

o problema é a organização social, digo, as coisas estão mal 

distribuídas. Alguns recebem demais e outros de menos. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

220.  62 C1 

O Brasil tem muita desigualdade social. As provas estão ao nosso 

lado, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar 

isso. Existem um numero absurdo de favelas no país, e as maiores 

favelas do mundo estão aqui. Muitas pessoas trabalham mais de 

14 horas por dia, para ganhar menos que um salário mínimo. 

Outros começam a roubar porque estão despreparados. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Ignorada 

Violência 

221.  63 C1 

Concordo com a afirmação de que o Brasil é um país com elevado 

nível de desigualdade social pois enquanto há pessoas com 

dinheiro sobrando, há outras com dinheiro faltando. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

222.  1 D3 

Não só o Brasil como todos os países do mundo, porém em outros 

países há alguns direitos básicos de cidadania, como saúde, lazer 

entre outros. 

Relativizada 

Diferenças de condição de vida da população 
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223.  3 D3 

O elevado nível de desigualdade social é factual. Há poucos 

cidadãos com a posse de um elevado patrimônio, o que contrasta 

com a grande massa famélica existente em nosso país. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

Diferença de condições de vida da população 

224.  4 D3 

Não precisamos de uma visão aprofundada para perceber este fato; 

mesmo uma visão superficial é suficiente para que percebamos que 

no Brasil, o poder é concentrado nas mãos de uma minoria rica 

enquanto a maioria vê-se sujeita aos jugos destes favorecidos. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

225.  5 D3 

Enquanto pessoas compram carros e roupas por diversão, pessoas 

estão passando fome. 

Contraste 

Diferença de condições de vida da população 

226.  6 D3 Pois tem muitos pessoas marginalizadas.  

227.  9 D3 

No Brasil, é possível observar a particularidade de classes mais 

favorecidas, ao deixarmos os centros urbanos, ou até mesmo 

bairros de melhor situação fica clara a diferença social separa 

por fronteiras mínima. 

Visibilidade 

228.  10 D3 

Pois apesar do Brasil ser um país rico e estar atualmente entre as 

dez maiores economias, tem uma péssima distribuição de renda. 

Enquanto vemos pessoas muito bem resolvidas fincanceiramente, 

pessoas de extrema pobreza pedem dinheiro para os citados 

anteriormente. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 

Visibilidade 

Contraste 

 

229.  11 D3 

Enquanto há pessoas muito ricas; existe ainda muitas pessoas 

passando fome ou vivendo em situações precárias.  

Muitas vezes, até quem é considerado de classe media baixa, pode 

ser visto por outros como rico. Diante da tamanha diferença visivel 

entre as classes 

Contraste 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

230.  12 D3 

O dinheiro está concentrado na mãos de poucos. 

Podemos ver as diferenças sociais de forma muito óbvia. 

A distribuição de renda não é igual. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

231.  13 D3 

A quantidade visivel da população que vive em uma linha de 1 a 

1,5 do valor do salário minimo além da quantidade da população 

que vivem em areas chamadas de favela ou bairros perigosos. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

232.  14 D3 

É um país em que o dinheiro está nas mãos de poucos, e muitos 

vivem em situação ruim para pior. 
Distribuição de renda e bens 

233.  15 D3 

A riqueza está acumulada em uma “pequena” parte da 

população brasileira. 
Distribuição de renda e bens 

234.  16 D3 

É só observar o sistema de educação escolar do governo e, 

também, o nível de um hospital público que você verá um exemplo 

da desigualdade existente no Brasil. 

Visibilidade 

Culpabilidade do governo 

235.  17 D3 

O dinheiro e o poder estão na mão de poucos, enquanto o resto é 

prejudicado. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

236.  18 D3 

Infelizmente o Brasil em que vivemos sofre muito com a 

desigualdade. E é de facil percepção, pela grande quantidade de 

desabrigados e gente pobre economicamente e de informação, 

enquanto há outros que tem de tudo a “todos” 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

237.  19 D3 

A desigualdade social presente no Brasil é consequência da grande 

desigualdade econômica que perdura no país. 
Distribuição de renda e bens 

238.  1 D2 

No Brasil, a distribuição de renda e serviços é extremamente 

desigual, havendo a concentração de privilégios nas mãos de uma 

minoria, enquanto a maioria é prejudicada. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

239.  2 D2 Pois há poucos com muito, e muitos sem nada. Contraste 

240.  3 D2 A diferença de classe social é muito alta.  

241.  4 D2 

O Brasil possui boa parte da população com baixa renda, mas a 

maioria da população é considerada de classe média. 
Distribuição de renda e bens 

242.  5 D2 

Além do Clichê que diz o “dinheiro é muito na mão de muitos 

poucos”, também há desigualdade entre as regiões do país, como 

por exemplo a concentração de capital no centro-sul , e a falta de 

colonização na Amazônia legal. 

Distribuição de renda e bens 

243.  6 D2 

Pois no Brasil possui uma má distribuição de renda, grande 

número de desempregados e muitos dependentes de planos 

assistencialistas. 

Distribuição de renda e bens 

244.  7 D2 

Concordo totalmente pois no Brasil vemos que existem muitas 

pessoas sem nada e o poder e o dinheiro concentrado nas mãos de 

poucos 

Visibilidade 

245.  8 D2 

No Brasil, infelizmente ainda existe muita desigualdade social. 

Muitas pessoas não tem nem o basico para sobreviver e outras 

poucas tem muito 

Contraste 

Diferença de condições de vida da população 

246.  9 D2 O Brasil tem pessoas muito pobres e pessoas muito rica Distribuição de renda e bens 

247.  11 D2 

O Brasil possui um indice de desigualdade perceptivel, moradores 

de rua, pessoas com moradias decadentes... 
Visibilidade 

248.  12 D2 

O Brasil é um país com PIB elevado, onde grande parte da renda se 

concentra na mão de muitos poucos, fazendo com que grande 

parte da população tenha baixa renda. 

Apesar de uma economia forte, há uma 

grande desigualdade de renda 

Distribuição de renda e bens 
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249.  13 D2 

Grande parte da população brasileira possui baixa condição 

financeira, enquanto pequena parte possui alto nível monetário. 

Desta forma, a desigualdade econômica e social está presente, em 

grande escala, no Brasil, pois este fato associado a baixa qualidade 

do ensino público, e as altas mensalidades das particulares, 

aumenta o desnível intelectual das classes antagônicas. 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

Diferença de condições de vida da população 

250.  14 D2 

Concordo, porque em nosso país há uma quantidade muito maior 

de pobres e miseráveis do que pessoas pertencentes a classe média, 

classe média alta e ricos. 

Distribuição de renda e bens 

251.  15 D2 

A desigualdade social no Brasil possui causas históricas, dentre 

quais, a principal foi o regime escavocrata agro-exportador 

(Brasil colônia) que distinguiu 2 classes sociais bem definidas: os 

colonizadores portugueses, donos dos meios de produção, e os 

escravos. Ou seja, o Brasil se desenvolveu de forma injustica, e 

infelizmente, até hoje, não conseguimos amenizar a situação 

 

252.  16 D2 

O nosso país possui grande disparidade entre as classes sociais, na 

qual a minoria vive em excelentes condições e, a grande parte da 

população, permanece na miséria. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

253.  17 D2 

Ainda existe muita desigualdade, porém a partir dos últimos anos 

essa situação vem melhorando, mais de uma maneira muito 

lenta. 

Diminuição 

254.  18 D2 

Concordo pois podemos ver em nossa realidade familias 

riquissimas que possuem mais de uma casa e outras sem nem uma 

por exemnplo. 

Visibilidade 

255.  19 D2 Isso está aparente em qualquer grande centro. 
Visibilidade 

Presença no cotidiano 

256.  20 D2 

No Brasil há uma grande divisão entre os mais favorecidos 

economicamente para com os menos favorecidos; há uma grande 

concentração da riqueza nas mãos de uma pequena parcela da 

população, que é muito restrita e o restante vive em condições 

básicas ou em dificuldades, ou até em extrema pobresa. 

Distribuição de renda e bens 

257.  21 D2 

Aqui no país, nós vemos a desigualdade em todos os lugares, o 

contraste entre as diferenças sociais é visível, comparado com 

alguns países, é diferente, principalmente os da Europa, a 

diferença é menos visível. 

Visibilidade 

Contraste 

258.  22 D2 

Concordo com a afirmação pois grande parte da população 

brasileira possui uma baixa renda, muitos vivem na miséria, não 

possuem nível de escolaridade e entre outros fatores. Esse alto 

nível de desigualdade é consequência da falta de boas 

oportunidades (emprego, estudos...) Além disso, o governo 

realiza poucas ações para mudar essa situação, visando apenas 

seus interesses econômicos. 

Distribuição de renda e bens 

Culpabilidade do governo 

259.  1 D1 

Pois o Brasil possui desigualdades como outros países, mas não é 

desigualdade tamanha que poderá afetar o país drasticamente, 

até porque a desigualdade do Brasil diminui e se continuar nesse 

ritmo, irá diminuir mais. 

Relativização 

Diminuição 

260.  2 D1 

É NOTÁVEL QUE HÁ MUITA DESIGUALDADE NO Brasil. 

Muitos tem poucas oportunidades, que o deixam menos 

favorecidos. Poucos tem várias oportunidade. No Brasil devia ter 

um alto investimento em escolas públicas pois a base se constroe 

nas salas de aulas. Atualmente vem melhorando a situação da 

educação no país. Mas espero que melhore mais. 

Visibilidade 

Diminuição 

Contraste 

261.  3 D1 

Há, de fato, um elevado nível de desigualdade social no Brasil, no 

entanto, de uns tempos para cá, isso vem melhorando. Logo, este 

elevado nível já está diminuindo. 

Diminuição 

262.  4 D1 

Porque no Brasil existem várias famílias com classes sociais 

distintas. Uns são pobres, outros são classe média e outras ricas. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

263.  5 D1 Pois aqui existem muitas pessoas de classe média baixa.  

264.  6 D1 

No Brasil a desigualdade social é bem evidente. Pois a distribuição 

de renda é distribuída de forma desigual. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

265.  7 D1 

O Brasil é obviamente lotado de desigualdades sociais, nos 

observamos isso nas ruas e no IDH. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

266.  8 D1 

O Brasil está em uma situação onde as classes sociais mais elevadas 

têm ótima qualidade de vida, enquanto as mais baixas tem mínima 

condição de vida, por isso tem elevado nível de desigualdade 

social.; 

Contraste 

Diferença de condições de vida da população 

267.  9 D1 

Pois podemos perceber que em um mesmo local nós achamos 

realidades completamente diferentes, como: favelas próximo a 

regiões nobres, e favelas muito grandes ou até maior que bairros. 

Visibilidade 

Diferença de condições de vida da população 

Contraste 

268.  1 E2 

Apenas vejo a desigualdade em cada rua, em cada local, pessoas 

de alta renda e pessoas paupérrimas 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 
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269.  2 E2 

Devemos comparar com nossa melhor pespetiva e não comparar 

com a média mundial, caso alcontrario o Brasil não terá alto 

nível de desigualdade social. 

Relativização 

 

270.  3 E2 

Acredito que a desigualdade do Brasil é extremamente visível, há 

bairros nobres em Belo horizonte onde a favela é do lado, dando 

claramente para enxergar a desigualdade 

Visibilidade 

Contraste 

271.  4E2 

Apesar de ainda ter desigualdade, ela tem diminuindo muito, hoje 

a classe média só vem aumentando. 
Diminuição 

272.  7 E2 

concordo totalmente, pois é uma situação do nosso dia a dia. 

Vemos crianças pedindo nos sinais, pais pedindo dinheiro para 

poder alimentar seus filhos e enquanto isso temos pessoas 

gastando dinheiro com "coisas fúteis". 

Presença no cotidiano 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

273.  9 E2 

Concordo porque no Brasil há uma mínima parcela de pessoas com 

uma grande concentração de renda, e uma grande maioria vive 

em pobreza extrema. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

274.  10 E2 

Concordo totalmente. É só darmos uma olhada em nossa 

organização social. De um lado temos favelas lotadas de pessoas 

que ganham menos de um salário mínimo vivendo em situação 

precária e sem nenhuma base escolar e familiar, do outro, 

prédios de luxos com empresários que ganham mais de 20 salários 

minimos que vive em alto conforto e com a melhor base em 

escolas e familia 

Visibilidade 

Contraste 

Diferença de condições de vida da população 

275.  1 E3 

É notável a diferença social-econômica em todos os lugares, faz 

parte do nosso cotidiano visualizar as mesmas. 

 A DES é visível 

Presença no cotidiano 

276.  2 E3 

Os salários são diferentes quando os cargos são diferentes, e os 

melhores cargos são ocupados, geralmente, por pessoas de certa 

qualificação, que são poucas no Brasil devido à escolaridade. 

 

277.  3 E3 

É só analisarmos as cidades, apartamentos de alto luxo custando 

mais de 1 milhão de reais e aos mesmo tempo tem casas que nem 

saneamento básico tem. 

Diferença de condições de vida da população 

Contraste 

278.  4 E3 Pode-se ver isso nitidamente nas ruas, nos jornais, nas notícias. 
Visibilidade 

Presença no cotidiano 

279.  7 E3 Realidade vista nas ruas. Presença no cotidiano 

280.  8 E3 

Porque os que ganham muito ganham demais e os que ganham 

pouco ganham muito pouco. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

281.  9 E3 

No Brasil, há pessoas com muito dinheiro e outras com nenhum, 

passando fome. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

282.  10 E3 As oportunidades não são para todos e educação também não.  

283.  12 E3 

Nosso país possui diversas classes sociais com diferentes poderes 

econômicos, e a oferta de oportunidades é disregular entre elas. 
Distribuição de renda e bens 

284.  14 E3 

Concordo totalmente, pois vivemos numa sociedade desigual, onde 

as pessoas são divididas por renda que ganha. 

Presença no cotidiano 

Distribuição de renda e bens 

285.  15 E3 Pois é possível ver esta realidade em qualquer lugar. 
Visibilidade 

Presença no cotidiano 

286.  16 E3 As desigualdades sociais são muito grandes, assim como a renda. Distribuição de renda e bens 

287.  17 E3 

E isso está muito presente no nosso dia-a-dia, já que cruzamos 

com pessoas desfavorecidas em qualquer lugar que a gente vá. 
Presença no cotidiano 

288.  19 E3 

Pois a maioria da população tem uma baixa renda e a minoria 

possui uma quantia muito elevada. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

289.  20 E3 

Existe um acúmulo exarcebado de riquezas nas mãos de uma 

pequena parcela da população. 
Distribuição de renda e bens 

290.  21 E3 

A principal característica do sistema capitalista é a desigualdade 

social, uma vez que esse sistema visa principalmente o lucro. 

Assim, é inevitável a acumulação de capital. O que é evidente no 

Brasil: muitos tem pouco e poucos muito tem.  

Sistema de produção capitalista 

Distribuição de renda e bens 

Visibilidade 

Contraste 

291.  23 E3 

Enquanto a maior parte da população sofre procurando qualquer 

emprego que possa alimentar a família, há pessoas morando em 

coberturas luxuosas, trabalhando pouco e ganhando mais 

dinheiro em um mês do que uma pessoa de classe baixa ganharia 

em 5 anos. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

292.  24 E3 

Olhe para as favelas e para o sertão e depois para uma zona nobre 

de uma cidade e tire suas conclusões. 

Visibilidade 

Contraste 

293.  25 E3 

Porque a nossa sociedade está voltada para os poucos e ricos, 

“esquecendo” dos muitos e pobres. 
Distribuição de renda e bens 

294.  26 E3 

Para se manter o Capitalismo tem que haver pessoas muito 

pobres e outras muito ricas. 

Sistema de produção capitalista 

Distribuição de renda e bens 

Sempre haverá DS 

295.  27 E3 

Por causa do capital concentrado nas mãos dos grandes 

empresários e da classe média alta. 
Distribuição de renda e bens 

296.  28 E3 

Podemos observar isso nos principais centros urbanos do país, 

como Rio e São Paulo ao passarmos pela grande aglomeração de 

pessoas necessitadas: as favelas. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 
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297.  29 E3 

As classes sociais mais pobres, tem uma diferença de renda 

enorme comparada as outras classes, eles se encontram mais na 

miséria. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

298.  30 E3 É a realidade que vejo nas ruas. Visibilidade 

299.  31 E3 A riqueza está na mão de poucos. Distribuição de renda e bens 

300.  33 E3 

Porque, quando paramos para observar, vemos que alguns 

(maioria) tem muito pouco e alguns estão entre esses grupos, então 

assim temos uma desigualdade grande. 

Visibilidade 

301.  35 E3 

As diferenças de renda se dão por vários motivos, entre eles a 

escolarização, descendência, entre outros. 
Distribuição de renda e bens 

302.  36 E3 

Hoje vivemos em um país com muitas desigualdades, muitos não 

tem oportunidade de estudo, ou então não tem oportunidade de 

emprego. Isso faz com que se forme uma sociedade com diferenças 

de renda. 

Distribuição de renda e bens 

303.  37 E3 

A desigualdade é evidente no país, principalmente nos grandes 

centros mas não exclusivamente neles. De fato, está presente na 

totalidade do território. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

304.  38 E3 É a realidade que eu vejo nas ruas. 
Visibilidade 

Presença no cotidiano 

305.  39 E3 Pois uns ganham muito outros ganham pouco. 
Distribuição de renda e bens 

Contraste 

306.  41 E3 

Porque o dinheiro está concentrado nas mãos de poucos, isso 

ainda é de certa forma conseqüência do Brasil colônia. 
Distribuição de renda e bens 

307.  42 E3 

Existem pessoas que ganham muito em oposição à outras que 

sobrevivem com menos de um salário mínimo. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

308.  43 E3 

Enquanto algumas pessoas têm alto poder aquisitivo, outras vivem 

com menos de um salário mínimo. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

309.  44 E3 Muitas pessoas ganham menos da metade de um salário mínimo. Distribuição de renda e bens 

310.  45 E3 Não há trabalho duro do governo para melhorar. Culpabilidade do governo 

311.  46 E3 

No Brasil onde está um dos 10 homens mais ricos de todo o 

mundo, ainda existe pessoas morrendo de fome. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

312.  47 E3 Governo não faz nada para ajudar. Culpabilidade do governo 

313.  49 E3 

Porque eu já pude conhecer pessoas de um mesmo ambiente social 

que possuem rendas muito diferentes, além de passar por lugares 

de miséria situados a poucos quilômetros de lugares nobres. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

314.  52 E3 

Por causa da diferença salarial, o que leva as pessoas ganharem 

mais do que as outras. 
Distribuição de renda e bens 

315.  53 E3 

Por um lado, temos grandes empresários, profissionais bem 

sucedidos milionários, e por outro temos a pobreza estrema, 

pessoas que vivem na miséria, numa condição subhumana de vida. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

316.  54 E3 

Existe muitas diferenças sociais muito grandes entre as classes 

sociais. 
 

317.  55 E3 Pois, é exatamente o que ocorre.  

318.  56 E3 

No Brasil, há uma grande diferença de renda pois o governo não 

faz nada para ajudar. 

Distribuição de renda e bens 

Culpabilidade do governo 

319.  57 E3 

Pois há muito capital na mão de poucos, caracterizando uma 

desigualdade de renda. 
Distribuição de renda e bens 

320.  58 E3 

Muitas pessoas trabalham muito e são desvalorizadas, as 

diferenças raciais são gigantescas, faltam oportunidades e 

assistência à população, não dando chance para que elas 

melhorem suas vidas e com isso continuam nessa situação. 

 

321.  60 E3 

Pois, podemos ver nos jornais e no dia-a-dia, que essa diferença é 

muito grande. 

Visibilidade 

Presença no cotidiano 

322.  62 E3 

Pois existem pessoas que tem muito e pessoas que tem muito 

pouco. Dois extremos. 
Contraste 

323.  65 E3 

Pois existem muitas pessoas que possuem tudo e outras que não 

tem dinheiro nem para comprar comida. 
Distribuição de renda e bens 

324.  68 E3 

As remunerações são muito diferentes entre os trabalhadores. 

Algumas pessoas recebem por mês o que outras recebem em um 

ano. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

325.  69 E3 Uns recebém muito, outros não. 

Distribuição de renda e bens 

Contraste 

326.  70 E3 Devido ao capitalismo. Sistema de produção capitalista 

327.  75 E3 Pois o dinheiro está nas mãos de poucos. Distribuição de renda e bens 

328.  76 E3 Isso é fruto do capitalismo. Sistema de produção capitalista 

329.  77 E3 

Há 3 classes. Alta, média e baixa. As diferenças estão na 

distribuição. 
 

330.  78 E3 

Concordo em parte, as diferenças de renda são grandes, mas não 

chegam a ser desorbitantes, como podemos ver em jornais, 

internet, revistas, no nordeste são desorbitantes e em outras áreas 

sim. 

Visibilidade 

Distribuição de renda e bens 

Relativização 
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331.  79 E3 Isso varia de acordo com a região do país. Relativização 

332.  80 E3 

Existem grandes extremos no Brasil. Porém também existem os 

meios. 

Relativização 

Contraste 

 

Nº DE 

ORDEM 

ALUNO DISCORDO TOTALMENTE / DISCORDO EM PARTE   

1.  
46 A2 

Tem países que possuem um nível de desigualdade bem maior que o Brasil. Por 

isso acho que o nível é médio. 
 

2.  
24 C2 

Apesar de uma parte da população ter condições de estudar em instituições 

particulares, os problemas com os demais, que estudam em escolas públicas ainda 

existem. A violência, por exemplo, está presente nesse tipo de intituição, prejudicando o 

desempenho de alunos e até mesmo de professores. É dever do governo oferecer ensino 

gratuito para a sociedade, porém, esse e outros quesitos devem mudar.  

 

3.  

6 E2 

No Brasil o que mais se encontra é desigualdade em nossa sociedade, não só 

economicamente, mas moralmente tambem. 
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APÊNDICE 6 

__________________________________________________ 

 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE A11  
__________________________________________________ 

   

A entrevista com A1 foi realizada em 20/05/2010. A1 é aluna da Escola A desde a 
Educação Infantil e atualmente cursa o 3º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, A1 
estava com 17 anos.  

Antes do início da entrevista, que foi realizada na escola, em uma sala de atendimento 
reservada pela Orientadora Educacional para essa finalidade, foram relembradas as 
orientações contidas no Termo de Assentimento assinado por A1. 

A entrevista transcorreu com tranqüilidade, sem interrupções e teve uma duração de 
aproximadamente 30 minutos. A1 retornou o e-mail enviado com a transcrição da entrevista, 
porém não acrescentou comentários à mesma.  

 

TRECHO TRANSCRIÇÃO 

1.  

Bom, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco de você. 
Falar o quê? 
Assim, falar um pouco sobre a sua rotina, sua rotina familiar, de escola. Eu queria 

conhecer um pouquinho de você. 
A minha rotina de escola, eu fico o dia inteiro na escola, das 07h15min até as 17h45min, 

normalmente. Aí, como eu sou terceiro ano tem que estudar. Tem aula discursiva quarta-feira, 
quinta-feira, só terça-feira feira que eu volto para casa. Em casa... O que você quer que eu fale? 
Não tem muito, não sei se eu... 

Você tem irmãos? 
Não, sou filha única. Moro com minha mãe, minha avó e meu tio, só. O meu pai mora na 

casa da mãe dele. Mais o quê? 
E aí, você costuma sair? Qual é o seu lazer? 
Então, esse ano eu não estou saindo muito, exatamente por causa do terceiro ano. Eu 

costumo sair, assim, às vezes, sexta-feira de noite para comer alguma coisa, mas algumas coisas 
mais light. Mas show, festa assim, eu não tenho ido muito. 

Mas você não tem ido por causa do terceiro ano? 
É,  
Mas e antes? Você costumava ir a essas coisas? 
Costumava sim, bastante. Bastante micareta, show. 

2.  

E você pretende fazer que curso? 
Psicologia. 
E aí, quais são as perspectivas para psicologia? 
Então, no começo, quando eu fui me decidir, eu estava em dúvida entre direito e 

Psicologia, porque todo mundo falava que direito era muito bom. Aí, eu ficava meio perdida, porque 
eu também achava interessante. Mas, assim, eu fiquei mais para ir para o direito devido ao custo, ao 
ganho, para frente, assim, pensando em fazer concurso público, essas coisas. Porque tem uma 
prima minha que faz, e ela ganha muito bem, para ela, então, maravilhoso. Ai, eu fiquei muito presa 
a isso. E eu estava angustiada, assim, em fazer psicologia, porque parece que o mercado não é 
muito bom. Mas depois os meus pais me tranqüilizaram, assim, tive uma crise, chorei muito. Aí, 
meus pais me tranquilizaram, procuraram em jornais. Meu pai já olhou que tem um monte de 
concurso público para psicólogo, que o salário também é bom. Aí, eu fiquei mais tranquila  

3.  

Bem, A1, o meu objetivo de pesquisa é saber o que os jovens pensam sobre a 
desigualdade social e o papel que a educação tem nesse processo de gerar, manter ou 
acabar com a desigualdade. Bom, primeiro, o que é desigualdade social para você? 

Bem, é a diferença financeira e de realidade de vida. A gente mora bem, assim, e muitas 
outras pessoas têm que morar em cima do morro em condições horríveis, sem poder ter ensino, 

                                                 
1
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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saúde. Eu acho que é isso. 

4.  

E o que você acha que causa isso? 
Tem muita coisa, principalmente a corrupção. Eu acho que a corrupção é muito grande no 

nosso país, então, causa, gera isso. E, também, as pessoas estão muito egoístas, não se importam 
muito com os outros. Então, piora. A partir do momento que você não liga para o que o outro está 
sentindo, você não vai querer ajudar a resolver o problema dele, você só vai querer ver o seu lado 
da história. Mas, assim, esse problema da política, também, pela falta de... Deixa eu ver. Pela pouca 
importância que eles dão à educação primária e também ao ensino médio. Eles não dão essa base 
para as pessoas. Então, as pessoas também nem prestam atenção, porque elas não têm como 
reclamar. 

Não prestam atenção em quê? 
Não prestam atenção no que está acontecendo. As pessoas... Sei lá, elas não prestam 

atenção no que os políticos fazem. Então, eles realmente deixam a desejar, não fazem o que 
devem. 

E o que eles deveriam fazer? 
Eles deveria dar uma condição boa para a população, de vida.  

5.  

Mas como você acha que isso aconteceria? Porque uma das causas que você 
apontou para a desigualdade, vamos ver se eu entendi, foi a corrupção. 

É. Eu acho que isso é o ponto principal. 
Mas em que a corrupção contribui para ter a desigualdade? 
Assim, com os políticos usando o nosso dinheiro de forma errada, um dinheiro suado e, 

muito, muito dinheiro, porque os nossos impostos são muito altos. Eles pegam para eles e a 
população fica como? Fica sem. Então, eles não podem melhorar a educação, a saúde, essas 
coisas que são essenciais para a pessoa viver com dignidade. Não sei mais o que falar. 

6.  

E quando você falou da educação, você apontou uma coisa, que seria as pessoas 
estarem mais conscientes. Seria isso? 

Isso, exatamente isso. Conscientizar a população através... Assim, porque quando uma 
pessoa é instruída, ela percebe, cria um ponto de vista e, através do ponto de vista, ela vai ver o que 
está certo, o que está faltando para ela. É basicamente isso. 

Baseada em quê você coloca que não tem essa educação para as pessoas, de um 
modo geral? 

As cotas são exemplo disso. Como? As cotas são um exemplo disso. Porque, se a 
população tivesse educação igual, igualitária, pelo menos num nível decente, não precisava colocar 
cota, fazer uma prova mais fácil para uma pessoa que mora na periferia, ou que é negra, 
dependendo da região, fazer, entrar em uma universidade pública. Porque eles não conseguem 
competir com as pessoas que estudam em escolas particulares, não está no mesmo nível, a 
educação. E era para estar, porque eles têm os mesmos direitos que a gente. Eu acho isso. 

7.  

E em que essa desigualdade afeta no seu dia a dia? 
Deixa eu ver, eu acho que, assim, eu não tenho tanto contato direto com isso, porque o 

meu mundo, vamos dizer assim, é diferente. E ainda mais no terceiro ano, é o que eu falei, não 
tenho tempo para nada. Então, eu nem observo. Mas, por exemplo, a gente andar com medo na rua, 
porque vê uma pessoa que, sei lá, é esquisita. E acha assim: “Ah, ele é pobre, ele vai me roubar.” 
Mais ou menos isso, eu não sei explicar direito. 

Não... você está explicando. Eu estou tentando. Você tem esse sentimento quando vê 
uma pessoa que aparenta ser mais pobre, de que ela poderia estar te assaltando? 

É. Um dia mesmo, eu estava saindo da aula particular lá em Jardim da Penha, estava com 
o meu celular na mão. Aí, uma moça, que é dona do restaurante ao lado do lugar das minhas aulas, 
virou e falou: “-Olha só, guarda o seu celular.” Aí, eu falei: “Ah, tudo bem, eu vou guardar na bolsa.”, 
“É, então, guarda logo, porque passaram uns estranhos aí, uns meninos meio pivetes, que a mulher 
olhou para o lado, o celular estava em cima da mesa, e olha, eles passaram a mão no celular.” 
Então, o que você pensa? Você vive assim, cercado pelo medo. É claro que tem pessoas de bem, 
que trabalham, mas tem muitas que não. E muitos acham que a culpa também é nossa, entende? 

Como assim? 
Que, por a gente ter dinheiro, eles generalizam. Assim como a gente generaliza o caso de 

eles serem pobres, de eles roubarem devido a isso, eles também generalizam. A gente tem dinheiro, 
então, sei lá, a gente causa isso. Como se a gente pegasse o dinheiro deles. Sei lá. 

Mas baseada em quê, você está dizendo que as pessoas pobres generalizam que a 
culpa é das pessoas ricas? 

Eu não sei. Pelo que eu... Sei lá... eu imagino que haja um preconceito... Assim como tem 
do nosso lado, deve ter do deles também... Eu acho que pode ser recíproco... não sei. 
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8.  

E você acha que há uma razão de ser no preconceito deles? Porque, no seu 
preconceito, você acha que tem uma razão de ser para o seu preconceito? 

Na verdade, eu acho bem errado isso. Mas é o que eu sinto, não tem como. É porque é o 
que a gente vê na televisão, as notícias no jornal. Então, levam a gente a achar que pode acontecer 
com a gente também, se aconteceu com outros. 

Mas e a razão de ser do preconceito deles, que você está falando? 
Então, aí eu não vejo. Para mim está errado. Mas deve ser horrível, você vê... Tem uma 

escola aqui, eu não sei se é pública. Mas eu acho que tem muita escola pública por aqui, perto. E 
deve ser horrível também, para eles, vendo que a gente tem dinheiro, pagando uma escola dessas e 
eles também deveriam estar tendo um ensino como o nosso, naquela escola. Deve ser horrível viver 
desse jeito, querendo ter, tendo direito e não podendo. 

9.  

E essa temática da desigualdade social é debatida na escola? Vocês debatem, 
conversam? Com que frequência vocês fazem isso? 

Sim. Depende da aula. Por exemplo, nas aulas de geografia, dependendo do assunto 
assim, aí, tocam nesse ponto. Por exemplo, essa última aula, a gente estava falando dos problemas 
da chuva no Rio de Janeiro. Então, a gente estava vendo também que, além das chuvas, teve o 
problema dos políticos. E é claro que tem uma desigualdade social visível no Rio de Janeiro, e isso 
ajudou a ocupação nos territórios de risco. Sei lá, parece que tudo se encaixa. 

10.  

Essa desigualdade visível que você aponta no Rio de Janeiro, você percebe isso 
aqui em Vitória? 

Então, eu, perceber, perceber, nem tanto. Eu acho que não é tanto quanto lá. Dizem que é 
tanto quanto. Mas assim, eu não enxergo. Porque, também, eu acho que os pais protegem muito. 
Mas, puxa, dá para ver que tem gente mais pobre. Tem os morros aqui perto, eu não sei nem o 
nome, mas dá para ver que tem. Mas não parece ser tanto. É que lá é muito grande, então... Então? 
Então, aqui parece que não é tão grande quanto lá. 

11.  

Ok. Você me apontou aí, algumas causas para essa questão da desigualdade, e 
você me falou de algumas consequências dessa desigualdade. Uma delas que você está me 
falando é o medo que você tem. É. O que mais você apontaria como consequência dessa 
desigualdade social? 

Deixa eu pensar. Eu te falei do medo, falei das cotas, que eu acho uma coisa... Ai, me dá 
nervoso essas cotas. E esse monte de bolsas: Bolsa família, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o 
que lá. Parece que eles usam isso só para tentar tapar o grande buraco, mas sem realmente 
resolver o problema. Eles tentam remediar, mas não está dando muito certo. Porque, cada vez, 
surge mais coisa e eu acho que isso não presta para nada. Eles só ficam enrolando o povo, em vez 
de consertar de verdade. É um jeito de acalmar a população, porque tem bolsa isso, bolsa aquilo. 
Então, não tem problema de desigualdade assim, na cabeça deles, eu acho. 

12.  

Mas o que faria consertar essa situação? 
É difícil, porque é um problema muito grande. Eu acho assim, que como envolve política e 

é uma coisa muito complicada, também depende... Porque a política, querendo ou não, também 
depende da moral da pessoa, da ética dela, de ela pegar e falar: “Não, não vou fazer isso, é errado.” 
Mas como tanta gente faz errado, às vezes, as pessoas se corrompem. Até aquelas que entram 
para tentar melhorar acabam sendo corrompidas. Porque é difícil, aquele jeitinho brasileiro, que os 
políticos têm também. É complicado. É bem-difícil de resolver. Porque não é qualquer pessoa, 
qualquer ONGzinha que vai resolver um problema grande desses, mesmo tentando ajudar. É difícil. 
Eu acho que vai ser bem difícil resolver. Vai demorar bastante tempo, porque... 

13.  

Logo no início, quando você estava falando da desigualdade, o que seria 
desigualdade, você comentou também, a questão do egoísmo. É. Fala um pouco sobre isso. 

Eu acho que, hoje em dia, isso está muito forte. As pessoas estão extremamente 
individualistas, egoístas. Sei lá. Eu acho que é esse capitalismo também. Esse mercado de trabalho, 
por exemplo, que vê... você está do lado de uma pessoa... Esse ano você vê isso que... ou você vai 
ser egoísta, ou vai ser amigo de verdade. Por exemplo, você vai ajudar o seu amigo e tem gente que 
não vai ajudar, que vai só querer saber dele, porque ele está vendo o futuro dele. Mas eu acho que 
as pessoas esquecem que: “Tudo bem, o futuro é seu, mas você não depende só de você, você 
também precisa dos outros.” Eu acho que muitas vezes a gente não olha isso, que a qualquer 
momento a gente pode precisar de outra pessoa, independente do quanto dinheiro ela tem ou não. 
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14.  

E voltando um pouco sobre o preconceito, você estava me falando sobre o 
preconceito em relação às pessoas que são mais pobres. O que mais você teria para me falar 
sobre isso? 

Então, eu acho isso muito feio, mas lá no fundo, no fundo, eu também tenho. Porque 
assim, você sentir medo de uma pessoa mais assim..., de um cara esquisito que te passa, que vai 
estar indo para o ponto de ônibus. 

Ele é esquisito em quê? 
Sei lá. A cara da pessoa, uma cara meio mal-encarada assim, cara de mau. 
Mas cara de mau é só quem tem aparência de ser pobre, ou você percebe isso com 

outras pessoas que não têm essa aparência de ser pobre? 
Não, repete. 
Você falou assim: “-Cara de mau.” Mas cara de mau significa ser pobre? 
Não, não, o que é isso? Não. Sei lá, umas pessoas estranhas que passam na rua, que 

você olha e, puxa, sei lá, o tipo de roupa que a pessoa usa. Puxa, dá para perceber, a maioria das 
vezes, pelo tipo de roupa. Geralmente é assim, não sei. Eu acho que é isso. Assim, você percebe o 
jeito da pessoa falar, não sei. Por exemplo, aquelas pessoas que... Os meninos que andam com o 
celular na rua, tocando funk na maior altura, no ônibus. Você olha e fala: “-Gente, esse menino ou 
não tem noção, ou realmente não tem uma instrução.” Quem não tem instrução, geralmente, são as 
pessoas de menor renda, que não tiveram a oportunidade de ter uma educação como as pessoas 
que têm mais dinheiro e podem pagar uma escola particular, que vai te dar essa base melhor. Eu 
acho assim. Falando de um jeito meio esquisito, mas... 

15.  

Isso é um sentimento seu. Você acha que os seus colegas aqui da escola 
compartilham desse seu sentimento? 

Olha, eu acho que sim. Porque não é só eu que, quando estou indo almoçar, quando vejo 
uma pessoa que eu considero estranha, que pode ser pobre ou não, sei lá, não é só eu que falo: “-
Gente, atravessa a rua, vai para o outro lado da rua.” Ou: “-Gente, anda mais rápido.” Diversas 
vezes, eu e minhas amigas já fizemos isso para evitar alguma coisa de ruim que viesse a acontecer. 

16.  

Ok. Se você fosse fazer um documentário sobre desigualdade social no Brasil... 
(Interessante.) Vamos imaginar, você vai fazer um documentário sobre desigualdade social. 
Como você faria esse documentário? Qual seria o roteiro, o que você abordaria? 

Cara, eu acho que eu iria subir o morro, eu iria ter que ter bastante coragem, porque é um 
outro mundo. Então, você tem que respeitar eles. E, assim, eu acho que tem que falar com as 
pessoas, mas não pode demonstrar que você realmente tem esse preconceito assim, ficando com 
medo, algumas vezes. Eu acho que iria em favela para ver como é. Porque acho que se eu 
realmente conhecesse a realidade deles, iria ser mais fácil para eu pensar do que eles sofrem e 
tentar, do meu jeito, da minha forma, no meu individual, tentar ajudar, melhorar a situação. E eu sei, 
sou uma pessoa só. Então, eu não vou resolver o problema do Brasil. Mas eu acho que se você 
pesquisar, sabendo o modo de vida dessas pessoas, realmente como é, se você puder ajudar uma 
pessoa, eu acho que já faz diferença. Pelo menos, para você e para uma pessoa, já está ajudando. 
Porque se cada um ajudar uma pessoa, já adianta. 

17.  

Bom, você já abordou algumas questões a respeito da educação. Mas o que você 
poderia me falar mais da relação entre a educação e a desigualdade social? 

Então, às vezes, eu acho que é uma causa, às vezes, uma consequência, não sei. Porque 
você não ter instrução, não é a causa da desigualdade, assim. Mas eu acho que a partir do 
momento que você não tem dinheiro, você talvez não tenha oportunidade de ter uma educação 
melhor. Eu acho que... Porque quando a pessoa realmente quer estudar, ela vai estudar na escola 
pública, ela pode passar. Tem vários casos, mas não são todos. Às vezes, você quer tentar, quer 
conseguir, mas você tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em matemática. Eu 
faço aula fora da escola. Além de estar em uma escola ótima, eu faço fora também. Então, não é só 
eu que preciso disso, muitas pessoas de escola pública devem precisar também. 

18.  

