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Resumo 
 

Objetiva-se neste trabalho analisar as interferências sociais na trajetória educacional, 
verificar como a formação do sujeito intervém nas suas escolhas profissionais futuras, 
dialogando com indivíduos da mesma faixa etária, de áreas profissionais distintas: 
educação e indústria. Os aportes teórico-metodológicos foram: Bourdieu (1998); Hall 
(2006); Magalhães e Stoer (2005) e Silva (2003, 2004). Verifica-se que a opção dos 
sujeitos pesquisados apesar de diferentes nem sempre está ligada a vocação do sujeito e 
sim da necessidade de inserção no mercado de trabalho, cuja razão repousa 
especialmente na reprodução cultural que tem como forte aliado as políticas educativas 
brasileiras. 

Palavras-chave: Educação. Sociedade. Trabalho. Identidades. 

Resumen 
 

Se busca investigar las interferencias sociales en la trayectoria educacional, verificando 
cómo la formación escolar del sujeto interviene a la hora de elegir una profesión futura. 
Se utilizó como corpus de la investigación, diálogos con sujetos de la misma edad, de 
dos áreas profesionales distintas: educación e industria. El aporte teórico-metodológico 
utilizado se estableció a partir de Bourdieu (1998), Hall (2006); Magalhães y Stoer 
(2005) y Silva (2003, 2004). Se observó que la elección de los sujetos investigados ni 
siempre está asociada a la vocación, sino a la necesidad de lograr un puesto laboral, tal 
actitud evidencia una identificación con la reproducción cultural basada en las políticas 
de educación brasileñas. 
Palabras-claves: Educación. Sociedad. Trabajo. Identidades. 
 
 
1. Iniciando o diálogo 

 
Este artigo é fruto de pesquisa na área da educação e formação profissional, tendo 

como problema norteador a trajetória educacional dos sujeitos na perspectiva da 

inserção no mercado de trabalho hodierno.  
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Optamos por estratégia metodológica a entrevista, realizada com 10 sujeitos 

inseridos no mercado de trabalho, sendo, 50% pertencente à indústria, todos do sexo 

masculino e 50% ligado ao magistério, um homem e quatro mulheres; com idade de 21 

a 30 anos, residentes nas cidades de Camaçari, Feira de Santana e Euclides da Cunha, 

municípios baianos. Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa possuem ensino médio 

completo (formação geral3) realizado em escolas da rede pública, sendo 60% a cursar o 

nível superior, 10% superior completo (realizado em instituição privada), em 

Engenharia Mecatrônica e os demais não tiveram acesso a este nível de ensino. 

Além disso, vale destacar que dos seis sujeitos que estão a realizar curso superior, 

cinco são alunos de Licenciatura em Letras Vernáculas e um do Bacharelado em 

Ciências Contábeis, todos em instituição pública de ensino superior, alunos da UNEB4 

(Universidade do Estado da Bahia), de diversos campus. 

Outro dado importante diz respeito ao tempo de serviço no magistério e na 

indústria. Para o primeiro os sujeitos possuem de 3 a 5 anos de trabalho na educação e 

com relação ao segundo eles têm entre 3 e 10 anos de atuação no setor industrial. 

O questionário foi composto por cinco perguntas abertas e cinco objetivas, dentre 

as quais foram analisadas a trajetória escolar, idade, sexo, tempo de trabalho, atividade 

profissional e aspectos relativos à escolha da ocupação/profissão. 

Elegemos como aportes teóricos os autores, a saber: Bourdieu (1998); Hall (2006); 

Magalhães e Stoer (2005) e Silva (2003, 2004). 

Este trabalho esta estruturado em três partes: na primeira, descrita no item de 

número dois, apresentam-se aportes teóricos abordando as heranças sociais e suas 

interferências na vida dos sujeitos e como estas definem a trajetória escolar dos 

envolvidos. 

Na parte seguinte realizaram-se reflexões pautadas na relação currículo versus 

identidades na perspectiva da construção e desconstrução destas e como tais 

identidades/currículo interferem na inserção do indivíduo no mercado de trabalho, 
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tomando por referência as respostas dos sujeitos da pesquisa, tecidas nos aportes 

teóricos. 

Na sequência centramos a nossa atenção na opção ou determinação, nos 

caminhos e trajetórias dos sujeitos pesquisados, destacando que o acesso ao estudo e 

níveis mais elevados são oportunizados àqueles oriundos de classe sociais mais 

abastadas. 

