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RESUMO 
 

 
O presente estudo é resultado de um trabalho preliminar de pesquisa realizada no decorrer 

de 2010. Tem como objetivo caracterizar, segundo a origem socioeconômica e cultural, os 

egressos do curso de pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada de 

baixa classificação no ENADE e na avaliação institucional do MEC. Essa IES localiza-se em 

uma cidade próxima a São Paulo. Busca ainda identificar onde trabalham os estudantes 

oriundos desta Instituição. Analisa também, via salário oferecido, se há relação entre a 

atuação profissional dos egressos, sua formação e prestígio da instituição. A hipótese foi 

assim definida: a formação dos professores egressos dos cursos de Pedagogia das IES 

privadas com baixa classificação é incompleta, devido à grade curricular estruturada de 

forma a acelerar o curso de Pedagogia; portanto, a atuação profissional desses sujeitos 

torna-se insegura. Para tanto, foram investigados egressos do curso de Pedagogia de uma 

IES privada localizada em uma cidade próxima a São Paulo. Como procedimento 

metodológico foram entregues questionários com perguntas semiestruturadas aos egressos 

do curso de Pedagogia, formados entre 2007 e 2010. Na análise dos dados empregaram-se 

os conceitos de capital cultural, social, econômico e escolar defendidos por Pierre Bourdieu. 

Verificou-se que o diploma obtido no curso de Pedagogia dos egressos da IES privada com 

baixa classificação, oriundos de classes populares, não garantiu uma ascensão social ou 

econômica perante os demais grupos sociais. Porém, entre os seus (cônjuge, família), o 

capital cultural e a trajetória escolar desses sujeitos foi ampliado, gerando um valor 

simbólico ao diploma. 

 

Palavras-chave: Educação; formação de professores; egressos do curso de Pedagogia; 

IES privada; destino social; Bourdieu. 
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ABSTRACT 
 
This present study is the result of a preliminary research conducted in 2010.  It aims to 
characterize, according to the socioeconomic and cultural origin, the graduated students of 
the Course in Pedagogy from a private Higher Education Institute which achieved low 
ranking in ENADE and also in the Institutional Evaluation of MEC.  This institute is located in 
a city nearby São Paulo. It aims to identify where these students coming from this institute 
work as well.   It also examines, through the offered wage weather there is a relation 
between the professional performance, their training and the prestige of the institute. The 
hypothesis was defined as: teacher education graduates from private institute with low 
classification is incomplete, due to the curriculum structured to speed up the course of 
Pedagogy, so the professional performance of these people becomes uncertain. For this 
purpose, we investigated the graduated students in Pedagogy from a private Higher 
Education Institute located in a city near São Paulo . As a methodological procedure, 
questionnaires were applied with semi structured questions to the graduated students in 
Pedagogy, graduated between  2007 and 2010. In the data analyses it was used concepts of 
capital cultural, social, economic and educational advocated by  Pierre Bourdieu. It was 
found that the diploma gotten in the Pedagogy course of Higher Education Institute with low 
ranking, coming from popular classes failed to secure a social or economic rise in relation to  
the other social classes . But among its members (spouse, family), the cultural capital and 
the school history of these people has been expanded, creating a symbolic value to the 
diploma. 
 

Key words: Education, teachers training, graduates from Pedagogy, Private Higher 

Education Institute, social destiny; Bourdieu. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas vêm sendo alvo 

de discussões e pesquisas no mundo acadêmico, principalmente no período pós-

1990 (NEVES, 2002) em decorrência de toda a influência das diretrizes 

educacionais implementadas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

nesse setor. As exigências do mercado de trabalho com mão-de-obra especializada 

e a chegada das classes populares ao ensino superior deixam a qualidade da 

formação acadêmica oferecida hoje em situação delicada. Alguns autores já 

dissertaram sobre o assunto. Entre eles, podem ser citados Aroni, Souza e Rizzo.  

 Aroni (2008) relata a trajetória do ensino superior sob a influência das 

políticas públicas neoliberais para que as IES possam existir, e indica os fatos 

gerados pela abertura de tais instituições: má qualidade de ensino, evasão, baixo 

reconhecimento dos diplomas e baixa remuneração dos egressos quando entram no 

mercado de trabalho. Por fim, conclui que as políticas públicas caminham para 

ações contrárias às necessidades da sociedade brasileira, fato que só seria 

amenizado com uma ruptura política para diminuir as desigualdades sociais e 

culturais. 

 Souza (2008) relata a estrutura dos cursos para atender ao mercado 

financeiro estrangeiro e à qualidade da mão de obra. Assim, muitas IES acordaram 

com empresas e instituições estrangeiras para atender às necessidades do mercado 

de trabalho. Conclui, então, que a globalização tem papel de destaque hoje na 

formação dos alunos das IES e que para atender às exigências do Banco Mundial e 

Unesco, além da Confederação Nacional da Indústria, esse modelo educacional 

prevalecerá. 

 Rizzo (2010) disserta sobre o ambiente das IES que tratam o aluno como 

cliente. Este identifica o ensino adquirido como um produto para consumo, que o 

auxiliará no mercado de trabalho. Conclui que a visão comercial é comum nas IES 

privadas e entre os alunos. Assim, demonstra que o ensino superior tornou-se um 

mercado lucrativo e necessário para obtenção de diplomas e não mais para buscar 

conhecimento. 
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Outro fator importante revela a questão econômica e social dessa questão. 

Foracchi (1977) relata a dependência do estudante e de sua família. As classes 

médias ou altas mantêm seus filhos no ensino superior e criam uma dependência 

entre o ensino superior e a ascensão social. Segundo sua pesquisa, o aluno, então, 

esforça-se para retribuir os desejos de seus familiares. Há uma preocupação do 

aluno em corresponder às expectativas dos pais, que investiram em seus estudos e 

esperam que ele os compense futuramente com o sucesso na carreira escolhida. Já 

as classes populares esperam que seus filhos melhorem a vida da família 

economicamente. Conclui-se, portanto, que o estudo tem valores diferentes em cada 

classe social. 

O olhar desta pesquisa está voltado para o curso de Pedagogia de 

Instituições de Ensino Superior (IES) privadas que recebem notas inferiores nos 

instrumentos avaliativos do MEC, contribuindo para uma reflexão sobre uma 

possível relação entre a má formação docente e discente na Educação Básica de 

nosso país e a formação oferecida nessas IES privadas.  

A questão norteadora é se a origem socioeconômica e o capital cultural de um 

grupo de estudantes do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior 

privada, localizada na região da grande São Paulo, interferiram na escolha do curso 

e, considerando que esta instituição tem baixa classificação no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes  (ENADE) e na avaliação institucional feita pelo 

Ministério da Educação (MEC), qual seria o destino social destes profissionais 

egressos. 

Adota-se como hipótese que a formação dos professores egressos dos 

cursos de Pedagogia das IES privadas com baixa classificação nos instrumentos de 

avaliação do MEC deve ser incompleta, devido à organização das áreas de 

conhecimento. Em algumas IES tende-se a acelerar a formação nesse curso, 

retirando disciplinas e professores qualificados (forma de tornar o curso mais barato 

e aligeirado) e, portanto, a atuação profissional desses sujeitos deve ser insegura ao 

galgarem um melhor posicionamento profissional. 

As leituras feitas sobre os conceitos de Bourdieu, capital cultural, social e 

econômico e o caminho da privatização percorrido pelo ensino superior no país, que 

gerou a facilitação da entrada de alunos de classes populares neste segmento 
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educacional, permitem visualizar uma formação profissional de baixa qualidade, o 

que pode impedir a ascensão social por parte deste público de estudantes.  

Bourdieu (2008) ilustra essa situação quando afirma que o indivíduo que não 

possui capital cultural oriundo de sua formação familiar terá dificuldades para mudar 

de posição econômica ou usufruir de situações que não são comuns em seu meio 

social. Entre enfrentar uma universidade pública, mesmo beneficiado pela nota do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e uma faculdade particular mais próxima 

de sua residência na qual a política de ensino facilita seus possíveis estudos, vai 

optar pelo ambiente em que todos são iguais a ele em termos de conhecimento e de 

necessidades. Pode-se afirmar que, para os sujeitos de baixa renda, a conquista de 

um diploma superior é uma tentativa de ascensão social, cultural e econômica. 

A busca por informações foi possível por meio de questionário elaborado com 

questões semiestruturadas, encaminhado aos egressos através de e-mail. O 

objetivo foi comparar os conceitos empregados na pesquisa e as informações 

obtidas para comparar a formação cultural inicial do sujeito e a adquirida ao longo do 

curso de Pedagogia, despertando a discussão sobre o ensino oferecido nas IES 

privadas e as possibilidades reais profissionais que este diploma oferece.  

 Este estudo dividir-se-á em cinco capítulos, que buscarão atender ao 

problema proposto. 

 No primeiro capítulo serão discutidos os conceitos apresentados por Pierre 

Bourdieu, capital cultural, social e econômico, que constituirão o referencial teórico 

desta pesquisa. 

 No segundo capítulo pretende-se traçar um panorama do ensino superior no 

Brasil, principalmente com a reforma feita durante o período militar e na 

redemocratização do país até os dias atuais, enfatizando a influência das políticas 

neoliberais constituídas no país, a partir do governo de FHC, gerando um aumento 

das IES privadas, a mercantilização do ensino superior e a chegada das classes 

populares a este segmento educacional. 

 No terceiro capítulo serão descritas as alterações propostas para o curso de 

Pedagogia após a reformulação da LDB em 1996, quais as orientações dadas ao 

longo deste período para a estruturação da organização curricular do curso, bem 
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como a discussão de alguns itens que traçam o perfil dos sujeitos que procuram o 

curso de Pedagogia. 

 O quarto capítulo é reservado para os procedimentos de pesquisa, descrição 

de resultados e a análise das informações coletadas à luz da teoria de Bourdieu e da 

estrutura do ensino superior no Brasil. 

O quinto capítulo finaliza esta pesquisa com as considerações finais, que 

buscarão resgatar o objeto de pesquisa deste estudo e traçar alguns pontos de 

reflexão sobre a referência teórica utilizada e os dados coletados, verificando até 

que ponto os objetivos do trabalho foram alcançados. 
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CAPÍTULO I 

 

A VISÃO SOCIOLÓGICA DE PIERRE BOURDIEU 

 

 Pierre Bourdieu, em meados de 1960, começou a elaborar pesquisas que 

respondiam de modo fundamentado as questões sobre as desigualdades escolares 

presentes na escola francesa. A partir daí, seus conceitos tomaram força no 

ambiente acadêmico e influenciam muitas pesquisas em todo o mundo até hoje. 

 O fator que atrai tanto interesse em suas pesquisas são os elementos que 

utiliza para sua análise: sociedade, organização escolar, reprodução oferecida na 

escola, critérios de classificação e distinção social, todos presentes nas instituições 

escolares. Contrário a outros sociólogos, como por exemplo, Marx, analisa a divisão 

da sociedade em classes. 

 Em suas pesquisas destacou que a escola capitalista reproduz as relações 

sociais deste modo de produção, reforçando a divisão entre as classes e 

favorecendo a manutenção da cultura hegemônica. Rompe com a ideia de que o 

desempenho escolar e o sucesso alcançado na trajetória escolar do indivíduo 

estariam diretamente ligados às aptidões deste sujeito. Isto porque a transmissão 

familiar da herança cultural seria fator determinante no destino escolar do sujeito. 

 Para ele, pensando nos moldes da educação francesa, se a escola é pública, 

laica e gratuita, deveria ter a função de proporcionar a igualdade de oportunidades 

para todos. Haveria uma disputa entre os sujeitos nos bancos escolares, porém de 

modo justo, já que o conhecimento é dado a todos. Mas não é isto que ocorre. As 

diferenças sociais e econômicas, bem como a tradição familiar, influenciavam 

diretamente os sujeitos em sua formação e na aquisição do conhecimento. 

O currículo apresentado nas escolas, elaborado a partir da realidade da 

classe dominante, é desconhecido das classes populares, o que gera uma 

competitividade desigual, demarcando o sucesso ou fracasso escolar (Bourdieu, 

2008). 

 Na escola, é nítida a diferença entre a origem das famílias e a bagagem de 

conhecimentos que cada aluno traz. Assim, o desempenho escolar não é medido 

pelo que o aluno será capaz de fazer por si só, depende de sua origem social, 
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refletido no juízo professoral e em sua trajetória escolar, fato descrito em seus textos 

em Escritos de Educação (2008). O estudo para as classes populares, segundo sua 

análise, tornava-se sacrificante e tenso, enquanto que para os sujeitos oriundos das 

classes dominantes a escola não apresenta dificuldades, pelo contrário, é um 

momento de satisfação e troca de experiências. 

  

A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora 
atribuído de instância transformadora e democratizadora das 
sociedades e passa a ser vista como uma das principais instituições 
por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. 
(Nogueira; Nogueira, 2009, p. 14) 

 

 É com este cenário que Bourdieu descreve sua teoria sobre a educação e as 

desigualdades escolares, propondo uma reflexão sobre o papel da escola quanto ao 

destino social dos sujeitos. 

 

 

1.1 Capital herdado e capital adquirido 

    

 Como ponto de partida para o entendimento da teoria de Bourdieu, está o 

conceito de capital herdado, transmitido pela família do sujeito, e capital adquirido ao 

longo da trajetória escolar. Estes conceitos são importantes para que haja a 

compreensão das diferenças sentidas pelo sujeito ao adentrar a escola e se deparar 

com o currículo oferecido, bem como a manutenção das desigualdades sociais 

presentes na sala de aula. 