Você voltou falar ali, você não sabe se é causa ou se é consequência. 
É. Eu realmente não sei. Às vezes eu fico meio confusa nessa questão. 
O que te confunde? Tenta me falar aqui. 
Complicado. É porque, se você não tem dinheiro, não pode entrar em uma escola assim, 

boa, vamos dizer. Mas, você não tendo escola, não vai ter dinheiro. Então, é como se fosse um 
ciclo, não sei. Mais ou menos isso. 

19.  

Ok. Você me falou um pouco como é abordado o tema da desigualdade social na 
escola, você colocou momentos como a aula de geografia. Mas existem momentos em que a 
temática desigualdade é o assunto ou ela é abordada, vamos dizer assim, tangenciada? 

Então, nas aulas de história, geografia, essas coisas assim, é tangencial quando aborda. 
Mas nas aulas de produção de texto não, a gente pode pegar com... realmente tem que discutir 
sobre o assunto, para desenvolver o texto. Então, a gente conversa, tem que conversar antes, para 
embasar o que você vai falar. 

E essa temática aparece nas suas aulas de produção de texto? 
Aparece, aparece sim. A gente até já falou até, ultimamente, de uma lei aí, que poderia 

entrar em vigor, sei lá; de algum deputado, que era para todo político colocar o seu filho em escola 
pública. Aí, a gente falou das causas, consequência dessa lei, essas coisas assim. E já falamos em 
desigualdade social, porque é uma realidade brasileira. Então, pode ser abordada nas... 
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20.  

E essa realidade brasileira que você está falando, da desigualdade, na sua conversa 
com seus colegas, ela aparece com frequência, não aparece? Como é isso? 

Depende. Eu acho assim, a gente conversa bastante sobre as cotas, que acaba até 
levando a isso, que é uma coisa que gera. Você tem desigualdade social, então... É o que eu te 
falei, desigualdade, educação, falta de instrução, dificuldade para fazer as coisas. Então, a 
competição com o pessoal de escola particular fica mais acirrada. Então, eles precisam de uma 
ajuda. 

21.  

Eu acabei esquecendo de te perguntar logo no início, por que você se interessou em 
participar dessa pesquisa? 

Eu não sei. É porque estava escrevendo assim, aí, eu falei: “-Gente, estou escrevendo 
muito.” Aí, como tinha para falar na entrevista, eu pensei: “Ah, Por que não fazer...” 

Mas o próprio questionário não era obrigatório, você já se interessou em responder. 
Por quê? 

Eu acho que é importante você saber das coisas, expor sua ideia também é importante. 

22.  

E você acha que essa pesquisa teve alguma repercussão entre vocês? Já faz um 
tempinho que aplicou o questionário. Vocês chegaram a debater? 

A gente até conversou um pouquinho, mas nem foi tanto, porque teve gente que fez na 
hora da aula. Eu mesma, comecei em casa, mas terminei na hora da aula. Então não dava para 
conversar muito. 

E depois, também, não conversou mais? 
Pois é, a gente não conversou mais disso. 

23.  

Ok. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar sobre essa temática?  
Não sei. Não estou pensando em nada agora. 
Eu lembrei de mais uma coisa aqui. Pode perguntar. A gente tem um roteirinho para a 

gente não se esquecer. É verdade. Você se identifica com que classe ou segmento social? 
Porque você até me falou aqui no questionário... Não, você colocou... Mas você fala de 
diferenças, por exemplo, você falou do Rio. Você se identifica em que classe, em que 
segmento social? 

Então, a minha mãe não tem o salário alto. Mas, assim, o meu avô era sócio de uma 
empresa, aí, ele faleceu e minha avó ganha pensão, essas coisas. E a pensão dela... É pensão que 
fala? 

É, acho que pode ser, pensão. Ela ganha da empresa? 
É, enfim. Ela ganha lá um dinheiro que é melhor. Minha mãe não pagaria a minha escola, 

se fosse só o salário da minha mãe. E meu pai está desempregado. Está desempregado, mas 
trabalha na prefeitura e não ganha bem. Se fosse só o salário da minha mãe eu não estaria aqui. 
Então, assim, eu sou classe média baixa, pela minha mãe. Pela minha avó, eu acho que sou classe 
média alta, porque ela é quem ajuda, quem proporciona o meu estudo aqui, que é bem caro. 

24.  

Você sente alguma diferença com os outros colegas daqui da escola? 
Com certeza, eu sinto. Porque assim, parece que muita gente tem mais facilidade, mais 

dinheiro. E assim, eu entendo, a minha mãe não teve chance, essas coisas. Então, eu não vou ficar 
reclamando o que ela não pode me dar, porque ela também não pôde ter. E como ela faz o possível 
para me dar o que eu tenho, que também não é muito. Esse ano, por exemplo, realmente eu não 
estou saindo, eu falei que eu não estava saindo. Eu não estou saindo, também, porque a escola é 
muito cara e estou fazendo aula fora, então, minha mãe falou: “-É, filha, o dinheiro que você ia sair, 
eu vou pagar aula.” É isso o que acontece. É meio complicado, é meio apertadinho o orçamento, 
mas a gente leva. 

E você sente essa diferença em relação aos outros colegas daqui? 
Sinto sim. Assim, não diferença de tratamento, é normal. Mas, claro, quando as meninas 

vão e podem comprar um monte de coisa, eu falo: “Não, querer eu quero, mas eu não posso 
comprar. Eu não vou deixar a minha mãe doida e cheia de dívida, porque ela vai querer me dar.” As 
minhas amigas têm, eu quero, a minha mãe vai quere me dar. Mas eu acho que assim, a gente tem 
que se controlar, eu não posso... E tento assim, abstrair também, porque não é a coisa mais 
importante da minha vida. Eu ainda estou construindo o meu futuro, quem sabe eu vou ter uma 
oportunidade melhor. 

25.  

Ok. Quando eu fiz uma pergunta, lá no final desse questionário, como você acha 
que deveria ser a sociedade... Desculpa, como você acha que é a sociedade brasileira em 
relação à distribuição de renda e como gostaria que fosse, eu queria que você me falasse um 
pouco sobre isso. Como você vê a sociedade brasileira e como você gostaria que ela fosse? 

Então, eu vejo que a renda realmente não é bem-distribuída. Muitas pessoas com pouca 
quantidade de renda e poucas pessoas com muito dinheiro, que eu acho desnecessário. Assim, eu 
acho que ter um pouco mais de dinheiro não tem problema. Porque você, querendo ou não, desde 
os primórdios, assim, sempre teve uma hierarquia social, na maioria dos casos, pelo menos. Eu 
acho que é uma herança, assim, histórica. Mas o problema é que, a partir do momento que é... 
Gente, é uma calamidade, uma miséria total. Você vê que tem criança que fica pedindo dinheiro na 
rua para comer, não tem dinheiro para comer. Eu acho que essa divisão, assim, é complicada... Eu 
acho errado. E, claro, eu queria que fosse diferente. Mas é o que eu falei, é difícil de mudar. Eu 
queria que as pessoas tivessem pelo menos uma dignidade, um lugar para morar, comida e as 
coisas básicas, educação e saúde. Não precisa de muito mais. E lazer, é claro que é necessário, 
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também, para distrair a cabeça. 

26.  

Tem mais alguma coisa? 
Acho que não... É só isso. 
Então, eu te agradeço. 
De nada. 

 
 
 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE A22  
__________________________________________________ 

   

A entrevista com A2 foi realizada em 20/05/2010. A2 é aluno da Escola A desde a 
Educação Infantil e atualmente cursa o 3º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, A2 
estava com 16 anos.  

Antes do início da entrevista, que foi realizada na escola, em uma sala de atendimento 
reservada pela Orientadora Educacional para essa finalidade, foram relembradas as 
orientações contidas no Termo de Assentimento assinado por A2. 

A entrevista transcorreu com tranqüilidade, sem interrupções e teve uma duração de 
aproximadamente 43 minutos. A2 retornou o e-mail enviado com a transcrição da entrevista e 
acrescentou alguns comentários. Esses comentários foram inseridos no texto da transcrição da 
entrevista. 

 

TRECHO TRANSCRIÇÃO 

1.  

Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco de você. Você já 
me falou um pouquinho aqui no questionário, mas que falasse de você, da sua rotina. Rotina 
de escola, rotina de casa. 

Está, a minha rotina. Eu estudo aqui no Colégio XXX desde... Saí... Estudei no YYY. Foi, 
eu acho que com quatro anos, eu entrei aqui no Colégio XXX. Estudei na mesma escola até 
completar o terceiro ano. Fiquei na metade do médio todo aqui, sempre gostando daqui. Sempre 
morei em Vitória, nasci em Vitória, sempre morei em Vitória. Meus avôs, eu moro com os meus 
avôs e a minha mãe, eu fico muito assim. E, hoje em dia, minha rotina, agora, no ensino médio: de 
manhã tem escola. Porque eu mudei, na sexta série, para de manhã. Agora, de tarde, alguns dias 
têm aula. Aí, eu faço futebol de areia. Frequento a igreja, segunda-feira é o grupo de jovens da 
igreja. De rotina, mesmo, marcado, é isso aí. Aí, o resto, a gente vai meio... 

E esse ano, que é o terceiro ano do ensino médio, não é isso? (É, esse ano.) Exato. 
Que até o ano passado eu fazia academia, só que esse ano não está dando mais tempo. 
Então, esse ano a sua rotina mudou? Mudou. Mudou bastante. Principalmente, aula de 

tarde, que eu nunca tive. Integral, período integral. No início, assim, você estranha bastante. 
Certo. A2, você tem irmãos ou é só você? 
Eu tenho irmãos por parte de pai. Só que eles nasceram em Ibiraçu, foram do primeiro 

casamento do meu pai, eu sou do segundo. Eu sou tratado como filho único. Porque, lá em casa, 
eu sou sozinho. Aí, eu fico na casa dos meus avôs também. Tenho uma prima de primeiro grau, 
próxima, como se fosse uma irmã. E os meus irmãos, um está fazendo... Um concluiu engenharia 
do petróleo, fazendo em Vila Velha, lá, a faculdade, concluiu agora. E o outro concluiu também. Ele 
é, hoje, piloto de avião. 

Você quer fazer engenharia, não é isso? 
É, eu estou tentando... Eu estou em dúvida entre civil e elétrica, mais para elétrica. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Decidi o que vou fazer já, farei Engenharia Civil. 

2.  

Bom, a temática da pesquisa é desigualdade social. Não é isso? Então, eu vou te 
perguntar de cara o que você acha. O que você acha que é desigualdade social? Para você, 
o que é isso? 

Pensava que seria... Desigualdade social tem muito a ver com distribuição de renda. Eu 
penso que, se você pegar o histórico do Brasil, principalmente, da colonização, que foi a de 
exploração. Diferente dos Estados Unidos, que foi... Nos Estados Unidos e Inglaterra foi de... Qual 
que é o nome? Colonização de povoamento. E aqui no Brasil, foi de exploração, mais de 

                                                 
2
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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escravismo e tal. Acabou que, hoje em dia, se você for olhar, hoje, a gente tem sociedades, assim, 
seguindo a linha do tempo, tem muita consequência do que aconteceu no passado. Se for nos 
Estados Unidos, o Sul dos Estados Unidos, antigamente era escravismo. Só que acabou que 
quando teve a guerra, lá, de secessão entre o Sul e o Norte, acabou que o Norte dominou e impôs 
aquele ritmo. E o Brasil ficou perdido no tempo. Foi um dos últimos... Foi o último país, acho, que 
aboliu a escravidão. 

E esse atraso, eu acho que foi fundamental para se compreender a sociedade, hoje. 
Porque é o seguinte: você tem, por exemplo, os descendentes dessas pessoas que foram escravas 
e tal. Logo depois que esses escravos foram libertados e tal: “Beleza, libertamos os escravos.” 
Mas, não havia uma política de integração, entendeu? Aí, você vê, hoje, as pessoas que... 
Descendentes de escravos, assim... Foi consequência desse processo, que as pessoas, hoje em 
dia... Por exemplo, você tem pessoas ricas, hoje, tem melhores condições, não vou dizer nem ricas. 
Mas, melhores condições, têm condição de ter uma casa, uma moradia própria e não sei o quê. E 
as pessoas que foram libertadas, só que ficaram sem rumo, elas acabaram se aglomerando em 
volta. Então, tem favela, essas coisas, assim. Isso, hoje em dia, gera violência, criminalidade, essas 
coisas. 

Gera violência... 
Violência, criminalidade. Essas concentrações em volta assim... Eu vejo que 

desigualdade social, hoje, no Brasil... O Brasil tem muita desigualdade social, só que eu vejo isso 
como consequência desse processo colonizador. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - No que se refere ao comentário histórico, gostei bastante da 
fala. 
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3.  

Você podia, assim...? Você me deu um exemplo dessa consequência com essas 
aglomerações em volta, não é isso? A favelização. A favelização. Tem outras consequências 
que você vê, dessa desigualdade social, além dessa favelização? 

Tem. Outras consequências que eu ia te dizer... Eu te diria que seria a própria cultura do 
povo. 

Como assim? Tenta me dar um exemplo do que você acha que é essa cultura do 
povo. 

Por exemplo, eu li em algum lugar, faz um tempinho, que o brasileiro ainda é... é muito 
criança no jeito de lidar com as coisas. Tipo, você pega países europeus mais antigos e os próprios 
Estados Unidos, assim, eles veem... Por exemplo, o brasileiro sempre tem o jeitinho brasileiro, que 
é tentar manipular, alguma coisa assim. Sempre dá um jeito. Os Estados Unidos, não. Eles 
possuem regras mais rígidas, ao meu modo de ver. A própria Lei Penal. A Lei Penal, aqui no Brasil, 
é ótima se for no papel. Só que não é cumprida. E isso, assim... Não, fala. 

E, por exemplo, esse exemplo que você está tentando me dar agora, Lei Penal. Que 
no Brasil, é no papel. É ótima no papel, se fosse cumprida. E que, nos Estados Unidos, ela é 
mais rígida. Qual a relação disso com a desigualdade social? Tenta clarear mais isso para 
mim. 

A relação disso com a desigualdade social? O que eu queria dizer da cultura é que... Na 
verdade, essa cultura de povoamento e exploração, eu vejo, tipo assim... Povoamento e 
exploração. Povoamento e exploração. Os Estados Unidos tornaram-se mais organizados que o 
Brasil, muito antes. O primeiro presidente americano foi muito antes do brasileiro em democracia. E 
eu vejo que o Brasil ficou atrasado nesse modo de organização política. E como Portugal sempre 
foi o... Essa colonização de exploração trouxe muita corrupção. O Brasil herdou isso de Portugal. E 
essa corrupção, se tem política corrupta, você acaba juntando a renda na mão de poucos e isso 
contribuiu para a desigualdade social. Essa parte da... Concentração de renda. Isso. Você 
perguntou sobre o quê? 

Não, que você estava... Você começou a me falar sobre outras consequências da 
desigualdade. Aí, você foi falar de uma questão cultural, não é isso? Aí, dentro dessa 
questão cultural, você estava me dando um exemplo da forma, por exemplo de aplicação de 
leis. Você começou a falar isso: que no Brasil... 

Eu ia relacionar essa forma de aplicação de leis com a... Seria com a corrupção. Que o 
brasileiro não segue esse padrão rígido, entendeu? Um padrão organizado. Seria... Fala. 

Essa desigualdade, essa aplicação de leis, assim, quando você vai falar de 
desigualdade social. Tenta me dar um exemplo. 

Assim, por exemplo, você tem uma pessoa que... Poucas condições financeiras e uma 
pessoa que tem melhores condições financeiras. Aí, você tem a questão da influência. Por 
exemplo, eu tenho melhores condições financeiras e eu conheço um político, conheço alguém que 
tem influência nesse meio jurídico ou alguma coisa assim. O que eu tenho a dizer que o brasileiro 
não é rígido é que é o seguinte: se você pegar os Estados Unidos, uma pessoa, um político que 
comete um crime de corrupção, ele é punido. A sociedade vai em cima, cobra. Aqui no Brasil, não. 

Essa questão da organização que eu te falei, é o seguinte: o povo, como foi um povo, 
desde sempre, assim, não muito de reunir... Se você for pegar a independência dos Estados 
Unidos, o povo queria aquilo. Aqui no Brasil não foi assim. Se você pegar isso, o povo queria 
aquilo. Mas, aqui no Brasil, não é assim, o Brasil não cobra. Aí, isso abre brecha para você ter a 
diferença na aplicação de leis. O que eu estou querendo dar de exemplo é o seguinte: se você tem 
uma pessoa com influência ali, ela vai ser julgada de uma forma, se você pega outra pessoa com 
menores condições, sem essa influência, por exemplo, se pegar ela roubando manteiga em um 
supermercado, ela vai ser presa. Provavelmente, presa. O policial vai, bate. Essas coisas que eu 
estou falando. Eu acho que a forma de olhar que é diferente e varia muito de acordo com a 
condição financeira, aqui no Brasil. Por causa da sociedade que é desigual, desorganizada por 
causa desse atraso na colonização. 

Entendi. Então, você está colocando que dependendo do poder aquisitivo que as 
pessoas têm, elas têm tratamentos diferenciados. 

Aqui no Brasil, com certeza. 
E esse tratamento diferenciado, inclusive, na hora de aplicação de leis? 
Com certeza. A gente pode ver isso, constantemente, em meios de comunicação. 

Principalmente, a questão política, corrupção. E o que eu estou falando, não é nem... É porque, 
assim, o povo não cobra. Porque eu não vejo o povo unido de uma forma... Você não vê a 
valorização da pátria. Você vai ver a valorização da pátria mesmo, em Copa do Mundo. Entendeu? 
Brasileiro, na minha opinião, no meu modo ver, ele não tem ainda esse jeito, esse modo de pensar 
como nação.  

COMENTÁRIOS E-MAIL - Considero essa fala como a melhor parte da entrevista, 
porque relaciona a desigualdade social ao passado histórico, e também ao aspecto executivo das 
leis, mostrando a diferença de tratamento entre pessoas de classes sociais diferentes ou com certa 
influência. Gostaria de ressaltar que a má-execução das leis contribui para acentuar ainda mais a 
desigualdade, uma vez que ela favorece apenas a quem está ‘por cima’. Ou seja, ela contribui para 
que isso seja um processo contínuo. 
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4.  

Deixa eu pegar isso que você está falando: essa forma diferenciada de tratamento 
das pessoas. Se eu trago isso para o dia a dia, o dia a dia de vocês, jovens. Você percebe 
essa forma diferenciada de tratamento? 

Olha, é difícil eu falar por causa que eu não tenho tanta convivência assim. Então influi o 
ambiente que, assim, eu moro na Mata da Praia. Um dos melhores bairros aqui de Vitória, talvez 
um dos três melhores. Você não tem, assim, essa... Você não consegue acompanhar. Eu conheço 
a minha realidade. A minha realidade, eu conheço, sei como lidar. Só que, se você pegar favelas... 
Aqui em Vitória tem umas favelas também. Eu não conheço a realidade, muito bem, a ponto de 
poder notar diferenças. Só que, se você for ver, por exemplo, você tem bairros nobres aqui de 
Vitória, crianças pobres no sinal. Aí, você nota uma diferença. Por exemplo, se você tem - isso eu 
já vi - você está parado lá no sinal, aí vem estudante que acabou de se formar, alguma coisa assim, 
pedindo ajuda para a formatura e essas coisas. Você olha de um jeito, você responde. Agora, você 
uma pessoa, dessas que eu te falei, marginalizadas. Você pega fazendo malabarismos no sinal, 
essas coisas, chega a ter vezes que você nem olha para a pessoa. Eu vejo que, assim, um 
exemplo que eu poderia citar, seria essa diferença, assim. 

E entre os seus amigos, assim, quando vocês conversam ou vocês veem, por 
exemplo, uma criança dessas andando pelo bairro ou algum outro jovem. Você percebe que, 
entre você e seus amigos, há uma forma diferenciada de olhar pra eles, ou não? 

Sim, eu acho que sim. Porque, querendo ou não, você está em um e meio ali, você está 
adaptado àquele meio, as conversas são de um jeito assim. Você vê uma pessoa diferente, você 
olha de outra forma, entendeu? Não que, assim: “-Vamos... Não vamos ter contato com ele.” Essas 
coisas assim. Só que você acaba olhando de outra forma. Até porque é o ambiente em que você 
vive. Você é fruto do meio em que você vive. Você recebe todas as influências do meio em que 
você vive. E, às vezes, essa disparidade, assim, olham assim, essa disparidade por causa disso: o 
meio em que você, o meio em que aquela pessoa vive. Você estava falando de comentários... 

Vocês fazem algum comentário? Você tem um olhar diferente para ele? 
Não, eu ia falar o seguinte: Se fosse uma vez na vida que você visse uma pessoa, você 

fazia um comentário. Só que eu acho que está tão comum também, tipo assim, eu digo que eu não 
posso, eu digo que a minha realidade é diferente, entendeu? Mas, vez ou outra, você vê uma 
pessoa assim ou esse choque de realidades. Só que está tão comum que, às vezes, você sente 
mais pena de, por exemplo, um animal abandonado do que um ser humano. Isso aí, eu não sei, 
isso seria mais por causa da parte humana, eu não sei. É próprio do ser humano essa coisa de... É 
interessante, até, falar sobre isso. O ser humano é capaz de desvalorizar outro ser humano por 
causa de um animal. É meio difícil de falar disso. 

Você costuma conversar disso com os seus colegas? 
Dessa forma, assim, não. Eu conheço, eu escrevo em prova. (Ah, você escreve em 

prova?) Hum hum. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Sobre a parte que fala do aspecto humano, sobre desvalorizar 
o outro ou torná-lo indiferente, eu gostaria de relacionar esse olhar sobre o marginalizado com o 
preconceito. Exemplo: tem gente que pensa que todo menino de rua cheira cola, ou está ali com a 
intenção de roubar, etc. Nem sempre é assim, como é possível ver em várias reportagens ou 
depoimentos, onde é possível ver crianças que estão ali para sustentar a família, que buscam a 
sobrevivência. Esse pensamento precipitado promove uma ideia distorcida do que é a realidade, 
muitas das vezes. 

5.  

Essa questão da desigualdade social, você debate ela na escola? Debate... 
Não, essa questão de desigualdade, debate na escola, que eu me lembre, não teve. O 

professor, geralmente comenta, sempre comenta. O de geografia, principalmente. A parte de 
sociologia que eu tive no primeiro ano. Praticamente, sociologia toda é sobre essa desigualdade 
social. Mas, escrever as coisas assim é mais em prova, avaliação. 

Então, vamos ver se essa minha conclusão, se isso que eu estou pensando faz 
sentido. Quer dizer que essa questão da desigualdade social torna-se um assunto, para 
você, mais numa discussão acadêmica? Ou seja, o que eu quero dizer com uma discussão 
acadêmica? Mais para responder a uma prova, para fazer um texto, alguma coisa... (Do que 
aplicar a realidade?) Do que aplicar a realidade, do que uma conversa, uma preocupação, de 
fato do dia a dia. 

É porque é aquela coisa: você tem em mente... Eu tenho essa opinião formada. Só que, 
às vezes, oportunidade no dia a dia, você não tem. Às vezes, o seu dia está corrido e tal. Aí, você 
pensa assim: “-Um assunto que uma pessoa não gosta...” Tanto é que eu te falei da mediocridade 
humana, que ela prefere um animal do que o ser humano. Às vezes, isso não agrada as pessoas, 
justamente por causa disso, entendeu? Às vezes, falta oportunidade de falar disso também. 

Essas oportunidades, você não sente que elas surgem no meio do seu dia a dia? 
É que quase... Não, não sinto. Porque é o que eu te falei: por causa dessa coisa que o 

humano tem com o próximo. 

6.  

Bom, A2, deixa eu ver aqui. Você me falou um pouco sobre o que você acha do que 
é desigualdade. Você me falou de algumas dessas causas da desigualdade, que você estava 
me colocando. De uma certa forma, você me abordou algumas consequências dessa 
desigualdade social. E eu gostaria que você tentasse... (Mais? Está.) Mais alguma coisa, se 
você tem alguma coisa mais a falar dessa consequência? 

Olha, eu te falei da questão da favelização. Eu poderia dizer que seria uma educação 
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diferente... Que seria, por exemplo, se eu tenho melhores condições financeiras que outra pessoa, 
eu estou em um nível social e ela está em outro. A minha educação vai ser diferente, por quê? A 
gente tem uma educação deficiente no país, públicas. Completamente, está largada. Se pegar a 
educação que eu, que tenho condições de estudar em escola particular, tenho. Eu considero muito 
mais qualificada. E uma pessoa que não tem condições, que vai para a escola pública, acaba... 
Além, da educação precária, se envolve com drogas, prostituição, coisas que estão nesse meio aí. 
O que não impede de uma pessoa da particular também fazer isso, porque acaba que uma ligação 
ou outra, assim... Uma pessoa com a cabeça fraca, essas coisas. Obviamente, tem a questão da 
favelização, da educação, do... Vamos falando, eu vou lembrando mais. 

7.  

Ok. Eu vou puxar uma coisa aqui, que você me falou de educação. Você colocou, 
aí, que a educação pública não é uma boa educação. Baseado em quê você me fala isso? 

Com a realidade de Vitória. (É? Então...) Com o próprio resultado do vestibular, por 
exemplo. Na realidade, eu acho que foi por causa disso que o governo criou cotas, para deixar de 
investir na educação para passar mais gente de escola pública na universidade. É o meu modo de 
ver. Essa é uma forma de acobertar o problema, em vez de resolver. 

8.  

E como você pensa que seria uma solução para essa desigualdade social? Você já 
parou para pensar nisso? 

Isso envolve muita coisa. Por exemplo, vamos lá, primeiro de tudo: a pessoa tem que ter 
uma educação de qualidade e começar... Eu, desde pequeno, se eu tem uma educação de 
qualidade, eu vou ter oportunidade de passar em lugares, instituições de ensino melhores. 

Só uma pergunta, antes de você continuar. O que você chama de educação de 
qualidade? 

Seria a formação do ser... Por exemplo, tanto em casa, quanto as instituições de ensino 
que ele frequenta. Que eu te falei que, na pública, no Brasil, não é muito boa. A grande maioria. Eu 
estava falando de quê? 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Sobre a parte que fala do que é uma educação de qualidade, 
gostaria de completar dizendo que o acompanhamento em casa é também de grande importância, 
e o que se vê no Brasil é que muitas crianças estão largadas, são muitas vezes violentadas pelos 
próprios pais, o que mostra uma grande defasagem da educação no próprio lar, em nosso país. 
Uma solução, em longo prazo, é a estruturação da própria educação, para que futuros pais 
entendam melhor seu papel para com seus filhos. 

Você estava falando que se tiver uma educação de qualidade... 
Sim, uma educação de qualidade. Hum hum. Então, eu frequento boas instituições de 

ensino, isso me dá maiores oportunidades profissionais. Assim, com melhores oportunidades 
profissionais, eu tenho condições de oferecer... Eu acabo conseguindo condições financeiras 
melhores, tenho oportunidade de criar minha própria família melhor. E aí segue a sua vida com 
condições de ter uma moradia, essas coisas todas. Eu estou querendo dizer o seguinte: que não 
adianta você pegar... Você tem a favela: “Olha, vamos fazer um bairro, vamos tirar as pessoas da 
favela e colocar aqui. Vamos resolver esse problema da favela.” Isso não adianta. 

Por quê? Porque a pessoa vai ficar num lugar novo que é novo para ela. Esse não é o 
ambiente dela. Até, já tentaram fazer isso, eu acho, aqui no Morro do Macaco. Já faz bastante 
tempo. E as pessoas, nenhuma família aceitou sair do morro, porque já está adaptada aquilo. 
Então, a reforma teria que ser no início. Seria, basicamente, na educação. Investir em educação 
pública para que essas pessoas tenham, desde pequena formação. Com a formação melhor, é 
muito difícil você não ter o desenvolvimento do resto. Por exemplo, se eu tenho uma formação 
melhor, eu vou ter melhores oportunidades de emprego. Aí, depois você cria melhores 
oportunidades. Mas, primeiro, seria a educação. Tendo oportunidade de emprego, pode comprar a 
própria moradia, vai ter condições de manter. Aí, isso gera impostos para o governo e isso tudo aí 
vai crescendo. Eu acho que um dos principais pilares para acabar com a desigualdade, seria a 
educação. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Gostei muito dessa fala também. A educação é, de fato, a 
base do processo de estruturação política, econômica e até mesmo moral de um país. 

9.  

Seria a educação, um dos principais? Então tem outros? 
Não, o principal seria a educação. (Hum hum.) Que se você for pensar bem, a educação 

sendo a base disso, você vai resolver todos os outros. Entendeu? (Certo.) Não resolver, mas 
contribuir muito para que, no futuro... Porque não adianta você... É que nem falam: “Não adianta 
você dar o peixe para o pescador, tem que ensinar ele a pescar.” 

10.  

Ok. Como é que a desigualdade se expressa no seu cotidiano, no que ela te afeta? 
Você já me falou algumas coisas, não é? Mas... 

No que ela me afeta? Deixa eu pensar... Pouca coisa seria. Por exemplo, eu que tenho 
melhores condições, por exemplo, eu posso, às vezes, por medo de andar de ônibus de noite. Por 
exemplo, vou a um shopping, saio, faço qualquer coisa assim. Eu poderia ter voltado de ônibus, só 
que você acaba tendo medo, por causa da violência. E a violência, como eu te falei, ela é uma 
consequência desse passado histórico, dessa desigualdade toda. Aí, eu acabo chamando... Tipo, 
assim, minha mãe pode vir me buscar, eu vou de carro. Isso, querendo ou não, é de leve, mas 
mostra que essa desigualdade, querendo ou não, ela influenciou nisso. Entendeu? A pessoa ter 
medo, se sentir insegura de fazer tais coisas, por causa disso. Por causa da violência, que é fruto 
da desigualdade. Isso é uma coisa leve, assim.... Evitar andar por certos lugares, tudo por causa da 
violência. O que mais me afetaria no meu dia a dia, que eu poderia te dizer, seria a violência, a 
insegurança, que é gerada por causa da desigualdade. Então, seria indiretamente. 
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11.  

Se você fosse fazer um documentário sobre desigualdade social no Brasil, certo? 
Como é que seria esse documentário? O que você pensa que seria o roteiro, assim? Mas, o 
que você abordaria? Vixi... Você foi contratado para isso, para fazer um documentário sobre 
desigualdade social? 

Bom, você teria que abordar as duas realidades. Eu colocaria cenas de uma pessoa e 
colocaria a rotina de uma pessoa como eu. E colocaria a rotina de uma pessoa que nasceu, por 
exemplo, na favela. Eu colocaria um comparativo... Não, eu colocaria um... Contando sobre o 
passado histórico do Brasil, que acarretou isso aí. Colocaria comparativos com outras regiões, 
como eu te falei dos Estados Unidos. Compararia as colonizações para mostrar as causas disso. E 
colocaria, como eu te falei, as consequências, que seriam: violência, insegurança, essas coisas 
assim. E educação, também, estaria como uma possível solução. 

Isso seria o seu roteiro? 
Sim. Legal. Obrigado. 
 
COMENTÁRIOS E-MAIL - Gostei do roteiro também, ficou bem estruturado, risos. 

12.  

Bom, agora, deixa-me ver aqui. Você está colocando sempre, você falou assim: 
“Duas realidades.” Não é assim? Você falou sobre a questão de renda, de distribuição. Você 
se identifica em que classe social? Em que segmento social você se identifica? (Classes A, 
B, C e D?) É. Se você se autodenomina... Você Já me falou que você está de um lado, que no 
outro lado, que do outro lado, quem sobra do outro lado? 

Não. Mas, quando eu digo: Uma realidade e outra. Eu digo: uma realidade, você pega 
qualquer pessoa que tem condição de moradia, teve uma educação básica tranquila, assim. E a 
outra realidade seria aquele povo, aquelas pessoas que vivem, realmente, aquém. E o que eu ia 
dizer, você falou da... E você, dentro dessas...? Onde eu me incluo? Eu me considero classe 
média. Pensando na minha mãe, classe média. E pensando em moradia da minha mãe, classe 
média. E, dos meus avós, classe média alta. Só que alta, não. Entendeu? Eu me colocaria assim. 
Mas, com certeza, é uma realidade de pessoas que têm melhores condições. 

Dentro do país, você estaria...? 
Classe A. A, B. 
Ok. E como é que você se sente vivendo dessa forma que você vive? (Eu falo por 

mim mesmo?) É, por você mesmo. 
Falando por mim mesmo, eu me sinto bem. Se for pensar nos outros, aí, você pode fazer 

várias análises. Só que falando da minha rotina, assim, eu gosto. Eu gosto muito da minha rotina, 
eu adoro a minha vida. E é o que eu te falei, olhando por mim. Talvez, essa acomodação que dê 
continuação desse processo. Mas eu acho que é pelo que eu te disse, essa acomodação. Eu me 
sinto bem, quem se sente bem, quer que continue tudo bem. E gera acomodação, que emperra 
essas soluções para a desigualdade. Só que eu me sinto bem do jeito que eu vivo. 

Você falou: pensando em você. Você gostaria de tentar falar de outra forma 
também, ou não? 

Pensando no próximo? Assim, as pessoas querem solução. Mas, lógico: “Que não afete, 
que não piore o que eu tenho.” Eu acho que é possível propor soluções, como eu te falei. E eu 
acho que, se for pensar pelo outro, eu não me sentiria tão satisfeito. Por exemplo, se eu tivesse um 
amigo que morasse na favela, que a casa dele não tem condição nenhuma, não tem saneamento, 
não tem água, energia. Esse choque de realidades seria constrangedor para mim, saber que eu 
tenho tudo e ele não tem nada. Se for pensar por esse lado, aí, eu poderia te dizer que eu estou 
infeliz, que eu gostaria de melhorar. Entendeu? Seria, basicamente, isso. Esse deveria ser o 
sentimento dos políticos, quem coordena ali, quem detém o poder que é capaz de fazer essas 
mudanças. 
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13.  

Ok. Você já abordou, para mim, o papel que você atribui a escolarização na questão 
da desigualdade social. (Com certeza.) Não é isso? Você gostaria de colocar alguma coisa a 
mais? 

Eu só gostaria de dar ênfase, falando que, como eu já te falei, a educação é o pilar, 
porque você mexendo nela, vai assegurar que no futuro você vai ter todas as boas consequências 
dela. Entendeu? Eu acho que educação é o quê? Você planta hoje para colher amanhã. Tem gente 
que gosta de solução imediata. Só que, querendo ou não, no meu modo de ver, a solução para a 
desigualdade social não seria... Não tem como resolver agora, não tem como resolver a 
desigualdade agora, não dá. Seria você pensar nesse projeto de investir em educação para que, no 
futuro, você tenha melhor formação para uma pessoa, formação acadêmica; você tenha melhores 
oportunidades de emprego, aí, ela vai ter melhores condições de moradia para poder ter uma 
família. E para essa, também, poder dar melhores condições desde o início. Ou seja, é como se 
fosse... Ah, Rita cada galho vai... 

E você acha que a nossa sociedade está caminhando para isso? 
Olha, veja bem. A gente sempre fala que o Brasil está em desenvolvimento: 

desenvolvimento econômico. Social? Eu te diria que o Brasil, eu acho que desde a década de 1970 
para cá, 1960 para cá, que começou a favelização, assim, mesmo, que aumentou muito. Eu vejo, 
hoje, leio muitas notícias de pessoas ascendendo economicamente, melhorando de condições. O 
governo busca, através de programas, dar, aumentar... Dar oportunidade de melhor moradia para a 
pessoa. Só que como eu te falei: eu não vejo como certo, você criar 1 milhão de moradias e dar 
para a pessoa morar. Eu acho que isso deveria ser uma parte. Sim, deveria ser feito, mas não 1 
milhão. Por exemplo, você pega, aí, como eu te falei, você tem que distribuir esse dinheiro. Investe 
em educação, investe em saneamento para as pessoas, investe em oportunidade de emprego. 
Trazer de tudo um pouco, para que progressivamente esse problema seja solucionado. Entendeu? 
Não adianta você pegar, dar tudo na mão da pessoa, que ela não vai saber lidar. Você pegar, fazer 
isso para a pessoa, que ela não saiba como fazer. Eu acho que esse saber como fazer, está 
relacionado à educação. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Apenas acrescentando que, apesar de a educação ser o 
principal, os investimentos devem ser graduais e compartilhados com outra áreas, de modo que a 
população saiba absorver todas as conseqüências dessa evolução. Assim, a educação será 
acompanhada de benefícios em outras áreas, como a segurança, e a sociedade terá um 
desenvolvimento de forma uniforme. Ou seja, nada precisa ser radical. 

14.  

Ok. Eu acabei esquecendo de perguntar no início, vira e volta eu esqueço de 
perguntar isso no início. Coloquei no meu roteiro, logo no início, mas acabo esquecendo. 
Por que você se interessou em participar dessa pesquisa? Porque o questionário não era 
obrigatório, tão pouco fazer essa entrevista. 

Primeiro que eu nunca fiz uma entrevista assim, eu acho legal. (Está achando legal?) 
Eu estou achando legal. Eu vou fazer engenharia, eu gosto muito de matemática, física vai bem. Só 
que eu sempre gostei muito de geografia, historia. Aí, se você pegar a geografia, a parte, tirando 
solos, a parte de política e economia, eu gosto bastante. Até, que eu pensei em fazer 
administração. Eu gosto da parte econômica, lidar com política, as coisas assim. E eu acho que a 
esse respeito na pesquisa fala sobre isso. Eu acho muito interessante esses assuntos. Eu gosto de 
matemática, só que eu gosto muito de geografia. Eu acho que eu vou bem também nesses 
assuntos: economia e política. Eu me interesso bastante. 

E quando eu fui em sala, falei sobre a pesquisa, entreguei os questionários para 
vocês. Vocês responderam, devolveram. Alguns se interessaram em participar da entrevista. 
Você diria que teve alguma repercussão? O que os seus colegas comentaram sobre essa 
pesquisa? A temática fez alguém conversar sobre o assunto? A temática, não. A pesquisa, 
desculpa. 

Assim, repercussão na sala de aula, acho que não. Eu comentei alguma coisa com o 
meu amigo sobre o que ele havia respondido. Uma leve troca de ideia, assim, sobre aquela 
questão da pirâmide, qual seria ideal. A gente falou alguma coisa assim. Só que repercussão, 
assim, mesmo, não. Porque é como eu te falei: se a gente estivesse sofrendo por causa disso, com 
certeza, daria. Só que as pessoas estão bem, elas acabam se acomodando e, aí, resulta nessa 
falta de interesse. 
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15.  

Bom, e falando sobre aquele questionário que você respondeu, não é isso? Deixa 
eu ver aqui qual é o seu. A2, não é? Tem alguma questão aqui que você gostaria de 
comentar comigo, A2? 

Eu nem lembro o que eu escrevi. (Pode dar uma olhada aí.) Gostaria de comentar, olha, 
aqui, a primeira: citei o passado histórico, eu falei para você que resultou no que a gente tem hoje. 
Tanto é que quando a gente aprende história, ela fala: “Para que a gente aprende história? Para 
você poder compreender o presente.” Eu acho que 100% se aplica aqui, na parte da desigualdade 
social. Falei que da parte do emprego, da educação. Investir em educação, mas não só em 
educação. Eu nem lembrava disso aqui. Mas, olha, eu falei certinho, exatamente o que eu tinha 
falado. (Você não mudou de opinião.) É, porque, às vezes, você coloca um negócio e não lembra. 
Aqui, outra: “-Fale da perspectiva de crescimento.” Aqui, econômica. Você tem que aproveitar essa 
perspectiva de crescimento, com esses recursos, poder, contribuir com o social também. 