Nas considerações finais expomos as razões pelas quais os sujeitos nem sempre 

conseguem planejar uma trajetória educacional com vistas a uma profissão especifica, 

mas que esta é definida por inúmeros fatores: sociais, econômicos, políticos, que 

interferem sobremaneira na construção e desconstrução de sua própria identidade. 

 

 

2. Heranças sociais e suas interferências 
  

  Ao tomar como parâmetro a vida em sociedade, a partir da segunda metade do 

século XX, percebe-se uma preocupação com o acesso a determinados níveis de 

instrução, na perspectiva da herança social relacionada ao trabalho, baseada na 

consolidação das classes sociais, através da qual eram garantidos “os lugares 

confortáveis e seguros”, como referem Magalhães e Stoer (2005, p.33). No século XXI, 

nos aspectos relativos à educação observa-se uma ressignificação para um novo 

contexto, pois o mercado de trabalho torna-se flexível, o qual demanda novo paradigma 

educacional capaz de incorporar e adequar o ensino às necessidades de mercado.   

Na educação brasileira a ampliação do acesso ao nível médio e superior descreve 

uma mudança significativa no papel social da educação, definido pela possibilidade de 

promoção social, estando esta, baseada na ascensão profissional. Neste sentido, a 

tradição social, o trabalho e a educação estão interligados no jogo de interferências da 

formação profissional do sujeito.  

Assim, a escola torna-se um dos principais elementos de transmissão e 

influência dos papéis de manutenção de uma herança social, bem como da transgressão 

desta manutenção, posto que a instituição escolar  

atua ideologicamente através de seu currículo, seja de uma forma mais 
direta, através das matérias mais suscetíveis ao transporte da crença 
explicitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes (...) 
seja de uma forma mais indireta através das disciplinas “técnicas” 
(SILVA, 2004, p.31). 
 



Do ponto de vista de Bourdieu (1998, p.232) “herdar é transmitir essas 

disposições imanentes, perpetuar esse conatus
5, a aceitar, tornar-se instrumento dócil 

desse “projeto” de reprodução”. O autor ilustra o fenômeno da herança através de três 

aspectos distintos, a saber: i) o primeiro diz respeito a superação da condição do pai 

pelo filho, identificada como herança bem sucedida; ii) a segunda corresponde a 

manutenção da condição dos pais pelo filho “filho de peixe peixinho é”; iii) e a terceira 

diz respeito a projetos compensatórios no qual os pais projetam nos seus filhos as suas 

próprias expectativas de realização, exigindo dos filhos alcançar seus sonhos 

interrompidos ou mal sucedidos. 

Neste sentido, o sistema de ensino na ótica de Bourdieu é o principal aparelho de 

reprodução social, pois este mantém a ideologia dominante, mesmo quando parece 

essencialmente promotor da ascensão social dos sujeitos envoltos no processo 

educativo. 

 Tomaz Tadeu da Silva (2004) ao referir-se ao ensaio de Louis Althusser afirma 

que “a ideologia é constituída por aquelas crenças que nos levam a aceitar as estruturas 

sociais (capitalistas) existentes como boas e desejáveis” (p.31), o autor menciona ainda 

que a escola é assim o principal mecanismo de produção e disseminação da ideologia 

dominante responsável por garantir o status quo. 

 Ademais, os valores, gostos, costumes, hábitos, modos de comportamento e ação 

descrevem os aspectos culturais valorizados em uma sociedade que através de seu 

capital cultural (artísticos e literários) destaca-se da classe dominada. Neste sentido, a 

escola tem papel fulcral na sua reprodução ao garantir os títulos, certificados e diplomas 

que se constituem enquanto capital cultural institucionalizado, como defendem 

Bourdieu e Passeron (1978). 

 

3 Currículo versus identidades: reflexões  

 

Ao questionar sobre como as pessoas de áreas distintas definem o percurso para 

sua formação profissional, percebe-se que os dez sujeitos pesquisados demonstraram, 

através dos seus currículos e identidades (des) construídas, aspectos multifacetados no 

que tange ao campo educacional e profissional. Neste sentido, pode-se inferir que esses 
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 Conatus para Bourdieu é o projeto utilizado como herança. “Para evitar a lógica da intenção consciente 

evocada pela palavra projeto, falar-se-á de conatus correndo o risco de parecer que este se está cedendo 
ao jargão” (1998, p.232). 



sujeitos estão mais preocupados com a possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho, demonstrando de forma bastante nítida a inquietação com o seu lugar na 

sociedade enquanto ser atuante, sujeito e cidadão, como apontam Magalhães e Stoer 

(2005, p. 123) 

Estas tensões que atravessam os cinco Lugares6 estão na base da 
forma como, contemporaneamente, a exclusão/inclusão social se 
revela. Também enfatizam a dimensão política desses fenômenos e o 
facto de que não há fórmulas universais, ou soluções-receita para 
acção, mas, antes, que todos os indivíduos, todos os cidadãos são 
chamados a agir no sentido de assumirem a sua parte na construção 
dos seus próprios mundos. 