 O capital herdado está ligado ao que o sujeito aprende em seu meio familiar, 

de modo geral: gosto pela arte, música, vestiário, maneira como se expressa, uso da 

língua culta e conhecimentos gerais, adquiridos de modo informal,  de acordo com o 

meio social ao qual o indivíduo pertence.  

 Entretanto, ao adentrar a escola, a herança familiar transmitida para o sujeito 

é confrontada com o capital escolar. Este confronto social determina, segundo 
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Bourdieu (2008), o desempenho escolar do individuo, gerando as desigualdades 

presentes no meio escolar, quando a origem social dos sujeitos é distinta. 

  O capital adquirido através da escola vem com o valor do diploma, dos 

conhecimentos adquiridos com as relações estabelecidas no cenário escolar.  

 

Herdar é transmitir essas disposições imanentes, perpetuar esse 
conatus, aceitar tornar-se instrumento dócil desse “projeto” de 
reprodução. (Bourdieu, 2008, p. 232) 

 

  

 O capital herdado, transmitido pelo pai e mãe, autoridades na estrutura 

familiar, compete com o capital adquirido, quando este herdeiro vai para a escola e 

se depara com valores e conhecimentos que podem confirmar ou negar o capital 

herdado da família.  

 A herança cultural familiar, quando existente, favorece o desempenho escolar 

ao facilitar a aprendizagem dos conhecimentos, dos esquemas mentais e da 

maneira de pensar o mundo.  

 Quando um indivíduo herda de sua família um capital cultural semelhante ao 

capital escolar, sua rotina na escola é de manutenção desse capital. No momento 

em que esta situação se inverte, a escola causa sofrimento e frustração no sujeito. 

 Ao se depararem com as diferenças entre o capital herdado e o capital 

adquirido na escola, os sujeitos muitas vezes revoltam-se contra ambos, pois 

percebem que a expectativa criada pela família é diferente da exigida pela 

sociedade, e que tal destino que os classifica muitas vezes como fracassados não é 

o que desejam para si. 

 A escola colabora com esta situação ao classificar o desempenho dos sujeitos 

com julgamentos negativos que não valorizam o esforço de cada um. Ao sujeito 

restam, em alguns casos, atitudes rebeldes contra a escola, abandono dos estudos 

ou negação da origem familiar e busca de uma herança imposta pelo grupo social 

dominante. 

 A avaliação feita no âmbito escolar não só avalia a aquisição do 

conhecimento, mas verifica critérios culturais, estéticos e morais dos alunos. Isto 
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porque é exigido deles um modo correto de falar, de escrever, de se portar, que 

admirem arte, música, que sejam curiosos e interessados no que lhes é oferecido. 

Aqui está mais um fator que diferencia o êxito dos sujeitos oriundos de classes 

populares daqueles que pertencem à classe culturalmente favorecida. 

 Para Bourdieu, o interesse que um sujeito tem pelos estudos depende do 

capital cultural herdado e do êxito social que o capital cultural adquirido na escola 

possa gerar. 

 O capital adquirido na escola legitima uma cultura estabelecida pela classe 

dominante, não de modo direto, mas de maneira neutra, que terá a função, segundo 

Bourdieu, de reprodução e legitimação das desigualdades sociais. 

 

 A família e a escola funcionam, inseparavelmente, como 
espaços em que constituem, pelo próprio uso, as competências 
julgadas necessárias em determinado momento, assim como 
espaços em que se forma o valor de tais competências, ou 
seja, como mercados que, por suas sanções positivas ou 
negativas, controlam o desempenho, fortalecendo o que é 
“aceitável”, desincentivando o que não o é, votando ao 
desfalecimento gradual as disposições desprovidas de valo [...]. 
(Bourdieu, 2008, p. 82) 

 

 O sujeito é reflexo de sua herança familiar e do que legitima em sua trajetória 

escolar. Bordieu, em sua obra A distinção, demonstra que este quadro influencia no 

destino social do indivíduo e na manutenção das classes sociais na sociedade 

capitalista. 

 

 

1.2 Capital social, capital econômico e capital cultural 

  

 Bourdieu analisa em sua teoria as divisões da sociedade e as desigualdades 

sociais causadas por esta separação. Seu trabalho reviu e complementou os 

estudos de outros sociólogos ao se ater a compreender como ocorrem as divisões 
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sociais, não só por diferenças econômicas, mas também pela cultura herdada pela 

família e as relações que estabelecerá ao longo da vida. 

Desta forma a posição que o indivíduo ocupa na sociedade deriva do acúmulo 

de seu capital econômico, cultural e social. Os sujeitos e as instituições que 

pertencem ao grupo dominante buscam impor sua cultura aos grupos que estão em 

posição contrária. Isto, para Bourdieu, gera uma violência simbólica, alimentada não 

só na sociedade como repetida na escola. 

 Essas diferenças culturais são responsáveis pelas divisões sociais. Classifica-

se a posição social do indivíduo de acordo com a maneira com que ele interage com 

o meio e seus gostos culturais. Quanto mais este indivíduo repete o modelo 

esperado pelo grupo dominante, mais prestígio alcança. 

 O poder simbólico do conhecimento sintetiza a relação entre estes três 

capitais, que ganham valor pela própria estrutura ideológica que os cerca. A esta 

estrutura simbólica são desenhadas as hierarquias sociais. 

 

Bourdieu observa que os sistemas simbólicos podem ser 
“produzidos’ e, ao mesmo tempo, apropriados pelo conjunto do grupo 
ou, pelo contrário, produzidos por um corpo de especialistas e, mais 
precisamente, por um campo de produção e circulação relativamente 
autônomo. (Nogueira, Nogueira, 2009, p.  31) 

 

  O espaço em que os bens são criados e classificados dentro de uma divisão 

social define o conceito de campo para Bourdieu. Quanto mais uma sociedade 

cresce, mais lutas pelo poder de produção e imposição de ideais ocorrerão, e os que 

dominarem este espaço hierarquicamente legitimarão sua cultura. 

 O sujeito seria classificado pelo que possui (bens materiais), pelas relações 

sociais que mantém e pelos bens simbólicos que reconhece, legitima e aprecia 

(obras de arte, música, língua). Quem estabelece este valor, principalmente sobre os 

bens simbólicos, é a classe dominante. 

 As hierarquias que se formam a partir da relação desses bens simbólicos e 

materiais são, portanto, a base para classificação social do sujeito. Quanto mais o 

sujeito aprecia os bens simbólicos mais sucesso escolar, profissional e pessoal terá. 

Suas relações sociais se estabelecerão se ele mantiver este padrão. 
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 A escola e mesmo o mercado de trabalho valorizam não só o indivíduo que 

tenha o conhecimento técnico, mas aquele que porta-se bem, fala de maneira 

correta, demonstra gosto por arte, música clássica, veste-se bem. Isto remete à 

análise de que não basta o contato com este capital cultural estabelecido pela classe 

dominante, para que haja a mobilidade social é preciso incorporar estas estruturas 

estabelecidas. 

 Com este olhar se desenha a relação entre capital econômico, cultural e 

social. 

 As classes populares, segundo os estudos de Bourdieu, valorizam bens 

materiais ou simbólicos que lhes deem algum retorno, uma utilidade. Já as classes 

dominantes valorizam o que lhes dá prazer. Esta relação está nas possibilidades de 

vida de cada grupo. Enquanto as classes dominantes podem usufruir de condições 

confortáveis, com a aquisição de bens materiais que seu capital econômico 

possibilita, as classes menos favorecidas precisam trabalhar para sobreviver e suprir 

as mínimas necessidades, como alimentação e habitação. 

 Essa é a diferença de valor simbólico para os bens que legitima a luta de 

classes, não de uma forma explícita, pois as classes menos favorecidas não se 

percebem como dominadas. Ou seja, se a cultura predominante tem esse valor 

simbólico, capaz de estabelecer relações sociais e econômicas significativas para a 

ascensão do sujeito, então realmente é superior às demais. 

 Deste modo, delimita-se a pirâmide social, no topo os que possuem mais 

capital cultural e econômico e estabelecem-se os padrões para as relações sociais,  

 Na sociedade capitalista, aquele que tem maior capital cultural e econômico 

se sobressai aos demais indivíduos. Nogueira e Nogueira (2009), analisando a teoria 

de Bordieu, ressaltam que o sujeito ocupa posições diferenciadas na estrutura social 

de acordo com a quantidade de recursos que possui (sejam bens materiais ou 

simbólicos). 

 Os grupos sociais em que o sujeito irá interagir ao longo da vida (escola, 

grupos de amigos, profissão) apenas reproduzem a estrutura de dominação da 

sociedade no momento em que valorizam e desejam que este sujeito tenha 

determinado comportamento e conhecimento.  
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 O capital cultural pode ser percebido em três segmentos: objetivado, que 

corresponde ao valor dado aos objetos culturais valorizados pelo grupo dominante; o 

incorporado, que é o conjunto do que gosta, sua postura, modo de falar, crenças; e o 

capital escolar institucionalizado, que garante ao indivíduo títulos que demonstram 

seus conhecimentos. 

 Quanto mais próximos os indivíduos estiverem dessa realidade imposta pelo 

grupo social dominante, que determina o que é válido para ser seguido e dá valor 

aos bens, mais vantagens alcançarão no âmbito escolar, no mercado de trabalho e 

nas relações pessoais. 

 Mas é preciso que o capital seja incorporado pelo sujeito, ele precisa ser o 

que aprendeu para que tenha o valor esperado pela sociedade dominante. 

A rede social que o indivíduo constrói determina seu capital social. Ser ou não 

de um determinado grupo depende do volume de capital econômico e cultural que 

ele tem a oferecer. Para manter-se em um grupo o indivíduo precisa manter um 

comportamento esperado neste meio. Não se estabelecem relações entre grupos 

sociais diferentes, pois se espera um padrão de comportamento, um padrão cultural. 

 Através dessas redes de relações o sujeito pode adquirir favores e melhorar 

sua posição social. 

 

 

[...] A troca transforma as coisas trocadas em signos de 
reconhecimento e, mediante o reconhecimento mútuo e o 
reconhecimento da inclusão no grupo que ela implica, produz o grupo 
e determina ao mesmo tempo os seus limites, isto é, os limites além 
dos quais a troca constitutiva, comércio, comensalidade, casamento, 
não pode ocorrer. (Nogueira, Catani, 2008, p. 68) 

 

 

 Quanto mais fortalecido e legitimado for o capital social, isto é, quanto mais as 

redes forem ligadas às classes dominantes, devem ser mantidos e conservados 

(capital herdado) para que a disposição na pirâmide social não seja alterada e 

mantenham-se, assim, as tradições culturais do grupo dominante. 
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 Se estas relações lhe gerarem prestígio e destaque em uma determinada 

área, ele terá o capital simbólico que o fará ser notado pelos demais e, obviamente, 

lhe trará benefícios. 

 O capital econômico é o facilitador da aquisição de um capital cultural e social 

pré-estabelecido pelas classes dominantes. Os sujeitos que nascem em condições 

privilegiadas têm facilidades para ter acesso à cultura, diferentemente da maioria 

das classes populares. 

 Portanto, para Bourdieu, a realidade social se constrói em função das 

diferentes riquezas que o indivíduo venha a ter: oriundas da família, adquiridas na 

escola e somadas pelas relações sociais que se estabelecem.  

 Os sujeitos, em constante luta de classes, buscam manter ou melhorar suas 

condições sociais. 

 

1.3 O sucesso e o fracasso escolar 

  

 A chegada de sujeitos pertencentes às classes populares à escola, até então 

pensada para a manutenção do capital cultural das classes mais abastadas, tem 

gerado uma série de conflitos internos nos sistemas educacionais. 

Ao mesmo tempo em que se promove a democratização do ensino, há uma 

exclusão dos que adentram as salas de aula. Quanto mais as classes menos 

favorecidas têm acesso ao ensino, mais exigências a escola fará para manter os 

níveis diferenciados de cultura. Se todos chegam ao ensino superior, exemplo 

brasileiro hoje, o mercado profissional fará distinção dos candidatos exigindo cursos 

de pós-graduação, entendimento das tecnologias, conhecimento de outros idiomas. 

 A probabilidade de um sujeito oriundo de classes populares conseguir 

sucesso escolar é mínima, pois ele sempre estará em desvantagem com relação 

àquele que já traz uma herança familiar compatível ao capital escolar. 

 Mesmo não pertencendo a este universo escolar, para que atue no mercado 

de trabalho hoje, sujeitos sem tradição escolar partem em busca do diploma, título 

capaz de mudar suas expectativas de vida (ascensão social e econômica). 
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 Todavia, Bourdieu afirma que: 

 

A defasagem entre as aspirações que o sistema de ensino produz e 
as oportunidades que realmente oferece é, numa fase de inflação de 
diplomas, um fato estrutural que afeta, em diferentes graus segundo 
a raridade dos respectivos diplomas e segundo sua origem social, o 
conjunto dos membros de uma geração escolar. (Bourdieu in 
Nogueira; Catani, 2008, p. 161 e 162) 

 

 Como o currículo escolar reproduz a cultura dominante, a escola, em algumas 

situações, acaba por repetir as divisões sociais dentro das salas de aula, ao invés de 

cumprir o papel de promover a distribuição do conhecimento de modo igualitário. Isto 

porque classifica os alunos por seu desempenho (sucesso ou fracasso) e por 

desejar o comportamento estabelecido pelas classes dominantes. 

 Bourdieu e Passeron (2009) discutem que a escola distribui e legitima títulos e 

notas àqueles que pertencem às classes sociais mais favorecidas, dando-lhes o 

mérito do sucesso, atribuindo-lhes o conceito de inteligentes e capazes.  