Essa parte aqui de: “Recompensar pelo seu esforço.”. Eu quis dizer que uma pessoa 
pode ser esforçada, ela pode ser muito esforçada, só que não adianta... Se ela não tiver... Por 
exemplo, eu tenho... Eu estudo em uma escola particular boa, eu conheço uma pessoa que estuda 
em uma escola pública, sem condição nenhuma. Por mais esforçada que ela seja... Lógico, se ela 
for muito esforçada, tem muitas chances de chegar longe, de chegar onde ela quer, mesmo 
estudando no pior lugar. Só que não adianta só depender dela. Esse negócio: “Ah, depende só de 
você.” Essas coisas motivadoras assim. Não é só isso. Eu acho que tem que ter... Tem que ser 
você e o meio em que você está. Por isso que eu te falei que eu não concordo totalmente com essa 
parte de ser recompensado só pelo seu esforço. Eu acho que não adianta só isso. 

Esse lance de colonização, que eu te falei, eu te contei que eu não concordo totalmente, 
mas é que eu, às vezes, já conversei com pessoas que estudaram... Por exemplo, tem o pai de um 
amigo meu que fez engenharia civil, falou que ficou cinco anos sem ir à praia, estudou muito e que 
acabou meio que se arrependendo. Acabou indo para a parte de negócios, coisas assim. Eu te falei 
isso, por causa de exemplos assim. Mas, eu concordo que quanto melhor a escolarização, com 
certeza, vai contribuir mais. Só que, pegando esses exemplos assim, tem pessoas que estudam, 
estudam, estudam e acabam não atingindo aquele objetivo. O que é normal. Isso eu coloquei, que 
não adianta... 

O objetivo que você está colocando é o financeiro? 
Financeiro ou de realização mesmo. Porque, às vezes, ela não faz... Ela pensa: “Eu 

quero isso hoje.” Mas, amanhã pode ser que... (Pode ser outra coisa.) Pode ser outra coisa, sim. 
Aqui: “Pela sua inteligência e qualificação profissional.” Eu concordo totalmente, porque eu acho 
que para você ter uma boa-qualificação profissional, você tem que ter o meio a seu favor. Aí, você 
é inteligente, tem o meio a seu favor, eu acho que tem muita chance mesmo de você despontar na 
sua profissão e ter o que você quer. 

16.  

E se você não tiver o meio a seu favor? 
É o que eu te falei: não depende só de você. É bom você ter o meio ao seu favor. Eu diria 

que é fundamental você ter o meio a seu favor também. Além, de você, ter o meio. Aqui, ah, com 
certeza, o que eu te falei aqui, nessa parte de: se eu tenho melhores condições, eu tenho melhores 
oportunidades de emprego, consigo ter melhores condições financeiras. Hoje, se for olhar, hoje, 
quem tem melhores condições financeiras, coloca o filho em escola particular. E como as escolas 
públicas estão deficientes, quem estuda em escola particular leva vantagem. Então, quem tem 
melhores condições financeiras, coloca o filho ali e se for comparar, oferece uma educação melhor. 
Eu coloquei essa parte que quem ganha muito pode dar condição melhor, por causa disso, por 
causa dessa disparidade de escola pública e privada. 

Essa parte de: “Ninguém estudaria tantos anos para ser advogado ou médico, se não 
pensasse que ia ganhar muito mais.” Concordo em parte, porque eu acho que tem a parte 
financeira, lógico, a gente vive em um meio capitalista, você precisa de sobrevivência. Dinheiro, 
com certeza, acaba em primeiro lugar. Só que ainda tem aquelas pessoas... Sempre vão ter 
aquelas pessoas que fazem o que gostam, não pensam só no dinheiro. Fazem porque querem, têm 
talento para isso. 

Aquelas pessoas que fazem o que gostam, que fazem o que querem, normalmente, 
elas são que tipo de pessoas? (Você está falando como? Tipo financeiro ou como...?) É. Você 
acha que as pessoas... 

Eu penso que ter dinheiro não é ser feliz. Ser feliz não é ter dinheiro. Eu acho que, às 
vezes, uma pessoa que ganha metade do que uma outra ganha, ela pode ser muito mais feliz do 
que a que ganha mais do que ela. Por quê? Porque eu faço uma coisa que eu gosto, eu tenho em 
mente o que eu sempre quis para mim. Enquanto isso, a pessoa que ganha mais está ali em meio 
ao estresse. Porque se você não faz uma coisa que você gosta, você acaba, com o tempo, se 
estressando. Eu falei que... Você falou o quê? De... 

17.  

Que você fez a colocação de que tem pessoas que fazem, às vezes, aquilo que elas 
gostam. Quem tem mais chance de fazer aquilo que gosta? Até vou reformular a minha 
pergunta. (Como assim, você está falando?) Que tipo de pessoas têm mais chance de poder 
realizar o que elas gostariam de fazer? Sem pensar tanto com a questão financeira. 

Com certeza, quem vive na realidade que eu te falei. Na minha realidade. Por quê? 
Porque você tem mais informação, você tem toda a rede de comunicação ao seu redor, você tem 
oportunidade de conhecer novos mercados, estudos, tudo. Você estando na favela, você está ali no 
seu mundo. Só que você não tem oportunidade de sair dali. Aqui no Brasil, você não tem uma 
grande perspectiva de ascensão. Eu acho que em qualquer país é isso, essa parte de ascensão, 
mesmo em desenvolvimento. Só que se você já nasceu, já está em um meio privilegiado, você tem 
oportunidade de olhar tudo. O cara que vive na favela, sabe que existe isso aqui, só que não sabe 
exatamente como é. Ele deve imaginar, sei lá. Só que a minha abrangência do que eu posso ver e, 
tanto é, com o desenvolvimento da tecnologia e tudo, é muito maior. Eu acho que, com isso, eu 
posso atingir mais informação para saber com o que eu me identifico e o que eu quero para mim. 
Eu acho muito mais fácil, eu, com todas as informações e oportunidades, mais fácil para mim do 
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que uma pessoa marginalizada e que está alheia a muita coisa, assim, muita informação. 
Essa parte de: “-Qual a importância de ter uma família rica para subir na vida?” (Você já 

abordou.) Falei. No Brasil, a importância... Com certeza, foi o que eu te falei: no Brasil, a 
importância de conhecer pessoas bem-colocadas... Em um país em que você tem diferença de 
questões de aplicação de leis, por exemplo. Se você tem melhores condições, você tem influência, 
você conhece pessoas bem-melhores e cai em influência. Se eu conheço uma pessoa que tem 
influência ali, é muito mais fácil para eu conseguir o que eu quero. Quer dizer, não ter uma lei tão 
rigorosa ou, até, em não aplicar. Por quê? Porque essa parte entra na corrupção, que eu te falei 
que o Brasil herdou do processo de colonização. Essa parte, esse evento de que as pessoas vêm 
colocar... Eu acho que qualquer país, qualquer sociedade, com certeza, influencia. Só que, 
principalmente, no Brasil, por causa dessa desigualdade. Se for comparar uma pessoa que tem 
condições e uma que não tem, essa pessoa que tem, conhecendo alguém, com certeza, ajuda 
muito mais. 

“-Sua expectativa do nível de renda.” Essa parte da expectativa do nível de renda, você 
sempre pensa... Eu, com a realidade que eu tenho, eu sempre penso no futuro próspero e não esse 
Brasil que está um país, hoje, em desenvolvimento econômico. Você acaba pensando que você 
pode mais. Eu coloquei maior, não coloquei muito maior, porque a minha família já é bem, 
financeiramente. Mas, coloquei maior, porque você sempre tem esse sonho. E a 12, aqui: “-Quanto 
eu acho que deve receber um profissional.” 

18.  

É sobre a diferença de renda entre eles. Assim... Mas, aí, antes de você falar aí, 
você marcou a sociedade como você gostaria que fosse. Vamos ver aqui, como você 
gostaria que fosse. 

É, sim. É para analisar? 
É. Você colocou essa sociedade. Você acha que é possível alcançar isso, uma 

sociedade mais igualitária? 
Eu acho muito difícil. Eu acho que nem em países muito desenvolvidos, você tem uma 

sociedade assim. Talvez, no Japão, alguma coisa assim, você possa ter algo bem-parecido, bem-
similar a isso aqui. Eu acho que isso aqui seria ideal, seria... Esse aqui é o país... Seria o ápice da 
organização social de qualquer país, seria isso aqui. Então, você tem a grande parte da população 
na mesma condição. É impossível você não ter ninguém por baixo, até porque causa um 
desequilíbrio. O capitalismo tem dessas. O capitalismo tem que ter alguém embaixo para você 
ganhar. Para você prosperar, você tem que ter alguém abaixo de você. Mas, seria possível... Eu 
acho que, possível, é. Eu acho que nada é impossível, mas eu acho muito difícil. Não vejo, assim, a 
curto e nem a médio prazo para o Brasil. 

COMENTÁRIOS E-MAIL - Não fiz comentários acima porque são sobre a folha, e já são 
comentários por si só. 

19.  

Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar sobre essa temática? 
Eu acho que eu falei bastante já. [risos] 
Bom, então, eu vou te agradecer.  
Eu que agradeço. 

 
 
 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE B13  
__________________________________________________ 

  

A entrevista com B1 foi realizada em 22/04/2010. B1 é aluno da Escola B desde a 
Educação Infantil e atualmente cursa o 3º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, B1 
estava com 17 anos.  

Antes do início da entrevista, que foi realizada na escola, na sala da coordenação 
pedagógica, foram relembradas as orientações contidas no Termo de Assentimento assinado 
por B1. 

Apesar de, em alguns momentos, a coordenadora entrar na sala para resolver 
problemas relativos à rotina de seu trabalho, a entrevista transcorreu com tranqüilidade e teve 
uma duração de aproximadamente 30 minutos. B1 não retornou o e-mail enviado com a 
transcrição da entrevista. 

 

                                                 
3
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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TRECHO TRANSCRIÇÃO 

1.  

B1, você tem quantos anos? 
Dezessete. 
E você mora onde? 
Mata da Praia.  
Fala um pouco da sua família para mim. Você tem irmãos? 
Então, moramos eu, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã de oito anos. Eu tenho um 

irmão mais velho, de 21 anos, que é do primeiro casamento do meu pai e ele vai lá em casa no final 
de semana. Lá em casa, a gente nunca planeja nada, porque o trabalho do meu pai não deixa, tem 
uma firma e problema surge toda hora. Então, sempre que a gente faz uma viagem é de última hora. 
E meu irmão está fazendo direito, a minha irmã está estudando, aqui na mesma, estuda no Monteiro 
também. É uma família normal. 

2.  

Você é aluno da XXXX desde quando B1? 
Da XXX, desde o grupo VI, mas na creche, eu já fazia parte do grupo de escolas da XXX, 

que é o YYY. Então, desde que eu nasci, que eu comecei. 
E por que você está nesta escola? 
Ah, a princípio foi porque os meus pais escolheram, mas na quinta-série eu saí para 

procurar outras escolas e eu fui em uma. Pode falar o nome? Pode. Fui no ZZZ aqui e quando eu 
cheguei lá para fazer a entrevista, a menina: “Ah, porque o aluno ZZZ é isso, o aluno ZZZ é aquilo. A 
gente vai prepara vocês para passar no vestibular, porque o aluno ZZZ.” Eu falei para a minha mãe: 
“Mãe, lá, quando a gente chega na escola, a [fulana], que é quem toma conta do pessoal, conhece 
todo mundo pelo nome. Lá a gente vai ser mais um, vai seu o aluno ZZZ. Então, eu não vou para lá, 
vou continuar onde eu estou.” Foi por isso. E se arrependeu? Não, nem um pouco. 

Não, o que você acha que é bom nessa escola? 
A liberdade que eles dão aqui, muito boa mesmo, não tem aquele negócio de: “-Senta e 

olha para frente.” Eles desenvolvem a aula de uma maneira mais descontraída, não é: senta, copia e 
decora. 

3.  

Qual foi o seu interesse em participar dessa pesquisa, de fazer essa entrevista?  
Por que eu procurei participar? É. Não, porque eu achei interessante o modo da pesquisa, 

eu nunca tinha feito uma aqui antes. A maioria das pesquisas que vêm aqui é para hábitos 
saudáveis, o que você come, o que você faz? Achei essa da sociedade legal, ainda mais que eu 
gosto de geografia e história, vou continuar com essa pesquisa. 

4.  

A temática da minha pesquisa é a desigualdade social. O que é isso para você? 
 A diferença de classe, não só financeiramente falando, mas na cultura também, na 

expectativa de vida, na perspectiva para o futuro que a pessoa tem. E na espera de uma vida melhor, 
quem mora em uma classe mais baixa, não tem muita opção, a não ser conseguir um trabalho, só 
para se sustentar e não sair muito daquela camada ali. E quem mora em camadas mais favorecidas, 
pode conseguir um emprego melhor do que o pai, pode ter mais sucesso que os pais e pode 
melhorar o seu padrão de vida. Quando alguém de classe baixa consegue fazer isso é tão raro, que 
sai no Fantástico, passa na televisão direto. 

5.  

Você está me falando de diferenças de classe. Em que classe social você está? 
 Para falar a verdade, eu nunca soube, eu só sei até onde vai a classe média, que o salário 

é um pouco acima de R$ 3.800,00 a renda familiar. Mas assim, pelo emprego dos meus pais, que a 
minha mãe é comerciante e o meu pai é empresário, eu me coloco na classe média alta. Mas eu não 
sei assim, a partir de quanto a renda, é isso, o patrimônio é tal classe, isso eu não sei. 

Como é que você se colocaria.., como você se autodenominou classe média alta, e 
você confirmou aqui, reforçou, que esse país é um país dividido em classes e que são 
oportunidades completamente diferentes para essas classes que nós temos aqui. Como é que 
você se coloca diante disso? 

Diante das oportunidades? Diante das oportunidades, diante das diferenças. Olha, pela 
pequena parcela da população, que tem esse benefício, sinceramente, eu me coloco como, mais 
como um sortudo. Porque no Brasil a diferença é muito grande e são poucas pessoas mesmo assim, 
que têm essa oportunidade que a gente tem. Então, é isso, colocar como uma pessoa que deu sorte. 
Uma pessoa que deu sorte? É. 
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6.  

E em que essa desigualdade social afeta a sua vida? 
Me afeta mais assim, é a questão da violência, que afeta acho que todo mundo assim, que 

está em uma classe mais favorecida. Outro dia eu fui à casa de um amigo do meu pai, que mora no 
bairro São Pedro, um bairro de classe baixa aqui em Vitória e ele falou que ali em São Pedro não 
tem assalto, porque ninguém na comunidade se assalta. Quando eles vão assaltar, eles vão para os 
bairros mais favorecidos, porque é lá que eles sabem que eles vão assaltar quem tem. Então, o 
problema é a criminalidade, é o que mais afeta assim. É, isso é verdade, cada vez mais vão tendo 
conjuntos habitacionais, que têm até shopping dentro do conjunto de casas e a pessoa não sai dali 
para nada. Tem escola para os filhos, supermercado, shopping, tem tudo. Eu moro em um prédio, 
que no quarteirão do conjunto de prédios tem um clube no centro dos prédios. Tem um clube ali, que 
eu não preciso sair do prédio para nada, ali tem quadras de tudo quanto é tipo, tem bar para assistir 
um futebol, tem restaurante, se eu estiver com fome. Então, é isso que vai acontecendo. E quando 
você sai, você não precisa nem andar muito, você vê a diferença que é. Então, é meio que um tiro 
que sai pela culatra, você sente medo do que de certa forma, você está sendo também responsável 
por isso. 

E você frequenta esse clube que você está comentando aí? 
Frequento. (Com frequência?) Hum hum. Mais no final de semana, durante a semana eu 

tenho que estudar, mas durante o final de semana, sempre. 
Deixa eu ver se eu entendi. Você então, acaba tendo um mundo separado? 
Separado do Brasil. 
E você está associando desigualdade, colocando isso também com violência. Eu 

posso dizer que você está falando que o fato de você estar em uma classe menos favorecida, 
você gera violência? 

Porque quando a pessoa cresce na favela, nos bairros de classe baixa, a pessoa não 
nasce ruim, mas não tem uma base, uma estrutura de vida, nem perto do que quem mora nos bairros 
favorecidos tem. Por exemplo, a educação, para formar, conscientizar a pessoa, tentar formar um 
cidadão ali, que possa trabalhar, possa ganhar a vida, possa subir de classe, é quase que zero, 
porque as escolas brasileiras são horríveis. E as condições nas favelas também são péssimas. 
Nenhum político vai querer fazer alguma coisa pela favela, a não ser dar cesta básica, que não 
ajuda. É aquele ditado: “-Você tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe.” 

7.  

Por que o político não faria nada pelas favelas? 
Porque a população da favela já não tem uma educação muito boa, não é que mal-

educado, mas a escolaridade já não é muito boa. Então, para eles, uma cesta básica que o governo 
está dando, para conseguir voto, já é demais, já é suficiente para conquistar o voto deles. A maioria 
não se importa muito com, não por ser de classe baixa, mas pela falta de escolaridade, não se 
importa muito com o saneamento ou com a educação. Eles querem aquilo ali, ter a cesta básica 
deles, ter uma televisão e está tudo bem. E o governo faz isso para ganhar voto. E no sistema 
capitalista em que a gente vive, a classe baixa é a base do sistema. Porque pode ver que os países 
ricos, às vezes até permitem a vinda de pessoas de outros países, para fazer os serviços mais 
pesados, tipo, pintar uma parede, reformar a casa de alguém. Ninguém, com um grau de 
escolaridade, vai querer fazer isso. Então, é mais que, para o capitalismo é fundamental isso, a 
classe desfavorecida. 

8.  

Em que a escola, a escolarização, a educação pode contribuir ou não, nessa 
questão, nessa desigualdade social? Porque você mencionou que não se tem escolas de bom 
nível, para a maioria da população. Você também mencionou que se você tiver escolarização, 
você não faria determinados tipos de serviços. 

É, a educação está presente em um bom nível, nos países que são considerados 
desenvolvidos, onde o índice de pobreza é muito baixo. E não é uma coincidência, porque se a 
pessoa tem uma educação melhor, uma escola melhor, ela consegue fazer cursos melhores e 
consequentemente, consegue arrumar empregos melhores. E não, muitas vezes, se sujeitar ao 
crime, sai da escola e vai se envolver com o crime. Mas sai, porque a escola não oferece uma 
estrutura necessária. O aluno fica ali, em uma sala superlotada, quente, não vê futuro nenhum ali. 
Porque realmente é muito difícil, igual eu falei, quando alguém ali sai com futuro, passa na televisão. 

Você então assim...  eu estou entendendo, que você está afirmando que a 
escolarização pública..., a escola, a educação pública não é uma educação de qualidade. 
Baseado em que, que você faz essa afirmativa? 

Não, baseado nas coisas que a gente vê, até mesmo nas pesquisas da escolaridade 
brasileira, que vem subindo E direto assim, quando você pega um jornal para ler, passa: “-Alunos 
andam duas horas para chegar à escola. Escola de barro no Nordeste.” Então, não tem realmente 
uma estrutura, as escolas na periferia são depredadas pelos próprios alunos, porque não existe uma 
conscientização. Quando isso acontece, o governo não vai refazer, porque o governo fala: “-Olha, eu 
construí a escola. Agora, ficar reformando direto, realmente não dá, porque o Brasil é muito grande, 
seria muita escola.” E é com base nisso que eu afirmo que a educação... 

Com base em que você afirma que a educação pública não é uma boa educação, que 
a escola pública não é uma boa escola? 

A maior prova disso é o próprio sistema de cotas que o governo criou. A partir do momento 
que o governo cria esse sistema de cotas, ele se declara incapaz de conseguir fazer um aluno da 
rede pública conseguir competir com um nível particular para entrar em uma faculdade. E uma vez 
eu estava conversando com a mestre da medicina da UFES, ela falou que, realmente, os alunos que 
vêm da escola pública, muitas vezes não conseguem nem escrever os nomes, não sabem nada. 
Então, é esse sistema de cotas, que acabou o governo se declarando incapaz de oferecer uma boa 
educação para a população. 
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9.  

Qual é o peso que você dá para pertencer a uma família rica e conhecer pessoas 
bem-colocadas? Tem o mesmo peso? 

Eu acho que o peso é diferente, porque na maioria das vezes, quando você pertence a 
uma família rica, você já conhece as pessoas bem-colocadas. Isso é quase que unanimidade nas 
famílias ricas do Brasil. E quando você conhece uma pessoa bem-colocada, o máximo que ela vai 
fazer é te ajudar a também ficar bem-colocada, mas não muito acima, porque ninguém quer 
concorrência. E quando você pertence a uma família rica, você tem mais chance de conseguir 
superar, pelo padrão de vida que essa família te proporcionou. Não porque quem tem mais dinheiro 
consegue educar melhor um filho e mostrar para ele os dois caminhos. Porque tem muita gente de 
família rica que também acaba se perdendo nas drogas. Mas pelo grau de ensino e quando a pessoa 
tem assim, uma família rica, ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer no seu futuro A não ser 
que haja um desastre assim, perder o pai ou o pai sair de casa e levar tudo, ele não vai deixar de 
pertencer a uma classe favorecida tão rápido. 

Então, deixa eu fazer uma colocação aqui. Você teria melhores chances na vida 
porque estuda em uma boa escola ou por que pertence a uma família mais favorecida 
economicamente? 

Eu acho que pelas duas coisas, porque como eu falei antes, o meu pai tem negócio próprio 
e eu pretendo continuar trabalhando com ele. E, provavelmente, o negócio vai crescer, porque a 
economia brasileira está nesse ritmo, está crescendo. Então, foi o que eu falei, a não ser que haja 
um desastre, não vai quebrar ou simplesmente vai ficar sem nada. E mesmo que isso aconteça, a 
escola que eu estou estudando hoje, eu já vou ter um grau de educação maior do que quem não 
pode pagar por essa educação. Então, eu já vou estar mais preparado que a pessoa, para poder 
entrar no mercado de trabalho, para concorrer com ela. Então, essa é uma grande diferença. 

10.  

Deixa eu ver aqui. Quando eu perguntei a você que tipo de sociedade você imagina 
que deveria ser o Brasil, como é que você gostaria que fosse? 

Bom, para começar, eu gostaria que a sociedade brasileira tivesse oportunidades iguais, 
que o nível de educação fosse igual para todas as classes e que o direito fosse igual para todas as 
classes. Porque, no Brasil, quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem tem mais 
dinheiro, manda na sociedade. Até mesmo no poder judiciário, no executivo, no legislativo, quem 
pode mais, manda mais. Então, eu queria que realmente houvesse justiça no país para todas as 
classes e que miséria, assim, pobreza mesmo, de pessoas morarem em casa de tábua ou de barro 
socado, que isso não pertencesse mais à realidade do Brasil. Que as pessoas pudessem ter uma 
moradia digna e terem os direitos básicos do ser humano, respeitados, que é direito à educação, 
direito à vida. Porque muitas vezes a pessoa perde isso. 

11.  

Bom, você gostaria de me fazer alguma pergunta, fazer mais alguma colocação? 
 Posso fazer uma pergunta? (Claro.) O ponto de vista dos jovens das outras escolas é 

mais ou menos parecido com o nosso ou tem uma diferença muito grande?  
Eu estou começando a, vamos dizer assim, a tabular os dados, entendeu? E muitas 

coisas me parecem que são parecidas. Mas eu não posso afirmar isso ainda, porque eu estou 
em uma fase de tabular esses dados, de eu estar juntando e consolidando os dados. Então, 
por exemplo, em termos do questionário, em termos das entrevistas, em termos das 
justificativas. Não só se concorda ou descorda com cada afirmativa dessa. 

 Eu acho que a tendência é ficar mais parecida, porque as pessoas que pertencem a um 
mesmo grupo, têm opiniões parecidas. Eu acho que talvez não fuja muito disso. 

É, provavelmente não. Parece que a tendência é essa, ainda assim, começando a 
tabular os dados, parece que a tendência é essa que você está falando. Mas eu ainda não 
posso afirmar. 

 Não, eu só estou dando uma opinião. 

12.  

O que você, enquanto jovem, que atitudes você enquanto jovem pode tomar? 
Ninguém toma nenhuma atitude, porque a pesquisa que você está fazendo está falando de 

quem está na classe favorecida. E quem é favorecido não quer mudar isso, não está incomodando. 
Ninguém pensa em alguma coisa que não incomoda. Mas a partir do momento que isso começar a 
incomodar, com certeza as pessoas vão pensar mais. 

E você, já te incomoda isso? 
Bom, para falar a verdade, bastante. Porque eu conheço, tenho muito amigo que mora lá 

na periferia, no bairro de São Pedro e você vê a diferença, tem gente lá que não tem nem parede na 
casa, a casa é fechada com um pano. Então, incomoda, para falar a verdade, você fala: “Meu Deus, 
como a pessoa pode viver assim?” E quando eu fui na casa da minha tia, que ela mora em Linhares, 
que é uma cidade ao Norte do Espírito Santo, é a mesma coisa, eu tenho um amigo lá, que ele mora 
em uma casa que é feita de madeira e tem frestas, quando chove, molha. E é desagradável, a casa 
fica úmida, a pessoa acaba ficando doente. É horrível você pensar que uma pessoa vive naquelas 
condições tão perto de você, incomoda sim. 

E você acha que você tem como fazer alguma coisa? 
 Fazer alguma coisa sozinho? (Não sei.) Sozinho, sinceramente não. O que eu e a minha 

mãe, a gente faz é o que o próprio governo faz, levar algumas coisas lá para esse bairro de São 
Pedro. Na Páscoa a gente leva aqueles ovinhos de Páscoa, no Natal leva roupa para o pessoal. 
Porque roupa é mais importante que até o brinquedo para a criança se divertir. E quando a gente não 
usa mais alguma coisa assim, quando estraga, manda consertar, porque dar coisa estragada para os 
outros, também não é uma boa coisa, a gente leva para lá. Por que vai jogar fora? Não, leva para 
quem você conhece, para quem você pode ajudar. 
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13.  

E você tem mais alguma coisa a falar? Não? Mais alguma pergunta? 
 A você? (É.) Ah, você... Qual é o fator que você acha assim, se isso mudar no país, com 

certeza a qualidade de vida vai mudar? 
Bom, eu acho que a forma de produção, eu acredito que seja um fator importante. 

Entendeu? A forma como a gente produz esses bens. O sistema nosso de organização social, 
como vocês colocaram, acho que foi você que colocou, não é isso? Essa desigualdade 
sempre vai acontecer. Agora, se fosse uma desigualdade, vamos dizer assim, mais justa. (B1 
– Não tão desigual.) Não tão desigual, como você colocou. Ou seja, esse gráfico aqui, que um 
de vocês aqui marcou, esse diagrama é um diagrama que mostra uma sociedade um pouco 
mais equilibrada, não é isso? Você ainda continua tendo pessoas mais pobres, mas não em 
miséria. Então, dentro de um sistema que nós temos, econômico como ele é hoje, você vai ter 
sempre as diferenças. Mas que fossem diferenças onde você garantisse o básico. Não é uma 
coisa fácil. 

 Bom, eu penso que essa desigualdade, no Brasil, é uma herança que vem há muito 
tempo. Por exemplo, quando os escravos conseguiram a liberdade deles, o país não ofereceu 
nenhuma estrutura para eles, nada, simplesmente: “Se vira.” Quem não tem nem como começar a 
construir uma casa, vai fazer o quê? Vai construir casa de madeira. Eu falei para mim: “Eu acho que 
esse foi o marco do início da desigualdade no país.” 

14.  

Mais alguma coisa? 
 Que eu lembre agora, não.  
Bom, então podemos encerrar? 
Podemos. 
Eu agradeço a você por essa entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE B24  
__________________________________________________ 

   

A entrevista com B2 foi realizada em 22/04/2010. Sua trajetória escolar é marcada pela 
passagem em três instituições de ensino. Cursou a Educação infantil em uma instituição 
pública, o ensino fundamental, até o 8º ano em outra instituição privada, ingressando no 
Colégio B somente no 9º ano. Atualmente, está cursando o 3º ano do Ensino Médio. Na época 
da entrevista, B2 estava com 16 anos.  

Antes do início da entrevista, que foi realizada na escola, na sala da coordenação 
pedagógica, foram relembradas as orientações contidas no Termo de Assentimento assinado 
por B2. 

Apesar de, em alguns momentos, a coordenadora entrar na sala para resolver 
problemas relativos à rotina de seu trabalho, a entrevista transcorreu com tranqüilidade e teve 
uma duração de aproximadamente 25 minutos. B1 não retornou o e-mail enviado com a 
transcrição da entrevista. 

 

TRECHOS TRANSCRIÇÃO 

1.  

Para eu te conhecer um pouco, vamos falar de sua família. O que os seus pais 
fazem? 

A minha mãe é professora de educação infantil, na verdade, o meu pai trabalha na 
Petrobrás e a função dele, na plataforma, não é muito específica não. 

E sua mãe é professora daqui ou não? 
Não, da prefeitura.  
O que você costuma ter como lazer? 
 Diário ou de fim de semana, assim? (Os dois.) Esporte praticamente, às vezes saio 

assim, um churrasco, uma festa, viagem também. 
Viagem também? Que tipo de viagem você costuma fazer? 

                                                 
4
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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 Mais de carro mesmo, para o Espírito Santo, sítio assim, praia bastante. 

2.  

Você me falou que gosta de estudar nessa escola porque ela é diferente, te dá uma 
liberdade, tem coisas que você faz aqui, que você não faz em outras escolas, não é? Você 
poderia ser mais específico? 

Eu acho que aqui a gente tem uma liberdade na forma mesmo de pensar assim, a aula 
não é rígida nada é rígido. E a gente é sempre incitado a raciocinar, não só a absorver o conteúdo. 
E isso se reflete em toda a escola, em todas as áreas, desde a liberdade que a gente tem aqui 
dentro da escola, que não é comum em outras escolas e também no ensino. Eu acho que aqui, 
principalmente a área de humanas assim, é muito forte, a gente reflete muito sobre as questões 
históricas que se deu na sociedade. 

E o que você pretende fazer após terminar o ensino médio aqui? 
Aqui, ingressar na universidade. Em uma universidade? É. Mas aqui no questionário 

você não especificou o curso nem nada. Eu ainda estou meio em dúvida assim, exatamente o 
que, sei lá, direito, geografia, provavelmente área de humanas.  

3.  

Qual foi o seu interesse em participar dessa pesquisa, por que você quis participar 
da entrevista? Na hora que você respondeu o questionário, você teve interesse, não teve? 
Me conta, assim, a relação que você teve com essa pesquisa. 

É uma pesquisa que busca avaliar a situação social e entender o pensamento específico 
de uma certa classe, dos jovens. E eu não me opus a responder e não teve o menor problema. 
Então, quis realmente participar. 

4.  

Bem, a temática da pesquisa, da minha pesquisa é a desigualdade social. Para 
você, o que é isso? O que lhe vem à cabeça quando você ouve essas palavras: desigualdade 
social? O que é isso para você? 

A desigualdade é assim, um abismo, isso fica ainda mais evidente no Brasil. A gente tem 
uma classe que detém tudo, todos os meios de produção, todo conhecimento, todo domínio da 
população e outra que não tem nada, assim, vive trabalhando para se sustentar e sobreviver 
apenas. E isso, no Brasil, eu acho que fica mais evidente ainda, pelos séculos de colonialismo e 
pela ineficiência do estado brasileiro também, que nunca procurou amenizar essa situação. Ele 
sempre foi, sempre existiu, em função de uma classe social, que se beneficia perante outras. 

Então, você está colocando diferenças de oportunidades e de uma classe social 
que se beneficia em detrimento de outra. Estou certa? 

É. 

5.  

E em que classe social você se situa? 
Mesmo, assalariado assim, eu sou de classe média, talvez uma classificação hoje, que 

virou muito comum, falar: “-Classe média alta.” Tudo é classe média alta, mas talvez eu me 
encaixaria nesse grupo, pela própria renda familiar e pela própria situação econômica, de trabalho 
da minha família. 

Bom, e o que significa para você pertencer a esta classe média alta? Em um país 
como o nosso, o que significa isso para você? Você colocou que uma das questões da 
desigualdade social é que a gente tem uma elite que está no poder. Você faz parte desta 
elite, como que é isso? 

De certa forma, quando a gente se beneficia disso, a gente faz parte dela. Mas acho que 
cabe a todos, tomar consciência de qual é o seu papel, do que ele realmente participa, quais são as 
consequências da situação que ele está envolvido ali. Se ele é beneficiado pela elite, pelo dinheiro 
que ele tem, se ele tem a oportunidade que ninguém mais no país e ele vai ter, ok, ele não vai fugir 
disso, mas ele tem que saber o que significa isso, tem que saber também, que muitos não vão ter 
isso. Consciência do que ele representa nesse país. 

E o que ele representa nesse país? 
Não sei. É algo tão diferente, que é quase outro país assim, se comparar como vive a 

classe baixa e a classe alta, são dois mundos. 
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6.  

E em que essa desigualdade social afeta a sua vida? 
Eu acho que assim, o maior problema para a classe média alta, é a opressão que a 

própria desigualdade gera nela mesma. (Como assim?) Assim, se torna mais notório no caso da 
violência, mas eu acho que é quase um medo de sair em um mundo tão diferente do seu, com 
aquele choque que vai ter da classe média com o pobre. Então, você tem que se fechar a todo o 
momento, no seu mundo, para se proteger da desigualdade que existe. Você pode andar de carro 
blindado, fechado, com ar condicionado. 

Eu entendi que você está associando desigualdade com violência. Certo? Que a 
pobreza gera violência. É isso? 

Assim, eu não conheço as razões psicológicas que levam o ser humano a ser violento, 
mas com certeza, a desigualdade entre uma classe e outra vai fazer com que gente da classe que 
é explorada seja mais violenta. Para tentar buscar alguma oportunidade, alguma saída daquela 
situação. Então assim, a desigualdade influencia sim a violência.  

7.  

E como poderíamos acabar, ou então minimizar essa situação?  
Eu acho que a classe política tradicionalmente obedece ao interesse da classe mais 

favorecida. Então, ela vai atuar para resolver o problema do pobre, quando esse problema do pobre 
atinge a classe mais favorecida. Mas ela também não vai ter uma ação lá, muito eficiente, ela vai 
chegar e dar uma remediada só. Mas não resolve efetivamente o problema da desigualdade e o 
problema da má educação. Má educação assim, de não ter educação para todos. Porque isso iria 
contrariar a classe mais favorecida. 

Por que iria contrariar? 
Porque ia acabar com a desigualdade e a classe mais favorecida só é mais favorecida, 

porque há uma desigualdade. 

8.  

E a educação? Qual o papel da educação nessa questão da desigualdade? 
Eu acho que a educação atua assim, como um fator que reduz a desigualdade, reduz a 

diferença entre as classes. Então, se você oferta uma educação de qualidade para todos, com o 
tempo, todo mundo vai ter uma oportunidade parecida. Então, você começa a nivelar essa situação 
e reduzir essa desigualdade. Assim, a educação, por si só não resolve todos os problemas do país, 
mas ela já é um grande passo para resolver muitos deles. 

Mas nós já não temos quase todas as crianças matriculadas nas escolas? 
Eu acho que assim, chegou um ponto em que todo mundo percebe que a educação 

pública é muito ruim, muito pior do que a educação particular. Mas ainda assim mesmo, os 
indicadores oficiais, que são bem falhos assim, eles refletem a situação. A diferença da qualidade 
de um aluno de uma escola particular, para um aluno de uma escola pública. Além disso, se você 
for analisar assim, os casos, as situações de vida dos alunos de escola pública, eles têm, até 
mesmo por culpa da escola, muito menos futuro, muito menos, assim, muito menos 
oportunidades... Não oportunidade, eles olham para o futuro e não vêem uma saída positiva para a 
vida deles. Não há perspectiva nenhuma para um aluno de uma escola pública, de uma periferia, 
de um morro aí, que é de esperar se ter uma carreira boa, uma vida tranquila. E isso acaba levando 
muita gente para o tráfico, por exemplo. 

9.  

Eu gostaria de comentar algumas questões colocadas aqui no questionário. Você 
marcou que é importante tanto pertencer a uma família rica, quanto conhecer pessoas ‘bem 
colocadas’ para subir na vida. Há uma diferença entre pertencer a uma família rica ou 
conhecer pessoas bem-colocadas? Eu queria que você comentasse isso? 

Eu acho que por pertencer a uma família rica, naturalmente, pela ordem que as coisas 
estão colocadas, a tendência é que ele permaneça com boa qualidade de vida, pertencendo a uma 
família rica. A tendência é que a classe favorecida continue sendo a classe favorecida. Então, se 
ele nasce rico, ele tem uma qualidade boa de educação, ele já tem muito investimento que os pais 
deles fizeram nele. E ele tem talvez, até a oportunidade de ter uma empresa ou um consultório 
médico, qualquer coisa desse tipo. Então, qual foi a pergunta? Eu começo a me perder. 

Pertencer a uma família rica e conhecer pessoas bem-colocadas para subir na vida. 
Qual a importância disso? 

Eu acho que até mesmo o próprio funcionamento do Estado assim, favorece isso, porque 
as universidades públicas são muito limitadas em vaga. Então, elas só atingem a essa pequena 
parcela. Então, essa pequena parcela vai ter a universidade pública para se formar, ter um curso 
superior e continuar se impondo socialmente. Em outros níveis, por exemplo, no judiciário, tem os 
altos salários de juizes, desembargadores, que são o quê? Filhos da classe alta. Acho que da 
mesma forma que os filhos da nobreza, na idade média, iam para clero, eu acho que os filhos da 
nobreza de hoje, que não se tornam os donos da empresa, vão para o judiciário praticamente. 
Então, são os juízes, que ganham altos salários no poder público. Então, em vários níveis há o 
favorecimento. 

O próprio fato de pertencer à classe mais favorecida leva você a estudar em boas escolas 
e perpetuar essa sua situação familiar. 

10.  

Nessa questão aqui, eu perguntei que tipo de diagrama representaria a sociedade 
ideal para você. Como você gostaria que o Brasil fosse. Me fale um pouco sobre isso. 

Eu acho que se nós esperamos que todos somos iguais, todos devemos ser iguais. 
Então, devemos ter as mesmas oportunidades. Eu acho que para uma sociedade viver equilibrada, 
viver de forma sadia, todos que pertencem a ela tem que ter as mesmas oportunidades, 
independentemente de qualquer coisa. Eu acho que esse seria assim, um princípio básico para a 
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formação de uma sociedade mais ideal assim, mais próxima do ideal. 

11.  

Você gostaria de me fazer alguma pergunta, me falar mais alguma coisa? 
Eu acho que na hora de marcar no papel, todo mundo tem esse tipo de opinião, assim, 

mas na prática mesmo é muito difícil tomar essa atitude assim, ter essa filosofia de vida, essa 
consciência. É fácil responder que há desigualdade no Brasil, que isso.., mas ter a real consciência 
disso e tomar as atitudes quando você for solicitado é que é mais complicado. 

