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Foco da análise

� A problemática das desigualdades educacionais entre as classes sociais evidencia a
influência da origem socioeconômica sobre aspectos que envolvem o acesso e a
permanência dos estudantes no ensino superior e nas trajetórias profissionais.

� Nesta investigação, buscamos analisar em que medida o CSAP contribui para a
reprodução da estrutura das relações de classe.

� Ou seja, buscamos verificar os efeitos da origem social sobre as chances de acesso ao
curso, de sucesso escolar e profissional; assim como entender, entre os indivíduos de
origem social vulnerável, os fatores que possibilitaram que tiverem trajetórias bem-
sucedidas.



Abordagem metodológica

� Para tanto, realizamos uma revisão teórica de algumas abordagens do conceito de
classe social, além de uma análise quanti e qualitativa dos alunos e egressos do curso.

� A abordagem quantitativa (descritiva) nos forneceu um perfil do grupo estudado, a
partir da análise de variáveis relacionadas à origem de classe.

� As entrevistas, por sua vez, foram utilizadas para entender os percursos específicos dos
sujeitos entrevistados - os quais, a despeito de uma tendência do grupo de origem de
terem menos oportunidades, superaram essa condição e desenharam trajetórias
escolares e profissionais bem sucedidas.



Referencial teórico

� As investigações realizadas desde a primeira metade de século passado, no Brasil e no
mundo, evidenciaram a relação entre origem social e participação no sistema escolar,
demonstrando a influência de fatores socioeconômicos e culturais na constituição de
percursos escolares e profissionais caracterizados por sucesso ou fracasso.

� Neste trabalho, optamos por uma abordagem teórica que pudessem ser útil para a
análise da relação entre desigualdades sociais, acesso ao ensino superior público e
sucesso escolar e profissional; e que pudesse matizar a abordagem “clássica”, que
considera que a escolarização é o fator principal de determinação da posição social do
indivíduo.



Referencial teórico

� No modelo clássico, a escolarização formal garantiria aos indivíduos acesso universal às
posições na estrutura social, criaria as condições de mobilidade social e cumpriria papel
central na redução das desigualdades sociais. Ocupar posições de prestígio na
sociedade passaria a depender do mérito ou esforço pessoal dos indivíduos.

� Outras teorias criticam essa abordagem, pois se fundam sobre uma perspectiva que
concebe o ator social como predominantemente capaz de tomar decisões de forma
reflexiva, racional e livre. Discutem como fatores socioeconômicos, culturais e
simbólicos determinam as chances de sucesso no sistema escolar, relativizando, assim,
o papel central do mérito. Por isso, optamos por trabalhar a partir de Weber, Bourdieu
e Lahire.



Escolaridade de pais e mães dos ingressantes 
(XXVIII e XIX CSAP)

Nível de escolaridade do pai dos ingressantes no CSAP nas turmas XXVIII e XIX CSAP

Fonte: Elaboração própria.



Escolaridade de pais e mães dos ingressantes 
(XXVIII e XIX CSAP)

Nível de escolaridade da mãe dos ingressantes no CSAP nas turmas XXVIII e XIX CSAP

Fonte: Elaboração própria.

Nível de escolaridade N % % válida % cumulativa 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 3,8 3,8 3,8 

Ensino Fundamental 
Completo 

2 2,5 2,5 6,3 

Ensino Médio Incompleto 3 3,8 3,8 10,1 

Ensino Médio Completo 22 27,5 27,8 38 

Ensino Superior Incompleto 3 3,8 3,8 41,8 

Ensino Superior Completo 46 57,5 58,2 100 

Total 79 98,8 100   

Missing 1 1,3     

 



Renda média familiar dos ingressantes no CSAP 
(XXVIII e XIX CSAP)

  N % % válida % cumulativa 

Até 2 salários mínimos 1 0,1 1,3 1,3 

Entre 3 e 5 salários mínimos 17 1,4 21,5 22,8 

Entre 6 e 10 salários mínimos 27 2,3 34,2 57 

Entre 11 e 15 salários mínimos 17 1,4 21,5 78,5 

Entre 16 e 20 salários 
mínimos 

8 0,7 10,1 88,6 

Entre 21 e 40 salários 
mínimos 

8 0,7 10,1 98,7 

Entre 41 e 60 salários 
mínimos 

1 0,1 1,3 100 

Total 79 6,7 100   

Missing 1 1,3     

 Fonte: Elaboração própria.