 
Ao pensar nos “lugares” descritos pelos autores em epígrafe, pode-se entender 

que o trabalho constitui fator preponderante na apropriação da cidadania, tendo este, 

também, a forte ligação com as estratégias de classes, ou de identidades. Para Stuart 

Hall (2006, p. 12-13) “a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. E, por isso, não se trata de uma 

característica biológica, mas antes definida historicamente em uma construção e 

desconstrução contínua de identidades que não são unificadas ao redor de um “eu 

coerente”. 

Nesta perspectiva, Silva (2004, p. 16) destaca que “o currículo é uma questão de 

identidade”, ao afirmar que:  

Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos 
apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que 
constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, 
envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa 
identidade, na nossa subjetividade (SILVA, 2004, p. 11). 
 

É importante ressaltar que a construção da identidade do sujeito através do 

currículo não é uma produção independente, mas é tecida no jogo político, social e 

econômico que está no centro da relação educativa no qual “o currículo corporifica os 

nexos entre saber, poder e identidade” Silva (2004, p.10). 

Consoante a asserção de Silva (2004) supracitada, identificamos a partir das 

respostas ao questionamento realizado aos entrevistados desta investigação “Quais as 

expectativas do sujeito direcionadas à profissão?”, que 70% do total fizeram referência 

à necessidade de terminar o ensino médio e ingressar no mercado de trabalho e por isso 
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deram prosseguimento a formação ingressando em cursos técnicos pós-médio7 

(indústria) e para o nível superior (magistério). Outro aspecto que chama atenção nesta 

análise é o fato de que todos os sujeitos supracitados são do sexo masculino, ficando 

desta forma patente que a busca da realização do sonho profissional só é observado, 

nesta pequena amostra, nos sujeitos do sexo feminino. 

Ao questionar sobre “quais os pontos de interferências do seio materno na 

formação do sujeito?” percebemos que as interferências familiares são apresentadas de 

forma sutil, tendo aspecto relevante no nível de escolaridade dos pais, seja como forma 

de superação ou conservação da situação social dos mesmos. Neste sentido, observa-se 

que o hibridismo está presente na formação do sujeito e este é delineado pela força da 

reprodução social que caracteriza a política educativa através de seus sistemas e 

currículo. 

Vale a pena lembrar, como defende Apple citado por Silva (2004) que o 

currículo relaciona-se com as estruturas econômicas e sociais, isto é  

o currículo não é um corpo neutro, inocente e desinteressado de 
conhecimentos (...). O conhecimento corporificado no currículo é um 
conhecimento particular. A seleção que constitui o currículo é o 
resultado de um processo que reflete os interesses particulares das 
classes e grupos dominantes (p.46). 
 

Deste modo, podemos reafirmar como atrás referido, que o indivíduo está em 

constante processo de construção e desconstrução de sua própria identidade e, tomando 

por empréstimos da Geometria o conceito dos fractais, concebemos a formação da 

identidade do individuo enquanto fragmentos que se relacionam, estabelecendo 

conexões nem sempre fáceis de explicitar, pois existem vários aspectos que compõe as 

partes deste todo (escola, religião, família, classe social). 

 

4 Opção ou determinação: caminhos e trajetórias dos sujeitos 

 

Ao partirmos do questionamento realizado com os sujeitos da pesquisa “o que o 

processo educativo proporcionou ao sujeito? Verificamos que os inquiridos, por não 

residirem em grandes centros urbanos, depararam-se com dificuldades relativas à oferta 

de cursos nas mais diversas áreas e que estivessem de acordo com seus anseios pessoais, 
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o que poderíamos chamar de vocação. Estas dificuldades impulsionaram os sujeitos a 

aceitar a condição que lhes era impostas, ou seja seguir a trajetória educativa nos cursos 

que eram oferecidos na localidade da suas residências  - formação para o magistério e 

técnico-profissional -, diante das dificuldades de deslocamento para outras cidades onde 

pudessem realizar os sonhos profissionais.  