12.  Bem, eu gostaria de agradecer pela sua colaboração. 
De nada 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE C15  
__________________________________________________ 

 A entrevista com C1 foi realizada em 26/04/2010. C1 é aluna da Escola C desde a 
Educação Infantil e atualmente cursa o 1º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, C1 
estava completando 15 anos.  

Antes do início da entrevista, que foi realizada no apartamento onde mora com os pais, 
localizado em um bairro considerado nobre, na cidade de Vitória/ES, foram relembradas as 
orientações contidas no Termo de Assentimento assinado por C1. 

A entrevista transcorreu com tranqüilidade, sem interrupções e teve uma duração de 
aproximadamente 40 minutos. C1 não deu um retorno ao e-mail enviado com a transcrição da 
entrevista.  

TRECHOS TRANSCRIÇÃO 

1.  

Eu gostaria que você falasse um pouco da sua rotina... o que você gosta de 
fazer, lazer... (O dia a dia?) É. O seu dia a dia, o seu cotidiano. 

Assim, eu fiz até o ano passado, mais ou menos, até a oitava série, eu sempre fiz balé 
e inglês. Na verdade, inglês, eu comecei na sétima série, mas eu sempre fiz balé. Só que, agora, 
esse ano, começou a ficar um pouco atribulado. Assim, muitas tarefas, agora tem que estudar 
mais. Aí, eu comecei a estudar de manhã e eu fico estudando durante a manhã e de tarde. Por 
exemplo, terça-feira e quinta-feira, eu faço inglês, quarta-feira eu tenho dobra até as 16 horas, e, 
nos outros dias eu estudo, faço as tarefas em casa. Porque não dá para deixar acumular. Se eu 
não rever a matéria todo dia, chega uma época que no estudo, na hora da prova, fica 
complicado. Mas eu deixei, abri mão de fazer muita coisa, porque parece que dá tempo, mas 
não dá. Ainda mais que eu faço parte da Pastoral do Adolescente da Igreja de Santa Rita. Aí, 
também tem que ter reunião. Mas, por enquanto, eu estou me adaptando. 

                                                 
5
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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2.  

E, em termos de estudo, pelo que você me colocou aqui no questionário, você 
sempre estudou nessa escola? 

Foi, sempre no XXXX. 
E o que você pensa da escola? 
Eu acho que a escola sempre contribuiu muito para a minha formação. Assim, eu acho 

que além do conteúdo, de ser uma boa escola, eles sempre se preocuparam na sua formação 
por inteiro. Assim, de educação mesmo, de estar sempre junto à família, de auxiliar você, nas 
questões de comportamento. Com certeza, eu acho que isso você consegue perceber quando 
você vai, tipo, numa excursão, o comportamento de alunos do XXXX que estão há mais tempo e 
outros. Nossa, contribuiu muita coisa. Não sei, não conheço as outras. Mas, para mim, sempre 
foi uma escola muito boa. É que eu nunca conheci outra. 

E o que você tem assim, na sua rotina de escola? Como é ela? 
As matérias, assim? 
É, as matérias, como é dentro da escola, o ritmo de estudos? 
O ritmo só começa a ficar mais acelerado, porque já é ensino médio, mas... eu gosto. 

Muita gente acha chato filosofia, sociologia, essas coisas, mas eu acho que é necessário, ainda 
mais por causa do novo Enem. Aí, as aulas de literatura, redação..., eu gosto bastante. Ainda 
mais que a gente vai começar diversificada agora, que a gente pode ter opções de fazer outras 
coisas, estudar outras áreas. 

O que é diversificada? Explica isso para mim. 
É como se fosse, assim, você pode ter de culinária, tem educação sexual, acho que 

financeira..., não sei se é só uma parte de matemática. Acho que toma uma parte, por exemplo, 
da aula do professor de português. Aí, pega duas aulas por semana para fazer essa 
diversificada. É porque eles ainda vão apresentar para a gente, amanhã, eu acho.... Mas é como 
se fosse uma disciplina, para ampliar mais o nosso repertório mesmo. Eu acho que é isso. 

3.  

E as suas amigas..., normalmente são amigas da escola? 
São. Eu tenho... Mais próximas são as da escola, porque eu estudo há mais tempo. 

Mas tem umas de fora, também, que eu conheço desde pequena. Mas são todas muito 
parecidas, assim, comigo. Não tem muitas meninas diferentes, assim..., não tem como ficar com 
muito contato. Então, geralmente são as que estão na escola, na mesma sala, a mesma rotina, 
também. 

4.  

E como você descreveria a sua escola na opinião da comunidade? O que você 
acha que a comunidade pensa a respeito da sua escola? 

Todo mundo acha que só tem patricinha, mauricinho , que é escola de rico, de metido 
a besta, todo mundo é milionário, todo mundo tem essa opinião. Mas ninguém...tipo..., tem meio 
que antipatia do XXX. E eu acho isso ridículo, porque, para ser sincera, quem faz essa imagem 
de patricinha, essas coisas, é quem entra, quem é novo, quem vai com essa cabeça de... Sabe? 
Eu e as minhas amigas, quem estudou lá desde pequeno, não tem isso. Além do que, eu, por 
exemplo, não sou classe alta, entendeu? Normal. A minha mãe é professora, tudo mais, prioriza 
uma boa escola, que priorizou para os meus irmãos também. Eu acho que, às vezes, as 
pessoas têm uma ideia errada, ficam generalizando, assim, não é verdade... Às vezes..., as 
outras escolas ficam com preconceito. E, às vezes, tem gente pior ainda nas outras escolas, 
mais bestas, com ideias mais materialistas, sabe. Eu acho que lá não tem muito disso. 

5.  

Bom, o assunto da pesquisa é sobre desigualdade social. Então, para a gente 
começar a falar sobre essa temática, eu queria que você me dissesse, assim, o que você 
entende por desigualdade social, quando fala: “-Desigualdade social.” Aí, o que vem à sua 
cabeça? Que relações você faz com essa palavra? 

Acho que desigualdade é a diferença mesmo que existe entre as pessoas ricas, as que 
têm condição de ter uma vida boa, que, tipo, além de ter condição de ter o básico, de poder ter 
mais, de poder gastar, ter mais excesso. E, em compensação, é diferente dos outros mais 
pobres, que não têm nem condição de ter as coisas básicas, as necessidades básicas. De que 
essas diferenças, mesmo, são a desigualdade da sociedade. 

Então, vamos ver se eu estou entendendo, você está associando desigualdade 
social com diferença de renda? 

É. É a primeira coisa que vem à minha cabeça. Mas, se eu for pensar..., pode ser 
desigualdade social ... o quê? De cultura, tipo..., não sei. De você poder argumentar..., ter 
ideias..., poder ter mais repertório cultural que outros? Não sei.... Mas acho que a primeira coisa 
que vem à minha cabeça é de renda mesmo. 

E por que você acha que a primeira coisa que vem à cabeça é essa questão da 
renda? 

Eu acho que é porque sempre foi utilizado, assim..., no meu dia a dia, na escola, na 
vida. Assim, quando você fala desigualdade social, acho que está ligado a isso. Eu nunca parei 
para pensar o outro lado, outro aspecto. Acho que aqui sempre falam isso. 

6.  

Você está me dizendo assim: “-No meu dia a dia sempre falam isso.” Sempre 
quem? Onde? Onde você conversa sobre essa questão de desigualdade social, ou onde 
você vê falando sobre isso? 

Eu acho que, por exemplo, na escola, às vezes.., em jornal, revista, umas coisas... 
Não sei..., até com a minha família mesmo, conversando. Eu acho que isso é uma ideia geral, 
assim..., que todo mundo tem. Acho que é comum, assim. 

Na escola, essa temática é abordada? 
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É. A gente tem anos que a gente estuda. Por exemplo, na quarta série, a gente tira 
para estudar umas partes, assim, da sociedade mesmo. Aí, a gente vê essas diferenças, analisa. 
Mas eu acho que não tão aprofundado, assim. A gente vê, por exemplo, mais os valores da 
sociedade, essas diferenças. Mas acho que, desigualdade de renda, a gente não para muito 
para ver, não. A gente sabe que existe, sabe que isso é realidade. Mas não sei se é tão 
estudado. 

Essa temática é assunto, em algum momento? 
Depende. Se a gente for ver... Deixa eu ver, desigualdade social em algum assunto... 

Talvez em geografia, como se fosse assim, a desigualdade, a diferença das populações. Às 
vezes, em alguns textos de português, se a gente for analisar. Como se fosse assim, temática? 
Eu acho. 

Assim, são exemplos. Na realidade, eu estou querendo te perguntar em que 
momentos esse tema, desigualdade social, já foi abordado na escola? 

Então, eu acho que é isso mesmo. 
Você me disse, no início, que faz parte de uma pastoral, é isso? (É.) E essa 

temática é abordada nesse grupo? 
Com certeza. Eu acho, porque a gente faz... Todo ano tem duas campanhas, uma 

campanha do agasalho e outra campanha de Natal. E nas duas a gente faz arrecadação de 
comida, roupa, brinquedo. Na campanha do agasalho, mais roupa, essas coisas. Mas agora, na 
de Natal, comida, brinquedo, revistas, livros, tudo mesmo. E a gente é dividido em equipes e a 
gente arrecada o máximo possível para a equipe... A que mais arrecadar, vencer. E tudo isso é 
doado sempre para instituição de caridade, ou seja, para as pessoas que têm menos condições. 
E a gente que, no caso, seria mais..., assim..., ajudar eles. Eu acho que é isso, ligado às 
diferenças. Assim, a gente poder ajudar os que precisam mais. 

7.  

Você, aqui, coloca no questionário, fala que concorda que o país tem um elevado 
nível de desigualdade social. E você justifica dizendo que a distribuição de renda é muito 
desigual, as diferenças sociais são gritantes. Você fala divisão de renda, e fala de 
diferenças sociais. Como você me explica essas diferenças sociais? O que você está 
chamando de diferenças sociais gritantes? 

Acho que, às vezes, eu confundo. Mas acho que está sempre ligado à renda. Por 
exemplo, a pessoa que não tem uma boa renda, automaticamente, vai ter uma diferença da 
questão social, assim..., cultural, da outra pessoa que tem mais. Acho que isso pode estar 
interligado. Há muita diferença para uma pessoa que tem menos renda, que não tem muito 
acesso à cultura, essas coisas, em compensação com a outra, que pode ter mais condições. Eu 
acho que está ligado, está meio que relacionado ... à questão de você não ter dinheiro e poder 
ter... cultura. Não... não sei ... não sei como explicar.  

Tenta. Tenta traduzir o que você está pensando aí. 
É. Difícil, eu nunca parei para pensar, assim, em diferença social e distribuição de 

renda. Que eu acho que diferença de sociedade, para mim, sempre é ligada mais à renda 
mesmo. Deixa eu ver... O que eu falei aqui?... Não..., eu acho que é essa aqui,... primeiro.... Eu 
acho que é isso. Porque.., diferenças..., as pessoas que muitas vezes têm condição e não têm 
noção disso e acabam desperdiçando, não pensam que as outras precisam muito, também. 

8.  

E o que você acha que leva a ter essa diferença de renda na sociedade? 
Primeiro, como se fosse a base, talvez a educação do país. Porque, se a pessoa não 

tem acesso à educação boa, no caso, ela não consegue se formar como um profissional, não 
consegue trabalhar, ganhar um dinheiro bom, assim, para poder ter uma boa renda. E isso 
acontece. Por exemplo, a minoria consegue, tem o dinheiro, tal, se formar, estudar em uma 
escola boa para poder ocupar um cargo melhor de trabalho e ganhar mais dinheiro. Em 
compensação, outros não conseguem, porque não tiveram acesso a uma educação adequada. 
Acho que isso é uma... educação, como se fosse uma base..., para a gente ter diferenças. 

Você falou que isso é o primeiro. (É.) Então, tem um segundo. 
É, eu acho que assim, é como se fosse o primeiro..., principal, aqui, ... do problema. O 

segundo, às vezes, a falta de..., não informação, mas, assim..., para mostrar às pessoas que, às 
vezes..., muita gente... Os meus amigos têm condição total, mas fica com preguiça ou sem 
interesse. Aí, às vezes, acaba lá no futuro, vai fazer uma faculdade que não vai dar em nada e 
vai acabar não ganhando dinheiro. Às vezes teve a oportunidade de ter uma educação boa, só 
que não aproveitou isso, não teve consciência o bastante ...outro fator,...eu acho. 

9.  

Aqui você me fala que a desigualdade social sempre existirá no capitalismo. O 
que você quer dizer com isso? 

Eu acho que o capitalismo, no caso, cada um tem que ser... Um tem que ser dono e o 
outro tem que comprar. Enquanto tiver o capitalismo, não dá para todo mundo ser, tipo, todo 
mundo rico ou todo mundo pobre. Sempre tem que ter alguma diferença para alguém poder 
vender e o outro comprar. No caso, a diferença social está nisso. O que vende, tem mais 
condições, seria o mais rico, e o que não tem muito, seria o que compra. Eu acho que o 
capitalismo precisa disso. 

Se o capitalismo precisa disso, tem chances dessa desigualdade... Acabar? 
Acabar? 

Acho que não, né?. Na sociedade que a gente vive, hoje, assim, eu acho que... Talvez, 
diminuísse. 
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10.  

Diminuir. O que você entende por diminuir desigualdade? 
Acho que as coisas se tornarem mais acessíveis a todos. 
Que coisas são essas que você está dizendo que deveriam se tornar mais 

acessíveis? 
Talvez a educação, ou se as coisas fossem mais baratas. Não sei, aí, todo mundo... 

Depende. Porque, se você for ver, educação é o que vai delimitar isso. Se todo mundo 
estudasse, todo mundo tivesse condições, todo mundo aprendesse, todo mundo ia ser bom em 
tudo, ia fazer... Não teria como ter o capitalismo, quem iria comprar? Quem sabe, todo mundo 
vive igual, um compra do outro, a sociedade... Mas acho que não, hoje em dia o capitalismo 
precisa disso, dessas diferenças. 

Então, você acha que... Vamos ver se eu estou entendendo. Ele precisa dessas 
diferenças. Essas diferenças poderiam ser menores? 

Poderiam. Tenta... Acho que poderiam ser menores, mas sem deixar de existir. Mas 
as pessoas poderiam valorizar mais as outras, por exemplo, trabalho... Às vezes, um acha que o 
trabalho de uma pessoa, assim, um gari, não é tão importante e o do outro é. Por isso o outro vai 
ganhar mais dinheiro, mas sendo que os dois trabalham ao mesmo tempo. Se isso fosse mais 
equilibrado, talvez eles ganhassem mais ou menos a mesma coisa e algumas diferenças 
poderiam diminuir, não sumir. 

11.  

Deixa eu ver mais aqui, outro aspecto. Você me colocou da desigualdade social, 
vou tentar retomar para ver se eu entendi. Você associa essa desigualdade social a uma 
distribuição de renda, não é isso? Uns ganhando mais, outros ganhando menos. E que 
essa diferença vai sempre existir, pode ser menos ou mais. Em que essa desigualdade 
social afeta a sua vida? 

Minha vida?... Não sei..., desigualdade social..., não sei se afeta. Assim..., porque eu 
sempre vivi bem. Nunca tive a necessidade de ter nada menos, mais, sempre vivi bem. Eu acho 
que não de afetar, mas me toca ver as pessoas que precisam muito e que tem outras que ficam 
esbanjando. Acho que eu paro para pensar nisso muito, às vezes. Mas eu acho que em questão 
de me atrapalhar assim, influenciar, acho que não muito. Eu acho que eu não convivo, nunca 
parei para conviver assim, com coisas diferentes, muito diferentes, pessoas muito ricas ou muito 
pobres. Eu nunca consegui, assim, ver muito dos dois. 

Você acha que não te afeta diretamente? 
Não, não diretamente. Assim, porque é o que eu falei, eu não vejo esse tipo de 

problema assim. Para mim, a vida é normal. Mas nenhum dos dois lados me afeta, mas eu paro 
para pensar assim, nos outros. Não me afeta, mas eu paro para pensar para ver como é a outra 
realidade. Isso, tipo, não é que eu esqueço completamente, só não me afeta. 

12.  

Alguns alunos me dizem que a desigualdade social, eles afirmam, é decorrente 
da acomodação das pessoas. Quer dizer, existe desigualdade social, porque as pessoas 
são acomodadas. Você concorda com essa afirmativa, discorda dessa afirmativa? 

Não sei se eu discordo ou concordo completamente, mas eu acho que está um pouco 
do que eu falei naquela hora, que as pessoas ficam com preguiça, se acomodam, têm a 
oportunidade de fazer as coisas e, às vezes, não fazem. Não fazem uma faculdade boa, não se 
esforçam, não estudam mesmo, trabalham. E, aí, que não acabam ganhando muito dinheiro, e 
aí, acaba tendo muita diferença.... Eu acho que não concordo muito. Assim... acho que é isso 
que eu falei mesmo, dessa acomodação. As pessoas ficarem assim: “Ah, o meu pai tem uma 
empresa, eu não preciso estudar.” Mas no futuro a empresa acaba, aí, a pessoa vai ficar falida. 
Aí, vai criar a classe mais baixa, eles ficam acomodados mesmo. 

13.  

Bom, quando eu te perguntei aqui nesse questionário, eu fiz uma afirmativa 
sobre a escola e falei que as pessoas ganham muito e podem dar aos filhos uma 
educação melhor do que as pessoas que ganham pouco. E você concordou com essa 
afirmativa. Você colocou aqui que concordava, porque... Cadê? “-Concordo, pois as 
pessoas com mais poder aquisitivo têm mais condições de matricular o filho em uma 
escola particular que tem, consequentemente, um ensino melhor.” O que te faz afirmar 
que uma escola particular tem, consequentemente, um ensino melhor? Melhor do que o 
quê? 

Acho que seria melhor do que o ensino público, porque você está pagando caro por 
uma coisa assim, que por trás tem pessoas que estão trabalhando por aquilo. Você está 
pagando por uma coisa para ter o melhor. Em compensação, as escolas públicas... Porque não 
tem assim, as pessoas não pagam. É, tipo, o governo, não pagam diretamente. Às vezes, você 
paga no imposto, tudo mais, mas aquele dinheiro não vai diretamente. Aí, eu acho que as 
pessoas ficam meio que desmotivadas, professores, às vezes, não estão ganhando muito e 
ficam desmotivados em se esforçar, dar o melhor que podem, fornecer bastante informação para 
os alunos. Ou fornecer outras coisas, tipo, além das matérias básicas, outros pensamentos, 
promover viagens, projetos, umas coisas diferentes. Que eu acho que acontece mais nas 
escolas particulares, porque a escola tem mais condição, assim, mais dinheiro. E além do que 
tem os pais dos alunos que cobram isso, que esperam que venha uma coisa boa. 

E você acha que os pais dos alunos de uma escola pública não cobram, não 
esperam que venha uma coisa boa? 

É. Eu acho, assim, não totalmente, mais a maioria. Porque a mamãe dá, até, aula para 
escola pública. E o que eu vejo, os pais às vezes nem ligam muito. Assim, às vezes, os alunos 
vão lá para poder só lanchar e tal. Eu acho que existem os pais, não é que não existe ... tem 
aqueles que se preocupam querem um futuro melhor do que eles tiveram para os filhos. Só que 
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a maioria eu acho que fica meio que acomodado, fala: “Ah, sou pobre, não vou ter condição 
mesmo. Então, deixa.” 

14.  

E por que você acha que as pessoas se acomodam, essas pessoas pobres: “Não 
vou ter condições mesmo, deixa.” O que você acha que pode levar a isso? 

Às vezes, eu acho que é a falta de autoestima, ou alguma coisa que já esteja 
estipulada, que pessoas mais pobres nunca têm condições de competir e tal. Eu acho isso 
errado. Eles não têm que se acomodar. Todo mundo tem a mesma cabeça, é só trabalhar isso, é 
só correr atrás. Eu acho que, às vezes, eles ficam com preguiça, assim, acomodados em uma 
coisa que está meio que estipulada na sociedade. 

O que significa: “Essa coisa estar meio estipulada.” 
De que, no caso, toda pessoa mais pobre, assim, não vai ter condição de subir na 

vida. A maioria das vezes é isso que passa pela cabeça das pessoas. É difícil você acreditar em 
um pobrezinho, assim, que ele vai conseguir passar em primeiro em uma universidade. Acho 
que eles pensam que isso sempre vai acontecer e que eles nunca vão conseguir muita coisa. 

E você? O que você pensa sobre isso? 
Não, eu acho que eles estão errados. O que eu falei, todo mundo nasce do mesmo 

jeito, é só você desenvolver aquilo. Eu acho que você pode correr atrás. Informação, você pode 
ter em qualquer lugar assim, internet, revista, livro, jornal, qualquer coisa. 

15.  

E como você acha... Isso eu já te perguntei, você já me falou que a educação é o 
que você acha que seria um passo para diminuir essa desigualdade. Mas que tipo de 
educação? 

Educação de qualidade, que possa... que seja básica, como matemática, português, 
coisas básicas. E aquelas que podem ampliar o pensamento de uma pessoa, que ela possa 
fazer mais coisas, ser mais capaz de exercer outras funções, eu acho. 

E que...  
Não, então, é isso. Você poder desenvolver outras maneiras de ela pensar para 

resolver os problemas. Uma educação que amplia a sua visão, que seja mais completa. 
E o que precisa ter em uma educação para ela ampliar a sua visão, para te ajudar 

a ampliar a visão, ser mais completa? 
Acho que você mostrar a realidade para a pessoa entender o que tem no mundo, 

entender a realidade, para ter uma visão de tudo, saber o que acontece em tudo. E desenvolver, 
por exemplo..., sociologia, filosofia, essas coisas que você pode ampliar. Eu acho que é isso... 
Como se fosse assim..., você tem as coisas que você sabe, básicas, mas você precisa de outras 
matérias, outras partes que possam se juntar para serem mais completas, para abrirem novos 
caminhos. 
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16.  

Quando eu perguntei aqui, qual é a importância de pertencer a uma família rica 
para subir na vida e também a importância de conhecer pessoas bem-colocadas para 
subir na vida, você me colocou que isso é pouco importante. 

É pouco importante. Tudo bem que vai ter uma hora que o menino consegue se tornar 
dono da empresa, porque o pai dele tinha uma coisa na empresa. Isso acontece, mas não é o 
essencial. Você pode muito bem batalhar. Claro que as pessoas que não tem muitos contatos 
vão ter um pouco de dificuldade. Mas isso não te impede totalmente. Você pode batalhar, 
estudar, se comunicar, assim, se mostrar interessado para o mundo te ver. Assim, porque eu até 
li uma vez, que...,  acho que você só não... Alguma coisa de você não aparecer... Se você não 
se mostrar, assim, no mercado de trabalho, você não vai conseguir mesmo, se ficar 
escondidinho... Eu acho que todo mundo tem a sua capacidade de trabalhar, batalhar e tudo 
mais, para conseguir subir na vida. 

Mesmo essa pessoa morando em uma favela? 
É, eu acho que fica, assim, mais difícil, mas não impossível. A gente consegue ver 

muitos exemplos de grandes empreendedores que começaram com uma coisa básica, assim, 
trabalhando na favela, depois começaram a abrir um negócio e hoje são grandes. Ou outros 
que... Médico, advogado, não sei, alguma coisa que foram tentar, colocaram os estudos como 
prioridade na vida e conseguiram uma coisa boa. 

17.  

Quando eu pedi aqui, que você tentasse ver quanto deveria receber cada 
profissional, que você acha, você colocou aqui umas diferenças bem-grandes de salários 
entre os profissionais. 

Eu não tenho muita noção, assim, sincera de salário. 
Não, não necessariamente o valor do salário, eu estou te perguntando o porquê 

da diferença desses valores. Aqui, na realidade, é o que você acha que deveria, e não 
exatamente o que recebe. Então, por exemplo, o menor salário que você colocou e o 
maior salário é 15 vezes mais que o menor salário. Então, você botou uma diferença muito 
grande de valor aqui. Por que dessas diferenças? 

Eu acho que talvez seja para compensar a pessoa, como se fosse uma recompensa 
mesmo, do que ela fez para chega até ali. Às vezes, um profissional qualificado que faz um 
trabalho melhor, batalhou mais, antes, para estar ali. Por isso, talvez ele mereça ganhar. 

Então, você acha justo essas diferenças grandes de salários entre as pessoas? 
Não, senão eu estaria me contradizendo, né? Porque eu acho que diferença tão 

grande salarial, não. Mas eu acho que eu coloquei uma diferença muito grande, realmente. Eu 
acho que tem que existir pelo menos uma diferença, para diferenciar aquele que merece mesmo, 
e aquele que ficou acomodado. 

Mas o que garante que um operário ficou acomodado? O fato de não ter ido à 
escola? 

É. Porque, geralmente, o operário...,  se for pensar assim, é a pessoa que não estudou 
muito, está prestando um serviço, mas como se fosse um operário, assim..., de trabalhar 
mesmo..., a forma física, assim. 

O operário que construiu esse prédio? 
É..., pois é... Eu acho que ele não foi para a escola, não estudou, assim..., na maioria 

das vezes, não. Se não ele poderia ter condições de fazer uma coisa mais... Não importante, 
assim..., uma coisa mais... Que tem mais consistência, um trabalho mais sério. Porque eu acho 
que trabalhar assim, eu acho que a pessoa realmente não procurou muito, não. 

Entre um profissional como um professor que estudou e um médico que 
estudou, por que essa diferença, quase o dobro? Quase o dobro não, desculpa, mais que 
o dobro. 

É verdade. É porque, às vezes, eu penso: Um médico vai estar cuidando da vida das 
pessoas... Mas, na verdade, um professor que vai dar dando a instrução para o médico, no 
caso... Eu acho que na hora que eu fiz isso aqui, eu fui muito influenciada assim, pelo que já é 
estipulado hoje em dia. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu iria pensar mais no que eu 
acho. Eu acho que, realmente, o professor e o médico deveriam ganhar mais ou menos a 
mesma coisa. Porque, para o médioco chegar até ali, o professor, por trás, teve que ensinar ele, 
dar auxílio. 

E o porquê de um, por exemplo, quando você faz essas diferenças aqui de 
salário, um médico tem um salário maior do que o de um advogado? 

Porque eu acho que o advogado pode até ajudar uma pessoa que esteja sendo 
condenada por uma coisa errada. Mas, às vezes, ele pode estar ajudando outro, uma pessoa 
que é culpada a ficar livre. Eu acho isso um pouco errado. Acho que, às vezes, um médico tem 
mais importância em ajudar a saúde, as pessoas, salvar vidas. 

18.  

Ok. Tem alguma outra coisa que você gostaria de me falar? 
Deixa eu ver... Não sei. Eu acho que, às vezes, algumas coisas, na hora que eu vou 

escrever, eu não paro para pensar e escrevo meio do que já é estipulado na sociedade. Às 
vezes, falando assim, eu consigo mais expressar o que eu penso mesmo. 

Você acha que as suas colocações aqui foram diferentes do momento em que 
você respondeu o questionário? 

É, eu acho, algumas coisas.  
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19.  

E aí, eu esqueci de te fazer uma pergunta, logo no início. Qual foi o seu interesse 
por que te motivou a participar dessa pesquisa, neste caso, da entrevista? 

Eu acho que é por isso mesmo, para eu conseguir explicar o que eu penso. Que, às 
vezes, eu escrevo umas coisas, assim. Mas eu gosto de falar bastante sobre o que eu penso, 
sobre a realidade do país, eu gosto de pensar sobre essas coisas. Eu acho que quando eu falo, 
eu tenho mais liberdade para mostrar isso mesmo, refletir mais. 

E o que você acha desse tipo de pesquisa que eu estou fazendo? Você acha que 
é relevante, que é importante? 

É importante, assim, para as pessoas entenderem o que elas pensam, entenderem... 
Assim, às vezes, você acha: “Eu sei disso.” Aí, você não para para pensar: “Será que eu sei 
mesmo? Será que eu não fui estipulada por todo mundo a pensar assim?” É importante você 
parar para pensar o que é mesmo desigualdade social, se existe mesmo no país, como te afeta. 
Eu acho que é importante mesmo. Ainda mais na minha idade, assim, o pessoal esquece essas 
coisas, não liga muito para isso. 

E o que você acha que os seus amigos acharam dessa pesquisa? Porque, na 
realidade, você podia, na hora que foi responder o questionário, você sentiu que eles se 
interessaram, não interessaram? 

Eu acho que a maioria se interessou. Houve... acho que uma ou duas pessoas... que 
não quiseram fazer. Mas a maioria se interessou, para escrever. Mas, aí..., se você for ver, para 
falar na entrevista, quase ninguém quis. 

E vocês comentaram sobre o assunto depois, ou não? 
A gente comentou. Alguns falam: “Para com isso, de saber da sociedade.” Outros 

falam: “Nossa, muito legal e tal, mas eu acho que tenho vergonha de falar lá.” A gente comentou 
assim, a gente pensou. Porque é um... Não sei se é um assunto novo, mas abordado de um jeito 
diferente para a gente. 

20.  

Mais alguma coisa, você gostaria de me dizer? 
Não sei. Eu acho que falei. 
Não? Se você lembrar de mais alguma coisa, pode me mandar por e-mail e a 

gente pode até marcar um outro momento, está certo? 
Está bom. 
Então, por agora, eu gostaria de agradecer. 
 Está joia, então. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE C26  
__________________________________________________ 

 

C2 cursou até o 8° ano na escola D. No 9° ano, transferiu-se para a escola C onde, 

atualmente, está cursando o 1º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, C2 estava com 

15 anos. 

A entrevista com C2 foi realizada no dia 17/05/2010, no apartamento onde mora com 

os pais, localizado em um bairro considerado nobre, na cidade de Vitória/ES. Fui recebida pela 

mãe de C2, que me conduziu até a sala de estar enquanto aguardávamos por sua filha. Após a 

chegada de C2, sua mãe deixou-nos à vontade para a realização da entrevista, que teve a 

duração de aproximadamente 43 minutos. 

C2 retornou o e-mail enviado com a transcrição da entrevista e acrescentou alguns 

comentários. Esses comentários foram inseridos no texto da transcrição da entrevista. 

TRECHOS TRANSCRIÇÃO 

1.  
Fiz mais ou menos até aqui. Depois, já estava acabando a hora e aqui eu não entendi 

direito. Você não entendeu direito a sétima? 
 Aí cancela tudo isso daqui, porque eu não entendi o esquema dos xizinhos, sabe? 
E o que você pensa sobre esse esquema de xizinho? Então, vamos começar essa 

                                                 
6
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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entrevista de trás para frente. 
Não, não é o que eu penso, tipo assim, só que assim, ter mais calma para entender, o 

que é base. 
É, isso aqui, na realidade, você imaginaria que seria a sociedade dividida nessas 

classes aqui, em camadas sociais. 
Onde que a maior parte ia ser pobre, depois ia subindo um pouco. 
Então, quanto mais alto, maior a renda, quanto mais baixo, menor a renda. E a 

quantidade de X, representaria, vamos dizer assim, uma proporção da população nessa 
distribuição. 

Então, eu acho que tem que ser assim mesmo, do jeito que eu marquei. 
Por que você acha que tem que ser assim, desse jeito? (Como eu acho que deveria 

ser ou como é?) Essa aqui tem as duas coisas: qual tipo de sociedade, entre os cinco 
diagramas apresentados, você acha que descreve? Aqui, eu perguntei o que você acha 
que descreve o que é hoje? E aqui, como você acha que deveria ser? 

Eu acho que deveria ser... Calma, como é? Eu acho que é a C ou a D por aí. 
O que você acha que é por aí? Como é que você acha que a sociedade... 
Não, D não, é a B ou a C, a D está errada, que é como eu acho que deveria ser, é que 

eu confundi. 
Então, me conta aqui, como que você acha que é essa sociedade hoje e como 

que você acha que deveria ser? 
Eu acho, assim, que o que eu vejo não é muito isso, eu vejo muita gente de classe 

média, rica, normal. Mas assim, saber que tem, tem muita gente pobre assim, que precisa 
mesmo. E tem a classe média, que eu acho que está crescendo, até o negócio de Lula foi muito... 
Sabe, não que eu seja a favor dele, mas foi muito negócio de função social, isso foi bom do lado 
dele. Eu acho que antes tinha mais muito pobre, mais gente miserável assim. Agora, eu acho que 
aos poucos está melhorando, está aumentando a classe média. Rico, nunca vai ser todo mundo 
rico, mas eu acho que se for todo mundo classe média, já vai dar uma equilibrada boa. E como 
eu acho que... Hoje em dia ainda tem mais pobre. E eu acho que deveria ser a D, pouca gente 
pobre, muita classe média. E não vai, nunca vai ter muito rico assim. 

E por que você acha que nunca vai ter muito rico assim? 
Porque para um ser rico, os outros têm que trabalhar para o rico, para um mandar, os 

outros têm que ser mandados. Então, tipo, o rico assim, é dono de uma empresa ou então, dono 
de um meio de produção assim, e para a empresa funcionar, tem que ter proletariado que 
trabalhe para ele. Entendeu? Então, nunca o proletariado vai ser tão rico quanto o dono, nunca 
vai ser todo mundo igual, assim. 

2.  

Então, vamos voltar aqui, falando dessa desigualdade. Para você, assim, o que é 
desigualdade social? Quando fala, assim, desigualdade social, o que te vem à cabeça, 
quais as imagens? 

Eu acho, assim, tipo, vem meio que falta de oportunidade. Até de vez em quando, 
assim, eu estou na loja e eu vejo uma calça linda e tal, tipo: R$ 400,00. Poder, eu até posso 
comprar, mas às vezes dá peso na consciência, tipo: “Puxa, tem gente que não tem isso.” Mesmo 
que, sei lá, você até usa o suficiente para cobrir aquilo. Mas tem gente que passa o mês todo, 
cuidando de uma família, por R$ 400,00. Sei lá, de vez em quando dá aquele aperto, assim, de 
gastar, não é por não ter, mas você pensa nas pessoas que não têm. Sei lá, é meio que isso 
assim. Quer dizer, varia, eu acho muito diferente, assim: eu moro em uma casa, que às vezes 
tem famílias que dividem o tamanho dessa sala. Eu acho meio estranho assim, injusto.  

E o que você acha que causa essa diferença? 
Muita parte é educação, se todo mundo tivesse o mesmo nível de oportunidades, de 

crescer, de ir para uma escola boa e tal. Todo mundo chegaria a uma faculdade e cada um meio 
que levaria a vida pelo seu próprio mérito: as que querem estudar mais e vão, os que não querem 
e não vão. Mas todos tiveram o mesmo ponto de partida. Mas tem gente que estuda nas 
melhores escolas e tem gente que nem em escola pública pode estudar, porque é longe de casa 
e não tem como ir. Eu acho que isso, tem gente que não tem nem oportunidade de escolher 
como crescer, nem chances de se esforçar para isso. Tem gente que tem tudo e não faz nada. 

3.  

Quando você fala assim, essa questão da educação, como é que você vê essa 
educação, essas oportunidades de educação? Como assim? Você colocou assim: “Se 
todos tivessem as mesmas oportunidades, basta a pessoa querer. E que nem todo mundo 
tem uma boa educação.” Então, você acha que a educação seria a solução ou deveria ter 
outras coisas em conjunto? 

Não, eu acho que tem que ter tipo um apoio do governo. Porque eu acho que educação 
é uma coisa meio que a longo prazo, eu acho que a gente tinha que resolver a coisa, começando 
agora, para um dia ser educação. Mas, tipo assim, hoje, eu acho que para minimizar, tem que 
haver um programa do governo. Até o negócio de cotas assim e tal... Mas, sei lá, educação é 
mais... Deixa eu ver o que eu acho? Não sei explicar, assim. Sei lá, pergunta de novo, para ver 
se eu tenho uma luz aqui. 

Não, que você me colocou das oportunidades: se as pessoas tivessem educação, 
se todo mundo tivesse a oportunidade de estudar, seria mais fácil. Bastaria a pessoa ter 
vontade. 

Hum hum, tipo, as pessoas teriam, sei lá, seria pelo próprio mérito, sabe? Se todo 
mundo tivesse chances de disputar a mesma vaga, ganharia realmente o melhor e não quem 
teve os pais com dinheiro. Sei lá, eu acho que, aí, cada um também ia meio que buscar o seu 
próprio caminho. Sabe, inteligência assim? Você vai construindo as coisas, quando você tem 
noção de investimento, de coisa assim. E eu acho que isso só a boa-escola que te dá, educação 
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financeira, esse negócio, nenhuma escola pública assim. Está, talvez tenha, mas normalmente 
não tem. Então, eu acho que o pessoal que estuda em escola pública não tem muito tato com 
esse negócio, esse negócio de mercado, tipo, de assumir o controle. Que eu acho que é isso que 
diferencia assim, muito a sociedade, e o pessoal não tem visão para isso, tem que ser uma coisa 
muito de você. Está bom, você pode nascer pobre e tal, mas para você crescer, tem que ser um 
negócio meio particular. 

Você vê, no meio dessas pessoas, pouca gente cresce. Isso é uma coisa individual, 
você tem que ter aquela noção, por si só. Não é, muitas vezes, a escola que te dá suporte para 
ter aquilo. Já em escola particular, assim, meio que a escola, se você não tiver tipo, naturalmente, 
meio que eu acho que ela te ajuda com isso. E você vai tendo oportunidade diferente assim. Sei 
lá, se bem que muita gente já nasce na empresa do pai, tipo, já nasce lá em cima. E gente mais 
pobre, muitas vezes trabalha em campo, um negócio que não dá muitas chances de crescer, vai 
sempre continuar naquela mesma vida assim. 

E quando você fala dessa educação, que seria uma educação pública, não é 
isso? 

Hum hum. Paga tanto imposto, tem que ter educação. 
 O que você sabe a respeito dessa educação, é por ler, é por já ter presenciado, já 

ter ido frequentar alguma escola? 
Olha, está, por ler assim, por pesquisa, você vê, de vez em quando gráfico, essas 

coisas de internet, assim, você vê muito. E, também, porque lá na fazenda tem... Sabe, tem 
assim... Tem o meu avô, que é o dono e tem os empregados e os filhos, que trabalham lá, e eles 
estudam em uma escola lá perto, que é pública. De vez em quando, a minha mãe adora fazer 
esses negócios de: “-Vamos levar um livrinho.” Sabe essas coisas assim? De vez em quando eu 
converso, que o ano passado até, eu fazia Kumon, eu tenho meio que habilidade rápida, assim, 
para o raciocínio. E, mamãe, de vez em quando, pede para eu ajudar, tipo, ela de vez em quando 
passa um dever, um negócio assim, que a mamãe já foi professora, ela gosta mais de 
matemática assim e dá. E, de vez em quando, eu percebo que eles, apesar de serem do mesmo 
nível, tipo, oitava série, que era o ano passado, sei lá, de vez em quando eles fazem uns 
negócios que uns cometem uns erros, sabe? Então, tem a matéria dele, que estava no final do 
ano, o nível de cobrança dele era do começo do ano. Um negócio que você fala: “-Meu Deus.” 
Você tem que ter paciência, controlar, fingir que é de escola parecida. 

Mas, sei lá, você percebe. Eu percebo mais, por pesquisa, é fato, não é a mesma 
coisa. Mas o que eu tenho de contato é isso. De vez em quando, você percebe até o jeito de 
falar, de pensar, sei lá, da para perceber uma diferença, apesar de ser a mesma idade. 