 Os professores, ao avaliarem o desempenho dos alunos, de modo formal 

através de relatórios ou mesmo nas atitudes do dia-a-dia, atribuem conceitos 

numéricos e mesmo palavras que, como analisou o próprio Bourdieu (in Nogueira; 

Catani, 2008), marcam a classe social do indivíduo, dividindo com palavras os que 

detêm o capital cultural esperado e os demais. 

 As palavras usadas pelos professores separam seus alunos através da 

aparência, da falta de habilidades, má qualidade do material que levam, como se 

vestem, sua etnia, sua origem, etc. Fica claro aqui que o princípio de igualdade de 

oportunidades dentro da escola não existe. 

 O sujeito, segundo Bourdieu (in Nogueira; Catani, 2008),  além de precisar 

buscar ampliar seus conhecimentos, ainda precisa se preocupar com roupas, modo 

de falar, gostos musicais, etc. Isto revela a reprodução que há na escola da estrutura 

da sociedade. O espaço escolar deixa de ser apenas um local de aquisição de 

conhecimentos, mas de construção e manutenção de relações sociais.  

 Sendo assim, mesmo que os estudantes oriundos de classes populares 

cheguem ao ensino superior, só poderão encaminhar-se para determinados cursos 
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(pedagogia, administração, cursos de tecnólogos) que a própria sociedade 

excludente acaba por delimitar; os tradicionais como direito, medicina, engenharia, 

serão destinados aos que obtiveram sucesso escolar. Isto pode ser verificado 

através das listas de aprovados dos alunos de Universidades renomadas (USP, 

PUC, Mackenzie, Federais) 

 Outro obstáculo que os aguarda são as dificuldades para concluírem o curso: 

condições financeiras desfavorecidas, exclusão de eventos sociais dentro da própria 

Universidade, aquisição de material, demanda de tempo e a demora em se obter um 

retorno no mercado de trabalho. 

 Ao mesmo tempo que a escola exclui, exige que todos passem por ela. Esta é 

a violência simbólica a que Bourdieu se refere, quando se exige que o sujeito de 

classes populares abra mão de sua origem e se enquadre no padrão esperado das 

classes dominantes. 

 

A entrada na corrida e na concorrência pelo diploma de frações 
que, até então, haviam tido uma reduzida utilização da escola 
exerceu o efeito de obrigar as frações de classe, cuja 
reprodução estava garantida, principal ou exclusivamente, pela 
escola, a intensificar seus investimentos para manter a raridade 
relativa de seus diplomas e, correlativamente, sua posição na 
estrutura das classes; assim, o diploma e o sistema escolar que 
o atribui tornam-se um dos pretextos privilegiados de uma 
concorrência entre as classes que engedra um aumento geral e 
contínuo da demanda de educação, assim como a inflação dos 
diplomas. (Bordieu, 2008, p. 124) 

 

 Assim, a sociedade exige o diploma de todos como garantia de ascensão 

social. Quando o sujeito consegue esse diploma, logo lhe são exigidas outras coisas 

para que alcance seu objetivo de ascensão social, como novos cursos ou 

especializações. Estas novas exigências dificultam a trajetória do sujeito e acabam 

por frustrar sua tentativa de ascensão social através da aquisição do diploma do 

ensino superior. 

 Refletir sobre estas questões proporciona o encontro com uma dura 

realidade: não se dá o direito do sujeito escolher se deseja ou não o que a escola 

tem a lhe oferecer. Este é obrigado a cumprir uma trajetória escolar, mesmo sem 
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preparo ou aptidão, e quando está tentando se adaptar a ela, a própria escola 

começa a rejeitá-lo, classificando-o como fracassado. 

 Os conceitos de Bourdieu são de suma importância para a análise da 

situação apresentada pelos dados coletados. Sendo os sujeitos da pesquisa 

oriundos de classes populares, é importante compreender como são constituídas as 

relações sociais e a aquisição de capital cultural. 

 As diferenças sociais estabelecidas pela classe econômica dos sujeitos da 

pesquisa são um dos motivos que os levam a ingressar nas IES privadas com baixa 

classificação. O capital herdado de seus familiares é pouco para lhes proporcionar 

uma ascensão social esperada, e é a escola que lhes proporcionará algum capital.  

 Neste caso, é interessante notar-se que, ao mesmo tempo que não é 

percebido através dos dados coletados aumento de salário, aquisição de bens 

materiais ou práticas culturais que poderiam caracterizar uma mobilidade social no 

grupo de egressos do curso de Pedagogia pesquisado, reforçando a ideia de que o 

valor do diploma real adquirido não proporciona os resultados esperados no meio 

profissional, a chegada das classes menos favorecidas no ensino superior 

demonstra uma modificação de comportamento positiva dentro do grupo social de 

origem desses sujeitos. 

 Mediante os conceitos descritos por Bourdieu e reproduzidos ao longo deste 

trabalho, entende-se que os sujeitos entrevistados, que são egressos do curso de 

Pedagogia, e oriundos das classes populares, têm como maior oportunidade 

ingressar nas IES privadas com baixa classificação, em virtude do que lhes é 

imposto pelas classes dominantes. A esperança de ascensão social e a busca de 

um melhor posicionamento no mercado de trabalho são fatores de maior incentivo. 

 Confirma-se assim a teoria bourdieuriana de que o fato de não terem herdado 

de sua família de origem capital cultural que facilitasse a trajetória escolar desses 

egressos acaba por levá-los a uma condição inferiorizada com relação à formação 

profissional, comparados à formação das elites. As IES que frequentam não 

possibilitarão nada mais do que um diploma sem valor significativo aos olhos do 

mercado de trabalho. 
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1.4 Poder simbólico 

 

  Bourdieu (2002; p. 8) afirma que “o poder simbólico é o poder invisível o qual 

só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que estão 

sujeitos ou mesmo o exercem”. Isto significa que quanto mais o poder simbólico é 

ignorado mais será reconhecido. 

 O poder simbólico é um poder de construção da realidade que determina um 

sentido imediato da realidade social. O sistema simbólico exerce um poder 

estruturante porque é estruturado. Isto significa que há instrumentos simbólicos que 

validam o poder simbólico. 

 São eles: estruturas estruturantes que o sujeito construirá ao longo da vida e 

através de suas relações sociais, será o modo como o enxergará o mundo e 

estabelecerá suas redes sociais. Estruturas estruturadas que são os meios de 

comunicação e as disposições duráveis que o sujeito já traz consigo (habitus), 

herdados da família. Instrumentos de dominação que são o poder estabelecido pela 

divisão das classes sociais (trabalho, redes sociais, domínio cultural). 

 A cultura dominante tem a função de legitimar a hierarquia social, isto é, 

aquilo que é estabelecido pelas classes dominantes como cultura aceita pelo grupo 

serve como comparativo para as demais culturas das classes menos favorecidas, 

tornando-as subculturas. 

  

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação 
e de conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função 
política de instrumentos de imposição ou de legitimação de uma classe 
sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria 
força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 
segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados. 
(Bourdieu, 2010, p. 11) 

 

 A luta de imposição do poder simbólico ocorre entre as classes de modo 

inconsciente e revela a disposição de manter as posições ideológicas e sociais das 

classes dominantes. 
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 A língua, os gostos, a arte, as crenças, a música, a postura esperada, a 

importância de determinadas profissões para o mercado de trabalho, o 

conhecimento esperado, são determinados pelas classes dominantes e tornam-se 

estruturas estruturantes ao longo da formação do sujeito. 

 Deter esses elementos simbolicamente valorizados pelas classes dominantes 

significa ampliar as relações sociais do sujeito e a ampliação de seu capital cultural. 

Para as classes dominantes é a manutenção de seus gostos e habitus. 

 

As lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são, 
inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação desses sinais 
distintivos como são os bens ou práticas classificados ou 
classificadores ou pela conservação ou subversão dos princípios de 
classificação dessas propriedades distintivas. (Bourdieu, p.233, 2008) 

  

 A imposição do estilo de vida é a distinção entre as classes que é gerada em 

um campo cultural que legitima, produz, reproduz e circula a manutenção simbólica 

do gosto dominante estipulado pela divisão de classes. 

  

O valor atribuído à desenvoltura e a todas as formas de 
distanciamento a si mesmo deve-se ao fato de que, por oposição à 
tensão ansiosa dos pretendentes, apegados a suas posses e, em sua 
própria arrogância, questionando-se permanentemente em relação a si 
mesmos e aos outros, elas confirmam a posse de um elevado capital – 
linguístico ou outro – e, ao mesmo tempo, a liberdade referente a essa 
posse que é uma afirmação, de segunda ordem, do poder sobre a 
necessidade. (Bourdieu, 2008, p. 239) 

  

 O poder simbólico torna-se uma violência simbólica na luta de classes no 

momento em que ao impor um estilo de vida, a classe dominante ignora a classe 

popular e seu modo de vida, obrigando o sujeito a adequar-se a este modo 

estabelecido para que possa estabelecer suas relações profissionais, culturais e 

sociais. 
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CAPÍTULO II 

 

PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL NO PERÍODO 1964-2010 

 

 A origem e o desenvolvimento da educação superior no Brasil resultam das 

relações econômicas, políticas e ideológicas que, historicamente, constituem a 

própria organização econômico-social do país.  

 Sempre ocorreu uma dependência entre as mudanças econômicas e a 

educação. As propostas para a educação vinham em resposta às necessidades 

políticas e econômicas das elites burguesas, desde as oligarquias agrárias até a 

elite industrial, atendendo às reformas impostas pelo próprio capitalismo. 

 Favaro (2006) relata em sua pesquisa as primeiras tentativas de instalação de 

universidades no Brasil datam ainda do período colonial, quando os jesuítas 

desejam ampliar os estudos dos estudantes oriundos de seus colégios. Nem a 

Coroa Portuguesa, nem a elite via função na instituição das universidades, já que 

seus filhos iam para a Europa e formam-se na Universidade de Coimbra ou outras 

instituições europeias. 

 Em 1808, quando chega a Família Real ao país, é criado o Curso Médico de 

Cirurgia na Bahia. No mesmo ano é criado o Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma 

Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica. Em 1810, é aberta a Academia Real Militar, 

onde se implantou a escola de engenharia. Os cursos jurídicos são criados a partir 

de 1827, atraem a elite e influenciam a política monárquica. 

 Somente em 1915, com a reforma Carlos Maximiliano, é que a implantação 

da Universidade será discutida, através do Decreto nº 11.530.  

 Em 1920, surge a Universidade do Rio de Janeiro, seguida em 1927 pela 

Universidade de Minas Gerais e, em 1934, a Universidade de São Paulo. 

 Neste período, a função do ensino superior é organizada através do Estatuto 

das Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31). 
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[...]Governo Federal elabora seu projeto universitário, articulando 
medidas que se estendem desde a promulgação do Estatuto das 
Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31) à organização 
da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/31) e à 
criação do Conselho Nacional de Educação (Decreto-lei nº 
19.850/31). Referindo-se às finalidades da Universidade, Campos 
insiste em não reduzi-las apenas à sua função didática. Para o 
Ministro, "sua finalidade transcende o exclusivo propósito do ensino, 
envolvendo preocupações de pura ciência e de cultura 
desinteressada" (CAMPOS, 1931, p. 4). No plano do discurso, 
caberia à Faculdade de Educação, Ciências e Letras imprimir à 
universidade seu "caráter propriamente universitário", o que na 
prática não irá ocorrer. Analisando o Decreto nº 19.852/31, que dá 
nova organização à Universidade do Rio de Janeiro, observa-se que 
esse dispositivo é rico em pormenores sobre a citada Faculdade; 
contudo, não chega a ser imediatamente instalada pelo Governo 
Federal. Examinando-se o art. 196, verifica-se ainda que não se 
atribui a essa faculdade o caráter de unidade integradora dos 
diferentes institutos universitários, desde que sua existência não é 
obrigatória. (Favaro, 2006) 

 

 Em 1935, Anísio Teixeira colabora com a instalação da universidade do 

Distrito Federal, propondo uma nova função para Universidade, não apenas como 

um espaço para transmitir conhecimentos, nem tampouco apenas técnicos. 

Principalmente, dá-se importância à pesquisa. 

 Entre 1940 e 1950, há uma tentativa das Universidades de lutarem pelos 

seus direitos e pela autonomia na tomada de decisões. Em 1961, com a instalação 

da Universidade de Brasília, toma corpo a força dos movimentos estudantis. 

 A Universidade sempre teve a intenção de atender apenas a elite do país. 

Não há até aqui discussões de peso para democratizar o ensino superior, isto é, 

trazer para os bancos universitários ninguém que não fosse da elite. 

As mudanças ocorridas durante o período de Ditadura Militar (1964-1985), 

com destaque para a Lei 4464/64, que reestrutura o Ensino Superior; os movimentos 

estudantis; a chegada da democracia e da visão neoliberal e as exigências cada vez 

maiores de mão-de-obra especializada é que trarão a democratização do ensino 

superior por meio da privatização em massa deste setor.  
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Martins (1989) descreve período de 1964 como marcado pela reformulação 

do papel dos movimentos estudantis; pelo fechamento da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e a criação do Diretório Nacional dos Estudantes e a eliminação 

dos centros acadêmicos sob a Lei Suplicy. Isso muda o perfil do plano educacional, 

que toma um caráter autoritário. O relatório Meira Mattos e as recomendações do 

acordo Ministério da Educação/United States Agency for Internacional Development 

(USAID) direcionam a Reforma Universitária brasileira com a intenção de 

incrementar a educação técnica, criação de departamentos, eliminação de cátedra, 

criação de cursos básicos e implantação de tempo integral para professores. A 

reforma atendia às exigências do sistema capitalista e tinha como objetivo 

racionalizar a organização das atividades universitárias, dando-lhes mais eficiência e 

produtividade. 