Participação dos ingressantes na renda média familiar 
(XXVIII e XIX CSAP)

Participação na renda familiar N % % válida % cumulativa 

Trabalho e sou o principal 
responsável pelo sustento da 
família 

2 0,2 2,5 2,5 

Trabalho, sou responsável pelo 
meu próprio sustento e ainda 
contribuo, parcialmente, para o 
sustento da família 

4 0,3 5,1 7,6 

Trabalho e sou sustentado 
parcialmente por minha família 
ou outras pessoas 

4 0,3 5,1 12,7 

Não trabalho e sou sustentado 
por minha família ou outras 
pessoas 

68 5,8 86,1 98,7 

Outra situação 1 0,1 1,3 100 

Total 79 6,7 100   

Missing  1 1,3      

Fonte: Elaboração própria. 



Turno em que os ingressantes estudaram, no Ensino 
Médio (XXVIII e XIX CSAP)

Turno N % % válida % cumulativa 

Diurno 76 95 96,2 96,2 

Noturno 3 3,8 3,8 100 

Total 79 98,8 100   

Missing 1 1,3     

 Fonte: Elaboração própria 



� Conclusão do curso - tabelas ou gráficos



Frequência de alunos que perderam a carreira x origem
socioeconômica



Frequência de alunos que perderam a carreira x sexo



� Comissão e cargos 



Investigação qualitativa - os resultados das entrevistas

• A investigação quali buscou entender o sucesso de trajetórias individuais em relação ao
que seria estatisticamente provável para sujeitos de determinado grupo social. Assim,
consideramos indivíduos que alcançaram desempenho superior ao esperado de alunos
com sua origem social (Lahire).

• Lahire propõe uma investigação deliberadamente mais circunscrita, para investigar de
modo mais minucioso as trajetórias aí presentes e dar maior atenção ao trabalho dos
próprios sujeitos na construção de suas trajetórias escolares e profissionais.

• Dimensões que devem ser consideradas de maneira combinada, em relação às quais as
famílias se diferenciam e impactam a escolarização das crianças: ordem moral
doméstica; importância dos professores (casos Flávia, Cínthia); grande persistência dos
sujeitos (caso Emanuel, 6 vestibulares); o acaso (tutor, caso Flávia).



Destaques

� Entrevistados que vêm de camadas populares, um número significativo de
egressos de escola pública ou que foram bolsistas em escolas particulares.

� No geral, trata-se de um movimento predominantemente (embora não
exclusivo) anterior à reestruturação da carreira, quando o ingresso era mais
fácil para esse grupo. A carreira se elitizou quando já estavam nela;
provavelmente tinham mais dificuldades de construir uma saída para uma
carreira mais valorizada.



Destaques

� Persistência como estratégia; juntamente com ascese e incentivo da família.

� Os desviantes do ponto de vista da origem social constroem seus percursos de
sucesso com o que têm em mãos, aí incluída a sorte. Na escola básica,
incluindo suas precariedades, com seus professores, que mudam o destino
das pessoas.



Destaques

� Isso associado a famílias que mantêm uma organização em casa próxima da
realidade das camadas médias, o que ajuda muito na vida escolar, que é toda
marcada por esse ritmo. Mobilização parental própria camadas médias, a
despeito do capital econômico. O investimento dobrado para se alcançar um
lugar que bens nascidos acessam com mais facilidade e rapidez.

� Aceitam o destino de se desdobrar. Persistir, a despeito dos obstáculos que
encontram.



Destaques

� Destaca-se a importância de professores da educação básica. Orientam os
egressos, quando os próprios pais, em virtude de seu baixo capital cultural,
não têm condições de fazê-lo. Servem de ponte para a migração para a escola
particular (conseguir bolsa) e mesmo como divulgadores do Csap - são
orientadores no momento da escolha da carreira e da profissão.

� Negros: há elementos lhes possibilitaram vencer a barreira de raça/ cor,
especialmente com a origem socioeconômica. Conseguem justamente entrar
num “curso de brancos” pelo fato de serem de oriundos de camadas médias?
(hipótese a verificar em investigações futuras).