 COMENTÁRIO E-MAIL - Além da educação, acredito que o governo deva tomar 
medidas de geração de emprego, com diferentes graus de exigência em relação a conhecimento 
(mesmo dando as mesmas oportunidades, algumas pessoas “deslancham” e outras não) então, 
cabe ao governo, realizar obras, investimentos a fim de gerar empregos para se possível, 
empregar toda a população. 

4.  

C2, voltando ao que você estava me falando antes, quando você foi falar de 
diferenças e você deu aquele exemplo de comprar uma calça e às vezes você pensa... 
Apesar de ter, tenho pena de quem... Esse dinheiro poderia estar sendo, sei lá... Em que a 
desigualdade social te afeta no dia a dia? 

Segurança, eu acho. Explica isso melhor. Na minha casa não está afetando em nada, 
mas eu acho que quando eu saio assim, à noite, sexta e sábado. Eu acho que parte da violência 
é muito gerada por desigualdade social. Quando, tipo, sabe, triângulo, aquele negócio ali é meio 
perigoso. Realmente, eu entendo o motivo da preocupação dos meus pais. Porque eu acho que 
quem não tem, vê quem tem e quer ter. É um direito de todos querer ter, não é direito roubar. 
Mas tem esses negócios, tem gente que tem posição tão radical em relação a roubo assim. Sei 
lá, eu acho errado, desde que venha de quem tem muito, mas às vezes eu entendo que as 
pessoas não têm e querem. E, às vezes, não tem consequência também da educação, não tem 
muitas vezes como chegar lá. E eu acho que o meio mais fácil que eles veem de ter é pegando 
de quem tem. 

Eu acho que muitas vezes isso afeta, parte da violência que a gente vê hoje em dia, eu 
acho que é decorrente da desigualdade. Eu acho que essa é a forma mais, assim, direta. 
Indiretamente, não tenho nada na cabeça que me afete, não. Tipo assim, de vez em quando, 
também, você vê aquele pessoal na rua. Mas isso é mais consciência da pessoa, não é que não 
me prejudique em nada, mas sei lá, se você parar para refletir assim, dá um pesinho, você meio 
que fica um pouco triste. Mas me afetar mesmo é só a violência que é perigoso hoje em dia. 



 231 

5.  

Me fala um pouco desse pesinho, desse ficar um pouco triste. Você está me 
falando um pouco do seu sentimento. E isso, para mim, é uma coisa que eu gostaria de 
ouvir um pouco. 

É, tipo assim, até aqui na própria na Praia do Canto, que eu acho que é um dos 
melhores bairros aqui de Vitória. Sei lá, às vezes você está andando, assim... Dá muita pena de 
criança. Que, às vezes, eu estou... Sempre que eu volto, eu jogo tênis, eu volto da R. Mattar, vou 
no carro da minha mãe, paro na padaria, sempre tem aquelas crianças na porta, pedindo alguma 
coisa assim. Me dá muita pena, porque eu paro e olho. E, tipo, estou indo para a minha casa, 
para a minha cama, uma casa boa, acabei de sair do carro da minha mãe. Tem gente que nunca, 
sabe, é uma coisa meio que distante delas. Acabei de jogar tênis, que é um esporte meio caro 
para fazer, entendeu? E aquelas crianças pegam uma bola, todas felizes, vão jogar futebol com 
latinha, sei lá. Você vai lá e compra quantos pães você quer, se você quiser comprar um 
refrigerante, sei lá, uma geleia, um requeijão, você compra à vontade, os seus pais te dão 
dinheiro a hora que você quer. 

E eles não têm... ainda mais que você vê as crianças meio sem família, é meio sem 
apoio, ficam esperando meio da boa-vontade das pessoas para dar um pão, é tipo uma coisa de 
R$ 0,50. Tem gente que não dá, sabe? Eu acho que fico meio com pena. Tipo, de vez em 
quando, você parar para refletir, assim, tem criança que precisa sustentar a família, tipo, tem dez 
anos, é hora de criança estar brincando ainda. Aí que dá um pouco de pena. 

E além da pena, tem algum outro sentimento seu, que você associa a isso? 
Sempre que você tem pena da pessoa, você quer ajudar, do jeito que você pode, 

sabe? Eu acho que é mais isso. Aquela também, sei lá, meio que impotência, você olha e o que 
você pode fazer? Dar um pão. Mas assim, você não pode, meio que mudar muita coisa, você 
pode meio que tentar fazer a sua parte, mas nem todo mundo faz a dele. Sei lá, acho que 
também, é mais esse negócio de pensamento de governo e tal. Como se, sei lá, hoje em dia, 
todo mundo tenta jogar a culpa um pouquinho para todo mundo, pouca gente faz a sua parte. Eu 
acho que cada um devia tomar consciência. 

E você acha que você faz a sua parte? Qual seria essa parte? 
Olha, eu acho assim, talvez, eu acho que eu pudesse fazer mais, sabe? Mas, tipo, eu 

acho que o que eu posso fazer assim, é um negócio tipo, pode parecer bobo, tipo um pão, 
alguma coisa assim. Mas, sei lá, acho que na minha idade assim, é mais, em relação a pobre, o 
que eu posso fazer. Tipo assim, os meus pais doam, todo dia aparece: “-Doação para não sei o 
quê.” Eu acho que eles têm mais condições, assim, por terem os salários deles e por poderem 
gastar nisso. Eu, o máximo que eu posso fazer é pegar os R$ 6,00 que eu vou comprar pão e dar 
um pouquinho para eles. Mas não sei, assim, eu pretendo tipo, um dia ajudar mais do que eu 
ajudo. Mas, hoje em dia, eu ainda não sei muito, não é nem como assim, é alguma coisa que 
esteja ao meu alcance fazer, que eu acho que eu estou meio distante ainda. 

Você acha meio distante? 
É, eu não vejo, tipo assim: “Hoje, vamos subir o morro para levar comida para as 

crianças.” Eu não vejo ninguém tomando iniciativa disso. Também seria uma coisa que eu até 
faria tranquilamente, só que teria que ter uma organização e não tem. E eu não vou: “Amigas, 
vamos?” É uma coisa meio estranha, assim, eu acho meio longe de mim.  

COMENTÁRIO E-MAIL - Acredito que uma boa parcela da população também tenha 
vontade de ajudar, mas a sensação de impotência e falta de direcionamento prevalecem. Então, 
vejo como solução, o apoio do governo na criação de “ONGs” para mobilizar a população a 
ajudar; e no futuro servir de exemplo para a organização de movimentos “particulares” e não de 
iniciativa governamental, com o objetivo de atender ao o mesmo fim. 

6.  

Bom, então, deixa eu retomar, aqui, outros pontos que eu te perguntei aqui no 
questionário. Quando, aqui, eu coloco que o Brasil não é um país pobre, mas um país com 
muitos pobres. Você concorda, concordou com essa afirmativa. E você colocou, justificou, 
dizendo: “O Brasil tem boas condições financeiras, porém esse capital está concentrado 
na mão de poucos, o que gera muita pobreza.” Fala um pouco para mim, sobre isso. 

É, entendeu? O Brasil é um país rico, não que seja rico, mas eu acho que dava para 
todo mundo viver bem, mas o dinheiro está concentrado na mão dos grandes empresários. Tipo, 
é aquele negócio, os trabalhadores não têm muito. Então, vamos supor que uma empresa tenha 
X de dinheiro, 90% desse dinheiro está na mão do dono da empresa, os outros 10% divide entre 
200 funcionários. Entendeu? É meio, sei lá, esse que é o problema, no Brasil, se fosse 
divididinho, dava para todo mundo ter uma condição boa, o problema é que está mal dividido. 

E o que você acha que gera essa má divisão? Você acha que tem uma solução? 
Você pensa sobre esse assunto? Como é que é isso? 

O que gera a má divisão? O capitalismo. Tem que ter um dono. Eu acho que é meio o 
sistema que a gente vive. Eu acho que assim, esse negócio de capitalismo, fugindo um 
pouquinho, esse negócio de capitalismo assim, até tem gente que fala: “A solução para a má 
divisão de renda, para igualar todos.” Eu acho isso uma ideologia, porque tipo, tem socialismo, 
quem manda no país? Sempre tem esse negócio de... Sei lá, sempre o político vai estar acima 
dos outros. Então, nunca vai ter esse negócio de igualdade plena de todo mundo. Então, eu acho 
que o meio que a gente vive até, tipo, capitalismo, sempre vai ter o rico e o pobre. Então, e que 
não tem muita solução para isso, eu acho que mesmo se mudar o sistema, não vai mudar, nunca 
ninguém vai poder olhar: “Nossa, é todo mundo igual.” 

Então, assim, eu acho que o capitalismo agrava mais isso sim. E, entre as pessoas, a 
diferença, os que são, tipo, ricos, ter o meio de produção, você apenas vender a sua força de 
trabalho. Eu acho que é isso, eu não acredito nesse negócio de igualdade plena, de todos. Eu 
acho que o Brasil está assim, como todos os outros países capitalistas, porque é a regra: uns 
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mandam, os outros obedecem, o que mandam são ricos e os que obedecem, pobres. 

7.  

Então, o que seria para você, um país mais justo? Você, pelo que eu estou 
entendendo, você está me dizendo que desigualdade... 

Eu acho que poucos fossem tão ricos. Sempre vai ter um tão rico, mas eu acho que 
fosse menos. Eu acho que se todo mundo fosse meio que classe média, eu acho que o país igual 
seria pouco... Tem seu pobre, pouco pobre e pouco rico assim. Até que você deu aquela 
tabelinha aqui, seria mais tipo isso daqui, meio que a maioria classe média, faria uma média boa. 
Eu acho até que seria o ideal. Mas eu não sei muito como chegar eu acho que é só negócio de 
oportunidade, educação, mas não sei um caminho assim, certinho. 

8.  

E em relação à escola e a desigualdade. Na escola a desigualdade social é uma 
temática que vocês conversam sobre ela na escola, abordam sobre ela, discutem? 

Não. Eu acho que de vez em quando, para não dizer que não assim. Eles dão um 
toque assim, esse negócio de geografia, sabe, de discutir sobre isso. Agora, que está estudando 
esse negócio de Niemeyer, vê Brasília, a cidade satélite, tipo, desigualdade. Que os ricos moram 
no plano piloto e quem não tem, vai ter que meio que ir se adaptando ao ladinho, ao que sobra. 
Mas eu acho que não é muito discutido não. Principalmente, lá na escola, eu acho que todo 
mundo tem boa-condição, às vezes é um assunto que muita gente meio que ignora, é meio que: 
“Deixa eles lá, que eu estou bem aqui.” Eu acho que tem outros lugares, tipo [palavra inaudível], 
que eu acho que discute bem-mais. Eu acho que a gente tem aquela visão mais globalizada, tipo, 
todo mundo, como um todo. 

Eu acho que tem lugares que deixam mais de lado. Tocar no assunto toca, mas eu não 
acho que a gente aprofunde o suficiente para todo mundo parar para refletir. É uma coisa meio 
que de cada um, tem gente que pensa e gente que ignora, simplesmente. 

COMENTÁRIO E-MAIL - Palavra inaudível: XXX (a escola onde se discute mais 
problemas social, em comparação com YYY, onde as pessoas tem uma visão mais individualista) 
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9.  

E essa pesquisa, quando foi solicitado a vocês, para ser respondido esse 
questionário. O que você acha assim que passou a sua visão em relação aos seus 
colegas? Quer dizer, para você, como é que bateu essa pesquisa? E, também, como que 
você acha que isso repercutiu, bateu para os seus colegas? 

Meu Deus! Primeiro, assim, quando falaram: “Vamos fazer a pesquisa.” Todo mundo 
ficou animado: “Vamos sim. Por que não?” Depois, eu gostei, porque eu achei meio que aquele 
negócio, você para, meio que obriga todo mundo a parar para refletir, coisa que nem todo mundo 
faz sempre. Eu fui parar para pensar e acho que muita coisa meio que a gente... Esse negócio, 
muita gente... De vez em quando eu penso mais até nisso, porque, sei lá, porque de vez em 
quando eu, esse negócio de fazenda assim, eu tenho um pouco de contato com o pessoal que 
tem menos, sabe? E, de vez em quando, eu paro para pensar e tal. Mas tem muita gente lá que 
não tem. E eu acho que isso foi uma forma para eles pararem para pensar. E tinham umas 
questões que meio que eles pararam assim, até esses gráficos, esses graficozinhos, tabelinhas 
tipo xizinhos. (Diagramas.) Hum hum.  

Eles pararam assim, tipo, como é? Como é que deveria ser? Meio que, sei lá, é meio 
que se olhar na posição: “Será que realmente é melhor eu perder um pouco para todo mundo...” 
Sabe? Porque realmente, todo mundo acha que se, tipo, a ideologia, o que seria o ideal? Se todo 
mundo estivesse parecido. Mas muita gente não abriria mão de ter o que tem, para que os outros 
tivessem. Então, eu achei que meio que bateu um pouquinho neles e eles pararam. Depois, 
outros simplesmente esqueceram, mas alguns ainda eu senti que ficaram pensando um 
pouquinho sobre isso. Mas é aquele negócio, pensa, acha bonito e depois esquece. Não tem 
muito de pensar como vai mudar, refletir muito. 

Quando você falou assim: “Alguns pararam para pensar.” Por que, vocês 
discutiram essa questão? 

Assim, entre grupinhos, [palavra inaudível] você discute, tipo, tem aqueles quatro que 
estão perto de você e fala: “-O que vocês acharam?”, “Ah, aquela questão, aquele negócio.” 
Depois, sei lá, você sente um pouco. Você começa a parar em uma questão e de vez em quando 
o professor: “-Para de conversar, não sei o quê.” Meio que você para. Sei lá, um negócio assim, a 
gente discute até a questão de quanto aquela pessoa deveria ganhar. Aquilo lá causou um 
pouquinho de polêmica. Tipo assim, todo mundo: “Ah, não sei o quê, professor.” Foi o negócio de 
importância também, de professor, que falava... Não, mas deixa eu ver aqui quais eram as 
profissões mesmo, tinha juiz, professor, tinha um monte de coisa. Todo mundo pensou tipo, 
vendedor, professor. Vem aquele negócio também de valorização de professor, que às vezes não 
tem muito. Advogado: tinha gente que dava fortunas para advogado, tem gente que dava menos. 
Cada um também foi vendo a importância que dá a cada funcionário na sociedade, assim. Eu 
acho que às vezes também a gente parou para pensar assim: “-Será que tal profissão merece 
tanto, merece tanto status e tal?” Sei lá, eu achei que foi mais isso assim, umas questões que 
geraram mais assim, outras que menos. E meio que parou para pensar, de tudo. 

10.  

É isso. Bom, nessa questão aqui, que a gente pergunta qual a importância de 
conhecer pessoas bem-colocadas para subir na vida. Você colocou que é muito 
importante. 

Que essas pessoas, podem ser donos de empresa e tal, mais tarde podem vir a 
oferecer um bom emprego para a gente ou então, tipo contato. Eu acho que é uma forma de 
crescer. Está, vou ser muito sincera, você não vai ser que nem os outros, que não conhecem, 
sabe? Ainda mais se esse dono da empresa for o seu pai, então, é bem-mais fácil, você nunca 
vai ser mais um lá dentro. Um amigo do seu pai, um tio, uma coisa assim, sei lá, você pode ter o 
mesmo currículo de uma pessoa que está do seu lado, mas querendo ou não, a amizade 
influencia para caramba. Então, às vezes, é uma oportunidade que ele vai te dar, é um congresso 
que ele vai te mandar, em vez de mandar uma pessoa que às vezes, talvez, fosse até um 
pouquinho mais qualificada do que você, mas tem a amizade, tem: “Puxa, é meu afilhado.” 
Sempre tem, ele sempre vai ter um pouquinho de preferência por você. 

E você acha que a escola ajuda a favorecer esse conhecimento de pessoas bem-
colocadas? 

Eu acho que na escola que eu estou, sim, porque eu acho que os donos da maioria das 
empresas aqui de Vitória estudam na escola XXX. Então, se algum dia eu quiser trabalhar, 
vamos ver, sei lá, na empresa YYY, que é da família das minhas amigas, tenho três amigas que 
são da família aqui e tal. Eu acho que vai facilitar, que tipo, é a minha maior amiga, que eu 
conheço o avô, conheço um monte de gente. Então, eu acho que ajuda. Então, se alguma vez, 
uma amiga minha quiser trabalhar em negócio de granito com o meu pai, eu acho que ele vai 
gostar de... Até ele vai achar que é uma forma de gostar do trabalho dele, valorizar assim. Eu 
acho que ajuda, às vezes, eu quero trabalhar... É esse negócio, se eu conhecer, hoje, o pai de 
uma amiga minha e eu gostar do trabalho dele e eu quiser conhecer, eu acho que tipo, vai ser 
aquele negócio: atenção especial do dono da empresa. Eu acho que ajuda um pouco. 

11.  

E isso influenciou você a pensar na escola que você estaria estudando? 
Não, nenhum pouco. Eu, sei lá, eu acho que às vezes eu posso estar falando assim, 

mas eu não sou tão amadurecida assim. Eu ainda acho que é tudo tão longe, esse negócio de 
emprego, eu acho tão, eu nem penso nisso. Tipo, eu fui para o Colégio XXX, porque o meu irmão 
tinha ido, ele gostava. E eu acho realmente que prepara mais, porque resultado assim, todo 
mundo diz que é mais puxado e tal. E eu fui por isso, mas eu não penso muito nesse negócio de 
emprego, essa coisa não. Eu sei que daqui a dois anos eu tenho que estar na cabeça, mas eu 
não tenho a menor noção. Eu sei assim, o que eu não quero fazer. Mas eu ainda não penso 
nesse negócio de mercado de trabalho, eu acho tudo distante. E, sei lá, no fundo, no fundo, eu 
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acho que é mais fácil do que realmente é. Eu sei, assim, que na minha cabeça é tudo tão lindinho 
e eu sei que quando realmente eu chegar lá, não vai ser tão fácil assim. 

12.  

Você coloca que tem vontade de estudar fora do país, não é isso? Por quê? 
Porque eu acho que, sei lá, eu acho que não é que prepara... É, de certa forma prepara 

mais. Mesmo porque eu acho que tem mais reconhecimento, dizer: “Puxa, eu tenho...” Eu não sei 
como explicar isso, tipo, sei lá, eu acho que tem faculdades mais conhecidas. Sei lá, uma 
faculdade americana boa, eu acho que dependendo do curso, claro, mas tem bem-mais valor eu 
dizer: “Puxa, eu estudei.” sei lá: “Harvard.” Não que eu pretenda estudar lá, mas um negócio 
assim. Do que, eu estudei, vamos colocar uma faculdade tipo USP. Querendo ou não, USP é 
uma faculdade muito boa. Tipo, PUC do Rio, que o meu irmão até está lá, é uma faculdade muito 
boa. Mas assim, é diferente, até nossa mania de idolatrar o que vem de fora e tal. Mas eu acho, 
todo mundo fala que os melhores professores do mundo estão lá, entendeu? Eu acho que, sei lá, 
também tem contato com muita... 

Também o negócio de meio que abrir a cabeça para o mundo. Eu acho que negócio de 
Brasil, eu acho pequeno assim. Não sei explicar, sabe? Eu acho que dá uma visão mais 
globalizada da coisa como um todo. Também tem muito o negócio de status, tipo, é diferente 
chegar em uma empresa e falar: “Puxa, estudei lá.” E também, esse negócio, eu acho que te 
prepara mais, no fundo, no fundo. Sei lá, mas você tem contato com muita gente diferente assim. 
Quer dizer, está do seu lado um colega da Índia. Aqui você está em um mundinho... Por exemplo, 
vou fazer faculdade, vou fazer vestibular, eu conheço o pessoal de Vitória. Então, se juntar XXX e 
YYY, eu sei o nível dos meus colegas, eu não sei o nível do mundo. Eu acho que é uma 
oportunidade de você saber, assim, você poder se colocar, meio que se comparar com os outros 
assim. 

13.  

E falando de você. Como é que você se coloca na sociedade? Você está em uma 
classe privilegiada. Fala de você. (Financeiramente ou tipo, na escola assim?) Em todos os 
aspectos. Como é que você se vê? Porque você está sempre me falando assim, quando a 
gente está falando de desigualdade, das pessoas e tal, você fala, mas não se inclui. Como 
é que você se inclui nisso tudo que você me falou até agora? 

Financeiramente: a sortuda que nasceu na família que eu nasci, sabe? Que eu acho 
que não me falta nada. E eu acho que eu posso pedir o que eu quiser, o que eu tenho ambição, 
tipo, uma viagem para a Disney, uma festa de 15 anos, assim. Eu tive, em uma boa, não me 
faltou nada, eu não precisei abrir mão de nada para isso. Saber onde tem que escolher, sabe? 
“Quer isso ou aquilo?” Eu não tenho isso, assim. Então, graças a Deus, eu nasci na família que 
eu nasci, eu acho que de dinheiro, eu não posso reclamar de nada. Deixa eu ver, negócio de 
educação. Você quer que eu fale tipo na minha sala assim? Não sei, assim... 

Sobre você, como é que você se enxerga nessa sociedade que está aí? Você 
estaria nesse topo, embaixo? Como é que você se vê dentro do Brasil, desse país? 

Tipo assim, até no diagramazinho assim, eu acho que não no topo, no topo, claro que 
não. Mas assim, tipo, na metade para o topo. Deixa eu ver mais, Brasil? Eu acho que depende 
muito também de como você se coloca, em qual meio assim que você vive. Tipo, que se for atrás 
só da minha escola, eu estou na metade, normal. Também, se eu for para interior, no interior, 
assim, você vai ser milionária, depende do seu ponto de referência. Mas de um modo geral, que 
eu vejo, Brasil, é média para cima. Deixa eu ver, mais o quê? De educação: eu acho que eu 
recebo uma boa-educação, sim. Principalmente, se for comparar ao resto do Brasil, que eu acho 
são poucas escolas boas, por exemplo, tipo essa, que você vai estar preparada assim. 

Na minha sala, o que eu vou falar assim? Sei lá, eu acho que todo mundo recebe a 
mesma oportunidade, mas eu acho que poucos se destacam, no sentido de aproveitar a chance 
de estudar, tem muito malandro lá. Então, às vezes, não sei me colocar muito. 

14.  

E você acha que você aproveita todas as suas chances? 
Todas, eu acho que ninguém aproveita, sempre tem aquela que você deixa passar 

assim, às vezes você sabe que está deixando passar, mas você fala: “Hum, eu pego essa 
depois.” Sempre tem. Mas, assim, questão de estudo, eu me considero muito responsável, eu 
acho que é uma coisa que eu tenho a consciência tranquila que... Com esse negócio de prova 
assim, eu fico estudando até altas-horas, até 01 hora, vou tranquilo. Questão de estudo, eu acho 
que eu sou responsável, tipo, meio que para nota, eu corro atrás, em uma boa. Até acabou o 
simulado, assim, eu gostei da nota e tal. Mas, de vez em quando assim, que eu lembre, até agora 
assim, como é o nome? Fórum, sabe? O ano passado eu fiz na escola e esse ano ia ter fora, ia 
ter em BH ou São Paulo, não sei. Sabe quando bate aquela preguicinha de ir? Então, você sabe 
que vai ser bom para o currículo, mas sei lá, às vezes: “Não, deixa eu ficar quietinha aqui, um 
pouquinho.” 

Você vê, mas ninguém pega todas. São poucas as que, sei lá, [palavra inaudível]: 
“Nossa! Eu quero aproveitar tudo das minhas oportunidades.” Tipo, eu não sou assim, acho que 
eu separo algumas, seleciono, eu dou aquela peneirada assim e alguma coisa que eu estiver 
disposta a fazer. Assim, o que eu faço? Eu me esforço para ser o melhor que eu puder, sabe? 
Agora, se eu fosse para esse fórum, eu acho que eu não me esforçaria tanto quanto os outros, 
que eu acho que eu não estou tão animada também. Eu acho que meio que vale muito isso, você 
se identificar com a coisa. E também nem toda oportunidade é produtiva. Assim, agora tem o 
negócio de olimpíada, tem aulão assim, se você for pensar: “Puxa, até que seria uma 
oportunidade de aprender mais, com certeza.” Mas assim, aula de física, eu odeio física. É uma 
oportunidade, mas bate preguiça. Tipo, eu sei que eu estou perdendo, mas eu não sinto falta de 
estar perdendo. Eu não quero nada disso assim. 
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Então, tem matéria, assim, que se eu tiver uma média boa, eu estou satisfeita, porque 
também eu não tenho a ambição de ser a melhor aluna. Em algumas matérias, eu não ligo para 
isso, em algumas eu me esforço, mas em outras não. Então, eu não faço questão de abraçar 
oportunidade relacionada à física. É mais ou menos. 

15.  

Bom, e deixa eu voltar, que eu devia ter te perguntado isso no início e acabei não 
perguntando. O que te motivou a participar dessa entrevista? 

Te ajudar. Sei lá, porque eu acho assim, modéstia à parte, que nesse aspecto assim, 
eu acho que eu sou mais amadurecida do que muitas pessoas que eu convivo, sabe? Eu olhei 
assim, eu falei: “Meu Deus, o que isso vai dar?” Falei: “Virgem Maria!” Depois que eu fiz assim, 
eu achei uma boa, eu fiz o que você falou. Você vê a pesquisa, assim, eu olhei direitinho para o 
que era. Então eu falei: “Por que não fazer? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar.” Não vai me 
privar de nada, eu não vou perder nada fazendo isso. 

16.  

E por que você acha que você é mais amadurecida do que os outros? 
Ah, meu Deus! Porque assim, sei lá, até o exemplo do negócio da calça jeans, muita 

gente compraria em uma boa, tipo: “Os meus pais têm, então vamos embora.” Então, não é que 
eu não compre, mas é que esse negócio de parar e pensar, e tem gente que não para, 
simplesmente, vai de olho fechado. Eu acho que enquanto os pais estiverem atrás, dando, vai, 
sabe, não liga para o redor, se fecha entre aquelas quatro paredes, que é o mundinho da pessoa 
e está bom assim. Se elas acharem lá para fora, que se dane assim. 

17.  

E o que você acha que contribuiu, para você ter essa perspectiva, parar para 
pensar, olhar mais ao redor? 

A minha família. Eu acho que a minha mãe muitas vezes toca... Até porque a minha 
mãe nasceu, ela foi criada... Tipo, a fazenda tem 80 anos, sempre teve contato com gente que 
tem menos dinheiro assim e tal. E o meu pai, ele não nasceu com dinheiro, ele nasceu meio 
pobre. Ele teve que estudar para caramba, foi muito atrás. E ele olha sempre, tipo, uma criança, 
ele fala: “-Filha, quando você crescer, você ajuda. Está bom?” Então, eu acho que por isso 
também, que eles ajudam tanto, que eles ajudam. Que a minha mãe sempre teve uma vida muito 
boa, a minha mãe nunca precisou de nada. O meu pai que eu acho que cresceu muito. É que 
nem eu falei no começo, questão de escola pública, quando cada um tem esse negócio de 
crescer, lá, dentro daquele meio, é coisa particular, sabe? Cada um luta por aquilo. 

O meu pai, tipo, não teve os amigos dele, até nas férias passadas - ele é lá de Recife - 
nas férias passadas eu fui lá, visitar a família dele. Tem um irmão, que é uma família grande, que 
mora [palavra inaudível]. Nossa! Eu acho que ele tinha uns seis irmãos, um negócio assim. Hoje, 
eu vejo que ele foi quem mais cresceu, ninguém tem a casa que eu tenho, ninguém tem as 
condições que eu tenho. Os amigos dele, também, todo mundo tipo malandro. Então, eu acho 
que foi uma coisa tipo, ele se destacou no meio que ele vivia. E eu acho que ele tem consciência, 
claro que ele tem. Então, ele meio que faz o que pode, ele tem noção da sorte que ele teve, das 
oportunidades, do esforço que ele teve. Então, eu acho que ele quer ajudar as pessoas, para 
terem oportunidade, para também ter condição de desenvolver tipo, esforço próprio, chegar lá, 
que nem ele chegou. 

Eu acho que, tipo, ele tem muita consciência do todo, sempre que pode ele ajuda, 
sempre ele vê... Então, esse negócio de criança assim, tipo de padaria, sempre que ele vê, ele 
ajuda. Eu acho que essa consciência assim, com os outros, eu acho que é muito disso. Também, 
a escola XXX que eu acho que fortaleceu também. Esse negócio de projeto social, que tinha o 
projeto XXX. Aí, de vez em quando, duas vezes por ano ia visitar: “Vamos arrecadar não sei o 
quê.” Tipo, fralda. A gente via, tive contato assim, também. Todo mundo que tem sentimento, 
dava pena, dá vontade de ajudar. Entendeu? Eu acho que a escola e a família influenciam muito 
assim, os que têm mais essa consciência e os que têm menos. 

COMENTÁRIO E-MAIL - Palavra inaudível: projeto XXX (projeto social de iniciativa da escola, o 
qual envolve todos os alunos, fazendo com que tenham contato com esse trabalho) 

18.  

Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar sobre essa temática que eu 
estou pesquisando? Alguma coisa que você respondeu no questionário, que você gostaria 
de comentar? 

Ah, meu Deus! Salário de advogado e juiz. Porque eu acho que tipo assim, eu votei, 
tipo, um juiz ganhar R$ 22 mil, sabe? É uma coisa assim, eu votei porque, vamos também 
considerar a realidade de hoje, eu não posso fugir muito. Entendeu? Mas, se você for parar para 
pensar, tirando a corrupção de hoje em dia, que você coloca R$ 22 mil e eles ganham R$ 60 mil, 
roubando. Mas tipo assim, é um negócio, eu acho que para a sociedade meio que crescer, tem 
que outras profissões serem mais valorizadas. Eu acho que, às vezes... Eu acho que sei lá, você 
fala: “-Sou juiz.” Sei lá, você está simplesmente, até uma coisa, tipo, dando a sua opinião, 
tentando fazer justiça e você não está fazendo nada demais. Tipo, você não está plantando uma 
árvore, não está ensinando uma criança, está simplesmente, reparando os danos que foram 
feitos. 

Então, meio que eu acho que tem que ser mais valorizado um professor. O professor, 
eu acho que tem que ser a profissão mais... Nossa! Tem que ser muito bom. Sabe, o salário tem 
que ser muito maior do professor, porque é a base da coisa. Eu acho que tem profissões, tipo um 
médico, um médico ajuda muita gente. Tem cada coisa que, sei lá, deveria ser mais reconhecida. 
Eu acho que, também, grande parte do desenvolvimento da pessoa... Eu acho que até coloquei 
isso em algum lugar. Tipo assim, da pessoa ir crescendo, tipo, sei lá, uma pessoa pobre, ela quer 
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chegar a ser rica, tipo, é meio que uma escada. Mas eu acho que tipo, meio que tem que dar 
força para a pessoa, reconhecimento. Eu acho que para um médico crescer, a mesma coisa de 
professor crescer, ele sempre vai naquele passinho de tartaruga. Para um advogado que chega, 
faz um concurso para ser juiz, de repente começa a ganhar coisa, que ele, sei lá, um professor 
passa anos para ganhar. Então, isso é muita injustiça. Eu não gosto muito disso não. 

19.  

E o que mais que você gostaria de comentar? 
Esse negócio de que as pessoas são recompensadas pelo seu esforço, assim. Mas 

todo mundo sabe, é esse negócio, dependendo da profissão que você escolhe, porque tem 
médicos que se esforçam horrores e às vezes não ganham nem metade que um advogado, que o 
pai é juiz e o colocou dentro também dessa, ganha. Então, eu acho que nem sempre o esforço é 
tudo. Claro, as pessoas realmente são recompensadas pelo ano de escolarização, quanto mais 
especializado você for, quanto melhor você for naquilo que você faz, você cresce mais... “As 
pessoas ganham muito investem na educação?” Claro, as pessoas que ganham mais, investem 
mais na educação dos filhos, eu acho também. Porque sabem muito da importância que a 
educação tem, para chegar onde querem que o filho chegue. Eu acho que tipo, eles poupam para 
isso. 

Até de vez em quando a mamãe fala isso: “-Independente de quanto eu estiver 
gastando com a educação de vocês. Colégio XXX, PUC do Rio.” Mantendo o meu irmão no Rio e 
tudo, ela fala: “Esse é o maior investimento que eu vou fazer na minha vida. Mesmo que algum 
dia eu tenha que abrir mão de um vestido, de uma sandália, de um carro, de um apartamento. Eu 
abro, porque eu sei que isso, no futuro, vai render muito mais.” Deixa ver. Esse negócio de: 
“Ninguém estudaria tantos anos para ser advogado ou médico, se não pensasse que viria a 
ganhar muito mais dinheiro quando trabalhasse.” Assim, primeiro, quando está achando que 
está... Médico assim, eu acho que tem que abrir mão de muita coisa, para realmente ganhar. 
Você vê esse caso de interior, de Amazonas, não sei o quê. Eu acho que é a profissão que devia 
ser mais valorizada. 

E, sei lá, eu acho que tem muita gente realmente que vai muito pela profissão, pelo 
dinheiro. Mas até eu estava vendo lá esse projeto Profissões, lá da escola, mostrou uma 
pesquisa que fizeram com as pessoas. E falando que um grupo de pessoas, que disse que 
escolheriam a profissão por amor e outro que escolheria a profissão por dinheiro. E falando, eu 
acho que era 90% desse grupo de pessoas que escolheram por amor, ficaram milionários. Eu 
acho que de cem pessoas, uma que escolheu por dinheiro, ficou milionário. Então, tipo eu, daqui 
a pouco eu vou ter que escolher profissão, eu acho que eu deixo muito o dinheiro de lado, mais 
até do que eu deveria. Mas eu acho que tem que levar isso mais em consideração sim. Mas, sei 
lá, eu penso muito nisso, eu sou muito pelo que eu... 

Apesar de muita gente escolher, realmente, pelo dinheiro, eu acho que eu pretendo 
escolher mais, sabe, pelo que eu gosto de fazer, sabe. Até, de vez em quando, tenho uns boatos, 
já pensei em fazer moda, uns negócios assim. A minha mãe sempre fala: “Filha, isso não tem 
mercado de trabalho. Isso não tem isso, não tem aquilo.” Mas eu acho que eu estou ignorando 
um pouquinho até demais isso, sabe? E assim, eu não sei se, eu acho meio... Eu me acostumaria 
a viver com menos do que eu tenho, é claro. Mas se eu pudesse escolher, eu não diminuiria. 
Então, eu acho que eu tenho que levar mais em consideração. Mas eu acho errado quem só se 
baseia na escolha de profissão, por causa de dinheiro. Eu acho que tem muito mais coisa para 
levar em conta. E eu acho que é mais isso. É, acabou. 

20.  
Acabou? Mais alguma coisa que você gostaria de me dizer? 
Não sei, acho que não. Você está lembrando de alguma coisa? Acho que não, sei lá. 
Bom, eu vou agradecer. 

 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE C37  
__________________________________________________ 

 

C3 estuda na escola C desde a Educação Infantil. Atualmente, está cursando o 1º ano 

do Ensino Médio. Na época da entrevista, C3 estava com 15 anos. 

A entrevista com C3 foi realizada no dia 17/05/2010, no apartamento onde mora com 

os pais, localizado em um bairro considerado nobre, na cidade de Vitória/ES. Fui recebida por 

C3, que me conduziu até uma sala de refeições, onde a entrevista foi realizada. Durante a 

                                                 
7
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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entrevista, uma senhora, provavelmente a empregada doméstica, chegou com uma fatia de 

bolo para C3, que pegou o prato sem interromper o que estava fazendo. 

A duração da entrevista foi de aproximadamente 34 minutos.  C3 não deu um retorno 

ao e-mail enviado com a transcrição da entrevista. 

 

TRECHOS TRANSCRIÇÃO 

1.  
Para a gente começar, C3, só dando uma aquecida, você poderia falar um 

pouquinho de você para mim, para eu te conhecer um pouquinho. O que você faz, sua rotina, 
rotina escola, em casa, lazer. Só conhecer um pouquinho. 

Eu estudo lá no Colégio XXX desde que eu tinha três anos. Antes disso, eu ia para a 
YYY, a creche. Eu já estou no primeiro ano do ensino médio, pretendo continuar lá até me formar. 
Eu faço inglês fora do horário. Já fiz francês, faço espanhol na escola. E eu já fiz vários esportes, 
também, fora da escola. E, atualmente, eu estou só na academia e no inglês, fora da escola. 

E o que é o seu lazer? Você considera a academia um lazer ou é uma obrigação? 
Os dois. (Os dois?) Eu gosto. Eu gosto de sair com minhas amigas, eu chamo elas para 

vir aqui em casa, a gente fica em casa. E a gente costuma receber muita gente sempre, porque 
mamãe também prefere que a gente fique. Mas ela também não prende a gente. Ela deixa a gente 
sair na hora que a gente quiser. Ela só pede que a gente avise quando a gente vai voltar, para onde 
vamos e com quem. 

O que mais você tem como lazer? 
Só. 
Então, você tem uma vida agitada? 
Bastante. 

2.  
Bom, C3, o que motivou você a participar da pesquisa? Porque o questionário não 

era obrigatório, não é isso? Foi colocado para vocês que seria algo que não seria obrigado a 
responder. 

A gente podia escolher se respondia ou não. 
Podia escolher. Aí, você escolheu responder e, além disso, você colocou lá para 

mim que gostaria de participar dessa entrevista. 
É, eu acho interessante. Porque se você está fazendo um pesquisa, precisa saber a 

opinião dos jovens e se ninguém quiser participar, você não tem como fazer uma média e um 
estudo baseado em cima disso. Aí, eu falei: “Vou participar. Até porque é uma ajuda para a 
pesquisa que ela está fazendo.” 

E a temática da pesquisa, te interessa? Hum hum. Em que medida te interessa essa 
temática? 

Eu acho que a desigualdade social é um problema que a gente tem no Brasil e que a 
gente tem medo de enfrentar. As pessoas optam por não discutir sobre isso, para... Simplesmente 
deixam. Para... Não sei a palavra. As pessoas não falam sobre isso. Elas procuram evitar, porque 
elas querem fugir do problema. Elas não querem resolver, querem simplesmente esconder isso das 
pessoas. 

O que te faz pensar assim? Interessante isso que você está me colocando. 
O que me faz pensar assim, é que enquanto os ricos estão ricos, ainda, está tudo bem 

para eles, e eles não estão nem aí. Porque o Brasil é um país no qual as pessoas pensam muito 
nelas mesmas, e elas não se importam com os outros. Então, os pobres não têm direito de falar, 
quase nunca. E quando falam, também, ninguém quer ouvir. E os ricos não estão nem aí, se os 
pobres estão passando por dificuldade, tal. Eles só estão querendo saber de dinheiro. 