As Instituições de Ensino Superior privadas receberam um adendo no 

Relatório Meira Matos: “deve ser estipulada a criação de universidades particulares, 

prestando-lhes o governo auxílios, a fim de assegurar nelas vagas para os alunos 

pobres” (MARTINS, 1989, p. 28). 

Os EUA, no período pós-guerra, decidiram implantar uma política externa 

para expandir seu mercado, conhecimento tecnológico, industrial e científico pelos 

países emergentes. As negociações com o Brasil datam dos anos 1950, bem antes 

das conversas neoliberais que tomariam conta do país. No entanto, só com a 

ditadura militar essas negociações tomaram força para serem implantadas. O 

crescimento industrial e a necessidade de especialização da mão-de-obra faziam as 

universidades deixarem de ser retóricas e passarem a ser mais voltadas para a 

pesquisa científica. 

O acordo MEC-Usaid apoiava a Universidade como empresa, a valorização 

da iniciativa privada para a adesão ao mercado educacional, a substituição da 

gratuidade pela lucratividade na educação e a ênfase na formação tecnológica. 

Em 1966, o governo militar propõe uma reestruturação nas universidades 

federais para melhor utilizar os recursos financeiros e humanos. 

Em 1967, os movimentos estudantis pediam a ampliação das vagas no ensino 

superior. O Relatório Meira Matos baseava-se na instrumentação da aceleração 
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desse setor do ensino, buscando adaptar os currículos e os recursos para o seu 

desenvolvimento.  

 

O Grupo de Trabalho da Reforma Universitária procurou atender à 
primeira demanda proclamando a indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa, abolindo a cátedra, instituindo o regime universitário como 
forma preferencial de organização do ensino superior e consagrando 
a autonomia universitária cujas características e atribuições foram 
definidas e especificadas. De outro lado, procurou atender à segunda 
demanda instituindo o regime de créditos, a matrícula por disciplina, 
os cursos de curta duração, a organização fundacional e a 
racionalização da estrutura e funcionamento. (SAVIANI, 1997, p. 24) 

 

 

Com o fim do período militar, o Brasil é tomado pela redemocratização. 

Políticos e intelectuais começam a discutir os novos rumos do país nos âmbitos 

econômico e social. A democratização traz a abertura do mercado externo e 

aumento das expectativas de crescimento. 

Chega, com este novo olhar político, o ideal neoliberal, que nasce com a 

hegemonia econômica dos EUA, e traz consigo a resposta para as crises nacionais 

que surgem com a expansão do mercado industrial por meio do comércio e das 

tecnologias. O neoliberalismo propõe o direito do consumidor, contestando a 

participação do estado no que diz respeito à manutenção dos diretos sociais. 

É uma ideologia crescente nos países em desenvolvimento como o Brasil, em 

que políticas voltadas para o crescimento econômico e expansão do mercado 

industrial substituem aquelas direcionadas à diminuição das desigualdades sociais. 

A educação no neoliberalismo deixa de ser obrigação social do estado e 

passa a ser uma mercadoria a ser oferecida a todos, atrelando a formação escolar e 

as produções acadêmicas ao mercado de trabalho. Apoia a organização de 

currículos que visem a novas estratégias de produção, favorecendo as necessidades 

da burguesia industrial. 

Alunos e pais tornam-se consumidores que adquirem um produto na escola, 

sendo esta não mais um local de transmissão de valores e conhecimentos 

acumulados, mas um local de formação profissional. 
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 No período do governo Itamar Franco (substituto de Fernando Collor, que 

teve seu mandato cassado), a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação é organizada e proporciona uma nova visão educacional, aliada à 

mudança de expansão comercial, atendendo às expectativas neoliberais que agora 

fazem parte da estrutura política brasileira. Isto pode ser observado nos artigos que 

apresentam a educação como caminho para formação de mão-de-obra 

especializada e voltada para atender às necessidades do mercado de trabalho.  

 O objetivo é fixar diretrizes para a educação nacional a fim de definir os rumos 

que essa educação deve tomar. Essas diretrizes estão descritas nos títulos da lei, 

que demonstram o conceito de educação, seus fins, o direito, o dever de educar e a 

organização do sistema educacional. Entretanto, esses títulos escondem a real 

desigualdade do ensino e das oportunidades dadas aos cidadãos, que é uma 

característica liberal, pois ao falar em educação para todos, direitos e deveres, 

oculta-se a formação exigida para o trabalho e para a continuidade do capitalismo. 

 Segundo a análise de Saviani (1997), falta ao Brasil uma proposta de 

currículo único e esse fato seria um dos problemas que dificultam a aproximação de 

um ensino mais igualitário na sociedade capitalista. 

 No primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 

1996, é promulgada a LDB e a visão política neoliberal se faz presente nas ações 

governamentais, com as medidas econômicas e as privatizações. A política 

econômica vigente nesse período amplia as importações, a chegada de 

multinacionais e a privatização de importantes empresas públicas. Esse primeiro 

mandato é selado pela sensação de avanços econômicos e mudanças radicais que 

geram o aumento do consumo e de empregos, como é relatado por Boito Jr. (1999). 

 A LDB chega à sua versão final em 1996 com um texto resumido, elaborado 

por Darcy Ribeiro, com reformas pontuais em relação ao Fundo de Valorização do 

Magistério, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a lei de reforma do ensino 

técnico, a autonomia das universidades e os instrumentos de avaliação dos alunos. 

Reformas pontuais, mas pouco significativas no contexto nacional. Ela demonstra a 

visão neoliberal vigente no governo, busca diminuir custos e investimentos públicos 

ou dividir os gastos com instituições privadas. 
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[...] para além do rótulo de ‘neoliberal’, a política educacional e a 
concepção da nova LDB com ela sintonizada, correspondem, com 
consciência ou não desse fato, ao entendimento que se tem 
difundido sob o nome de neoliberalismo, apesar das imprecisões e 
equívocos implicados nessa denominação [...]. (SAVIANI, 1997, p. 
201) 

 

 

Nesse período de reformas da LDB e das políticas, a educação recebe 

atenção especial por exigências feitas pelo Banco Mundial, que coloca como meta a 

inserção da população brasileira na escola. O Ensino Superior, como previsto na 

LDB, amplia o número de vagas e aumenta deliberadamente o número de 

instituições particulares no mercado educacional.  

 Em 1997, o governo FHC acorda com o Banco Interamericano do 

Desenvolvimento, com o Banco Mundial, com a Organização das Nações Unidas e 

com o governo americano diretrizes para a educação nacional, como mais 

tecnologia nas salas de aula, melhoria do aproveitamento em Matemática e Língua 

Portuguesa, que deveriam ser avaliados constantemente (daqui são implantados os 

instrumentos de avaliação de desempenho dos alunos já previstos na LDB) e 

aprimoramento da formação dos professores. 

 Ao analisar esses acordos e mudanças, nota-se que o acordo MEC-Usaid é 

novamente relembrado e colocado em prática com personagens diferentes, mas 

com objetivos semelhantes. 

 A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), fundada em 1938, participa 

ativamente do processo de aumento das IES privadas e da abertura de novos 

cursos tecnológicos para suprir sua necessidade de mão-de-obra especializada. Seu 

papel é hoje cada vez mais forte e presente em todos os poderes, como 

representante da classe dominante industrial, ditando regras sobre a organização e 

execução do trabalho e sobre a formação do trabalhador. 

 

A CNI constitui-se hoje no moderno príncipe industrial brasileiro, um 
complexo organismo que se constrói com o fim de corporificar uma 
vontade coletiva, no caso a hegemonia da visão de mundo da 
burguesia industrial. [...] Daí se impõe a permanente e urgente tarefa 
para a classe trabalhadora, através de seus intelectuais orgânicos: 
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decifrar o pensamento pedagógico da burguesia intelectual ou 
(continuar) a ser devorado por ele. (Rodrigues, 2007, p. 31) 

 

 Com esse cenário, a educação superior tornou-se um lucrativo mercado, 

atraindo investidores estrangeiros para as instituições privadas e modificando a 

função do ensino superior, que agora atende as necessidades do mercado de 

trabalho. Os slogans das grandes faculdades chamam a atenção da população mais 

carente em busca de melhor posicionamento social e econômico. 

Rodrigues (2007), em seus escritos, chama a nova estrutura das IES privadas 

de “shopping centers da educação” e provoca a reflexão sobre como valorizar o 

diploma do ensino superior hoje. A população de baixa renda que se submete a 

essa formação atende às exigências do mercado para que todos tenham formação 

profissional em nível superior. 

Esse fato, aliado à exigência de mão-de-obra qualificada, dispara o número 

de pessoas nas faculdades particulares e de grupos estrangeiros que arrendaram as 

pequenas instituições e as institucionalizaram como grandes monopólios 

educacionais. 

 Dessa forma, as IES privadas mantêm uma política de organização que visa 

ao lucro. Vieitez e Barone (2007) relatam a superlotação das salas de aula, 

principalmente no período noturno; a jornada elevada dos professores para compor 

um salário razoável; o surgimento de cursos de curta duração e em EAD (ensino a 

distância); e o oferecimento apenas de graduação sem pesquisa e extensão. 

 Ademais, o problema educacional, que esbarra na formação de base, 

principalmente das redes públicas do país, reflete diretamente no ensino superior e 

na qualificação da mão-de-obra. 

 Além disso, a aparente democratização do ensino superior atrai uma clientela 

pertencente às classes populares, oriunda do ensino médio público (regular ou 

supletivo). São oferecidas facilidades como: preço baixo, Prouni (Programa 

Universidade para Todos), localização próxima a metrôs ou centros urbanos. 

 No governo Lula há uma concordância entre as frentes do executivo e a CNI 

para garantir a mão de obra especializada (técnica) e a oportunidade de vagas para 
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todos. Ambos veem a educação superior e os conhecimentos oferecidos como 

indispensáveis para o crescimento econômico do país e a produtividade industrial.  

 Segundo Rodrigues (2007), os chamados empresários da educação, que 

tratam o ensino como mercadoria, aproveitam-se deste entendimento do governo e 

da CNI para reforçarem a ideia de que praticam um bem social universalizando a 

educação superior e gerando mão-de-obra especializada desejada pela burguesia 

industrial. 

 Para o sistema capitalista, o conhecimento é ligado ao trabalho que o 

indivíduo exercerá. Ambos, conhecimento e educação, são matéria-prima que 

gerarão o profissional capaz de produzir mais e contribuir para o crescimento 

econômico do país. Desejo tanto do governo quanto da CNI. 

 

[...] tanto os empresários industriais e do ensino como o Poder 
Executivo partem do pressuposto de que a educação superior 
brasileira deve contribuir para a integração do país à economia 
(capitalista) mundial (...) a ideia força do cenário a ser perseguido é 
“Educação e conhecimento para a competitividade.”. (Rodrigues, 
207, p.76) 

 

 Contudo, a massificação do ensino superior gera uma transformação no valor 

atribuído ao diploma e na formação esperada pelos ingressos. As IES privadas 

chegam para atender ao objetivo de possibilitar a todas as classes sociais um bem 

social, econômico e uma formação especializada que geraria uma ascensão social 

da população menos favorecida e um crescimento econômico no país com a 

formação de profissionais qualificados. 

 Entretanto, não é isso que ocorre. Adentram ao ensino superior grupos de 

estudantes cada vez mais heterogêneos, com idades variadas, capital cultural 

mínimo, oriundos de classes menos favorecidas, expectativas diferentes para sua 

formação, necessidades profissionais distintas (alguns inclusive já atuando no 

mercado de trabalho) e principalmente com má formação no ensino fundamental e 

médio, ou seja, na educação básica, como descreve Zabalza (2004). 

 Para esta população que não possui uma tradição escolar, apenas o curso 

superior já lhes basta como facilitador para ascensão social.  
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 Com essa variação de sujeitos e a necessidade de se qualificar cada vez 

mais pessoas no ensino superior, as IES privadas alteram suas grades curriculares 

atendendo às exigências de novos parâmetros curriculares impostos em 1998, 

aumentam os cursos à distância, contratam professores sem qualificação ou com 

pouca experiência, aumentam o número de alunos por sala e transformam os cursos 

superiores em tecnológicos. 

 Sendo assim, o valor simbólico dos diplomas para o mercado de trabalho 

também é distinto. Para cargos bem remunerados contratam-se apenas egressos de 

universidades que construíram uma tradição escolar (em São Paulo, por exemplo, 

USP, PUC, Mackenzie), enquanto as IES privadas formam por semestre um grande 

número de estudantes que nem sempre são absorvidos pelo mercado de trabalho, 

ou devido a sua formação precária ou até mesmo pela quantidade de profissionais 

formados. 

O governo FHC gerou o poder das IES privadas sobre as públicas, quando 

permitiu a mercantilização do ensino e as privatizações que colaboraram com o 

interesse neoliberal instalado. Já o governo Lula, com o PROUNI, trouxe a 

permissão para associar o financiamento das IES privadas com a democratização 

das vagas no ensino superior.  