Outros aspectos nos caminhos que descrevem a trajetória dos sujeitos pesquisados 

falam das áreas antes trabalhadas, muitas vezes distantes das que acabaram por seguir.  

Este cenário não se restringe ao estado analisado. No Brasil o número de vagas 

oferecidas nas capitais é praticamente igual às oferecidas no interior. Isso revela que um 

país de dimensões continentais como o Brasil reserva aos grandes centros urbanos, 

maior número de vagas para os cursos de maior nível de escolaridade. Uma prova disto 

são os dados aferidos no Censo do Ensino Superior realizado pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), para o ano de 

referência 2008, que apontou os seguintes dados: de um total de 5.080.056 matrículas 

realizadas em instituições de ensino superior, 2.318.204 matrículas foram realizadas nas 

capitais dos estados brasileiros e 2.761.852 em instituições do interior. Vale salientar 

que 3.806.091 matrículas foram efetivadas em instituições da rede privada contra 

1.273.965 na rede pública.  

Estes dados revelam que as dificuldades enfrentadas pelos alunos pertencentes a 

classes sociais menos favorecidas são reduzidas significativamente apesar das últimas 

políticas de incentivos federais através de bolsas de estudos (PROUNI, FIES)8 e do 

ensino nas modalidades semipresencial e a distancia.  

É importante ressaltar que os recursos públicos destinados à educação no Brasil são 

considerados compatíveis com os de países desenvolvidos, entretanto sabemos que a 

qualidade da educação brasileira não pode ser comparada a educação da Espanha, Itália 

e Japão. Segundo Schwartzman (2005, p.36) “esta discrepância tem mais a ver com a 

má distribuição dos recursos do que com uma carência efetiva”.  
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 PROUNI - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas 
de educação superior. http://prouniportal.mec.gov.br/ 
FIES - O Programa de Financiamento Estudantil é destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no 
Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 
regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação 
positiva nos processos conduzidos pelo MEC. http://www3.caixa.gov.br/fies/FIES_FinancEstudantil.asp 
 
 



Esta abordagem nos conduz a realizar algumas reflexões no âmbito das políticas 

educacionais que por um lado apresentam dados de crescimento significativos no que 

tange a expansão do acesso aos diferentes níveis da educação e, por outro perpetram as 

desigualdades sociais que nomeamos por diálogos impertinentes. 

Por diálogo, também, entendemos a existência de uma interlocução entre agentes 

sociais que se pautam nos seus contextos familiares, históricos, culturais e ideológicos. 

E acreditamos que a impertinência diz respeito às contradições verificadas entre as 

políticas públicas para educação no Brasil e as falas dos entrevistados, visto que estas 

foram expressões individuais, mas que revelam traços singulares de uma trajetória 

social, cultural e política. 

Deste modo, a educação para o trabalho, apesar de prevista na lei nº 9.394/96 como 

um direito do cidadão e um dever do Estado, não se configura como tal. 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao pensar sobre educação para o trabalho em uma perspectiva de diálogos 

impertinentes buscamos conduzir a pesquisa de forma a auscultar a trajetória escolar e 

profissional descritas por sujeitos de universos distintos, a fim de perceber os fatores 

que se interpõem nas suas escolhas, o papel das heranças sociais e suas interferências na 

vida dos indivíduos; de que modo a organização do currículo constrói e/ou desconstrói 

as identidades dos sujeitos para assegurar as suas opções profissionais, ou se estas 

acabam por ser determinadas. 

A investigação nos possibilitou observar que os sujeitos nem sempre conseguem 

planejar uma trajetória educacional com vistas a uma profissão especifica, mas que esta 

é definida por inúmeros fatores: sociais, econômicos, políticos, que intervêm 

sobremaneira na construção e desconstrução de sua própria identidade. 

Fica evidente, também, o papel decisivo das políticas educativas, responsáveis pela 

ampliação do número de vagas, especialmente nas universidades privadas em 

detrimento das instituições públicas, visto que as primeiras têm registrado expansão 

considerável tanto nos aspectos quantitativos, quanto geográficos que contam 

inequivocamente com a proteção destas mesmas políticas públicas. 



Por fim, acreditamos que estes diálogos, ora impertinentes, proporcionem 

discussões efetivas em prol da superação do determinismo imposto pelo sistema na 

manutenção do status quo. Cabe ao leitor ou leitora desse trabalho refletir conosco 

acerca da seguinte questão: de que forma poderemos contribuir para uma ativa mudança 

na situação atual da educação? Quais outros diálogos impertinentes estão subjacentes à 

realidade da educação brasileira?  
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