E você se inclui onde? 
Eu me incluo na classe média. 
É? E você está preocupada com o que os pobres pensam, ou não? 
Claro, sempre. 
E os seus colegas? 
Alguns sim, outros não. É, sempre tem aqueles metidos, que nunca querem falar sobre 

isso, que eles não estão nem aí, que acham que eles só estão assim porque querem. E outros não. 
Outros se preocupam muito. 
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3.  
E essa preocupação, como é manifestada? Como você percebe que as pessoas 

estão preocupadas? 
Na minha sala, por exemplo, a gente tem essa questão. A gente conversa muito sobre 

essas coisas. A gente não conversa sobre coisas fúteis, eu e as meninas. A gente não fica 
perguntando: “Que bolsa você comprou ontem?” Não, a gente conversa: “Ah, você viu um filme 
legal?”, “Que legal!”, “Você está lendo um livro? Qual é? Me indica? É bom?” A gente tem essa 
questão assim, mais cultural. A gente conversa muito sobre essas coisas, sobre os problemas do 
país, do mundo, a gente tenta ver como pode ajudar. E, sempre que a gente pode, a gente tenta. 

E o que já saiu aí, como proposta para ajudar, a respeito dos problemas que vocês 
percebem? 

Bom, já aconteceu de eu e minhas amigas... Assim, não sei se isso se envolve na 
desigualdade social, mas envolve ajudar os outros, ajudar o próximo. Já aconteceu de eu e minhas 
amigas irmos a um hospital visitar as crianças com câncer. E, deixa eu ver mais o quê. A gente já 
botou coisas coladas no elevador do nosso prédio, já arrecadou alimento para doar e um monte de 
outras coisas assim, parecidas. 

Mas isso assim, como iniciativa de vocês, ou como uma atividade que a escola 
sugeriu a vocês fazerem? 

Não, na verdade, a escola quase nunca sugere coisas desse tipo. A gente mesmo que 
pensa nisso e corre atrás. 

Você faz parte de algum grupo de jovens de igreja, alguma coisa assim, ou não? 
Eu gostaria. Eu entrei na Pastoral do Adolescente no início do ano, na Santa Rita. Só que 

eu não tive tempo de continuar, tive que parar. Mas eu estava gostando muito. É um projeto muito 
bonito que eles fazem. 

Quer dizer que isso que você e suas amigas fizeram, partiu mais de vocês? 
Foi da gente. 

4.  
Interessante. Falando um pouco sobre a pesquisa na escola, algumas turmas.., a 

sua turma, outras turmas do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano também, alguns alunos 
responderam o questionário. E alguns alunos se prontificaram a participar da entrevista. Na 
sua percepção, qual foi a repercussão dessa pesquisa, lá, com os alunos? 

Como assim? 
As pessoas comentaram da pesquisa, não comentaram? Acharam interessante, 

não acharam interessante? Ou passou em branco? 
Bom, comigo, ninguém comentou nada não. Todo mundo fez e, como era a última aula, 

estava todo mundo preocupado em sair. Então, ninguém ficou muito assim, vidrado nisso. Eu acho 
que se a pesquisa tivesse sido mais cedo, talvez as pessoas tivessem comentado mais. Porque vai 
cada um para um lado depois que sai e depois, no dia seguinte, acho que já ninguém lembra. Mas 
eu e as meninas, assim, as minhas amigas, eu mais umas quatro ou cinco, a gente até comentou 
que queríamos participar, principalmente para ajudar e expor a nossa opinião. 

5.  
Ok. E falando da desigualdade, que é a temática da minha pesquisa, como você 

diria para mim, assim... Deixa eu pegar aqui o meu texto. O que você diria para mim que é 
desigualdade social? 

Desigualdade social é nem todo mundo ter o mesmo direito em um país, em um estado 
ou em uma cidade. Muitas pessoas não têm o direito de ter uma casa, não têm condições 
financeiras para comprar um pão por dia. Enquanto outras estão aí, jogando dinheiro fora, 
desperdiçando com futilidades, como ir fazer compras no shopping. São perspectivas de vidas 
muito diferentes. Uns passam por dificuldades, outros não estão nem aí, estão fora da realidade 
totalmente. Algumas pessoas vêm de famílias ricas e vão continuar sendo ricas, devido à herança. 
E não têm noção do grande problema que a gente tem no país, não estão preocupados em ajudar. 

Então, para você, isso aí é desigualdade social. E o que você acha que gera essa 
desigualdade? 

A falta de emprego e de escolaridade no país. Eu acho que escolaridade é o ponto 
principal. É daí que parte toda uma estrutura e que faz com que você arranje um emprego, tenha 
condições financeiras melhores, no caso. E... Não sei explicar. Mas, para mim, a escola é tudo. 
Primeiro, que as pessoas têm que ter educação. E tinha que ser pública, obviamente. Porque, se as 
pessoas não têm condições de pagar, isso era uma obrigação do governo e não nossa, ter que 
pagar uma escola. 

E quais são as consequências? O que você acha que essa desigualdade social 
gera? 

Eu acho que a desigualdade social já é um problema em si. Mas ela gera... Não sei 
explicar direito. Eu acho que ela gera violência, principalmente. Porque se a pessoa não tem 
condições, ela acaba ficando na rua. Ficando na rua, ela precisa arranjar dinheiro de alguma forma. 
Ou ela vai pedir dinheiro na rua, ou vai assaltar, vai tentar matar alguém. E, às vezes, as pessoas 
podem até... Já aconteceu várias vezes de sair no jornal, de pessoas assaltarem supermercado, ou 
padarias, porque estavam precisando de comida. E, mesmo assim, ir para a cadeia. Eu acho que 
isso é um problema que as pessoas não estão percebendo. 

E quem são essas  pessoas que você fala? 
O governo e a população que tem condição de ajudar. 
E como você acha que essa população ajudaria? Tenta me colocar isso de uma 

forma mais prática, assim, do que você pensa. 
As pessoas tinham que cobrar do governo, que eles investissem mais o dinheiro dos 

nossos impostos em escolas, em alguma coisa que fosse benéfica para o país inteiro. Como, fazer 
cursinhos para as pessoas, quem já passou da idade de estudar poder ter uma chance de se 
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especializar em alguma coisa que possa gerar um emprego para ela, futuramente. 

6.  
E você já me deu umas dicas aí, sobre como poderia ser uma solução para a 

desigualdade. Pelo que me parece, educação, você está vendo como uma solução? Além da 
educação, você vê alguma outra ação que seria a solução para essa desigualdade? 

Não, não vejo. Eu acho que a educação é a única saída. É a única maneira que a gente 
tem de ajudar. Porque, além de ser uma solução, a educação é a única coisa que ninguém pode 
tirar da gente. Podem tirar casa, família, os amigos, mas, a educação, a gente vai manter sempre. 
Eles não têm como apagar a nossa memória e é dela que a gente tem que partir. 

7.  
E o que você acha que essa desigualdade social te afeta? Me afeta? Em quê ela te 

afeta. 
Atualmente nada. Claro que eu fico chateada, tento ajudar. Mas, assim, a desigualdade 

social não me afeta em nada. Afeta mais aos meus pais, que têm que pagar impostos que estão 
sendo jogados no lixo, desperdiçados. Enquanto podia estar ajudando tanta gente com esse 
dinheiro. Mas, assim, nós, principalmente alunos do XXXX, a gente tem uma condição estável. E, 
como os nossos pais trabalham e têm os empregos deles, não tem o que evitar. A gente vai 
continuar tendo as nossas coisas. 

Você  sente que ela não afeta em nada na sua rotina de vida? 
Não. Claro, eu tenho que contar que isso tudo gera violência, como eu já falei, e que a 

gente se prende cada vez mais em casa por causa disso. E aí acaba que um dos únicos problemas 
dos quais afetam a gente é não poder ficar saindo na rua toda vez. Às vezes, a gente quer ir ao 
Triângulo, por exemplo, e não pode porque está muito tarde. E aí, tem mendigo na rua. E aí, essa 
questão toda gera o preconceito. Porque você olha alguém na rua, assim, dormindo na rua, ou 
assim, de cor mais escura... Não eu, mas as pessoas olham, assim, de roupa rasgada, desgastada, 
e aí, já fica com medo, troca o lado da rua, já vira, assim, entra em uma loja com medo de ser 
assaltado. Então, além de gerar a violência, gera insegurança para as pessoas de condição maior e 
gera preconceito. 

E você já presenciou, além disso que você descreveu para mim, assim, de esquivar 
na rua, você já presenciou alguma outra cena de preconceito, por conta dessa 
desigualdade? 

Já, várias vezes. Alguns amigos meus têm essa coisa de, sai na rua, tem que tirar colar, 
brinco, tem que levar só o celular. Mas, se levar o celular, tira o chip, porque tem medo de ser 
assaltado. Aí, se vê uma pessoa assim, ou entra em uma loja ou muda de rua. Ou então, sai 
correndo. Ou até mesmo contrata um motorista para não ter que andar a pé. E acaba que as 
pessoas ficam muito presas em casa. Porque, assim, hoje em dia, a gente sai de casa, mas a gente 
não pode ficar saindo toda hora. A gente tem essa coisa de ter que voltar antes de meia-noite, não 
poder andar na rua depois que escurecer, por causa dessa violência. Aí, a gente acaba finando em 
casa e virando idiota, porque fica vendo TV, fica no computador e fica fazendo essas besteiras 
todas. A gente não aproveita. 

Você sente isso diretamente? 
É, porque quando eu não posso sair, eu vou fazer o quê? Eu quero ficar com meus 

amigos ou me divertir. Diversão, para as pessoas da minha idade é principalmente ver TV, ficar no 
computador ou ler revista. Infelizmente. 
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8.  
C3, se você fosse fazer um documentário sobre desigualdade social no país, 

imagina que você tivesse a tarefa de fazer um documentário, como você pensaria que seria o 
roteiro desse documentário? 

Bom, primeiro eu iria correr atrás de pessoas nas ruas e iria procurar pessoas de 
diferentes classes sociais, pedir o depoimento delas a respeito disso. E, depois disso, me basear 
em cima deles e ir às ruas acompanhar o movimento. Você pegar e filmar as pessoas que vão 
andando na rua, você filmar o preconceito, você vê que o movimento nas ruas diminui de tal hora a 
tal hora. Eu, com certeza, teria me baseado nisso, porque é uma coisa que a gente está presente 
todos os dias e não percebe. 

Você acha que as pessoas não percebem isso no dia a dia? 
Não. E, se percebem, querem esconder, com certeza. Elas não falam sobre isso. 

Enquanto para elas está tudo bem... 

9.  
Você já, assim, provocou essa conversa com alguém, que esquivou de falar sobre 

esse assunto? (Já.) Conta para mim como foi. 
Eu estava no recreio com alguns amigos meus, acho que a maioria meninos. E, aí, gerou 

a polêmica desse assunto, porque a gente tem um professor de português que costuma fazer 
muitos debates com a gente. A gente tinha acabado de sair da aula dele, e continuamos o assunto 
da aula dele. Aí, a gente comentou sobre isso, e um amigo nosso logo cortou, falando assim: “Ih, 
relaxa aí.” Sabe? Tipo, para a gente está tudo bem, então, que se danem os outros, eles que se 
ferrem. Ele falou como se a culpa fosse deles, como se eles fossem os principais culpados por 
estarem assim, como se fosse opção deles estar no... 

E qual era o debate na aula de português? Exatamente o quê vocês estavam 
debatendo? 

A gente estava debatendo, primeiro, sobre o Oscar Niemayer. Aí, a gente viu que o Oscar 
Niemayer é uma pessoa socialista. E depois do socialismo, a gente partiu para a ideia de 
capitalismo para socialismo, o que gera em cada um. Aí, a gente viu que, no socialismo, essa 
desigualdade social seria amenizada, se a estratégia do comunismo fosse seguida à risca. Aí, a 
gente viu que o capitalismo meio que atrapalha em questão... E que quando a gente está... O 
capitalismo atrapalha e que a gente fica muito preso às coisas materiais e não se importa mais com 
as pessoas. A gente perde os sentimentos em relação aos outros e se apega muito às coisas 
materiais. 

E aí, quando vocês continuaram esse debate, você colocou que alguns colegas... 
É, alguns colegas tentaram cortar o assunto, como se fosse um saco, como se nada 

disso fosse verdade. 
E aí? Morreu o assunto? 
É, eles pararam de falar. Aí, a gente ficou tipo: “Nossa, então tá.” Aí, ficou por isso 

mesmo, porque eles não quiseram mais conversar, cortaram logo. 

10.  
Ok. Você estava falando sobre educação, que a educação é importante, não foi 

isso? Hum, hum. Nessa questão da desigualdade social. Na escola onde você está, vocês 
debatem sobre isso? Assim, a escola, não só entre vocês, os jovens. Você me deu um 
exemplo aqui da aula de português. Mas com que frequência essa temática é debatida na 
escola? 

A desigualdade social? Bom, costumava aparecer mais esse tipo de debate quando a 
gente era menor, quando a gente era da sexta, quinta série. Porque a gente tinha até mais tempo 
para poder pensar mais nessas coisas. Agora, a gente está mais focado em Enem, vestibular, 
essas coisas assim. Então, quase não sobra tempo para debater esse tipo de coisa. Mas 
antigamente, eles pegavam em cima. 

Como eles pegavam em cima? Me dê um exemplo como isso era trazido, essa 
temática era trazida para a escola? 

Os professores, normalmente, pediam para a gente fazer uma roda, e aí, ele puxava o 
assunto. Aí, cada um que quisesse falar ia dando a sua opinião, e assim ia surgindo. E a gente 
ficava horas falando sobre isso. Às vezes, eles pegavam duas aulas de dois professores, e a gente 
ficava direto, uma hora e meia conversando sobre isso. 

E atualmente, esse atualmente é agora, no ensino médio, ou é sétima, oitava? A 
partir de quando você acha que o ritmo e que o assunto diminuiu? 

Na oitava série já diminuiu bastante. Mas eu acho que cortou bastante, foi agora, no 
ensino médio. A gente até deu falta. Porque agora é tudo em cima de Enem, prova de vestibular, de 
faculdade, o que a gente vai fazer da vida. Eles querem que a gente cresça agora, 
profissionalmente, eles querem que a gente vire adulto. Eles não param mais para conversar esse 
tipo de coisa. 

Não? E esse tipo de coisa, para você, te ajudaria na sua vida adulta, ou não? 
Eu acho que ajudou bastante. E que quem estuda lá desde pequeno, já tem numa base 

muito fortificada a respeito disso. Mas assim, as pessoas que entraram agora, já não sei. Mas, com 
certeza, isso vai me ajudar quando eu crescer, porque a gente tem perspectiva de ajudar os outros, 
ajudar o próximo muito maior do que quem não debateu isso durante a infância ou adolescência. 
Eu acho que quando a gente crescer, a gente vai ter mais ideias que possam contribuir com os 
outros do que conosco mesmo. 

11.  
Você colocou aqui no questionário que pretende estudar no exterior, não é isso? 

Por quê? 
Então, porque aqui, também, a gente não tem. Então, como eu disse, a educação aqui 

não é principal interesse do governo. Eles estão mais preocupados em receber o dinheiro que a 
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gente dá a eles. E lá no exterior, em alguns lugares, é muito diferente. Principalmente na Europa. 
Eles são muito solidários uns com os outros. E eu pretendo ficar lá para ter uma visão diferente do 
que é estudar com alguém que se importe comigo e não só com ele. E, também, porque as escolas 
lá têm mais investimento. Aí, pode me ajudar bastante. 

Com base em quê você tira essas conclusões sobre a educação na Europa, em 
relação à educação aqui? 

Porque isso também é discutido em sala. Eles também falam muito sobre o exterior. 
Também tem o high scool lá na escola. Eles investem muito no nosso... Eles querem mesmo, que a 
gente saia do país, que a gente vá para algum lugar melhor. Por isso eles investem tanto em 
italiano, francês, inglês, espanhol. Agora, já tem alemão na escola. Eles têm, também, o high scool, 
que é inglês superavançado que tem, que faz com que as pessoas vão direto da escola para o 
Texas Tech, que é uma faculdade nos Estados Unidos. Eles têm, sabem que a gente também não 
quer ficar aqui. A gente se acostumou com isso: “-Ah, lá é melhor.” Eu acho que se as pessoas não 
tentassem tanto ir lá para fora e se preocupassem em melhorar aqui dentro, eles não quisessem 
ficar mais falando: “-Ah, o Brasil é uma droga. Eu odeio o Brasil.” 

Você ouve isso com frequência? 
Muita. Muita frequência. “-Ah, o Brasil é uma droga. Vitória é um saco, aqui é uma roça.” 

As pessoas sempre falam. 
E isso, você acha que as pessoas falam isso... Bom, deixa eu tentar colocar aqui. 

Eu estou entendendo, que você está colocando que muito desse sentimento dos jovens, de 
que o Brasil é uma droga, de que Vitória é um saco e tal, a escola contribui quando incentiva 
você a estudar fora do país? 

É, não é que a escola contribui à gente achar que o Brasil é uma droga. Mas ele contribui 
em achar que os outros países são melhores. Porque, se eles influenciam tanto a gente a ir para 
fora, se eles investem tanto em línguas estrangeiras, é porque o daqui já não é suficiente para a 
gente manter uma carreira e uma vida estável. 

E, na sua percepção, qual é o percentual de jovens, lá na sua escola, que 
prefeririam estar fora do país? 

Noventa por cento, com certeza. Ainda tem os 10% que quer ficar aqui, que é 
completamente... Como é a palavra? Patriotista. Tem essas pessoas. Mas a maioria quer ir para o 
exterior. 

Mas quer ir para o exterior e ficar lá, ou que ir lá e depois voltar? Qual é a sua 
percepção? 

Não. As pessoas vão de intercâmbio, normalmente, para os lugares nos quais elas 
querem fazer faculdade. Aí, eles vão e experimentam. Se eles gostam, eles voltam, terminam aqui 
a escola e vão para lá depois fazer faculdade e, às vezes, ficam por lá. Outros não. Outros vão 
fazer intercâmbio só por curtição, aí, vêm para cá e depois pensam em sair. E outros nem fazem, 
porque querem mesmo ficar aqui. 

12.  
E você já fez algum intercâmbio? 
Não, mas eu pretendo fazer. 
Quando? 
No ano que vem. 
E para onde você pretende ir? 
Eu quero ir para a Nova Zelândia. 
Por quê? 
Porque eu tenho muitos amigos mais velhos que já me recomendaram, que disseram que 

o ensino é bom e que é diferente. É um ensino meio construtivista. Eles querem que você aprenda 
por si próprio, que você invista em você mesmo. Não eles lá no quadro, dando a matéria, falando 
que isso é X e isso é Y. 

13.  
Bom, falando da educação, voltando um pouco sobre a educação e desigualdade 

social, como você acha que a educação pode contribuir para superar essa desigualdade? Eu 
entendi que você acha que a educação pode contribuir para superar a desigualdade social. 
Como? 

Porque se você tem uma base escolar fixa e bem-formada, você, com certeza, vai 
conseguir um emprego bom. E aí, vai gerar muito mais... Como é a palavra? Você vai conseguir 
alcançar os seus objetivos, vai ser uma pessoa que vai ter consciência em quem vai votar, em 
quem vai escolher para comandar o Brasil. E você vai ter mais consciência de que o que você 
passou é o que alguns ainda estão passando, que você vai precisar ajudar essas pessoas. E 
assim, talvez, a gente já eleve um nível de percentual de pessoas na classe média ou alta no Brasil. 
E assim, a gente vai caminhando, só tentando ajudar o Brasil. E, depois que a gente conseguir 
ajudar o Brasil, a gente ajude o mundo, quem sabe, outros países. 

14.  
Ok. Deixa eu ver aqui. C3, aqui no questionário, quando você respondeu se o Brasil 

era um país com elevado nível de desigualdade social, você falou que concordava em parte. 
E porque você marcou isso na justificativa, foi que a desigualdade no Brasil poderia ser 
amenizada, se a população realmente quisesse. Essa população, você se refere à toda a 
população? 

É. Porque, muitas vezes, como eu já disse, as pessoas se importam muito com elas 
mesmas. A classe alta poderia ajudar, incentivar, cobrar do governo. E a classe baixa, eu já 
presenciei muitas vezes nas quais a gente quis ajudar pessoas assim, mendigos, ou moradores de 
rua e eles não quiseram, eles não aceitam ajuda. Eles ficam meio relutantes em relação às pessoas 
que querem o bem para elas. Elas estão tão acostumadas a serem maltratadas, que elas acabam 
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ficando com medo de que a gente vá fazer alguma coisa ruim com elas. 
Então, você acha que é uma questão mais da vontade, mesmo? 
Principalmente. 

15.  
Aqui, também, você já colocou aqui. Quando eu perguntei se o Brasil é um país... 

Teve uma afirmativa: “O Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres.” Você, 
na hora que marcou isso aqui, não concordou nem discordou. Mas também, não me 
justificou. 

Sim, o Brasil é muito rico, ele tem um nível elevado em muitas questões. Mas eu acho 
também, que... Não sei. Eu fico meio em dúvida, quando você me mostra essa afirmativa. Por isso 
que eu nem justifiquei. Eu não soube justificar. 

Qual é a dúvida que você tem sobre essa afirmativa? 
Porque eu não acho que o Brasil seja um país pobre, assim. O Brasil é muito mais rico do 

que muitos outros países. Principalmente, nós somos um povo que, apesar de pensar muito só em 
nós mesmos, quando a gente se junta, a gente ajuda bastante. Mas é um país que tem muitos 
pobres, principalmente de espírito, que não estão nem aí para os outros. Eles são principalmente 
individualistas. 

E a pobreza material, você acha que é muita aqui no país também, ou não? 
Acho. Principalmente no sertão. Tem gente que não tem nem energia, até hoje. Tem 

gente que tem um cômodo em casa. Nós somos poucos, a gente, classe média e alta. 

16.  
Bom, outra coisa aqui, é que quando a gente falou um pouco sobre a questão do 

reconhecimento das pessoas, e aí, aqui no questionário, eu coloquei sobre a questão do 
esforço, se as pessoas são recompensadas pelo esforço, ou pelos anos de escolarização, ou 
pela inteligência. Como você acha que é essa recompensa? 

Depende muito da situação. As pessoas são recompensadas por coisas muito fúteis. Por 
exemplo, se alguém faz... Deixa eu ver. Se alguém lança uma música assim, de adolescente, sem 
sentido, ela é recompensada, ganha prêmios, vai para a TV. Mas uma pessoa se forma, ganha 
mestrado, doutorado, vai trabalhar, não é reconhecida, ninguém sabe quem é ela. É só mais um, 
um dos poucos. Eu acho que a gente tem recompensas, mas que elas poderiam ser melhor 
utilizadas. 

17.  
Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar comigo? 
Não, acho que eu falei tudo. 
Algum tópico sobre essa temática que você acha que seria importante, alguma 

coisa que você pensa a respeito disso que eu não te perguntei? 
Não, eu acho que falei tudo mesmo. 
Falou tudo? Então, eu vou agradecer. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE C48  
__________________________________________________ 

 

C4 estuda na escola C desde a Educação Infantil. Atualmente, está cursando o 1º ano 

do Ensino Médio. Na época da entrevista, C4 estava com 15 anos. 

A entrevista com C4 foi realizada no dia 18/05/2010, no apartamento onde mora com 

os pais, localizado em um bairro considerado nobre, na cidade de Vitória/ES. Fui recebida por 

C4, que me conduziu até a sala de refeições onde a entrevista foi realizada. A entrevista, com 

uma duração aproximada de 41 minutos, transcorreu normalmente, apesar de ter sido 

interrompida, para C4 atendesse o celular, que tocou uma vez no transcorrer da entrevista. 

C4 não deu um retorno ao e-mail enviado com a transcrição da entrevista. 

                                                 
8
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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TRECHOS TRANSCRIÇÃO 

1.  
Bom, para eu conhecer um pouquinho de você, C4, assim, para a gente começar 

a esquentar a conversa, eu queria que você falasse um pouco de você para mim. Quantos 
anos você tem, qual é a sua rotina, lazer, escola. Como é que é a rotina lá? 

Eu tenho 15 anos e eu estudo de manhã. Só que na terça-feira tem dobra; hoje. Aí, eu 
estudo de manhã e de tarde. Mas, à tarde, eu treino todo dia. E faço inglês na segunda e quarta. 
No fim-de-semana, eu gosto de ir no cinema. Não sei. Eu jogo, também, no final de semana. 

Essa é a sua rotina. Na escola, você faz alguma coisa, assim, alguma atividade 
extra além das disciplinas normais da escola? 

Não. Normal, a escola. 
Você está no primeiro ano do ensino médio, não é isso? E você sempre estudou 

nessa escola? 
Sempre, desde que eu mudei para cá. (E você se mudou para cá quando?) Quando 

eu tinha uns quatro anos. Eu nasci em Salvador, aí fiquei uns quatro anos lá e vim para cá. 
(Então, praticamente virou capixaba.) É, desde sempre. 

Não é isso? Bom, C4, você tem irmãos ou é só você? 
Tenho um irmão de 18 anos. Mas ele não está morando aqui, não. Ele está morando 

no Rio, porque ele faz faculdade lá. 

2.  
Faz faculdade no Rio. E vocês, em termos de faculdade... Você colocou aqui que 

pretende fazer uma faculdade nos Estados Unidos, de administração ou direito. (Isso.) E 
qual a razão de você querer ir para a fora do país? 

É que com o tênis, tem um projeto que, tipo assim, você consegue bolsa em uma 
universidade boa. Para mulher, então, chega até 100% a bolsa, pelo esporte. E, aí, você fica lá. 
Tipo, a minha amiga está indo daqui a dois meses, para lá. E eu já tenho uns amigos que estão 
fazendo esse mesmo esquema. Aí, eu pretendo ir. Só que, assim, além do tênis, eu sou 
aplicada na escola e tal, para poder tirar nota boa e tal e ir para uma universidade melhor. 
Porque eles estão indo e tal, mas tem uns que não sabem falar inglês direito. Aí, acabam indo, 
assim, para uma faculdade boa, mas não tão boa, sabe? Assim, se eu pudesse escolher, eu 
gostaria de ir para Stanford. Mas você não pode escolher muito: é sua nota. Mas, sei lá, eu 
penso isso. E, ano que vem, eu penso fazer em intercâmbio. 

E aí, você pretende fazer esse intercâmbio para onde? 
Para a Califórnia, também, a princípio. Porque eu tenho um amigo que está lá com o 

tênis e está gostando. 
E qual é o interesse de você fazer uma faculdade fora do país? Não tem boas 

faculdades aqui no país do que você quer? 
Não, tem. Boa faculdade até tem, mas a nível acadêmico. No tênis, no Brasil, quando 

você chega na idade de cursar uma faculdade, você tem que decidir: ou você desiste do tênis 
totalmente ou você larga a faculdade e vira profissional. Aí, a universidade nos Estados Unidos, 
é um jeito de conciliar a prática do esporte com a universidade, com os estudos. Então, é isso 
que eu... Não quero parar, mas também não estou disposta a trancar a faculdade. 

Entendi. Então, você conciliar as duas coisas. Interessante. E você joga tênis há 
muito tempo? 

Desde os nove, dez anos. 

3.  
Bastante tempo já, né? C4, indo aqui para o nosso, diretamente, motivo, o 

conteúdo do que eu estou querendo saber. Primeiro, assim, eu queria também... Aliás, 
antes de entrar nisso aí diretamente: por que você se interessou em participar dessa 
pesquisa? Porque tem dois momentos: responder o questionário, que me parece que foi 
colocado para vocês que não era obrigatório, não é isso? 

Não, era quase obrigatório. Eles chegaram lá e deram a folha, assim, falando, tipo: “-h, 
tem algo para fazer.” Tipo isso. Foi meio que obrigatório. 

Mas você se prontificou a fazer a entrevista. 
Ah, porque, puxa, você tem que fazer uma pesquisa assim. Eu já sabia que muita 

gente ia votar não, sabe? Mas eu gosto de, sei lá, participar dessas coisas. Assim, não de 
pesquisa, porque raramente tem pesquisa. Mas eu... Sei lá, te ajudar aí, você, com o seu 
trabalho. É? Não foi pela temática? Ou foi... Não. 

Não foi pela temática, foi para me ajudar a fazer a pesquisa. Essa pesquisa 
minha, quer dizer, esse questionário, o assunto que foi abordado, teve alguma 
repercussão entre seus colegas? Você percebeu se comentou, se despertaram sobre o 
assunto ou passou em branco? O que você achou? 

Foi na última aula. E as pessoas fizeram e foram indo embora. E nem teve muita 
conversa depois. Só que o que mais deu, pelo menos para mim, pelo menos com quem eu 
conversei, foi a questão do salário de cada profissional. Tipo, assim, eu mesmo não sabia 
quanto é que cada um recebia. Eu cheguei em casa e falei: “Mãe, quanto é que cada um 
recebe?” Porque eu não fazia a mínimia ideia mesmo de quanto cada um ganhava. Aí, eu fiquei 
meio assim. Aí, todo mundo ficou: “Ah, mas o que...” Tanto é que eu deixei em branco a 
questão. Tanto porque eu não tinha tempo. E também, assim, foi a última, porque eu deixei para 
fazer depois porque eu não sabia. Mas, aí, muita gente, também, não fazia ideia: “Ah, vou 
colocar tal coisa.” E colocava, mas sem saber direito. 



 244 

4.  
Bom, desigualdade social é a temática da minha pesquisa. Para você, o que é 

desigualdade social? 
Desigualdade social é a diferença entre as condições de vida de pessoas 

privilegiadas, sei lá, pessoas com um salário mais alto, que tem maior poder aquisitivo; a 
diferença dessas pessoas com as pessoas mais pobres, com as condições de renda limitada. 

Mas essa diferença se traduz como? Tenta colocar mais claro para mim. 
Ah, às vezes, resulta, também, na criminalidade. Sei lá, desigualdade social e os... E 

exploração. Tanto criminalidade por parte dos mais pobres, assim, quanto, sei lá, exploração. 
Ou então, se sentir mais no direito de fazer alguma coisa só porque você tem uma condição de 
renda melhor do que alguém. E o preconceito também. 

5.  
Essa criminalidade, você associa ela com quem tem menos renda? É isso que 

você está tentando me colocar? 
É, acho que sim. Assim, em um país com maior igualdade social, acho que todo 

mundo se sente mais satisfeito com a sua condição. E acho que tem a ver sim: quanto mais... 
Uma pirâmide, assim: as pessoas de baixo, que estão em maior quantidade, lógico que tem um 
caminho a seguir, mas muitas vão indo no caminho da criminalidade, dos roubos e tal. 

Mas por que você acha que elas vão por esse caminho da criminalidade? 
Porque é mais fácil, assim, teoricamente. Número um: porque elas são meio realistas 

e acabam sendo pessimistas. Assim, não sei, porque também, vou ser sincera, não vivo, 
convivo muito. Mas acho que é porque tem o caminho da escola, do estudo, de você dar duro 
para tentar melhorar de vida. Mas, aí, acaba... As influências, também: drogas e tal. Aí, a 
pessoa acaba escolhendo o caminho mais fácil que ir lá: rouba.  

Caminho mais fácil para quê, C4? 
Para subir a condição de vida, melhorar a condição de vida. 

6.  
Você me falou isso, da questão da criminalidade logo no início da conversa e 

você falou, também, do preconceito. Fala um pouco, para mim, isso. 
Ah, que tudo bem que tem muita gente, assim... Muito ladrão e tal. Mas não é por isso 

que você tem que ficar olhando torto para todo mundo que você vê na rua. Tipo, você pega um 
ônibus, aí você vê negro, principalmente. Porque, além de ter o preconceito racial, às vezes... 
Aí, você já pensa... Aí, você vê ele assim, você já olha meio torto e tal. Você já fica meio 
desconfiado. Assim, lógico, você tem que ficar alerta para tudo. Mas isso daí é com todo mundo. 
Não é você, sei lá, agir diferente com a pessoa só porque ela aparenta ser mais pobre. Isso não 
quer dizer que ela vá te roubar. 

E você acha que esse olhar torto, como você está colocando ali, para essas 
pessoas que aparentam ser mais pobres, acontece com frequência entre você e seus 
colegas, seus amigos? 

Ah, acontece sim. Às vezes, as pessoas nem percebem. Mas tem, assim, tipo, às 
vezes, piada. Sei lá, mesmo que pareça ser inofensiva: naquele contexto é só uma piadinha, só 
uma frase engraçada. Mas já mostra, assim, certos preconceitos. Tipo, negócio de macaco. Sei 
lá, eu ouço várias piadas desse tipo. Mas acho que é só não incentivar, não ficar rindo, não 
falar: “Nossa, ‘na na na na’.” Sabe? Porque tem muito isso. Lá no tênis, na academia, eles têm 
um projeto social, assim, com pessoas da favela ou então, sei lá, que não tem condições de 
pagar uma aula. Aí, eles colocam para lá. Aí, uma vez até a gente fez, organizou de ir lá 
encontrar com eles. E foi tranquilo, assim. Lógico, tem uns que já são mais maliciosos. Mesmo 
novinho, você já vê. Puxa, eles já ficam... Sei lá, são maliciosos: dá para você perceber. Mas 
tem outros que são muito gente boa, que tratam... E isso em qualquer lugar. Não é só porque 
eles moram na favela que todos vão ser de um jeito estereótipo. 

Mas você percebe que o jovem que tem uma condição econômica melhor olha 
para esse, que não tem uma condição melhor, de uma forma diferente? 

Acho que sim. Mas isso é em qualquer escola. Não é só... Porque muitos olham para 
a escola XXX e pensam: “Ah, patricinha e mauricinho.” Mas, tipo, toda escola tem esses grupos 
e tal. E lá mesmo você já vê comparação de... (Lá mesmo, na sua escola?) É. Lá na escola 
você já vê comparação de, vamos supor, bens de consumo: celular, bolsa, não sei o quê. Sabe? 
(Na própria escola há uma certa desigualdade?) É. Mas também nem é muito acentuado, 
não. Pelo menos na minha sala. Eu adoro a minha sala, acho muito tranquilo. Mas você vê, 
assim: tem. É pouco. É bem-reduzido do que esse preconceito de toda classe mais rica com os 
mais pobres. Mas você vê. 

E você poderia me dar outros exemplos desses preconceitos que os jovens 
têm? Porque o meu interesse é justamente ver o que o jovem pensa. Entender esse 
jovem. Que você falou assim: “-Faz brincadeiras. Às vezes, uma piadinha que parece 
inocente, mas em um contexto...” Mas, assim, você poderia me trazer? (Dar exemplo?) Dar 
exemplos de situações que você percebe. 

Ah, tem uma piada de negro, macaco, não sei o quê. As meninas acabam sendo mais 
quietinhas nessas coisas, sabe? Ficam mais na delas. Mas, mesmo assim, não quer dizer que 
as mulheres estão isentas de culpa. Mas você vê mais com homem, principalmente. Eu não 
ando de ônibus e tal, nem sou muito ligada com futebol: mas sempre tem piada de macaco, de 
favelado, não sei o quê. Mas eu acho que deve ter bastante. Mas eu não sei se é porque eu sou 
meio boba para essas coisas ainda. Mas é difícil de perceber. Pelo menos lá na minha sala, na 
escola. Não sei.  

Mas você já sente alguma coisa? 
É. Não estou lembrando de uma coisa, assim, mas... 
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7.  
O que você acha que causa essa desigualdade? Ah, um monte de pergunta difícil. 

Mas você não tem que me dar a resposta certa nem nada. É só o que pensa. É o que você 
pensa. Que o objetivo da minha pesquisa é esse. Isso que me tranquiliza: não tem certo e 
errado. Mas, mesmo assim... Não tem certo e errado: é o que o jovem pensa. 

Acho que... Não sei. Dá uma ideia, assim, sei lá, só para eu ver, mais ou menos, se eu 
concordo.  

O que você acha que causa essa desigualdade social? Porque você me explicou 
o que você entende como a desigualdade social. E o que você acha que causa isso? 

Ah, tem muito a ver com emprego; assim, adulto. Tipo de salário, de acumulação de 
capital por parte de poucas pessoas. E elas sempre tentando enriquecer mais e mais. E acho 
que a oportunidade de trabalho também: o mercado de trabalho. Então, você está associando 
isso com renda? É, com renda.  

8.  
Diferenças de renda. E se eu te perguntasse assim: por que existe pobre no 

Brasil? Você falou que tem muitos pobres. É um país que tem muitos pobres, não é isso? 
(Hum hum.) Por que você acha que tem a pobreza? 

Acho que tem pobreza principalmente porque, agora, que está se desenvolvendo mais 
e tal... E... Não sei. (Você nunca parou para pensar?) Nunca parei para pensar. Porque você 
lê matéria e tal, mas acaba que você não pensa assim: “-Ah, de onde...?” Mas até estava na 
capa da Veja o negócio dos milionários, não sei se você viu. Lá está falando que, atualmente, é 
até mais fácil você ganhar dinheiro. Mas agora que você levantou essa questão, até pensei: “-
Tá, é fácil você se tornar milionário, mas são poucos também. Continuam fazendo a camada 
assim, a elite.” E acho que, no Brasil, tem muita pobreza até pelo governo. Não sei. Assim, é 
porque a gente ouve muito isso. (O que você ouve?) Aí, acaba ficando na cabeça. Mas de 
aplicação desses programas do Bolsa Família, por exemplo. Eu estava vendo uma matéria dos 
Estados Unidos que, lá, é meio vergonhoso, assim, para as pessoas receberem apoio do 
governo. Lógico, quem precisa, recebe. Mas eles tentam arranjar um jeito, um emprego para 
que eles não precisem mais desse seguro desemprego.  

E aqui não, aqui tem uns programas do Bolsa Família. Então, se acabasse com o 
Bolsa Família, ia ser uma revolta total. E tinha muito pobre, aí com o governo do Lula até, 
aparentemente, diminuiu. Mas porque ele criou bastante esses programas de Bolsa Família e 
tal. Mas é mais para acalmar, assim, a população pobre. Não mudou muito, assim. (Não mudou 
o quê?) Ah, não mudou muito a situação. Cresceu a oportunidade de emprego, ainda mais... Eu 
tenho visto com a Copa, com as Olimpíadas, vai empregar um monte de gente. Só que, assim, 
esses programas, na verdade, dão um suporte; mas, mesmo assim, não oferecem emprego 
para todo mundo. E também tem o negócio das escolas: que tem que ter qualificação. Tipo, tudo 
bem que tem emprego, mas a pessoa tem que ser qualificada, tem que estar apta para servir. 
Tem que ter uma boa educação. 

9.  
Mas você acha que a gente não tem uma boa educação no país? 
Olha, eu estudei a vida inteira no Colégio XXX, que é uma escola particular e tal. Mas 

eu imagino, pelo que eu vejo em reportagem na TV, que as escolas públicas são – raras as 
exceções – abandonadas. Jovem, cada vez mais respondendo, assim, tirando a autoridade do 
professor. Alguns professores, também, que não estão nem aí, que não dão aula.  

E esse tipo de coisa que você lê, que você acha que tem na escola pública, 
você não percebe isso na sua escola? 

Ah, percebe, mas não é tão acentuado. Às vezes, você vê, assim, um colega que 
falta com respeito com um professor ou alguma autoridade, assim, na escola. Mas não é aquele 
caso mais sério de agressividade, de briga, de droga na escola. Ou, então, de professor 
faltando. Não tem isso. E eu acho que para muita gente, ainda mais lá da escola,  e para mim 
mesmo – eu vou falar a verdade – é meio distante isso, sabe? Que nem eu estou falando: é que 
nem eu leio em reportagem. Mas acaba que você não... Puxa, só andei de ônibus uma vez na 
vida. Eu meio que tenho vergonha. Não vergonha, mas, assim, que bom que eu não preciso e 
tal, que eu tenho uma mãe que está sempre aí. Mas, sabe? Eu gostaria de pelo menos poder 
me virar, de conhecer mais. Porque a vida é assim: você tem que estar preparado para tudo. 