 

Devemos considerar dois aspectos importantes em relação à política 
de expansão nos governos FHC e Lula: os fundamentos e os 
resultados. Em relação aos primeiros, parecer haver uma 
transformação importante da atuação do Estado/governo em relação 
à educação superior. Se no governo FHC o corte era claramente de 
uma política neo-liberal conservadora (...) no governo Lula a marca 
predominante é o que podemos denominar de política neo-liberal 
popular. (Mancebo, Silva Jr, Oliveira, 2008, p.46) 

 

Neste cenário construído do ensino superior está o curso de Pedagogia, foco 

desta pesquisa; enquadra-se nas questões descritas por constar na LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases/1996) e na elaboração de documentos como os PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) e o RCN (Referencial Curricular Nacional) a exigência do 

curso superior em Pedagogia para lecionar na educação infantil e no ensino 
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fundamental I. Os PCN e o RCN estão presentes no artigo 26 da LDB e têm a 

função de nortear o currículo nacional. 

 

No título VI – Dos Profissionais da Educação, há determinado todo o 
caminho a ser percorrido pelo profissional da educação, sua 
formação e as diretrizes para a organização dos cursos superiores. 
Segundo a LDB, os cargos administrativos na educação serão 
ocupados por aqueles que se especializarem em nível de pós-
graduação, mediante experiência docente comprovada.(Lei nº 
9.394/1996) 

 

 Estas mudanças afetaram a realidade das escolas e do currículo que norteia 

os cursos de formação de professores. Os egressos dos cursos de Pedagogia que 

estão adentrando ao mercado de trabalho, a partir de 2007, fazem parte das 

primeiras turmas formadas sob esta perspectiva de educação.  

 Há um impasse entre o pedagogo que exercerá funções administrativas e 

aquele que está sendo preparado para trabalhar com as séries iniciais. Com 

matérias resumidas que deverão prepará-lo para as duas funções, o sujeito sai 

muitas vezes do curso com a sensação de não estar preparado para assumir 

nenhuma das duas funções: administrativa ou pedagógica. Este conflito, resultado 

desta mercantilização do ensino, remete a formação de professores tarefeiros para a 

educação básica, que não por sua culpa direta, mas pela pouca ou má formação 

que receberam, atuarão na educação básica e acabarão por aumentar as 

desigualdades sociais já existentes na escola, através do ensino de baixa qualidade. 

As IES privadas, sendo hoje o maior meio para formação de professores, acabam 

por proporcionar um curso estruturado a partir da premissa de que todos os setores 

da educação poderão ser trabalhados com um único modelo curricular. 

 Ao concluir o curso de Pedagogia, o egresso é informado do vasto campo de 

atuação profissional, mas como sua formação fora fragmentada e enxuta, acaba por 

nem sempre obter o sucesso que almejava em nenhum campo. Obviamente, a 

situação mais caótica é a geração de professores despreparados que darão 

continuidade ao quadro diferenciado da distribuição do conhecimento aos novos 

estudantes que chegarão; fato que é uma consequência da tradição escolar no 

Brasil, e demonstra a função reprodutora da escola. É o caso mais evidente da 
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educação básica, de qualidade precária, mensurada pelas avaliações do próprio 

governo. 

 O discurso neoliberal presente no país desde a democratização fortalece a 

educação como objeto de compra. Apoia as medidas tomadas pelas IES quanto ao 

modo de contratação dos professores, a busca de apoio financeiro para pesquisa 

junto às indústrias e o preparo do sujeito para o mercado de trabalho. Na maioria 

das IES privadas há uma filosofia de alunos consumidores, professores que vendem 

a formação e empresários da educação que propiciam este comércio a todas as 

pessoas, sem distinção social. 

 Ilusão imaginar que este fato diminui as desigualdades. Apenas aumenta as 

diferenças entre as classes sociais. 

 Tal cenário, segundo Rodrigues (2007), caminha na direção da consolidação 

das transformações das universidades públicas, determinadas pela burguesia 

industrial ao longo dos últimos trinta anos. Por outro lado, incentiva-se a continuação 

da expansão lucrativa da comercialização da educação, que muito possivelmente 

usará capital público para suprir suas necessidades econômicas quando os 

trabalhadores não conseguirem manter-se no ensino superior. Faz parte da política 

das IES privadas o constante arrocho salarial dos docentes e o aumento cada vez 

maior do número de alunos por sala. 

 

A defasagem entre as aspirações produzidas pelo sistema escolar e 
sua oferta concreta de oportunidades é, em uma fase de inflação dos 
diplomas, um fato estrutural que, em diferentes graus – segundo a 
raridade dos respectivos diplomas e segundo sua origem social -, 
afeta todos os membros de uma geração escolar. (Bourdieu, 2008, 
p.135) 

 

 Os resultados dessa formação em massa e com baixa qualidade só serão 

sentidos em médio prazo, quando o mercado de trabalho não absorver estes 

egressos para as funções oferecidas, já que a formação a eles dada no ensino 

superior pelas IES privadas não foi satisfatória.  
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CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

NO BRASIL APÓS A LDB Nº 9.394/96 

 

 A reformulação da Lei de Diretrizes e Bases em 1996 direcionou para o 

ensino superior a responsabilidade de formar os professores que atuarão no ensino 

básico brasileiro. Com isso, foi extinto o curso técnico de Magistério e houve um 

aumento na procura do curso de Pedagogia, já que a lei determinava um prazo de 

dez anos para que todos os professores regularizassem sua situação, buscando a 

formação superior. (LDB nº 9.394/96) 

 A justificativa para este ato fora de que para se atuar na formação básica era 

preciso preparo qualificado e completo, possível de ser adquirido no ensino superior. 

Isto elevaria os níveis de formação dos professores e, diretamente, a formação das 

crianças do ensino básico. 

 Na primeira versão da lei, apresentada em 20/12/1996, no artigo 62, a 

formação de professores seria ministrada em instituições de ensino superior, 

dividindo-se o curso em Normal Superior e Pedagogia. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
(LDB nº 9.394/1996) 

 

 Em 6 de dezembro de 1999, o decreto nº 3.276 alterava o artigo que 

explicava a formação de professores para o ensino básico e a estrutura do curso de 

Pedagogia. 

 

Art. 3o  A organização curricular dos cursos deverá permitir ao 
graduando opções que favoreçam a escolha da etapa da educação 
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básica para a qual se habilitará e a complementação de estudos que 
viabilize sua habilitação para outra etapa da educação básica. 

        § 1o  A formação de professores deve incluir as habilitações 
para a atuação multidisciplinar e em campos específicos do 
conhecimento. 

        § 2o A formação em nível superior de professores para a 
atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, 
preferencialmente, em cursos normais superiores. 

        § 3o  Os cursos normais superiores deverão necessariamente 
contemplar áreas de conteúdo metodológico, adequado à faixa etária 
dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 
fundamental, incluindo metodologias de alfabetização e áreas de 
conteúdo disciplinar, qualquer que tenha sido a formação prévia do 
aluno no ensino médio. 

        § 4o  A formação de professores para a atuação em campos 
específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, 
podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, em 
qualquer etapa da educação básica. (Decreto nº 3.276/1999) 

 

 O Ministério da Educação, em maio de 2000, elaborou uma proposta de 

diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, em cursos de 

nível superior, encaminhada para o Conselho Nacional de Educação. Nela eram 

descritos: a reforma da educação básica no país, as demandas que esta reforma 

implicava na formação de professores, o suporte legal para a formação de 

professores, questões a serem enfrentados na formação inicial, princípios que 

orientavam a reforma da formação dos professores, diretrizes para a formação de 

professores (organização curricular e institucional, bem como os critérios de 

avaliação dos cursos formadores). 

 A proposta que entraria em vigor em 9/05/2000, após análise do Conselho 

Nacional de Educação, descrevia a postura esperada do professor das séries 

iniciais, que deveria se responsabilizar pelo processo de aprendizagem dos alunos 

através de projetos interdisciplinares, respeitando as diferenças entre os discentes, 

utilizando novas metodologias de trabalho, bem como o incentivo ao trabalho em 

equipe. 

 Para que este profissional tivesse condições de executar com êxito esta 

tarefa, os cursos de formação de professores deveriam organizar suas propostas 
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curriculares de modo a atender às novas exigências do mercado, através 

profissionais qualificados para lecionarem nos cursos, reforço bibliográfico e 

tecnológico, bem como aliar a formação dos professores à realidade escolar. 

 O que estava descrito nesta proposta feita pelo MEC propunha aliar a 

formação inicial dos professores, os princípios da LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a realidade das escolas 

brasileiras. 

 Segundo este documento, era necessária uma reforma curricular que 

atendesse aos desafios propostos pela sociedade brasileira, que crescia 

economicamente, através dos avanços tecnológicos, cada vez mais exigidos pelo 

mercado de trabalho.  

 

“Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer 
processos de mudança no interior das instituições formadoras, 
respondendo aos entraves e aos desafios apontados. Para isso, não 
bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão 
profunda dos diferentes aspectos que interferem na formação inicial 
de professores, tais como: a organização institucional, a definição e 
estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades 
da atuação do professor, os processos formativos que envolvem 
aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a 
vinculação entre as escolas de formação inicial e os sistemas de 
ensino.” (MEC, 2000, pág. 12) 

 

 O MEC apontava que a formação inicial dada aos professores em seus 

cursos de formação não condizia com a realidade das escolas e as exigências da 

sociedade. Logo, propunha a mudança nas organizações curriculares das IES que 

ofereciam o curso de Pedagogia. 

 Desta forma, as IES deveriam organizar suas propostas curriculares a fim de 

darem o suporte teórico necessário para o trabalho escolar e disciplinas que 

atentassem às questões práticas de cada área do conhecimento que compõe a 

formação básica da escola brasileira. 

 A IES também deveria se preocupar em oferecer meios para que o estudante 

em formação tivesse acesso a livros, tecnologia e meios culturais para ampliar e 

qualificar sua formação. 
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 Quanto à relação com a prática, o que foi proposto pelo MEC estava 

relacionado à supervisão do estágio obrigatório. Devendo este seguir o número de 

horas estipuladas no documento da LDB/96, fornecendo orientação de um 

profissional qualificado na IES aos estudantes de Pedagogia. 

 Um item que vale destaque na proposta para formação de professores é o 

que destaca importância para a formação profissional do professor, solicitando que 

as demandas do mercado hoje não permitem mais uma visão em que o professor é 

alguém que apenas gosta de criança e nasce com dotes pessoais como paciência e 

sensibilidade. 

 O MEC direcionou às IES que organizassem seus cursos de modo a 

centrarem a organização curricular em competências para o trabalho de professor 

solicitado pelo mercado. 

 As disciplinas oferecidas deveriam atender a questões como: formação 

cultural e profissional, conhecimento sobre o desenvolvimento da crianças, jovens e 

adultos, entendimento e conhecimento sobre a LDB, conhecimento sobre a 

dimensão cultural, social, política e econômica que norteia a educação, conteúdos 

específicos da área educacional e conhecimento das metodologias de ensino. 

 Estas diretrizes propostas nortearam os instrumentos de avaliação e 

validação dos cursos de Pedagogia oferecidos pelas IES no país. 

 Em 7 de agosto de 2000, o decreto nº 3.554 alterava novamente o texto de 

formação de professores, determinando que a formação dos professores para a 

educação infantil e as séries iniciais seria obtida nos cursos denominados Normal 

Superior, mantendo os demais segmentos da educação para o curso de Pedagogia 

e outras habilitações. 

Art. 1o  O § 2o do art. 3o do Decreto no 3.276, de 6 de dezembro de 
1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2o  A formação em nível superior de professores para a atuação 
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em 
cursos normais superiores." (NR) (Decreto nº 3.554 de 7/08/2000) 

 

 O decreto de 15 de maio de 2006 modificou os textos anteriores quando 

colocou como formação inicial para a docência do ensino infantil e das séries 
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iniciais, o curso de Pedagogia, não mais o Normal Superior, sendo  que o curso 

deveria formar não só o sujeito para lecionar nas séries iniciais e educação infantil, 

mas também atuar nas áreas administrativas da escola (coordenação pedagógica e 

direção escolar). 

 A resolução nº 9, de 04 de outubro de 2007, determina que deva haver para 

os estudantes que terminaram o curso até o final de 2007, ainda com a organização 

curricular equivalente ao Normal Superior, o apostilamento (reconhecimento do 

diploma) desde que tenham cursado: estrutura e funcionamento da educação 

Básica, metodologia da educação infantil e práticas de ensino em estágio (300 

horas). 

 Analisando estas mudanças na estrutura do curso de Pedagogia desde 1996, 

quando ocorreu a reformulação da LDB, nota-se certa dificuldade das IES em 

organizar a estrutura curricular do curso e criar uma identidade profissional para os 

estudantes. Com isso, em quinze anos o mercado de trabalho recebeu profissionais 

da área de educação com formação diferente. As IES procuraram atender às 

exigências do MEC quanto às normas estipuladas para o curso de Pedagogia. 

 Esta situação acima descrita, relacionada com a ampliação dos cursos de 

ensino superior discutida no capítulo anterior, pode ser um fator reflexivo a respeito 

das dificuldades enfrentadas pelos egressos do curso de Pedagogia ao adentrarem 

no mercado de trabalho. Estruturas curriculares em constante mudança aliadas à 

baixa formação anterior dos estudantes de classes menos favorecidas que 

chegaram ao ensino superior formam professores com dificuldades de 

aprendizagem. Logo potencializando os problemas educacionais no ensino básico 

onde atuarão. 

 Obviamente que seria leviano generalizar que estes fatores são os 

responsáveis pela má formação dos professores ou pela má qualidade do ensino 

básico no Brasil, mas são itens que colaboram, pois de um modo geral as IES 

privadas tendem a atender às questões econômicas do mercado e adequam seu 

ensino a essas exigências. Isto porque se os professores tiverem falhas em sua 

formação acabarão por transmiti-las a seus alunos. 