10.  
Você acha que você vive em um mundo diferente do outro? 
Acaba que você encontra com alguns... Tenho alguns amigos, assim, mais pobres. 

Mas, puxa, se você for comparar, assim, escola pública mesmo, aquelas mais... Acaba que você 
não tem contato. Escola, você não vai encontrar com gente assim; no Leonardo. Tênis, então, 
que é um esporte considerado de elite... Eles até fazem esses projetos justamente para envolver 
mais gente e tal. Mas acaba que é um esporte, assim, caro, de material. E acho que isso acaba, 
assim, meio que separando. Parece que é outro mundo. Não tem muito como eu julgar eles, 
também. Porque, às vezes, a gente tem mania de julgar as pessoas. Mas você não está lá para 
saber como é que é. Eu sempre penso: “Ah, tá...” Porque, vamos supor, se envolveu com droga: 
é errado e tal. Eu acabo julgando mesmo. Mas, às vezes, eu acho que tem que julgar mesmo, 
porque [trecho inaudível] alguma coisa tem que ter falhado. Mas tudo bem. Mas, assim, a gente 
não sabe, às vezes, pelo que a pessoa está passando na família. Essas coisas do crack 
também: o que passa na família. Às vezes, a gente não tem como saber isso. (É uma realidade 
diferente da sua?) É uma realidade diferente. 

11.  
Como é que você...? De uma certa forma, você começou a falar sobre... Como é 

que a desigualdade se expressa no seu cotidiano? 
É aquilo que eu falei, agora: da escola, não tem muito isso. Assim, você vê. Vamos 
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supor, os que realizam serviços, as tias da limpeza, que a gente chama lá; mas também não é 
nada acentuado. Porque... Ainda mais na escola, que está todo mundo uniformizado, 
padronizado. Mas, assim, eu tenho uma relação tranquila. Até, porque, apesar de eu estudar no 
Colégio XXX, tem uma parte da minha família, assim, que não tem tanta renda. Aí, você tem que 
manter o pé no chão. Mas nada que se compare, também, à condição de vida deles, assim. E 
no cotidiano é mais andando na rua: você vê, assim. Como eu te falei, eu não ando de ônibus, 
aí eu não tenho como ver isso. 

Ok. Então, você estava falando... Eu te perguntei... 
Você perguntou como é que a desigualdade se expressa no meu cotidiano. Mas eu 

não vejo muito isso. É mais, assim, convivência com empregado. Mas também em situação de 
trabalho: também não fica falando muito isso. É isso. Sei lá. 

E se eu te perguntasse assim: a desigualdade social te afeta no seu dia a dia, o 
que você diria? 

Ah, parece que não. Parece que: “-Ah, eu estou aqui...” Que nem você falou, é outro 
mundo. Parece que: “Ah, tudo bem.” Só que, às vezes, a gente nem percebe, assim, como afeta 
isso e tal, na nossa vida. 

12.  
Você se identifica em que classe social, em que segmento? 
Ah, classe média-alta. Tem disso? (Tem.) Então, acho que é isso: é uma classe 

média, mas é uma classe média boa, assim. 
Por que você se identifica assim? 
Ah, porque, puxa, eu sei que a escola onde estudo é cara. E, ah, não sei: eu tenho 

boa condição. Eu tenho carro, comida. Assim, não eu tenho carro. Mas a casa é boa, meu pai... 
Eu faço muitas viagens com meu pai e tal. Eu consigo viajar para torneio. E quando eu não 
consigo alguma coisa, é mais por limitação do meu pai do que por... Sabe? De, realmente, 
condição. Mas, assim, eu entendo que também tem que... Apesar de, às vezes, eu ir contra a 
opinião do meu pai, você percebe, assim: na verdade ele está querendo colocar o pé no chão. 
Porque é o que a minha mãe sempre fala: tem dinheiro agora, mas não é um negócio para 
sempre. Assim, meu pai é dono de uma empresa. Aí, por enquanto está dando lucro. Mas isso 
não é uma garantia que você vai ter essa condição para o resto da vida. Então, tem que estudar, 
tem que não sei o quê. Minha mãe é bem-cabeça assim, é muito legal. 

13.  
Mas como é que você se sente vivendo dessa forma, considerando que você 

tem um país – que você concordou aqui – com um elevado nível de desigualdade social? 
Ah, sei lá, eu acho que é ruim, sabe? Porque impede o crescimento. Se você pegar os 

países com IDH mais alto, a taxa de pobreza, assim, do... Como é que é? IPH? (IDH?) Não, de 
dinheiro. Dinheiro bruto: não tem um negócio assim? (Ah, tá. Espera aí: PIB, produto interno 
bruto.) PIB. Então, às vezes, também está relacionado com a criminalidade. Porque, querendo 
ou não, vai ter mais assalto, mais violência em um país com desigualdade maior. Aí, isso diminui 
tudo também. Diminui tudo o quê? Estou falando, assim, quando as pessoas têm... Mais iguais 
economicamente, não tem tanto essa criminalidade e tal. E supõe-se que o ensino é melhor, 
para todo mundo estar no mesmo nível. E eu ia falar um negócio que eu pensei agora: todo 
mundo está no mesmo nível e tem, também, gasto com segurança. Vamos supor, se todo 
mundo fosse mais ou menos igual, você não teria tanto que investir em policial. Isso, eu estou 
falando público. Tanto em policial, essas coisas. Assim, lógico que tem que ter o controle. Mas 
se já supõe-se que tudo está bem, assim, a taxa de criminalidade vai diminuir. Aí, eles vão 
poder investir em outros setores.  

E no particular, é segurança mesmo. Puxa, tem um monte de coisa de monitoramento 
de carro, alarme, essas coisas. E acaba que quem sofre com isso é a classe média. Porque, 
assim, os mais pobres vão assaltar a classe média, porque os mais ricos têm como pagar 
segurança. Aí, acaba que sobra para o pessoal do meio. Aí, fica nisso: os ricos cada vez ficam 
mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. 

14.  
E você gostaria de viver de uma forma diferente da que você vive atualmente? 
Assim, na minha condição está tudo ótimo, tudo beleza. Mas eu gostaria, assim, que 

outras pessoas, mais pessoas tivessem a condição de vida que eu tenho. Que, eu não sei, seria 
bom. Se eu for pensar assim: “Ah, está tudo ótimo, deixa assim mesmo.” Eu estaria sendo 
egoísta, porque, puxa, são poucas as pessoas que têm a condição que eu tenho. E o ideal, na 
verdade, seria que quanto mais gente tiver uma condição melhor, melhor. 
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15.  
Se você fosse fazer um documentário falando sobre a desigualdade social no 

nosso país, como é que você imaginaria um roteiro para esse documentário? (Nossa, haja 
imaginação.) Como é que você pensa o roteiro? Com que cenas, episódios? Ou o que 
você abordaria nesse documentário? Sobre o que você falaria? 

Eu acho que eu abordaria mais as crianças, assim, os adolescentes. Porque acho 
que, assim, nós somos o futuro da nossa nação. E eu acho que eu daria um enfoque maior para 
os mais jovens para meio que mudar essa situação, no início. Assim, lógico que tem que ter um 
acompanhamento bom, tem que ter... Vamos supor, mesmo que a pessoa já cometeu um crime, 
tem que ter condição de presídio, para ela voltar melhor, não mais revoltada com a sociedade. 
Mas eu daria enfoque maior nos mais jovens. Até porque... Para guiar eles. Porque, aí, vai 
melhorando aos poucos. 

Então, no seu documentário, você focalizaria os jovens. (É, na escola.) O que 
você falaria sobre esses jovens na questão da desigualdade? 

Ah, falaria... Meio que pegaria o dia a dia de uma pessoa. Até para mostrar isso para 
muita gente, tipo eu. Eu iria, sei lá, passar um dia em uma escola pública, andar de ônibus, 
essas coisas. Para ver o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, pelo que elas passam. Até para 
quem fosse, assim, mais do meu núcleo social, mais do meu convívio, pudesse ver e pudesse 
ficar informado sobre o que se passa na cabeça dos jovens mais pobres. Assim, da família: o 
que acontece na família. Porque, às vezes, o pai já é todo doido. Não sei. 

Mais alguma coisa que você colocaria no seu documentário? 
Ah, não sei. Acho que é isso. 

16.  
E em relação à escola? Você já falou alguma coisa sobre a educação de um 

modo geral. Mas, agora, eu gostaria que a gente abordasse mais especificamente isso. 
Qual o papel que você atribui à educação nessa questão da desigualdade social? Você já 
andou falando algumas coisas. Mas vamos aprofundar mais esse tópico. 

Eu penso que com ensino de qualidade, as pessoas vão ficar mais, assim, não 
inteligentes, mais prontas. Até porque, quanto mais informações as pessoas tiverem, mais elas 
saem do seu mundinho, assim. Porque, às vezes, até as pessoas mais pobres têm um 
preconceito, também, com os mais ricos. Tudo que é diferente gera preconceito. É o normal. Eu 
também não quero generalizar. Mas para elas ficarem mais informadas, mais antenadas do que 
se passa no mundo. E é o negócio do emprego que, mais tarde, vai vir gerar renda e que vai 
continuar esse processo de igualdade ou desigualdade. Aí, se elas tivessem um ensino melhor, 
a concorrência até ficaria... Mais concorrências nos vestibulares e tal, e não precisaria dessas 
coisas de cota, por exemplo. Porque eu sou contra: a pessoa não deve entrar no vestibular 
porque ela é negra. Eu acho que ela deve entrar porque ela é capaz: ela estudou, fez por 
merecer. E, aí, com isso, acho que poderia tirar todo esse sistema de cota, de dar privilégio a 
alguns. Porque, aí, cada um estaria entrando no vestibular ou entrando em um trabalho pela sua 
capacidade profissional, não... 

Mas e hoje? Vamos ver se eu entendi. Você está colocando essa questão da 
cota, porque não se tem um ensino de qualidade? 

Ah, eu acho que é. Às vezes, eles tentam... Que nem o negócio do Bolsa Família: é 
meio que para acalmar eles. Mas isso não melhora o ensino no Brasil. Isso só meio que 
acomoda a pessoa. A pessoa estuda a vida inteira em escola pública, aí ganha a cota. A pessoa 
fica acomodada, porque ela sabe que ela vai, provavelmente, ter uma vaga, um espaço. 

Mas o que é, para você, um ensino de qualidade? Porque você falou, no começo 
aqui, sobre ensino de qualidade. Traduz para mim o que você entende por um ensino de 
qualidade. 

Acho que eles podiam... Mas, aí, tem a ver com renda também: de acesso, a, vamos 
supor, computador, essas coisas. Porque computador, agora, abre a visão, porque tem 
inúmeras informações. E livro: nossa, ler faz muita diferença. Na escola, mesmo, no primeiro 
ano você vê quem sabe... Tem gente que não sabe ler. E acho que leitura, também. E acho que 
tinha que se tornar um negócio prazeroso. Porque, às vezes, muitos vão só fazer bagunça. E 
acho que tinha que melhorar a relação do aluno com o professor. Porque acaba que, na escola 
pública, o professor está meio nem aí, também, às vezes. Aí, acaba que fica aquela relação: “-
Ah, vamos ficar aqui por tanto tempo. Mas, assim, estou doido para acabar.” E é o que você vê 
bastante na escola particular: da relação que os alunos têm com o professor. É claro que, às 
vezes, um ou outro falta com respeito. Mas você vê que a maioria cria um laço, assim, com o 
professor. E acho que é isso. 

Então, você diria que a educação ajudaria a superar esse problema da 
desigualdade social? 

Acho que sim. Isso e, também, a questão da oferta de emprego. Porque não adianta 
nada ter um monte de gente bem-qualificada e não ter oportunidade de emprego, de ganhar 
salário, de ter uma renda.  

17.  
Bom, e na sua escola, a temática de desigualdade social é debatida? Se fala 

sobre isso? Como é que é? 
Ah, às vezes fala, assim, na aula de geografia. Às vezes, essa coisa de ocupação de 

território. Aí, fala dos portugueses também. Mas é aquele negócio: parece outro mundo. Mesmo 
que a gente fale isso, é muito na teoria, é muito no que a gente lê. A gente se baseia nas visões 
dos outros. Mas a gente, mesmo, não tem muita experiência com essas coisas. E a gente vê 
isso na escola mais em livro e tal. Não é muito. Eu não sei, não me lembro, agora, de ter visto 
muito vídeo ou, então, de discutir isso a fundo. É mais o que aparece... Portugueses, às vezes, 
que aparecem no texto, criticando o governo. Vamos supor: história. Mas a gente não vai a 
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fundo desse tema, eu acho. 

18.  
Você falou uma coisa aqui. Você falou, assim, que, às vezes... Vídeo, vê. No seu 

dia a dia você não vê essa desigualdade social? 
É o que eu falei: eu sou meio boba para essas coisas, eu sou meio ingênua, ainda. 

Mas você vê na rua, mais assim, quando você sai. Puxa, dá muita pena, assim. Vamos supor, 
mendigo, principalmente, que fica largado na rua. Porque ali é condição miserável mesmo. A 
pessoa está dormindo no chão. Passa tudo ali: a pessoa está dormindo ali. Aquilo você vê, 
assim, nítido. Você fica muito assim. Esses dias eu estava vendo um cara saindo da padaria 
com um maço de cigarro na mão. E ele ficava no sinal aqui. Aí, acaba que, também, as pessoas 
acham que dando dinheiro no sinal vão ajudar alguma coisa. O cara está lá, comprando cigarro. 

E você não vê nenhum bairro mais pobre, nenhuma coisa, assim, maior na 
cidade? Você não anda por esse lado ou você acha que Vitória não tem isso? 

Ah, Vitória tem. Você vê. Mas acaba que... Porque, ah, eu não sei: eu ainda não sou 
de sair muito, assim. Sei lá, eu sou meio... Mais quieta. Mas quando eu saio, é por aqui mesmo. 
E, aí, mesmo assim, você percebe quando está mais à noite e tal... Eu, pelo menos, sou 
ingênua, mas, sei lá, quando está eu com os meus amigos, só, tendo a ser mais protetora, de 
ficar pensando em possíveis... Tive até um curso que meu pai mandou eu ir. Mas não um curso, 
foi só uma palestra de segurança; dessas coisas de você ficar atenta. E quando você vê um 
cara passando, chegando perto, que aparenta não sei o quê, você já dá uma disfarçada, vai 
para o outro lado da rua. Aí, eu acabo ficando mais atenta para essas coisas de medo de 
assalto. Mas eu nunca fui assaltada. Mas eu acho que tem, sim, em Vitória. Mas acaba que eu 
não saio muito e, quando eu saio, é mais cinema, sei lá. Aí, você vê no cinema aquele pessoal 
todo... Sei lá, que tem pinta de ser da favela, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, como é 
situação de shopping, está todo mundo ali por prazer. Ninguém querendo arrumar confusão, 
está indo lá na boa e tal. Aí, não é muito.  

Mas deixa eu pensar um bairro, assim. Ah, assim, a Praia do Canto é um dos lugares 
que o pessoal tem mais dinheiro. Ou na Praia da Costa, em Vila Velha. Mas, vamos supor, a 
minha prima mora em Jardim Camburí. Não que seja ruim, também, a condição, porque está 
boa. Mas você vê que inferior. São aqueles... Ah, você percebe. É visível a diferença de renda. 
Mas, também, não é nada crítico, assim. Estou falando em termos de moradia. Mas, aí, já tem 
as favelas e tal. Mas eu acho que eu nunca fui para uma favela. 

E essas favelas, você já viu? Você vê essas favelas na cidade ou você não 
percebe essas favelas na cidade? 

Não, ver eu vejo. Mas eu nunca entrei, assim, não sei, para fazer alguma coisa. Eu 
nunca entrei. Mas você vê. Um dos meus treinadores, também, é, assim... Vários treinadores. 
Porque acaba que treinador... Quem dá aula de tênis também não é porque geralmente quis: é 
porque acabou sendo. Mas, aí, você viaja e tal. Ele é negro também. Mas a gente brinca com 
ele, ele brinca com a gente. Porque, tipo, tem eu, ele e tem um meio termo. Porque eu sou 
loirinha de olho claro, aí tem a mais no meio. Aí, ele fala: “Ah, você entra lá tranquilo.” Ele fala 
mesmo, porque tem preconceito. Ele é casado com uma branca: a família dele, toda, o pai dele 
não aceita que não sei o quê, que não existe essa de namorar gente de cor diferente. A mãe 
dele já é mais tranquila. Mas tem parte da família que não aceita. Aí, você vê, também, que não 
é só da gente com eles. Acho que é isso. A gente discute muito isso, até porque ele é negro. E 
ele fala na boa. Aí, a gente também fala as coisas. Ele fala também. Ele brinca e tal. Mas é bom 
que você vai percebendo, você vai tendo mais noção. 

19.  
Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar sobre essa questão da 

desigualdade social, sobre essa questão da educação em relação à desigualdade? 
Não sei, acho que não. (Acha que não?) É. 
Então, eu vou agradecer. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE C59  
__________________________________________________ 

 

C5 cursou até o 8° ano na escola B. No 9° ano, transferiu-se para a escola C onde, 

atualmente, está cursando o 1º ano do Ensino Médio. Na época da entrevista, C5 estava com 

15 anos. 

A entrevista com C5 foi realizada no dia 17/05/2010, no apartamento onde mora com 

os pais, localizado em um bairro considerado de classe média, na cidade de Vitória/ES. Fui 

recebida por C5, que me conduziu até a varanda, onde realizamos a entrevista que teve a 

duração de aproximadamente 40 minutos. 

C5 não deu retorno ao e-mail enviado com a transcrição da entrevista. 

  

TRECHOS FALA DO SUJEITO 

1.  
Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco de você, da sua 

rotina, rotina de escola, um pouquinho, assim, de você. O que você acha que fosse 
interessante eu saber. 

Eu acho que a minha rotina é bem-comum do que as outras pessoas fazem. De manhã, 
escola. Aí, as terças e quintas, eu tenho inglês, e segunda-feira e quarta-feira eu tenho balé. E 
terça-feira, um pouco antes, depois das 13 horas, eu tenho aula de teclado. Só isso mesmo, a 
minha rotina não tem nada de mais. 

E você está com quantos anos? Eu fiz 15 em abril. Bem-recente. (É.) 
E você estuda no colégio há muito tempo? Não, eu entrei ano passado. Entrou ano 

passado? Onde você estudava antes? Eu estava na escola YYY. 
Na YYY. E o que te motivou a fazer essa mudança de escola? 
Na verdade eu fui sem querer, eu não queria ter ido para o colégio XXX. A minha mãe 

que achou melhor, que ela acha bom mudar de escola, você conhecer outras pessoas. Mamãe 
acha bom conhecer outras pessoas e tal, uma nova experiência. Aí, ela tinha me colocado no 
colégio XXX, porque ela achava que a minha antiga escola era uma escola muito boa. Ela queria 
me colocar em uma escola com um nível igual ou acima da outra. Aí, ela achou que o colégio XXX 
era essa escola. Tem outras escolas que ela também julga serem boas, mas alguma coisa ela não 
gostava, aí ela me colocou lá. No início eu não gostava muito não, eu não me adaptei muito. Mas, 
aí, no final, fui adaptando. Mas esse ano, mesmo, que eu me adaptei mais. 

O que você sentiu de diferença maior? 
Eu tinha entrado no integral, ano passado. Então, eu senti muito, que antes eu estudava 

só de manhã e passei a estudar o dia inteiro. Então, isso, para mim, na hora eu estranhei muito. E 
as pessoas também. Eu estava acostumada com umas pessoas, porque eu estudava lá há sete 
anos. Então, eu conhecia muita gente, eu conhecia quase todo mundo da escola. Aí, eu cheguei 
para uma escola, o colégio XXX tem mais alunos que o colégio YYY, tal. Aí, eu cheguei e assustei 
um pouco, aquele monte de gente, tal, pessoas que eu nunca tinha visto. Mas depois ficou 
normal. 

Ficou normal? Já se adaptou, conhece um monte de gente? Agora já. E você não 
está mais no integral? Não, integral não. Preferiu, foi opção sua? Preferi, foi opção minha. 
Porque eu falei que eu acho que tenho a capacidade de estudar sozinha, não precisa ser integral. 

                                                 
9
 Os trechos negritados referem-se à fala da entrevistadora. 
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2.  
E em termos de lazer? Você tem algumas atividades que você falou, teclado, balé. 

Mas você considera isso um lazer, ou você tem outros lazeres? 
Dia de semana não, só fim-de-semana. Dia de semana é só isso mesmo, não tem nada 

de mais.  
Qual é o seu lazer no final de semana? As baladas? 
Não sei. Sei lá, sempre muda. Às vezes é ir para o cinema, para o shopping, encontrar 

com as amigas e tal. 
Bom, o que te motivou... Eu comecei a conversar mais para a gente engrenar um 

papo. O que te motivou a participar dessa pesquisa? Você fez o questionário na sala. O 
questionário foi aplicado em sala, não é? Você tinha a opção de não responder esse 
questionário, ou falaram que você tinha que responder? 

Não, eu tinha a opção de não responder. 
Então, você resolveu responder o questionário e, depois, você ainda fez diferente, 

até, de muitos outros, de participar da entrevista. O que te motivou? 
Eu achei legal participar para ir até o fim. Porque um grande número fez só a primeira 

parte. Aí, depois, para concluir a pesquisa você tem que saber mais algumas coisas. Aí, eu 
pensei: “Pô, pouca gente vai participar. É só uma entrevista para saber o que eu penso. Não é 
nada, sei lá, ofensivo, alguma coisa falando já o que eu não sei, o que eu não saiba responder.” 
Se o assunto fugisse ao meu conhecimento, tudo bem. Mas não, é uma coisa que eu acho que 
tinha capacidade para responder. Aí, eu aceitei, nada de mais. 

Por que você acha que tem capacidade para responder sobre esse assunto? 
Porque eu não sei você, mas eu não julgo um tema tão complexo, tão... Lógico, tem o 

seu lado complexo. Mas uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a minha opinião. Como quer 
saber mais o que os jovens pensam, o que é a opinião, não seria uma coisa tão complexa. 

E qual você acha que foi a repercussão dessa pesquisa lá, entre vocês, os seus 
colegas na sala? Você acha que teve alguma repercussão, vocês comentaram alguma 
coisa? 

Eu não me lembro muito, porque a prova era muito grande. Era grande, não muito. Mas, 
na hora que recolheram, às vezes perguntavam de umas questões que a gente não lembrava. Eu 
lembro que algumas só, a questão de dinheiro, quem colocava o quê. Por exemplo, quanto eu 
achava que um advogado, um médico deveria ganhar, algumas pessoas comentaram. E algumas 
pessoas comentaram da pirâmide da desigualdade social no país. Mas é entre essas, as outras, 
não lembro de ninguém ter... Se comentou, foi pouco. 

E você acha que foi uma pesquisa que teve interesse, não teve interesse em 
responder? 

Eu tive interesse. Agora, a grande maioria, acho... Não sei. Alguns tiveram, alguns 
acham essa coisa séria. Agora, outros não tiveram interesse, não é nem pelo tema da pesquisa, é 
que não tem interesse mesmo de participar de pesquisas em geral e tal. Tem muita gente 
desinteressada, também, não quer saber da desigualdade. Está conformado com o seu padrão e 
não quer saber o que os outros acham, como está o resto do país. 

Mas você acha que isso é maioria ou minoria? 
Eu acho que isso é a grande maioria. Muitos não estão se importando com os outros, 

ficam só no seu mundinho, ali, egocentrista, e o que os outros... 
E você foge dessa maioria? 
Eu acho que sim. Eu me preocupo. Mas eu não consigo fazer muita coisa para 

melhorar. É lógico que eu me preocupo com a desigualdade social e tal, mas eu não consigo e eu 
acho que eu também não tenho muita capacidade, muito recurso para mudar essa desigualdade. 
Pelo menos, no momento, no futuro eu já não sei, mas... Acho que eu sou um pouco diferente. 

3.  
E, falando sobre essa desigualdade, o que você me diria que é desigualdade 

social? 
Uma concentração de riquezas nas mãos da minoria. 
E o que você acha que causa essa concentração de riqueza? 
A ambição de alguns, falta de perspectiva de outros. Algumas vezes... Não sei. Para 

chegar a essa desigualdade, às vezes, malícia de uns e muita inocência de outros. 
Traduz isso aí para mim. 
Tem gente que pensa: “Quero chegar a tal lugar, quero, sei lá, em tal idade da minha 

vida ter tantos reais.” E vai trabalhando para isso. Mas, às vezes, faz isso de forma justa, digna, 
com caráter. Ou, também, alguns fazem, sei lá, de forma desonesta. Aí, acaba passando por cima 
de algumas pessoas. Tem gente que chega no dinheiro, consegue o dinheiro, mas de forma 
desonesta. Aí, isso gera também. 

Você poderia me exemplificar essas coisas que você falou? 
Eu acho que alguns políticos chegam dessa forma. No juizado tem muita gente que vai 

parar nos cargos, não por competência, e sim por, vamos dizer, caridade de outros. E também 
tem algumas pessoas que têm falta de perspectiva, tipo: “Ah, eu tenho essa vidinha aqui. Mas, 
tipo, eu até quero melhorar, mas para eu melhorar, também, eu vou ter que estudar, vou ter que 
me esforçar.” E não faz esse esforço, não faz por onde. Aí, como eu disse, a ambição no sentido 
bom de alguns e falta dela em outros. Porque pensa: “Ah, vamos contar com isso aqui, por mais 
que eu queira melhorar, dá trabalho, não é uma coisa simples. Tem que estudar, trabalhar 
bastante e tal, contar com um pouco de sorte também.” E aí desiste e não melhora. Aí, gera essa 
desigualdade. 

4.  
Contar com um pouco de sorte, como assim? 
Só o fato de onde você nasce, já é sorte. Isso não é você que escolhe. Eu não escolhi 

ter nascido aqui, eu poderia ter nascido, sei lá, na favela. Ou poderia também ter nascido... Sei lá, 
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poderia, também, ser filha da Madonna. Só que eu não sou, sou filha de quem sou e estou feliz 
com isso. A partir de quem eu sou, poder melhorar ou não, agora depende de mim. Mas o início 
que já te abre algumas portas, também, de onde você nasce ou não, você é filho de quem você é. 
Para chegar no mercado de trabalho, às vezes, quem os seus pais são, interfere. Você pode... Te 
ajuda em algumas coisas para você conseguir um emprego, tal. Teu padrão de vida também 
ajuda, você conseguir um emprego pelo padrão, tem que fazer uma boa escola e tal. 

5.  
Então, esse fator sorte, que você está chamando aí, que é a sua origem, que peso 

você acha que isso vai ter no todo? Que você está falando disso, dessa sorte, dessa 
origem e falou da pessoa querer se esforçar. Mas qual é o peso dessa sorte, entre aspas, 
dessa origem? 

Não sei. Tem um peso, mas eu não digo que é muito. Porque eu vejo pela minha mãe. 
Tipo, meus avós eram bem-simples, nasceram no interior e tal. Aí, não tinham muita coisa, era 
relativamente pobre. Não chegando a passar fome, nunca teve isso, mas era humilde. Aí, não 
nasceu com muito dinheiro, aquelas famílias vindas de grandes fazendas, não, nada disso. E foi 
se esforçando, estudando, trabalhando, que ela conseguiu melhorar de vida e aumentar o padrão, 
assim. Esse fator, sorte, para ela não contou tanto. Esse fator eu acho que é relativo para 
algumas pessoas. Para umas ajuda muito e para outras ajuda pouco. Mas, no geral, ele não tem 
um peso muito grande. Tem, mas não tanto. 

E o que teria um peso grande? 
Não sei. Sei lá. Tem um peso grande o quê, você fala? De origem? 
Não, para gerar essa desigualdade. Você falou que a sorte... 
Competência, vontade de melhorar mesmo, não desistir, persistência, seria também, 

que não é na primeira barreira que a gente para. E força, esforço. 

6.  
Quais seriam as consequências dessa desigualdade? 
O que a gente tem hoje em dia. 
O que nós temos hoje em dia? 
Violência, sei lá. Algumas pessoas se perdendo, indo para as drogas e tal, sem 

perspectiva de vida. Um Brasil, assim, de gente que é superculta, falando tudo certinho e outras 
que não estão nem aí, são fáceis de influenciar, de fácil influência. E muito roubo. Sei lá, assaltos, 
quadrilhas. 

Então, você associa essa questão da desigualdade social com violência? Eu 
poderia dizer isso? 

Na grande maioria das vezes, sim. Eu falo que existe, algumas pessoas que fazem isso 
por prazer, também. Mas eu acho que seria 1%. Os outros 99% seria por causa de desigualdade. 
Porque, se todo mundo tivesse... Se eu tivesse um carro e você também, o nosso carro fosse, 
vamos dizer, relativamente igual, por que eu iria querer roubar o teu carro para eu ter, se eu já 
tenho? Só se eu fizesse isso por prazer, que seria aquele 1%. Senão, eu não teria motivo para 
tentar te roubar. Eu tenho também. 

7.  E qual você acha que seria a solução para essa questão? Essa questão que eu 
digo, assim, da desigualdade? 

É difícil. Porque quem está em um alto padrão, não vai querer descer de padrão para 
melhorar o outro. É uma visão meio egoísta, mas é a visão que muitos têm. 

E você tem essa visão? 
Às vezes... Não sei. Eu também não sei se abriria mão do meu padrão para melhorar o 

da outra pessoa, se ela não fizesse por onde, se ela não merecesse. Eu também não vou mudar o 
meu padrão de graça, assim, para: “-Ah, vamos acabar com a desigualdade social, legal.” O 
governo te dá uma terra, não sei o quê, te dá isso, te dá um emprego, não sei o quê. Às vezes, a 
pessoa também parece que não quer aquilo, fica faltando em emprego, tal, não é competente. Aí, 
você também não vai abrir mão de algumas coisas suas para o outro melhorar. É meio 
complicado isso, também. Não sei se eu abriria mão para qualquer um. Só se a pessoa 
merecesse mesmo. 

Vamos ver se eu entendo. No que você está me falando, eu poderia concluir que 
você está dizendo que, para solucionar essa questão da desigualdade, eu teria que abrir 
mão das minhas coisas? 

Não sei. Não, não seria assim. Você também não vai pegar: “-Legal. Vamos abrir mão 
de desigualdade. Eu vou te dar um carro. Legal, eu tenho carro e você também.” Não, não é 
assim. Isso é uma coisa que começa desde o início, pela educação que cada um tem. Não é 
questão de dinheiro, desigualdade. Vai muito mais além. Vai de cultura e tal. Isso vem desde o 
início. Primeiro, tinha que escolarizar todo mundo que não é, mas escolarizar de forma decente, 
melhorar o ensino no país. Também não é escolarizar aquele ensino superficial, para dizer que: “-
Ah, está bom. Você está escolarizado.” Igual à alfabetização no Brasil. O número, se você pegar o 
total, é um número baixo. Mas pouca gente é alfabetizada. Porque alfabetizar, aqui, é escrever o 
nome, enquanto em outros países você tem que fazer uma redação da sua vida. Então, isso 
aumenta muito o número de quem realmente sabe ou não. E se fizesse isso no Brasil, muita gente 
iria estar analfabeta. Eles fazem isso meio que para mascarar a educação, para dizer que tem 
educação, mas não tem. E educação, a falta dela gera desigualdade. 

Por que a falta de educação gera desigualdade, na sua opinião?  
Porque quando você não é muito bem-educado, não tem muita perspectiva. Você não 

sabe fazer as coisas Você vai ser o que se não tiver estudado, se não tiver conhecido o mundo de 
maneira geral? Como você vai enfrentá-lo sem saber o básico, a base? Você não consegue. Aí, 
você vai procurar aquelas coisas fáceis que, vamos dizer, todo mundo sabe fazer. Aí, não cresce, 
que são empregos pouco valorizados. 
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8.  Quando você falou da educação, disse que deveria dar educação, mas uma boa 
educação. Eu posso concluir, então, que você está afirmando que no Brasil não existe uma 
boa educação, de um modo geral? 

Pública... Tipo, faculdade pública é boa, não é ruim. Está caindo... Tipo, não é que está 
caindo, é que as particulares estão ficando muito boas também. Porque, antigamente, as 
particulares eram, digamos, relativamente ruins, a maioria e as federais eram muito boas. Agora 
está se igualando bastante. Tem até algumas que estão se especializando, por exemplo, em 
áreas, em uma área de direito, em uma área da medicina e estão ficando até melhores do que as 
federais. Mas o fundamental, assim, que é a base mesmo para você chegar em uma faculdade, 
não é bom. 

Com base em quê você faz essas afirmativas? Você se baseia em quê para dizer... 
As cotas. Se fosse bom, por que eles precisariam de cotas? Se fosse igual à escola 

particular, eles não precisariam, se o ensino fosse tão igual. E não teria tantas universidades 
particulares assim, teria muito menos. Porque, se o ensino fosse igual, alguns pais só iriam querer 
colocar por causa de segurança mesmo. Mas, fora isso, iria ter menos e não iria precisar de cota, 
se fosse a mesma coisa nos dois ensinos. E eles iriam ter competência para passar igual a gente. 
Mas não, o governo faz cotas nas universidades, para tentar recuperar um erro: a falta de 
qualidade na educação no fundamental. Que eles sabem que a grande maioria não vai ter 
competência para competir com os de escola particular, porque a base dele não foi boa. Porque 
essa base é o governo, então não é boa a base. 

9.  
Em que essa questão da desigualdade social te afeta? 
Acho que quando eu ou alguém da minha família é assaltada, ou, sei lá, sequestrada, 

alguma coisa assim, me afeta, porque... Ou até mesmo quando, andando na rua, eu vejo alguém 
pedindo, que você fica meio assim: “-Puxa, eu tenho tudo na minha casa, tenho tudo o que eu 
quero.” Vamos dizer assim, quase... É, tudo. Aí, você anda lá, vê uma velhinha ou uma pessoa da 
minha idade assim. Às vezes, você olha assim, catando papelão, pedindo. Ou às vezes, sei lá, 
fazendo outras coisas até, que não dá. Você fica meio assim: “-Puxa, eu tive oportunidade, eu 
tenho. E eu estou aqui, enquanto ela está ali. Isso é injusto.” Só que, o que você vai fazer por 
isso? Você fica meio sem ação. Mas afeta sim. 

Então, você falou que afeta no sentimento, que você falou, injustiça. (É, afeta no 
sentimento.) E você falou da questão da segurança? 

Também. Porque aí, como eu disse, que desigualdade, na minha opinião, gera 
violência. Isso gera para mim. O cara está sem dinheiro para comprar, sei lá, pão, ou, às vezes, 
para comprar droga, vai e me assalta, pega o dinheiro e vai fazer o que ele quiser. Se tivesse 
dinheiro, ele não estaria assaltando, estaria comprando o que quisesse. 

10.  
Se você fosse fazer um documentário sobre a desigualdade social no nosso país, 

como seria esse roteiro? (Roteiro?) Que cenas, imagens, episódios. (Ah tá.) Você é que vai 
ser a cineasta, você vai produzir um documentário sobre a desigualdade social. 

Eu iria colocar assim: Um Brasil de duas caras. Aí, colocava, quando os turistas vêm, o 
que eles conhecem? O Rio de Janeiro, Copacabana, o sul do país, aquelas ruas bonitas que 
lembram até algumas cidades da Europa, vão para o Nordeste, conhecem aquelas praias lindas, 
ou às vezes, para a Amazônia, conhecer a maior mata do mundo, a maior floresta do mundo, 
floresta linda. E só conhecem o lado bom. Aí, eu iria mostrar: “-Agora, existe o outro lado.” Que é 
o lado, como diz, escondido. Aí, eu vou mostrar a favela, o que acontece em muitas das favelas, 
as injustiças. E iria mostrar, sei lá, a vida de alguns mendigos, pedintes, guardadores de carro, a 
vida de um gari, mostrar como trabalha, recebe um salário mínimo, ou menos. Tem o trabalho, sei 
lá, honesto, mas, vamos dizer, desvalorizado pela sociedade. E iria mostrar como vive cada um. 
Mostrar a alta-sociedade, como vive no padrão, o luxo, como é o lazer no fim-de-semana, tal. E na 
outra sociedade, como é. Porque são duas realidades bem-diferentes, assim. Só isso, mostrar 
isso. 

Então, nesse seu roteiro, não entra violência? 
A partir do momento que eu mostrasse a rotina na favela, iria aparecer violência, não iria 

ter como esconder. No dia que eu mostrasse favela, iriam aparecer as pessoas. Aí, por exemplo, 
pegar o depoimento: “Como é morar aqui? A polícia vem direto?” Aí, provavelmente iria falar: “Ah, 
vem. Aparece carro de polícia, sobe aqui no morro, troca tiro com a gangue daqui, tal. Depois 
desce.” Aí, poderia até perguntar se é comum. Ela iria falar, provavelmente: “É.” Porque na grande 
maioria é comum. A violência iria aparecer de uma forma ou outra. Às vezes poderia até aparecer 
na hora que estivesse mostrando o lado, vamos dizer, bom da cidade, do país. Que alguém, sei 
lá, poderia pegar o depoimento: “Você que mora aqui desse lado, é bom?”, “É, não sei o quê. Só 
não é bom de vez em quando, porque como aqui é um bairro nobre, de vez em quando 
acontecem os assaltos.” Poderia aparecer desse jeito. 



 253 

11.  
Agora, quando a gente fala de desigualdade, você colocou uma diferença material, 

de as pessoas terem possibilidade de ter... Adquirir uma casa, um carro, uma coisa, e 
outras não. Essa desigualdade está só nesse nível material, ou você percebe essa 
desigualdade social em outros níveis? 

Não, estaria no cultural também, você saber. Tem gente que... Esse ano, a escola está 
tratando de Niemayer. Tem gente que acha que Niemayer morreu, já. Se você perguntar: “-Você 
conhece Oscar Niemayer?”, “-Oscar Niemayer? Quem foi Oscar Niemayer?” Aí: “-Você conhece 
outras pessoas importantes, tal?” O Lula, todo mundo conhece pelo fato de ser o presidente. Mas 
outras pessoas, assim, mais importantes, de repertório cultural mesmo, não conhecem. Por 
exemplo: “-Você conhece Michelangelo?”, “-Michelangelo? Quem foi? Foi um pintor?” Não sabe. 
E, já, agora, se você perguntar: “-Você conhece, sei lá, o Wagner Moura?”, “-Ah sim, o ator 
daquela novela e tal?” Aí conhece. Mas de, vamos dizer assim, uma cultura mais sofisticada, 
poucos conhecem. 

Então, também tem uma diferença nesse nível cultural? (Hum hum.) Teriam outros 
níveis de diferenças, nessas desigualdades? 

Até no jeito de falar tem, nas gírias, comportamento tem. Comportamento totalmente 
diferente. Às vezes, não sabe como se comportar em determinadas ocasiões. Vai para um lugar 
mais formal e não sabe como se comportar, o que fazer. Às vezes, não vai com a roupa 
apropriada e tal. 