 O que se percebe é uma discussão entre os acadêmicos: de um lado há os 

que defendem a democratização do ensino e a possibilidade de as classes menos 
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favorecidas chegarem ao ensino superior, fato que aumenta as chances desses 

indivíduos e modifica a trajetória escolar, principalmente com relação ao grupo social 

de origem. Por outro lado, há a discussão a respeito da falsa sensação 

mercadológica que o diploma oriundo das IES privadas promove. Aqui a 

argumentação contra a democratização do ensino superior se volta para a 

comercialização da educação no Brasil. 

 Analisar estes dois olhares sobre a educação superior no Brasil traz a tona a 

reflexão de que a educação pode não mudar posições sociais e econômicas 

características do capitalismo, mas sim o modo de lidar com diferenças sociais, 

através de uma população mais informada. 

 A formação de professores é um assunto antigo que sempre causou nos 

pesquisadores o interesse para sua análise. Historicamente, Selma Garrido Pimenta 

escreve que (in Pimenta; Ghedin 2002) o magistério no Brasil possui uma 

característica feminina em sua composição. Como a educação, principalmente a 

infantil, era vista como uma tarefa exclusivamente feminina, os cursos normais foram 

estruturados para atender a esta demanda. 

 Em meados dos anos 1960, pesquisadores como Aparecida Joly Gouveia, 

entre outros, discutiam o perfil do magistério no Brasil e daqueles que o procuravam. 

Relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) neste 

período revelavam que com a recessão de empregos, o magistério era a fonte de 

trabalho buscada pelas mulheres, que poderiam colaborar com a renda da família e 

ainda manter suas tarefas domésticas. 

 As pesquisas que se seguiram a respeito de quem procurava primeiro o curso 

técnico de Magistério e posteriormente o curso de Pedagogia tendiam a mostrar que 

a maioria seriam mulheres, pela facilidade de conciliar trabalho e família, pela 

facilidade que a jornada de trabalho propicia. O fato de a taxa de desemprego ser 

baixa, mesmo com salários não muito altos, facilita encontrar trabalho, além de férias 

mais longas (duas vezes ao ano), contrário de outras profissões. (Pimenta; in 

Pimenta e Ghedin, p.29) 

 Importante salientar que estes fatores acima citados não são únicos e muito 

menos generalistas, mas são significativos, encontrados em várias pesquisas 

acadêmicas e no INEP. 
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 Dados retirados do ENEM, ao longo de sua aplicação, demonstram que 10% 

dos alunos buscam o curso de Pedagogia e destes, pelo menos metade estão entre 

os piores alunos do Ensino Médio. 

 Outro suposto motivo para a escolha do curso de Pedagogia pela classe 

menos favorecida seria o entendimento de alguns alunos de que o curso seria mais 

fácil que os demais, sem as disciplinas de exatas, por exemplo.  

 Relatórios do censo escolar do INEP apresentam dados significativos sobre a 

procura pelo curso de Pedagogia que cresceu de 2005 a 2009, estando em 3º lugar 

no ranking das escolhas pelos cursos superiores. Em EAD (ensino à distância), a 

Pedagogia está em primeiro lugar, sendo que a maioria de ingressantes são 

mulheres.  

 O censo escolar divulgado pelo INEP traz a possibilidade de que os fatores 

que justificariam estes dados sobre a procura pelo curso de Pedagogia, 

principalmente pelo público feminino, seriam: a exigência de uma formação superior 

pelo mercado de trabalho hoje, ações do MEC para oportunizar de trabalho para os 

docentes que são divulgadas pela mídia e o aumento das vagas para o ensino 

básico, fato que gera mais oportunidades de trabalho. 

 Silva (2006) escreve que um dos grandes problemas do curso de Pedagogia, 

desde sua criação, é a falta de identidade profissional do Pedagogo. Seria ele, 

segundo seus estudos, um estudioso da Educação ou um formador de educação 

básica? As modificações que o curso de Pedagogia sofreu principalmente após 

a LDB nº 9394/96, descritas neste capítulo, reforçam suas indagações tendo em 

vista as variações sobre a função do Pedagogo e as disciplinas que deve cursar. 

 Como já descrito, os fatores que levam o sujeito a buscar uma formação em 

Pedagogia não estão relacionados à função que exercerá como educador e a 

responsabilidade em formar outros sujeitos, mas sim as vantagens que a profissão 

oferece. Mas como culpá-los se o próprio curso, desde sua concepção, ainda busca 

uma identidade? 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

4.1. Procedimentos 

 A pesquisa foi desenvolvida por meio de questionário composto por perguntas 

semiestruturadas, encaminhadas a um grupo de alunos egressos do curso de 

Pedagogia, formados entre os anos de 2008 a 2010, em uma Instituição de Ensino 

Superior, localizada em uma cidade próxima a São Paulo, que segundo dados 

publicados pelo MEC em seu site, obteve conceito 3 no ENADE (dados fornecidos 

de 2008) para o curso de Pedagogia e na avaliação institucional obteve conceito 2 

(IGC- índice geral de cursos- 2009). A escolha desta IES privada deu-se pelas notas 

de avaliação acima citadas nos instrumentos avaliativos do MEC e pelo valor das 

mensalidades. Este último direciona o público atendido no curso de Pedagogia, 

sujeitos de classes populares. 

 Foram enviados 100 questionários via e-mail e 46 egressas retornaram os 

mesmos preenchidos. Foi possível o envio dos questionários porque as egressas 

foram alunas, na referida IES, da autora desta dissertação. Isto proporcionou acesso 

aos endereços eletrônicos dos sujeitos. Além disso, as egressas concordaram em 

responder ao instrumento, quando, automaticamente, retornavam os questionários 

respondidos para o e-mail. 

 O instrumento de pesquisa foi dividido em quatro blocos com questões 

fechadas e abertas. O primeiro bloco continha questões sobre o perfil 

socioeconômico dos sujeitos entrevistados: sexo, ano de nascimento, filhos, renda 

familiar, objetos de casa, influência do curso de Pedagogia no direcionamento dos 

estudos dos filhos. O segundo bloco continha questões sobre o perfil escolar da 

família (avós e pais) e do estudante egresso, com o objetivo de identificar a trajetória 

escolar deste último. O terceiro bloco foi formado por questões para identificar o 

perfil cultural do sujeito, em sua infância e atualmente, referindo-se aos hábitos de 

idas ao teatro; leituras; cinemas; visitas a museus e outros bens culturais. O quarto 

bloco foi destinado à identificação do perfil profissional em que foram mescladas 

questões abertas e fechadas sobre a ocupação do sujeito, o quanto o curso de 

Pedagogia influenciou na carreira e o grau de satisfação com a formação obtida. 
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 A organização do questionário, bem como as questões nele contidas, foram 

pensadas segundo a teoria de Bourdieu, buscando elementos que pudessem traçar 

um perfil socioeconômico e cultural dos sujeitos.  
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4.2 Apresentação e interpretação dos dados 

 

 O público alvo desta pesquisa foi constituído por 46 mulheres, formadas em 

uma IES privada localizada em uma cidade próxima a São Paulo. Deste grupo: 23 

solteiras, 22 casadas e 01 divorciada (fig.1). A renda familiar informada por elas 

(fig.2) gira em torno de 1 a 3 salários mínimos (R$ 510,00 a R$ 1530,00) para as 

casadas, 4 a 7 salários mínimos (R$ 2040,00 a R$ 3570,00) para as solteiras e 7 a 

10 salários mínimos (R$ 3570,00 a R$ 5100,00) para a divorciada. (Valor do salário 

mínimo na ocasião da pesquisa, em dezembro de 2010, era de R$ 510,00).  

 

Figura 1 
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 É possível identificar que os sujeitos pesquisados possuem uma estrutura de 

consumo com produtos e serviços através da descrição dos itens que existem em 

suas casas (fig. 3). São bens minimamente esperados para os trabalhadores 

brasileiros. O trabalho conseguido a partir do diploma possibilita a aquisição dos 

mesmos. A escolha pelo curso de Pedagogia é a possibilidade de terem uma 

profissão e contribuírem com a renda familiar, aliando ao cuidando de suas famílias, 

já que o magistério possibilita uma jornada menor, como visto no capítulo três. A 

maioria descreve em suas respostas abertas a divisão de tarefas entre casa e vida 

profissional, fato característico para a maioria das mulheres que atua no mercado de 

trabalho e são casadas. Mas aqui há um empecilho para uma possível continuidade 

na formação e no preparo das aulas. Conciliar a vida familiar e a profissional, para a 

maioria das mulheres, é difícil.  
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Entre as casadas, 14 delas têm filhos e 8 não. Há 6 solteiras (incluindo 1 

divorciada) com filhos e as demais não os têm. (fig. 4) 

 

Figura 4 
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comparado com o esperado pelo sistema educacional, pode-se pensar que a nova 

condição escolar (diploma de ensino superior) de alguma forma modificou suas 

expectativas a respeito da aquisição do capital escolar e, de alguma forma, o capital 

cultural que seus filhos herdarão já será diferente do recebido por elas de seus pais.  

 Notam-se ações de interferência dessas egressas na educação de seus 

filhos. Elas falam em preocupação com a formação dos professores de seus filhos e 

da imposição da organização da escola que frequentam. Para elas, é um salto, se 

comparadas aos seus pais que não tiveram escolarização e não interferiram na 

escolarização de cada uma delas. No entanto, seus filhos poderão ter acesso a 

outro capital cultural, bem como um destino social (estudo-trabalho-salário) melhor 

do que suas mães ou ainda, do que seus pais. Os filhos dessas egressas têm suas 

mães como referência. Bourdieu afirma que o interesse de um sujeito pelos estudos 

depende parcialmente do capital cultural herdado da família, no caso do capital 

cultural das mães. 

 

Figura 5 
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 Seus filhos, em sua maioria, estudam em escolas públicas (fig.6) e um dos 

fatores que colocam como importante a ser observado ao acompanharem a 

educação destes é a capacitação dos professores que os formarão.  

 Interessante observar que após terminarem o curso de Pedagogia, as 

egressas começaram a questionar o próprio ambiente de trabalho quando exigem 

uma qualidade na prática pedagógica de suas colegas, já que a maioria ministra 

aulas na rede pública. Talvez aqui possa ser percebido, mesmo inconscientemente, 

o entendimento das deficiências de sua formação e do ensino que é oferecido nas 

séries iniciais. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 
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Entre as casadas (11 egressas de 22), quando questionadas sobre o grau de 

instrução dos seus cônjuges, percebe-se que destes a maioria (13 cônjuges de 22)  

cursou até o ensino médio, fato que torna a trajetória escolar das egressas superior 

à de seus cônjuges (fig. 7). A diferença de formação escolar entre o casal demonstra 

uma modificação no papel da mulher na estrutura da família, em que esta agora 

colabora com a composição da renda financeira.  

 

Figura 7 
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 Bourdieu ilustra este pensamento quando exemplifica em sua obra Os 

herdeiros (2009, p.19) que a possibilidade do filho de um operário chegar ao ensino 

superior e ter sucesso na Universidade é mínima. E que a ascensão social entre as 

classes também não é comum. É o caso dos pais dessas egressas. A escolarização 

dos pais é até o ensino médio. Com essa informação se pode dizer que as egressas 

do curso de Pedagogia têm origem social nas classes populares, com nível de 

capital cultural inferior ao delas hoje, se considerado o grau de escolarização. 

 As políticas públicas que reestruturaram o ensino superior possibilitaram a 

democratização do ensino. Aqui se quer deixar claro o entendimento sobre os 

dados, ou seja, ficaram restritos às vagas e não ao conhecimento. Isto pode ser dito 

pelo fato de as egressas (de origem popular) só poderem cursar instituições de 

ensino superior privado. Essas instituições caracterizam-se por receberem 

estudantes oriundas das escolas públicas brasileiras e não avaliar a formação 

desses ingressantes para adentrarem ao ensino superior. Diferentemente das 

instituições de ensino superior públicas, que avaliam as ingressantes com um 

rigoroso exame vestibular, impossível para essas egressas. 
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Figura 8 

 
 
 
 
 

 Fora constatado que a trajetória escolar dos pais das egressas é incompleta, 

a maioria chegou apenas até o ensino médio (27 pais de um total de 46 e 16 mães 
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e 6 mães de um total de 46. (fig. 8).  
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paternos e 13 casais maternos). (fig. 9) 
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Figura 9 
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Figura 10 

 
  

 

 

Levando em consideração a própria organização de papéis na família, a 

egressa com o diploma superior ocupará uma responsabilidade econômica e cultural 

diferente da que lhe era referenciada, vinda de sua mãe. A maioria das mães só 

completou o ensino médio e desempenha tarefas domésticas, em casa ou como 

fonte de renda. As relações sociais que esta egressa poderá ter serão diferentes das 

vivenciadas no âmbito familiar. O diploma lhe possibilita conhecer pessoas ou 

lugares que mudem seu comportamento e eleve de alguma forma seu capital 

cultural, dando um valor real ao diploma para a egressa. 

 A trajetória escolar das egressas foi constituída em escolas públicas. O 

ensino superior foi buscado pela maioria por exigência da legislação vigente como 

obrigatoriedade para lecionarem na educação básica, conforme relatos nas 

questões abertas. 

 Ao escolherem a instituição em que cursariam Pedagogia, quase que a 

totalidade das entrevistadas diz ter escolhido a mesma por preço e qualidade (fig. 