12.  
Então, de uma certa forma, você já começou a me falar um pouco da relação entre 

educação e desigualdade. Eu queria que você tentasse, a gente tentasse conversar um 
pouco mais sobre isso. Assim, quais seriam as contribuições da educação para gerar 
desigualdade, para superar, ou até para perpetuar, manter essa desigualdade? 

Para mim, para manter a desigualdade, é deixar do jeito que está. É só não mudar nada 
que vai continuar desigual. Para mudar e tentar igualar a educação pública com a particular. 
Primeira coisa: Tem que contratar professores de qualidade, tem que aumentar o salário, porque o 
salário que eles ganham é muito pouco para você enfrentar, por exemplo, uma turma de 40 
alunos. O professor não vai querer receber R$ 3.000,00, R$ 3.500,00 para pegar uma turma de 40 
alunos que não tem noção de respeito, tal, às vezes é uma coisa perigosa ir trabalhar. Teria que 
aumentar para ser um estímulo e botar algumas regras em escolas. Não seria em todas, mas 
onde tem mais baderna, assim, onde os alunos não respeitam os professores. Colocar mais 
regras para disciplinar mesmo. Depois, pode até ir melhorando, mas pelo menos para disciplinar. 
Porque, se não tiver, eles não vão obedecer, vai continuar do jeito que está. 

E isso começar desde o pequenininho, assim, de dois, três aninhos, a partir do 
momento que está sabendo escrever. Começar dessa idade, da alfabetização, até o pré-
vestibular, manter um padrão, elevar, porque não tem padrão ainda. Aí, teria que melhorar os 
professores. Por exemplo, ter professores mais qualificados. Porque também não adianta 
contratar o professor que, às vezes, não tem nem curso superior, só para dizer: “Ah, a gente tem 
um professor.”, “Legal, esse professor vai ensinar o quê, se nem ele sabe direito?” Ter um 
professor qualificado, aumentar o salário. 

Se fizerem isso na educação, você acha que contribui para... 
E fazer algumas campanhas educativas para estimular os alunos também. Fazer, sei lá: 

“-Vai para a escola, e tal.” Bota nos programas, pode fazer optativas. Porque, também, tem muita 
gente que tem desinteresse. Porque pensa: “-Eu posso estar em casa vendo TV ou estar na 
escola. Vou ficar em casa vendo TV.” Também, o respeito. Tem que... Sei lá. Não sei como 
melhoraria isso, porque muitas vezes vem de casa. Aliás, vem de casa. Mas... Porque, também, 
não adianta você só fazer isso, se os alunos não tiverem interesse, respeito pelo professor. Mas 
isso seria um passo, depois, seria mais conscientização da população. 

Conscientização como? 
Através de campanha, às vezes, mostrando a própria realidade. Falando: “-Olha só, as 

pessoas que estão aí, vamos dizer assim, também estudaram para isso. É lógico, tem algumas 
exceções, mas a grande maioria estudou para isso, a grande maioria batalhou para isso. Se vocês 
continuarem desse jeito, não serão iguais a eles. Vocês querem continuar aqui, desse jeito, 
morando do jeito que vocês moram e tal? Ou vocês querem melhorar de vida de forma digna? 
Então, vamos estudar e tal.” E ir colocando um pouco de realidade, mostrando: “-Olha só, se você 
não se esforçar, se não estudar, se não levar a sério, você não vai melhorar.” 

O que seria para você, então... 
E um pouco de estimulo, também, dos pais. Sei lá, conversar com os pais, para 

estimularem também. Só os filhos estudarem? Porque não adianta só os filhos estudarem, 
enquanto os pais também não colaborarem. Às vezes, o filho, sei lá, tenta estudar e o pai: “-Ah, 
vai ter um churrasco, vamos?” Pô, é tentador. A pessoa não vai querer ficar estudando. Teria que 
ter estímulo dos pais também. Seria um conjunto. 

Então, se tivesse esse tipo de educação, esse tipo de trabalho, você acha que 
essa desigualdade seria superada, a desigualdade social? 

Não sei se seria superada, mas que caminharia para diminuir a desigualdade, sim. 
Porque aí, as pessoas de escola pública teriam melhores condições para, na hora de uma 
faculdade, na hora de procurar um emprego, teriam mais capacidade, a capacidade igual à nossa 
para ser aceito no mercado de trabalho. Elas teriam maiores oportunidades do que do jeito que 
está. 

13.  
Esse tema, desigualdade social, é um tema que faz parte do seu dia a dia de 

conversa? 
Não muito. Não costumo conversar muito disso não. Porque, se você for olhar bem, é 
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um tema um pouco deprimente. Se você for ficar falando: “Ah, porque existe uma desigualdade, 
tal.” E você está aqui, no lado bom, é uma coisa um pouco deprimente, para você ficar pensando. 
Lógico, que eu converso sobre isso com os meus pais, minha mãe. Mas eu e minha mãe não 
falamos muito disso. De vez em quando, quando sai alguma matéria no jornal. Ou, às vezes, 
mesmo, ela me pergunta: “O que você acha.” Ou, às vezes, por implicar mesmo. (Como assim?) 
Fala: “Ah, você não dá valor ao que você tem. Se estivesse em uma situação pior, você veria o 
que é e tal.” Aí, você pensa. 

E com os seus colegas, seus amigos? 
Não, a gente não fala muito. Só às vezes, de brincadeira mesmo, de zoeira, a gente 

fala: “Ah, não sei o quê.” Admito que a gente, às vezes, fala de uma forma meio preconceituosa, 
até. Mas na brincadeira, a gente não leva a sério. 

Como assim? Me dê alguns exemplos, para eu entender melhor. 
Porque a gente brinca de alguma coisa: “Ah, não sei o quê. Você está parecendo um 

neguinho lá da esquina. Está parecendo uma mulher de programa.” Sei lá. A gente brinca assim, 
mas nada de falar: “Ah, existe desigualdade, isso, aquilo. Nós estamos do lado bom, tem um lado 
ruim, não sei o quê.” 

14.  
E na escola? Essa temática entra, é discutida, debatida? 
Só às vezes, quando os professores ficam irritados com a gente, falam: “-Vocês não dão 

valor. Se vocês estivessem em uma escola pública iriam ver. O professor lá não está nem aí. Aqui 
a gente está e vocês não querem aprender, não sei o quê.” Mas, de debater, assim mesmo, não 
tem. Pelo menos eu não lembro. 

Em nenhuma das duas escolas que você estudou? 
Não, eu acho que o Monteiro chegou a falar algumas vezes para a gente. Mas nada 

muito aprofundado. Eu acho que todas as escolas comentam um pouco com os alunos sobre 
desigualdade social. Mas comentam de uma forma mais superficial. Acho que para não chocar, ou 
porque não têm muito interesse. Não sei, mas nunca comentam muito a fundo. 

15.  
Bom, eu acabei esquecendo o seu questionário, você vai me desculpar. Mas você 

lembra, assim, tinha algumas questões... Você lembra de alguma questão específica que 
você gostaria de comentar comigo? 

Não sei. Procura aí as questões que você iria me perguntar e aí eu te falo. Eu não sei se 
lembro a resposta. 

Na realidade, o que eu faço é... Nós até conversamos sobre muitas das coisas que 
estavam aqui. Na realidade, eu pego o que você está falando, literalmente, e peço para você 
me explicar um pouco mais e tudo. Mas vamos nessa aqui, que você disse que houve muito 
comentário, esses diagramazinhos. Como você acha que é a sociedade, hoje, no Brasil, e 
como você gostaria que fosse? Comenta um pouco sobre isso para mim. 

A sociedade em quê, termo financeiro? 
Em termos de distribuição de renda. 
Distribuição de renda? Eu queria que fosse mais igual, porque, no topo, assim, mesmo, 

tem pouca gente. 
O que seria esse mais igual? 
Em questão de uma melhor distribuição de renda. Não houvesse tanta favela, para não 

acontecer, também, aquele monte de tragédia no Rio, que aconteceu, e houvesse mais qualidade 
de vida para todo mundo, não só para algumas pessoas. 

16.  
E o que você considera um bom padrão de qualidade de vida? O que você está 

chamando de qualidade de vida? 
A primeira coisa é você morar em uma casa onde você tenha saneamento básico, o 

esgoto ser tratado, esses negócios. Na sua casa, todos os moradores teriam uma cama, ter 
banheiro, cozinha, televisão, que é uma coisa que é meio que indispensável, hoje em dia. Acho 
que internet também, não só como uma forma de lazer, mas como uma forma, às vezes, de 
trabalho, estudo. Coisas, vamos dizer assim, básicas, para hoje em dia. Seria isso e uma casa, 
assim, decente. Não um barraquinho caindo aos pedaços, tal, que em uma chuva, você fica com 
medo de ele cair. Não, uma casa estruturada, quando vier uma chuva, você falar: “Não vai cair, 
porque a minha casa é bem-feita. Eu tenho isso tranquilo aqui dentro.” Para ser o seu lugar de 
descanso, de refúgio. Também, não pode morar em uma casa sempre com medo e tal. 

17.  
Tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar sobre esse assunto? 
Eu acho que não. Seria a mesma coisa, só que em outras palavras. É isso, da 

desigualdade, da educação, da ambição, dinheiro. É basicamente isso, na minha opinião. Eu não 
vejo outros fatores, assim, de uma relevância. Para mim, são esse fatores. 

Então, nós podemos encerrar? 
Por mim sim, não sei por você. Se tiver mais alguma pergunta. 
Obrigada. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE E110  
__________________________________________________ 

 

E1 é aluna da Escola E desde a Educação Infantil. Atualmente, está cursando o 3º ano 

do Ensino Médio. Na época da entrevista, E1 estava com 17 anos. 

A entrevista com E1 foi realizada na escola, no dia 14/04/2010, em uma sala de 

atendimento, reservada pela Coordenadora do Ensino Médio para essa finalidade. A entrevista 

transcorreu com tranqüilidade, sem interrupções e teve uma duração de aproximadamente 30 

minutos.  

E1 não retornou o e-mail enviado com a transcrição da entrevista. 

 

TRECHO TRANSCRIÇÃO 

1.  Então, vamos começar . Fala para mim sua idade, sua escolaridade. Fale rapidamente 
um pouco de você. 

Tenho 17 anos. Faço terceiro ano do Ensino Médio. Só. 
E estuda aqui desde o maternal? 
Desde o maternal. 
Nunca foi estudar em nenhuma outra escola? 
Não. 
E a razão de você estudar aqui? 
Porque eu tenho duas irmãs, então elas sempre estudaram aqui. E a minha mãe sempre 

gostou de colégio que fosse ligado à religião. Aí, ela sempre gostou daqui e eu sempre fiquei, sempre 
gostei. 

E você pretende terminar o Ensino Médio e continuar estudando? Hum hum. Com 
certeza. 

Fazendo o quê? 
Não tenho certeza, mas acho que relações internacionais. 
Então, esse assunto da minha pesquisa é um assunto que te interessa? 
É. 
Por que te interessa?  
Porque... Eu não tenho certeza se eu vou fazer relações internacionais, mas se não fosse 

isso, eu faria qualquer outro curso que seja nessa área de humanas. Porque eu gosto muito de 
sociologia, filosofia. Ah, eu gosto dessas coisas de sociedade, problemas, problemáticas. Acho legal. 
Sociedades problemáticas? As problemáticas das sociedades. As problemáticas da sociedade. 
Isso. 

2.  E desigualdade social você acha que é uma problemática do nosso país? 
Com certeza. Eu acho que não só no... Isso gera consequências no setor econômico, além 

do social também. Que é um grande problema. 
Então, explica melhor isso para mim. Você fala no setor social além do econômico. 

Você falou nessa ordem, não foi? (É.) Tenta traduzir para mim como que você percebe, o que 
você entende por desigualdade social? 

Para mim, desigualdade social é a falta de oportunidade ao acesso que as pessoas têm a 
certas coisas, que toda sociedade deveria ter como base. Tipo: como educação, que é a primeira 
noção de sociedade das pessoas. As classes menos favorecidas não têm acesso a isso. Então, acho 
que isso... Eu não sei explicar direito. Não sabe? Tente explicar do seu jeito.  Isso meio que puxa o 
país para trás; impede o avanço. Porque se todo mundo tivesse, assim, uma educação de base boa, 
o país seria mais avançado, talvez. E a desigualdade social também gera várias outros fatores: tem a 
violência que, geralmente, é por causa da desigualdade social; todo mundo querendo sempre ser 
melhor. Para mim, é basicamente isso: é falta de oportunidade. 
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3.  Vamos ver se eu estou entendendo: você está associando desigualdade social à falta 
de oportunidades para todos. (É.) Não seriam oportunidades iguais. Isso? (É.) E o que você 
acha que gera essa falta de oportunidades ou essas oportunidades desiguais? 

Eu acho que, de repente, é uma falta de planejamento ou, então, de investimento do 
governo também. De não pensar em todos os setores. De, realmente, não favorecer... Favorece as 
classes menos favorecidas, mas claro que elas têm uma dificuldade maior. E, para mim, a maior parte 
da culpa é do governo mesmo. Porque as pessoas realmente trabalham, trabalham, trabalham e 
continuam, de vez em quando, em uma situação de miséria. Ou, então, não tem um jeito de trabalhar 
também. E isso... Não sei o que gera. De vez em quando, também, pode ser o desinteresse das 
pessoas. Mas, para mim, o maior influenciador disso é a má distribuição de renda também. 

Mas essa má distribuição de renda... Você percebe essa má distribuição de renda no 
país? 

Sim. 

4.  E o que você acha que gera essa má distribuição de renda? Por que essa renda é mal 
distribuída? 

Porque tem aquela frasezinha clichê: “Muitos com pouco, poucos com muito.”  E... 
Mas me fala dessa frasezinha clichê. Por que disso? Por que muitos com pouco e 

poucos com muito? 
Isso que é difícil. 
O que você acha que causa isso? A sua opinião. 
Ah, meu Deus. Não sei... No Brasil tem muita... Não é sempre assim. Mas tem muita 

corrupção, da pessoa... Eu vejo assim: quanto a pessoa mais humilde é, mais honesta ela é. Então, 
eu vejo assim, quanto mais rica for a pessoa, mais desonesta ela é. Eu acho que isso favorece muito 
o enriquecimento de certas pessoas e os outros ficam mais desfavorecidos mesmo. 

Vamos ver se eu estou entendendo isso que você falou. Vamos ver se eu entendi. 
(Está meio confuso.) Eu compreendi que você está associando a riqueza à desonestidade, e a 
pobreza à honestidade. É isso? 

É mais ou menos. Porque... Nem sempre honestidade... É, porque parece que é difícil uma 
ascensão social. E a pessoa, tipo assim, nasceu em berço de ouro, vai continuar em berço de ouro. A 
pessoa tem certa influência para continuar naquele meio. Se a pessoa já nasce mais humilde, ela vai 
ter dificuldade de avançar, de progredir e poder enriquecer. Porque se você for pensar, assim, em 
educação: você vê a criança, ela vai se basear no que os pais são. Aí, ela vai seguir o caminho do 
pai. Ai, eu não sei... Ela não vai conseguir, de repente, se desenvolver mais do que os pais já são. Ela 
tendo como exemplo os pais. E, aí, ela não cresce. 

5.  Você está falando, então, que há uma dificuldade de ascensão social? 
É. 
 
Mas o que você acha que causa essa dificuldade? Assim, nessa sociedade nossa, 

nessa sociedade brasileira. Vamos ver se eu compreendi. Eu estou entendendo que você está 
me dizendo que na sociedade brasileira há uma dificuldade de ascensão social. Se você já 
nasce em uma situação X, a chance de você continuar nessa situação X é muito grande.  

É bem maior. 
 Se for uma situação ruim, vai continuar em uma situação ruim; se for uma situação 

boa, vai continuar em uma situação boa. É... Mais ou menos. 
Mas o que você acha que gera isso? Essa dificuldade de mobilidade. 
As oportunidades. É o que a pessoa tem acesso. Não sei explicar isso direito.  
Pode explicar como você acha que é. Não há um certo e um errado na sua resposta, 

ok? O que me interessa aqui é saber o que você pensa. Não é julgar se o que você pensa é 
certo ou o que você pensa é errado, está bom? É o seu pensamento. 

Eu acho que a razão é essa mesma, de ter acesso a certos serviços que nem todos têm 
acesso. Aí, uns ficam sendo mais privilegiados e outros não. 

6.  Que serviços você acha que as pessoas deveriam ter acesso que seriam, assim, 
essenciais, para poder facilitar uma ascensão social dessas pessoas? 

Eu acho que é a educação, porque a educação gera... Você consegue se desenvolver. 
Educação e eu acho que cultura também. Porque você consegue se aprimorar cada vez mais. Então, 
se você estuda mais, se você tem mais cultura, se você tem boas influências do seu meio, se você 
vive em uma sociedade que tem uma... Não sei. Se você forma o seu código moral... Não sei. Se 
você forma... Pode ser moral; melhor. Você consegue se desenvolver mais, consegue ascender. 

Vamos ver se eu entendi o que você está falando.   O que é necessário para alguém 
desenvolver um código moral? Por exemplo: se eu sou uma pessoa que estou em uma classe 
menos favorecida e sou uma pessoa que estou em uma classe mais favorecida, há diferença 
nesse desenvolvimento desse código moral? 

Eu acho que sim, porque depende do meio onde você vive. Se você vive em um meio 
onde... Por exemplo, pegar um exemplo de uma favela. Se você vê aquilo, assim, todo dia e você se 
envolve com aquilo, você vai passar a achar aquilo normal. Então, você vai, de repente, distorcer 
alguns dos seus valores. 

Com isso, você está dizendo que na favela há possibilidade de distorcer mais valores 
do que se não estivesse em uma favela? 

Não, claro que você pode distorcer seus valores não estando em uma favela. Mas você 
forma mentes diferentes de um lugar para outro. E depende sempre das influências do meio que você 
está. 
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7.  Então, que diferença que você vê, que você acha que tem entre um jovem como você, 
que estuda nessa escola aqui e que vive... Onde você mora? Praia da Costa. E um jovem que 
vive em Terra Vermelha e estuda em uma escola lá no bairro de Terra Vermelha? 

Eu acho que a gente tem uma formação mais completa. Que você tem acesso aos meios 
informacionais, você tem noção de... Você forma... eu acho que você forma a sua personalidade, a 
sua identidade pelo que você vê, pelo que você experencia. E se [trecho inaudível] como exemplo, 
um jovem de Terra Vermelha assim... Nada contra, porque eu já até fui lá. A gente faz projeto social 
lá. Mas eu acho que aqui a gente é menos influenciável. Claro que tem as modas e tal, que todo 
mundo fica influenciado, por causa de ser jovem e tal. Mas lá eu acho que, de repente, você é muito 
influenciado por más... Tem umas más influências que, de repente, te tiram de um... Não te tiram: 
meio que te... Se todo mundo faz aquilo vai como que desgovernar seu... Não desgovernar. Mas 
alterar um pouco o que você pensa que é certo e errado. Você, não sei ... muda os seus... Não tem 
um objetivo certo na vida. Ou, então, o objetivo é continuar naquela vida que os pais têm. Tipo assim. 

Mas o jovem aqui, que vive como você, nesse bairro, considerado um bairro melhor 
da cidade... Não é isso? É. E estudando nessa escola que você está estudando aqui; também 
não tem essa chance de distorcer os objetivos? Me explica melhor isso que você disse como... 
Que o outro jovem é mais influenciado e você seria menos influenciada. Eu queria entender 
isso melhor. 

É porque eu acho que aqui a gente tem, como eu falei, uma formação mais completa. Tipo 
assim, nós temos mais acesso à informação, a um senso crítico, a você contestar o que está 
acontecendo do seu lado. Não sei explicar direito, mas... (Me dê um exemplo.) Tipo... Um exemplo é 
difícil. (Um exemplo.) Não sei um exemplo agora. Mas você ver uma situação e perceber além 
daquela situação. Não só aquilo. Você vê além daquilo. 

8.  Você acha que você tem mais chances de ver além do que aquilo está acontecendo, 
do que um jovem de lá? 

É, acho que sim. 
E o que te ajuda a ter essa visão além daquilo que você está vendo? Ter uma visão, 

como acho que você disse, mais crítica? Não é isso? É. O que contribui? O que você...?Ao que 
você atribui essa sua visão mais crítica? Quem contribui ou o que contribui para você ter essa 
visão mais crítica? 

Eu acho que principalmente a escola e os pais, também. Não que os pais de lá não 
eduquem os filhos. Mas porque, querendo ou não – isso é uma coisa ruim – acho que aqui se torna 
mais... Não intelectual. É uma coisa, assim, que você é mais informado das coisas. Eu acho que... a 
escola mesmo. É a educação que faz a diferença. 

9.  E você acha que existe essa diferença na educação que você recebe aqui nessa 
escola e na educação que esse jovem... Que a gente no caso, aqui, está tentando fazer um 
paralelo. Que esse jovem recebe na escola, lá no outro bairro? 

Eu acho que sim. 
Em o que você diria que há diferenças? 
Eu acho que o ensino deixa a desejar um pouco. 
(Qual ensino que deixa a desejar? 
Das escolas públicas. Porque minha mãe já foi professora de escola pública e ela já falou: 

“Você se sente desmotivada, os alunos são desinteressados.” E, também, eu acho que a educação 
fica muito restrita... Quando a educação é boa é muito restrita só à matéria. 

Quando a educação é boa? 
Não, quando a educação é mais fraca.Fica só naquela coisa, assim, de matéria. Não 

engloba outras coisas que você possa aplicar nas matérias. 
Como assim? 
Tipo, a gente está estudando placa tectônica e você vem e fala do Chile dentro desse 

conteúdo. 
E você acha que isso não acontece em uma escola pública? 
Não, porque eu já até fui... A gente [trecho inaudível] ficou até em uma sala de escola 

pública: você vê a diferença. Os professores não explicam como explicam aqui. Não sei se isso é 
culpa dos professores. Não sei o que é. Mas você vê a diferença do professor explicando a aula: a 
aula é diferente. Não tem o mesmo rendimento que eu acho que aqui... 

10.  E, assim, tenta me explicar porque você acha que não tem o mesmo rendimento. 
Talvez pela falta de interesse dos alunos. Não que aqui sejam interessados, porque... 
Bom, se aqui não são interessados e lá também não... 
 Não totalmente [trecho inaudível].  
Se você não vê o interesse aqui e não vê o interesse lá, então como é que faz a 

diferença? 
É porque eu acho que aqui... Quem estuda aqui provavelmente são filhos de pessoas que 

estudaram também. Aí, eu vejo assim, os alunos que estão aqui têm aquela noção de que assim: “Eu 
tenho que estudar para ser bem na vida.” Tem mais... Não que lá não tenha.... Mas eu acho que tem 
um pensamento mais voltando para: “Eu tenho que estudar. Eu sei que eu tenho que estudar.” Às 
vezes, eu não quero prestar atenção na aula, mas eu tenho que estudar. Eu sei disso. E lá, de 
repente, assim, são desmotivados pelos próprios pais... talvez... Que como eles mesmos não 
passaram por isso, os filhos não veem necessidade: “Ai, meus pais não fizeram isso, eu não preciso 
fazer.” Eu acho que é assim. 

11.  Você já conversou com algum jovem? 
Já. 
E nessa conversa, ele coloca isso para você dessa forma? Como é que ele coloca? 
Justamente isso que eu estou falando. Que é uma escola de um assentamento dos Sem-

Terra. E a menina que eu conversei, ela falou assim: “Ah, eu sei que...” É uma mente desacreditada. 
De repente, ela não quer ir para a frente, mas ela falava assim: “Eu sei que eu não vou sair daqui. 
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Minha mãe é assim. Minha mãe não estudou, meu pai não estudou. Eu não vejo tanta necessidade, 
assim, de estudar.” Foi isso que ela me falou. 

12.  Então, deixa eu voltar aqui. Nisso aí, quando você falou no início sobre desigualdade 
social para mim, você fez uma diferença de situações de vida. Pessoas que têm menos poder 
aquisitivo, ou seja, moram em bairros com menos estruturas. Não é isso? E pessoas que têm 
um poder aquisitivo melhor, moram em bairros com mais estruturas. Por que você acha que 
existe essa diferença entre ricos e pobres ou por que você acha que existem ricos e pobres? 

Meu Deus... Ah, porque eu acho que não deixa de ser uma questão histórica... Não sei ao 
certo. Mas sempre teve aquelas pessoas que enriqueciam mais que os outros; que comandavam os 
meios de produção... Não sei... Mas uma classe sempre ficava mais favorecida porque sempre tinha 
que ter uns que trabalhassem para essas. Aí, acaba que uns enriquecem mais que os outros... Por 
que existe pobre?... Meu Deus. 

Você nunca parou para pensar sobre isso? 
Não. 

13.  E a escola? Você falou que a escola te faz pensar além das coisas. 
Faz. Mas porque existe, aí... 
Você acha que a escola nunca tematizou isso para você? 
Não. 
A desigualdade social? 
Não, a desigualdade já. Mas porque existe rico e pobre eu nunca parei para pensar o 

porquê. 
Em que a escola te contribui para ter uma visão crítica, ou pensar além, sobre a 

desigualdade social?  
Me faz ver que eu não estou sozinha no mundo. Não é que eu não estou não sozinha. Mas 

que não existe só esse mundinho meu aqui, que é o Colégio XXX. Que não existe só isso. Existem 
milhares de pessoas ao redor de mim, que eu posso fingir que eu não vejo, mas que são 
completamente diferentes de mim. Tem uma situação diferente da minha. E eu acho... É isso que a 
escola me mostra: de ver que não... Que existe essa diferença. 

Mas porque existe essa diferença? A escola te ajuda a entender porque existe essa 
diferença? 

Aí é uma coisa que eu acho que você tem que refletir mais que a escola dizer. Mas a escola 
nunca me fez perguntar o porquê disso. Eu não sei. 

E agora que eu estou te perguntando, o que você diria? 
Agora... Meu Deus... Sinceramente... eu não sei... Não sei.  
Está aí uma coisa para você pensar. E a gente... Você topa uma outra entrevista para 

você pensar um pouco sobre isso e a gente conversar? 
Topo sim. Agora, tem que ser depois do vestibular.... 

14.  Bom, vamos conversar um pouco sobre o questionário. 
Acho que as minhas respostas estão meio vagas, porque a gente teve pouquíssimo tempo 

para responder.  
Você achou que o tempo foi curto? 
Foi muito rápido. Hum hum. 
Mas, assim, deixa eu até voltar algumas questões aqui. Você até colocou aqui, para 

mim... Vou voltar à questão da escola. Quando eu perguntei sobre a importância da escola... 
Aqui eu fiz uma pergunta sobre a escola em relação... Deixa eu achar a sua pergunta. Eu 
afirmei no questionário que: “Escola para todos é a solução para os problemas de 
desigualdade de renda no Brasil.” E você marcou que concordava em parte. Você até justificou 
assim: “Se for para todos realmente e de qualidade e eficiência comprovada, pode ser parte da 
solução.” Você poderia me explicar isso melhor? 

É porque escola para todos não seria a única coisa que seria a solução. Tem várias outras 
coisas que poderiam ser soluções. 

Que outras coisas, então?  
Eu acho que investir mais nesses grandes centros urbanos, que têm essa ocupação 

desorganizada. Eu acho que seria investir... Eu acho que investir em moradia é investimento, 
também, na educação das pessoas, para elas... Porque se você mora em um barraquinho de terra 
batida e lona, eu acho que você não vai se sentir bem com aquilo. Eu acho que moradia tinha que ser 
uma coisa que devia ser levada em conta... Eu acho que, também, se for pensar em favelas, a 
violência influencia na vida das pessoas. 
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15.  Mas faz uma relação para mim com violência e favela. Por que tem essa violência? 
Você está associando isso à favela. Você não está associando violência que não seja a favela. 
Duas vezes você já me falou. 

Violência tem em todos os lugares, claro. Não falando só a violência da favela, tem em todo 
lugar. Mas eu acho que a maior parte da violência do Brasil é gerada pelo tráfico. Eu posso estar 
errada, claro. E os principais centros geralmente são em favelas. Claro que há muita gente de classe 
média-alta, classe alta também, que está muito envolvido com isso. Mas eu acho que, na favela... Eu 
acho que a maior parte da violência, de repente é gerada nesses ambientes assim. 

Por quê? 
Pela... Eu acho que pelas influências que vão transformando as pessoas. Que tem um 

menininho de sete anos, vê lá o chefe da favela, rico, poderoso, ele vai se espelhar em quê? Nele, 
provavelmente. Ele foi influenciado por aquilo e, de repente, vai querer seguir aquele caminho para 
ver se ele se dá bem na vida também. 

Você acha que a violência está mais associada a isso: a esse influência; a ele seguir? 
Eu acho que sim. E a violência é claro que está ligada diretamente à desigualdade social. 

Porque se você vive em miséria, você não vai estar satisfeito com aquilo. Então, as pessoas, de vez 
em quando, recorrem ao crime para poder, de repente, melhorar a vida. 

Isso que você falou me permite pensar que você está dizendo que a causa da 
violência... Quer dizer, quem vai gerar ou que faz surgir essa violência são as pessoas mais 
pobres, porque elas ficam insatisfeitas com a situação delas? 

Eu acho que também... Mas... Eu acho que é principalmente por isso. Mas tem muita gente 
que tem maior poder aquisitivo que pode provocar... Porque a violência não é só roubo, tráfico. Não é 
só isso. Tem gente de maior poder aquisitivo que, assim, se tiver alguém no caminho do interesse, 
atrapalhando isso, eu acho que essas pessoas também geram violência. Não é só gente 
desfavorecida que provoca a violência. 

16.  E em relação às pessoas? Assim, você acha que a diferença entre as pessoas, o fato 
de ser rica e pobre, fora o dinheiro existe alguma outra diferença? Entendeu? Uma pessoa rica, 
um jovem como você e um outro jovem que está lá, também, fazendo o terceiro ano, lá no 
bairro que nós mencionamos. Você tem mais dinheiro, provavelmente, do que ele. Só é essa 
diferença? Ou, que outras diferenças você apontaria? 

Acho que tudo depende da pessoa também. Eu acho que... Claro que é diferente, porque 
todos têm personalidade diferente... Mas... não, é igual... Eu acho que é igual. Só que tem, de 
repente, objetivos diferentes dos meus e... Mas é igual. Tem as mesmas condições: se não for 
financeira, condições da mesma coisa que eu. Só o pensamento que, de repente, é diferente, pela 
educação. Em termos... Não sei como eu podia colocar. 

E esse pensamento diferente, você acha que seria diferente em quê? 
Não, porque já... Como eu estou te falando isso, eu penso assim: ele pensa de jeito 

completamente diferente do meu, provavelmente. Eu acho que é a diferença assim, pelas influências 
que você tem, pelas oportunidades que você tem. O seu jeito de pensar é um pouco diferente.  

17.  Recentemente passou aquela novela na televisão que falou lá da faxineira, que as 
pessoas não viam o faxineiro. Você não viu? Não apareceu isso lá? 

Eu quase não vejo TV. 
É como se ela fosse invisível no ambiente onde ela está, porque o cargo dela é ser 

faxineira. Como é que é isso? Você acha que isso, de fato, acontece? 
Eu acho que acontece, porque eu acho que as pessoas desmerecem os trabalhos que são 

assim... mais básicos. Só que, sem eles, seria muito difícil você trabalhar. As pessoas desmerecem o 
gari, mas, sem ele, ia ser horrível. Eu acho que acontece esse desmerecimento dos trabalhos mais 
simples, mais básicos. 

E você? Você se percebe, às vezes, desmerecendo essas pessoas ou não? Como é 
que é isso? 

Eu acho que não. Não. Eu dou muito valor à moça que trabalha lá em casa. Então, não. 
E os seus colegas? Como é que você vê? Amigos ou colegas? 
As duas coisas, os amigos e os colegas. 
É que, geralmente, os seus amigos são os que pensam mais parecido com você, de vez em 

quando. Então, os meus amigos são parecidos comigo. Mas tem muita gente que... Aqui mesmo, na 
escola, tem a moça limpando o corredor. Aí, fala assim: “Passa por fora, por favor?” Aí, vão e xingam 
a mulher. Aí eu: “Gente, ela está fazendo o trabalho dela. Vocês não têm nada que falar assim.” Eu 
acho falta de respeito. Tem muita gente que desmerece sim, o emprego dos outros. Fica tipo 
zombando. Como se aquela pessoa... Não sei, eles não pensam que aquela pessoa faz aquilo para 
viver e você está desmerecendo isso. Ela está trabalhando igual ao seu pai trabalha. É a mesma 
coisa você falar do seu pai, que é médico. Fala: “Ah...” Fica rindo do pai, xingando, não sei, 
reclamando dele. Essa pessoa só está fazendo o trabalho dela também. Você não pode desmerecer 
isso. Se é o que ela tem condição, que ela teve aptidão de trabalhar, ela está sendo justa e honesta, 
você não tem que desmerecer. 



 260 

18.  Voltando a falar aqui, de escola, você me colocou que a escola te ajuda a pensar 
sobre... [conversa paralela] Que a escola te ajuda a pensar um pouco além do que está 
acontecendo ali; ter uma visão mais ampla, não é isso? Como que você... Você me deu o 
exemplo das placas tectônicas nisso. Então, o que mais que você exemplifica que, na sua 
vivência escolar, que te ajudou a ter uma visão mais ampla das coisas? 

Eu acho que, por mais que muita gente não dê valor às aulas de sociologia e filosofia, eu 
acho que elas influenciam bastante no pensamento. E também, os professores de outras matérias, 
que fazem esses outros projetos extraclasses, que te mostram um pouco mais de realidade. Se for 
fazer uma [trecho inaudível] mesmo, é, também, por parte do setor de pastoral do colégio, que dá 
muita oportunidade da gente ver o além dos muros do colégio. Pela escola, é isso. 

E esse ver além dos muros. Mas como é essa postura de ver as coisas além do 
muro? Só ver? Como que é isso? 

Não, ver e agir. Se for, por exemplo, uma coisa assim, ambiental. Esse, eu estou falando 
que eu não acho... Eu até reclamei com a professora, depois. Não sei se vocês estavam aqui quando 
tinha o Projeto O Sonho Ainda Vive. Então, eu vi assim: a gente vai lá, mas e aí. A gente vê, e aí? Aí, 
eu até falei para a professora depois, que eu não via muito sentido no projeto. Mas se eu voltar lá no 
exemplo da pastoral, que tem a missão de solidariedade, a gente vai lá... Tudo bem, eu acho até, de 
vez em quando, um pouco de assistencialismo, de ir lá e depois ir embora, não voltar mais. Mas a do 
ano passado foi interessante, que a gente foi lá, a gente fica lá, a gente leva doação, visita a 
comunidade toda, depois faz uns relatórios. Aí, a gente tenta ver com o prefeito, essas coisas assim. 
Eu acho que a gente age um pouco, também vendo. Não é só ver, também: a gente age. 

19.  Mas você age em que sentido? Que tipo de ação é essa? 
De tentar ajudar aquelas pessoas, de tentar... Quando a gente visita as casas, a gente 

alerta muito, assim, sobre educação também. A gente fala para os pais para não deixarem os filhos 
desistirem de estudar. Levar donativo, tudo o que a gente consegue recolher da escola. É isso. 

E você falou que acha que é um pouco assistencialista? 
É, porque a gente vai lá, vê isso, leva doações, tal, mas aí, a gente volta. Aí, parece assim: 

“Eu estou aqui, e eles lá. Eu esqueci.” Aí, parece um pouco isso: que a gente ajuda ali, na hora, mas 
depois, acabou. Eu acho que tinha que ter uma continuidade. 

E que tipo de continuidade você colocaria, acha que deveria ter? 
Eu acho que, de repente, voltar, mostrar que a gente foi mais vezes. Tentar ver se o que a 

gente reclamou de falta de infraestrutura nesse lugar, ver se a gente conseguiu mudar. Que a gente 
fala com os líderes comunitários, assim, vê se eles conseguiram alguma coisa com a prefeitura, se a 
vida deles está indo para frente, está melhorando. É isso. 

20.  E se você já pensou, ou se não pensou, o que você acha que seria importante para a 
gente acabar ou diminuir, que seja, essa desigualdade social? 

Eu acho que seria promover tudo o que as classes mais favorecidas têm acesso, às classes 
menos favorecidas. Que todo mundo tivesse acesso às mesmas coisas. 

Mas como a gente poderia promover esse acesso às mesmas coisas? 
Eu acho que o ensino deveria ser de igual qualidade, tinha que ter... Eu não sei. De repente, 

implantar centros culturais em áreas de classe baixa, assim. Tentar promover a oportunidade de... 
Não sei, cursos técnicos para pessoas mais velhas que já não estudaram, para poderem arranjar 
trabalho melhor. Eu acho que é investir nos setores sociais. É isso. 

Mas que tipo de investimentos você acha que deveriam ser feitos? 
Para mim, principalmente, deveria ser nas escolas. Em faculdades, também, eu acho que 

deveria ter mais, para mais gente ter acesso. Então, eu acho que é implantar coisas mais 
diferenciadas para as pessoas poderem ter um... Para as pessoas conseguirem se... Não 
autorealizar, mas você conseguir se aprimorar. É isso. 

21.  Espera aí, que até eu esqueci o que eu ia te perguntar agora. Também me deu um 
branco. Mas você estava falando um negócio e me ocorreu te fazer essa pergunta. Em que 
medida a desigualdade social afeta a sua vida? 

Diretamente, eu acho que não me afeta. Mas assim, você andando na rua, foi almoçar em 
um domingo, fora. Aí, na porta do restaurante tinha alguém assim, pedindo comida, você não se sente 
bem depois. Você rejeita, fala assim: “Ah, depois. Não sei o quê.” Você se sente mal. Quando a 
pessoa pede alguma coisa, você se sente mal comendo ali. Você pensa assim: “Nossa, eu estou 
aqui, e tem gente ali passando fome.” Me afeta assim. acho que é só isso. 

Se essas pessoas não frequentassem os bairros e os lugares aonde você vai, não te 
afetaria, então, a desigualdade social? 

Não, afetaria. Estou falando assim, não me afeta de eu me sentir mal do jeito que eu estou 
hoje. Me afeta de eu saber que existe gente assim. Que eu vivo assim, e existe gente que vive em 
situação precária. Me incomodaria, me afetaria só... Emocionalmente também, e sentimento de 
indignação por, se eu posso ser assim, ele também pode. Só assim. Mas diretamente, de 
insatisfação, não. 

22.  E em termos práticos, você, como cidadã, como é que você acha que contribui para 
que haja desigualdade, ou contribui para que diminua a desigualdade? 

Eu não sei se eu contribuo para que haja. Eu não sei. Se tem, eu tenho que pensar. Mas, 
para que não haja, fazendo... Quando eu faço projeto solidário, eu acho que eu estou tentando 
diminuir a desigualdade. Eu acho, pelo menos. 
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Não é meio assim, sem muita convicção? 
É, porque eu não estou diminuindo a desigualdade. Quando eu falo diminuir a 

desigualdade, parece muito amplo. Mas se eu estou ajudando uma instituição ou uma família, eu 
acho que eu estou ajudando a transformar um lugar melhor para aquela pessoa. 

23.  Está certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me dizer?  
Não, é isso. 
Alguma pergunta, alguma dúvida? 
Não. 
Então, por agora, eu gostaria de agradecer.  
Está bom. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