11). Como se pode notar, a qualidade do curso é o critério menos empregado para a 

escolha do curso. Estar perto de casa e ter preço acessível são critérios mais 

relevantes. 
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Figura 11 

 
Número é maior que 46 porque a resposta permite mais de uma escolha 
 
 
 
  

 Este fator descrito acima traz à tona o déficit cultural e o valor que a educação 

tem na vida das egressas ao adentrarem no ensino superior. Não há preocupação 

com a qualidade do ensino que receberão. Mas também serve como um 

comparativo de como saem desta vivência, já que agora se preocupam com a 

qualidade da formação de seus filhos. 

Outro item que demonstra que a visão sobre o conhecimento modificou-se é a 

continuidade de sua formação.  

 Quando questionadas sobre a continuidade dos estudos, a maioria (28 

egressas) afirmou estar em um curso de pós-graduação em IES privadas. As que 

não prosseguiram seus estudos alegam falta de condições financeiras, mas desejam 

prosseguir por saberem do valor de mais um título para uma possível projeção 

profissional. (figura 12). 
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Figura 12 

 
 
 
 
 
 

 Há uma modificação no capital cultural das egressas. É o capital incorporado 

que, segundo Bourdieu, é o acúmulo que se torna um hábito para o sujeito, que 

necessita determinar modos de construir esse processo, com esforços pessoais. As 

egressas, através da experiência vivida ao adquirir o diploma, modificam e 

incorporam hábitos e conceitos, diferentes dos vividos e adquiridos no seu meio 

social. Mesmo que este aumento não seja significativo se comparado ao acúmulo de 

capital cultural de um sujeito da classe dominante, a oportunidade de estar no meio 

acadêmico modificou o comportamento destas pessoas no que diz respeito à 

maneira como percebem o valor do conhecimento para sua formação pessoal e 

profissional, além de transformar a vida de seus herdeiros, mediante a preocupação 

que demonstram com a qualidade da educação que receberão. 

 A relação com meios culturais também se altera com a possibilidade que o 

ensino superior lhes trouxe, se comparado às oportunidades que tiveram em sua 

formação familiar e escolar (fig. 13, 14 e 15). Nota-se que em sua formação inicial a 

família e a escola não contribuíram para as egressas criarem o hábito de visitas a 

museus, teatros, concertos, cinema ou bibliotecas. 
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Figura 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 
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Figura 15 

 
 
 
 Quando indagadas sobre como se mantêm informadas a respeito de assuntos 
do cotidiano, as respostas apontaram para a grande maioria que utiliza a Internet e a 
televisão, não possuindo o hábito da leitura de jornais (fig.16).  
 

Figura 16 
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explicação para buscar a informação de forma rápida e simplificada, ou seja, internet 

e televisão. 

Todos os elementos até aqui elencados contribuíram para a construção do 

perfil socioeconômico e cultural das egressas do curso de Pedagogia entrevistadas. 

Todavia a questão norteadora desta pesquisa era verificar se a origem 

socioeconômica e cultural das mesmas e a IES privada que escolheram para buscar 

sua formação as levaram a traçar quais caminhos e o quanto o diploma adquirido 

auxiliou na construção de sua prática profissional. Através de questões abertas 

buscou-se a averiguação da questão chave do trabalho. 

 A primeira questão era sobre a atual ocupação profissional e a renda 

aproximada. A maioria das egressas está trabalhando como professora (38 

egressas) da rede pública de ensino, nas salas de ensino fundamental I e recebe por 

volta de R$1200,00. Apenas oito estão fora do mercado de educação, sendo duas 

com o próprio empreendimento e seis atuam em órgãos públicos. Estas não 

informaram o valor do salário. Três assumiram cargo de chefia como coordenadoras 

na área de Educação, o salário gira em torno de R$ 2000,00. 

 Para as que atuavam na área de educação foi-lhes questionado se se 

sentiam seguras ao exercerem a profissão e se os conteúdos haviam sido úteis. A 

maioria respondeu que sim para ambas as questões, mas na justificativa, 

demonstram que a prática lhes dá mais segurança que a teoria vista. Os conteúdos 

são úteis para saberem lidar com as pessoas (fig. 17), já que muitas trabalham em 

ambientes que envolvem relações pessoais que não necessariamente a escola. 

 
Figura 17 
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Para as que não atuam na área de educação (4 sujeitos) foi indagado o valor 

do diploma e a função dos conteúdos para a nova área profissional. Todas disseram 

que os conteúdos foram úteis para saberem lidar com pessoas. E apenas uma (das 

quatro) disse que o diploma é necessário na nova função por se tratar de um ofício 

em uma repartição pública que exige apenas o diploma superior, não importando o 

curso (fig. 18 e 19). 

 
 
 
Figura 18 
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Figura 19 
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 Quanto a indicar o curso de Pedagogia a outras pessoas, a resposta unânime 

foi positiva, porém com a ressalva de que para ingressar no curso de Pedagogia é 

necessário gostar de criança. Esta resposta vem de encontro com o que foi discutido 

no capítulo III, a falta de identidade do curso de Pedagogia conduz à falsa imagem 

de que ser professor é uma escolha para pessoas que tenham carinho para com 

criança somente, não levando em consideração a formação necessária para lidar 

com a educação escolar. 

 Fica claro nestas últimas respostas que é preciso que o curso de Pedagogia 

dê aos seus formandos uma nova visão a respeito da função do pedagogo. Mas 

para isso é necessário que a visão assistencialista e maternal presente nas séries 

iniciais seja abolida, para dar lugar à formação profissional e à responsabilidade na 

formação dos sujeitos. 

 Se todas estão empregadas e satisfeitas com a formação que receberam, a 

resposta à questão desta pesquisa é que o destino social das egressas do curso de 

Pedagogia é positivo e satisfatório. Entretanto, novamente o impasse descrito no 

capítulo III vem à tona: o valor real do diploma versus o valor simbólico do diploma. 

Analisar as políticas públicas que norteiam o ensino superior hoje no Brasil remete 

ao pensamento de continuidade da exploração das classes populares, haja vista que 

o mercado de trabalho faz distinção entre universidades e, principalmente, porque 

esta população analisada tem uma formação inicial precária, não conseguindo 

enfrentar o vestibular das instituições públicas e não podendo acompanhar o ritmo 

do ensino superior. Estas dificuldades são refletidas na nota de avaliação desses 

estudantes quando realizados os exames de cursos organizados pelo MEC/INEP, o 

ENADE, por exemplo.  

Mas estabelecer a mesma análise do ponto de vista da mudança de 

perspectivas das egressas após o curso torna a ida ao ensino superior um ganho 

pessoal e social para as classes populares. É importante ressaltar que as egressas, 

ao obterem uma formação superior, muitas vezes a partir das iniciativas do governo 

através do PROUNI, FIES, por exemplo,  puderam ter contato com uma realidade 

que até então não lhes era permitida. 

 Do ponto de vista das oportunidades propostas pelos projetos de 

democratização do ensino superior, nota-se um fator importante que, mesmo lento 
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ou não tão eficaz, modifica a realidade social das classes populares por, de certa 

forma, propor o contato com algum tipo de conhecimento. 

 Porém, a contradição entre o valor simbólico dado ao diploma pelas egressas 

e o valor real dado pelo mercado de trabalho está, como afirma Bourdieu, no fato de 

que quanto maior o crescimento das taxas de escolarização nas classes populares, 

mais exigências serão feitas pelo mercado como forma de seleção de pessoal 

qualificado para ocupar as vagas oferecidas (pós-graduação, cursos de línguas, 

domínio das mídias). O diploma acaba por não promover a ascensão social e 

econômica desejada pelas classes menos favorecidas pelo fato natural do mercado 

de trabalho exigir cada vez mais um profissional qualificado para alimentar a 

economia e a produção capitalista. 

  As egressas, através da experiência vivida ao adquirir o diploma, modificam e 

incorporam hábitos e conceitos, diferentes dos vividos e adquiridos no seu meio 

social. Mas a formação pouco alterou a ampliação de conhecimentos profissionais, 

já que as próprias alunas reforçam a ideia de que para atuar na educação básica 

basta gostar de lidar com crianças e manter boas relações, o que parecem razões 

do senso comum. 

 Apesar dos ganhos pessoais, que são significativos e devem ser levados em 

consideração, a análise dos dados coletados remete à realidade social. O diploma 

superior adquirido por sujeitos com uma trajetória socioeconômica e cultural 

defasada não garante a mudança esperada pelos sujeitos. O real conhecimento não 

é adquirido por falta de subsídios básicos. Em função da trajetória escolar 

acidentada, há dificuldades em leitura, escrita, interpretação, e o resultado são 

profissionais que recebem seus diplomas, mas não alcançam a mobilidade social e 

econômica. Pode-se afirmar isso em função da origem social dos sujeitos 

pesquisados e já descritos anteriormente. 

 É fato de que as políticas públicas de incentivo à formação superior 

atenderam ao quesito quantidade de sujeitos diplomados. Mas este mesmo 

mercado, como coloca Rodrigues (2007), na figura da CNI em conformidade com o 

MEC, percebe a necessidade de modificar os rumos que o ensino superior tomou, 

através das avaliações das IES privadas. Em contrapartida, as IES privadas 

justificam suas ações pedagógicas afirmando que cumprem um papel social e de 

inclusão das classes populares. 
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 Há de se admitir que nesta disputa quem perde são os sujeitos que estão 

recebendo uma educação falha, não por sua culpa e muitas vezes não por falta de 

docentes qualificados, mas por deficiência na formação de base. É o que as políticas 

públicas educacionais, em geral, e a própria legislação sobre o ensino superior 

permitem. É urgente que seja revista a formação básica, ensino fundamental e 

médio para todos da escola pública, possibilitando a entrada desses sujeitos em IES 

públicas. 

 

A contradição específica do modo de reprodução, com componente 
escolar, reside na oposição entre os interesses da classe que a 
Escola serve estatisticamente e os interesses dos membros da 
classe que ela sacrifica, ou seja, aqueles que são designados como 
“fracassados” e estão ameaçados de desclassificação por não 
possuírem os diplomas formalmente exigidos dos membros que 
usufruem de plenos direitos; sem esquecer os detentores de 
diplomas que, “normalmente” – ou seja, em um estado anterior da 
relação entre diplomas e os cargos -, dão direito a uma profissão 
burguesa a quem, não sendo oriundo da classe, está desprovido do 
capital social necessário para obter o pleno rendimento de seus 
diplomas. (Bourdieu, 2008, p.142) 

 

 

 No caso específico do curso de Pedagogia, o que mais preocupa é que estas 

egressas, com falhas em sua formação inicial, agora são professoras e repetirão a 

educação que receberam.  

 Refletindo sobre os dados colhidos no INEP descritos no capítulo III sobre o 

crescimento da procura do curso de Pedagogia pelas classes populares e, 

principalmente, o crescimento dos cursos à distância em Pedagogia, o quadro só 

tende a aumentar as desigualdades culturais e sociais presentes no país. 

 Isto demonstra que a massificação do ensino na formação superior não está 

preparando profissionais qualificados, como desejam os propósitos das políticas 

públicas. Dificilmente estas egressas conseguirão atuar em escolas mais elitizadas, 

uma vez que têm a visão de que para exercerem a profissão de professoras com 

qualidade basta apenas manter uma boa relação entre professores e alunos. 
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Visto isso, a fatia do mercado de trabalho que as absorve é o setor público. Este 

fato somente fará com que as desigualdades sociais sejam alimentadas mais ainda 

e que a distribuição e apropriação do conhecimento escolar fiquem cada vez mais 

distantes das classes populares. O currículo escolar não é estranho apenas para os 

alunos, mas também para a maioria dos professores aqui pesquisados. 
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CAPÍTULO V 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 O presente estudo teve como principal preocupação analisar o quanto os 

conceitos de Pierre Boudieu sobre capital cultural, capital econômico e capital social, 

e a expansão do ensino superior no Brasil, com o crescimento das IES privadas, 

poderiam explicar o destino social de egressos do curso de Pedagogia, formados 

por instituições que recebiam notas baixas do MEC em seus instrumentos de 

avaliação. 

 As metas traçadas por este projeto pretendiam caracterizar a origem 

socioeconômica e cultural destes egressos, bem como identificar onde trabalhavam 

e analisar a relação entre atuação profissional, formação recebida e o prestígio da 

IES, via salário.  

 A hipótese que buscou atender aos objetivos da pesquisa baseava-se nas 

leituras feitas sobre as ideias de Bourdieu e o caminho percorrido pelo ensino 

superior no país, como agente facilitador da entrada de alunos com baixo capital 

cultural, econômico e social neste segmento educacional, que permitia visualizar 

uma formação profissional de baixa qualidade, o que impediria a ascensão social por 

parte deste público de estudantes. Além da formação dos professores egressos dos 

cursos de Pedagogia das IES privadas com baixa classificação nos instrumentos 

avaliativos do MEC ser incompleta, devido à grade curricular montada de forma a 

acelerar a formação profissional do sujeito gerar, também, um profissional inseguro 

e mal preparado. 

 Os objetivos da pesquisa foram alcançados por ter sido caracterizado o 

capital cultural, econômico e social das egressas, o que possibilitou a percepção do 

valor real e simbólico do diploma superior para esse grupo de egressas.  

 A discussão teórica, aliada aos resultados obtidos na pesquisa quanto à 

mudança econômica que o diploma possibilitou às egressas, confirmou a hipótese 

do trabalho, que desenhava o ensino das IES privadas como de baixa qualidade. 

 Os dados obtidos e analisados à luz dos conceitos teóricos, principalmente de 

Pierre Bourdieu, apontaram para a confirmação de que a herança cultural do sujeito, 
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bem como as diferenças de classes sociais presentes na sociedade capitalista, 

influenciam no destino social do sujeito. 

 Durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, foram 

promovidas ações afirmativas para o ingresso das classes populares no ensino 

superior, com expansão dos programas como PROUNI e o sistema de cotas. Com 

isso, chega ao ensino superior um grupo não esperado, sem tradição escolar e 

defasado na faixa etária. 

 Claro que estes meios de ingresso são relevantes para as classes populares, 

não resta dúvida,  é melhor ter acesso a algum conhecimento do que ficar 

marginalizado, sem o direito nem mesmo ao mínimo. Além do que, como observado 

na análise da pesquisa, a visão sobre a importância da trajetória escolar e os 

conhecimentos pode alterar o comportamento das próximas gerações, cujos pais 

terão o ensino superior. 

Apesar da democratização do ensino superior no Brasil ter dado a 

oportunidade da classe popular obter um diploma, a falta de qualidade no ensino 

superior privado e as dificuldades enfrentadas por estes sujeitos somente confirmam 

a massificação do ensino. Entretanto, paradoxalmente, as informações fornecidas 

pelas egressas do curso de Pedagogia que foram entrevistadas ilustram o quanto o 

curso superior lhes trouxe ganhos acerca de mudança de olhar a respeito da 

importância do conhecimento. Passam, hoje,  a buscar aprimoramento através de 

pós-graduação em nível lato sensu e com a preocupação com a formação de seus 

filhos.  

 O curso de Pedagogia e a aquisição de um diploma superior para as egressas 

tem um valor simbólico diferente do atribuído pela sociedade dominante. Para elas 

ocorreu uma ascensão entre os seus (cônjuge, pais), por terem completado sua 

trajetória escolar, enquanto os demais chegaram até o fundamental, no caso dos 

pais e avós; e no ensino médio, no que se refere aos cônjuges. 

 A possibilidade de terem uma profissão que podem aliar com as tarefas 

domésticas, bem como a possibilidade de um ganho salarial maior do que 

conseguiam sem o diploma e a empregabilidade facilitada pela necessidade de 

professores hoje é um atrativo e uma grande vantagem que o curso traz consigo. 
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 O curso de Pedagogia nas IES privadas atrai hoje um público, principalmente 

feminino, que vê a possibilidade de ganho financeiro, mesmo que pequeno. Os 

alunos, em sua maioria, trazem muitas dificuldades de aprendizagem, não têm o 

hábito de leitura, não escrevem corretamente, muitos terminaram os estudos em 

supletivos. 

 Ao finalizar este trabalho, como professora do curso de Pedagogia, deparo 

com a confirmação dos dados coletados neste trabalho e a realidade que vivencio 

em sala de aula. Os alunos que hoje estão cursando Pedagogia não estão 

preparados para formar as novas gerações. Não por culpa desses alunos, mas pela 

defasagem cultural oriunda de sua formação inicial. 

O sonho do diploma de ensino superior, porém, transforma-se em um 

paradoxo quando esses alunos percebem as dificuldades encontradas, como a falta 

de material, como livros específicos da área, que são caros para que sejam 

adquiridos e não constam nas bibliotecas das IES privadas, as quais não investem 

na compra dos mesmos (critério de avaliação do MEC que diminui a nota da IES); 

problemas com o transporte público, a locomoção torna-se cara e toma muito tempo 

e, principalmente, déficit cultural devido a sua herança familiar, sua formação de 

base apresenta muita defasagem com relação ao que lhes é exigido ao longo do 

curso. 

 Observa-se um ciclo que precisa ser quebrado: professores com má formação 

ensinam crianças e jovens que também terão um déficit de conhecimentos e que 

chegarão ao ensino superior e ao mercado de trabalho com as mesmas condições 

sofridas de seus professores. 

 Refletindo sobre as questões teóricas propostas por Bourdieu, no caso 

brasileiro, não se trata apenas de mensurar a mudança de capital econômico e 

cultural restrito principalmente ao adquirido no âmbito escolar e social a partir da 

aquisição do diploma superior. Trata-se de repensar a organização escolar do Brasil, 

de gerar políticas públicas capazes de melhorar a formação dos professores e 

diminuir as desigualdades entre as classes sociais. 

 Se a discussão a respeito do valor do diploma for apenas voltada para os 

ganhos individuais do sujeito ou da oportunidade de a classe popular chegar ao 

ensino superior, corre-se o risco de aceitar o mínimo que se oferece de educação às 
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classes populares. A educação no país continuará sofrida e a mão-de-obra que 

chega ao mercado de trabalho, desqualificada. 

 É hora de investir em qualidade do ensino e não somente em quantidade de 

vagas. 

 O destino social das egressas entrevistadas revela sim uma transformação 

pessoal, mas principalmente uma reprodução histórica da educação brasileira. Ao 

longo dos últimos anos, a educação no país passou por várias reformas, que 

alteraram o perfil de quem frequenta os bancos escolares e a qualidade do ensino 

oferecido.  

 Desde a implantação do Capitalismo, a escola teve como função formar mão-

de-obra especializada. O acesso ao conhecimento só foi permitido às classes 

populares quando necessário para o desenvolvimento econômico, isto é, nos 

momentos de melhorar a formação da mão-de-obra. 

 Cunha (1991) descreve em suas pesquisas que com a evasão do campo e 

aumento da população urbana, na década de 60, como efeito do início da 

industrialização, fez-se necessário oportunizar o ensino para as classes populares 

como forma de especializar esta mão-de-obra que chegava. Grande parte da 

população era analfabeta. 

 Hoje, populares continuam desprezados e seus direitos subtraídos, mesmo 

quando a ideia apresentada é garantir a oportunidade de estudo a todos, pois 

mesmo que tenham acesso ao conhecimento através de instituições públicas, no 

caso do ensino básico ou privado, no caso do ensino superior, a qualidade e o 

choque cultural os impedem de realmente ampliarem sua bagagem cultural ou 

mesmo qualificarem-se para galgar uma posição profissional que lhes ofereça 

benefícios econômicos. 

 É nítido que a democratização do ensino em nosso país, seja na década de 

60 com o ensino fundamental ou hoje com o ensino superior, apenas retrata e 

reforça a diferenciação de classes característica do Capitalismo. 

 Para se chegar a uma efetiva reforma do sistema de ensino no país, apenas 

medidas radicais como a melhoria da estrutura oferecida, melhores salários aos 

docentes e formação de qualidade como requisito para ingresso ao magistério 
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poderiam diminuir as diferenças no que é ensinado nas salas de aula, e assim 

formar sujeitos qualificados, com diplomas que tivessem um real valor no mercado. 

 Politicamente, mudar a educação brasileira é importante para a “boa imagem” 

dos governantes. Se o desejo for o crescimento econômico do país, isso deverá se 

tornar uma meta. 
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Os questionários foram enviados via e-mail para as egressas do curso de 

Pedagogia. No corpo do e-mail estava descrito o objetivo do trabalho e o pedido 

para a participação na pesquisa. 

 Caso a egressa concordasse em participar da pesquisa, era pedido que 

respondesse o questionário e o enviasse anexado em resposta ao e-mail de 

solicitação. 
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 Prezada Senhora, 

    

 Eu, Tatiana de Jesus Pita, mestranda do programa EHPS (Educação: História, 

Política e Sociedade), da Pontifícia Universidade Católica, estou realizado uma 

pesquisa com alunos concluintes do curso de Pedagogia, buscando estudar o seu 

destino profissional. Vale lembrar que todas as informações fornecidas serão 

consideradas estritamente confidenciais, e os dados reservados para uso exclusivo da 

pesquisa. Caso seja de seu interesse, os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição após a conclusão do trabalho. Em momento algum serão mencionados 

nomes de pessoas e/ou instituições. 

Conto com sua indispensável colaboração e agradeço antecipadamente. 
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Perfil socioeconômico 

1. Sexo                          

(   ) feminino     (  ) masculino 
 

2. Ano de nascimento: ________ 
 

3. Estado Civil: 

(   ) solteiro     (   ) casado     (   ) divorciado     (   ) viúvo     (   ) outros 
 

4. Se casado, qual o nível escolar do cônjuge? 
_________________________________________ 

 

5. Filhos?  

(   ) sim     Quantos? _______     Idade? 

(   ) não 
 

6. Se tiver filhos, estudam: 

(   ) escola pública     (   ) escola particular     (   ) não estudam 
 

7. O fato de ter curso superior facilita na escolha da escola de seu(s) filho(s) e 
na orientação de estudo?  

(   ) sim     Como? 
_____________________________________________________________ 

(   ) não     Por quê? 
____________________________________________________________ 
 

8. Renda familiar (considerando o salário mínimo): 

(   ) mais de 10     (  ) 7 a 10     (   ) 4 a 7     (   ) 1 a 3 
 

9. Na casa em que reside há (coloque a quantidade): 

(   ) televisão     (   ) carro     (   ) rádio     (   ) dvd     (   ) tv por assinatura      

(   ) computador com internet     (   ) empregada doméstica     (   ) máquina de 
lavar roupa 

(   ) título de clube 
 
  



79 

 

 
 

Perfil escolar da família/entrevistado 
10. Nível de instrução do pai: 

________________________________________________________ 

 

11. Tipo de escola em que ele fez o Ensino Fundamental: 

(   ) pública     (   ) particular 
 

12. Tipo de escola em que ele fez o Ensino Médio: 

(    ) pública   (   ) particular 
 

13. Tipo de instituição em que fez o ensino superior: 

(   ) pública     (   ) particular     (   ) não fez 
 

14. Seu pai é: 

(   ) assalariado     (   ) autônomo     Ocupação 
________________________________________ 
 

15. Nível de instrução da mãe: 
_______________________________________________________ 

 

16. Tipo de escola em que ela fez o Ensino Fundamental: 

(   ) pública     (   ) particular 
 

17. Tipo de escola em que ela fez o Ensino Médio: 

(   ) pública     (   ) particular 
 

18. Tipo de instituição em que ela fez o ensino superior: 

(   ) pública     (   ) particular     (   ) não fez 
 

19. Sua mãe é:  

(   ) assalariada     (   ) do lar     (   ) autônoma     Ocupação 
______________________________ 
 

20. Qual o nível de instrução dos avós paternos: 
_____________________________________________ 

 

21. Qual o nível de instrução dos avós maternos: 
__________________________________________ 

 

22. Tipo de escola em que você fez o Ensino Fundamental: 

(   ) pública     (   ) particular 
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23. Tipo de escola em que você fez o Ensino Médio: 

(   ) pública     (   ) particular 
 

24. Qual a IES em que você fez sua graduação e qual seu ano de formação? 

__________________________________________________________________
___________ 
 

25. Qual o motivo da escolha dessa IES? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 

26. Após a graduação, você continuou sua formação: 

( ) sim                          Onde? 
______________________________________________________________ 
(   ) não 
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Perfil cultural 
27. Quando você era criança e adolescente, frequentava os lugares abaixo: (F) 

frequentemente ( R ) raramente (AV) às vezes (N) nunca 

Teatros  (   ) com a família (   ) com a escola 
Museus  (   ) com a família (   ) com a escola 
Biblioteca  (   ) com a família (   ) com a escola 
Cinema  (   ) com a família (   ) com a escola 
Concertos/Shows (   ) com a família (   ) com a escola 
 
 

28. Hoje, você costuma frequentar teatros: 

(  ) sempre     (  ) às vezes     (  ) raramente     (  ) nunca 
 
 
 

29. Hoje, você vai ao cinema: 

(  ) sempre     (  ) às vezes     (  ) raramente     (  ) nunca 
 
 
 

30. Hoje, você vai a concertos/shows: 

(  ) sempre     (  ) às vezes     (  ) raramente     (  ) nunca 
 
 
 

31. Hoje, você vai a museus: 

(  ) sempre     (  ) às vezes     (  ) raramente     (  ) nunca 
 
 
 

32. Você lê livros: 

(  ) sempre     (  ) às vezes     (  ) raramente     (  ) nunca 
 
 

33. Você se mantém informada(o) por meio de quais mídias? 

(   ) televisão     (   ) jornal impresso     (   ) internet 
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Perfil da profissional 

34. Qual sua atuação profissional hoje, renda aproximada e motivo dessa 
ocupação? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Caso você esteja ocupando um cargo na área de educação 
35. Sente-se satisfeita(o) com a formação que recebeu na graduação? 

(   ) sim     (   ) não 
 

36. Os conteúdos trabalhados no curso de Pedagogia são úteis em seu trabalho? 

(   ) sim     (   ) não 
 

37. Você se sente segura(o) ao exercer sua profissão? Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

Caso você esteja ocupando um cargo em outra área que não seja de educação 
38. A formação que recebeu no curso de Pedagogia te auxilia nessa ocupação? 

(   ) sim     Por quê? 
_____________________________________________________________ 
(   ) não     Por quê? 
_____________________________________________________________ 
 

39. O diploma superior te auxiliou a conseguir essa ocupação? 

(   ) sim     Por quê? 
_____________________________________________________________ 
(   ) não     Por quê? 
_____________________________________________________________ 
 

40. Você se sente segura(o) ao exercer sua profissão? Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 
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Caso não esteja trabalhando 

41. Está fora do mercado de trabalho: 

(   ) por opção 
(   ) por falta de oportunidade 
(   ) por descontentamento com a Educação 
(   ) por querer mudar de área 
 

42. Você se sente satisfeita(o) com a formação que recebeu na IES em que se 
formou? Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

43. Se pudesse voltar ao início de sua graduação, continuaria optando por 
Pedagogia? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

44. Você indicaria o curso de Pedagogia para outra pessoa? Por quê? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

 


