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TRAJETOS FORMATIVOS E ENSINO SUPERIOR: O PERFIL SOCIOEDUCACIONAL DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA UFP
DANILLO VITAL DA SILVA GOUVEIA
EIXO: 6. ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Resumo: Este estudo teve o objetivo de compreender a ascensão educacional a partir dos trajetos formativos dos estudantes do curs
perfil educacional e socioeconômico dos estudantes de pedagogia deste Centro; identificar as instituições e as estratégias que con
formativos percorridos pelos estudantes ingressantes no curso de pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste. Utilizamos dois ins
aspectos socioeconômicos e educacionais e, realizamos entrevistas semiestruturadas. Trabalhamos com a abordagem de pesqui
trabalhada.

Palavras-chave: Trajetos Formativos. Ensino Superior. Ascensão Educacional.
Abstract: This study aimed to understand the educational rise from the formative paths of pedagogy course students of the Ac
socioeconomic profile of this pedagogy Center for students; identify institutions and strategies that contributed to the formative paths
course of pedagogy of the Academic Center of the Wasteland. We use two data collection instruments: the questionnaire - to obtain da
We work with the qualitative research approach that allow the direct contact with the social reality to be imaged.
Keywords: Formative paths. Higher Education. Educational rise.

INTRODUÇÃO
As questões sobre as desigualdades de escolarização foram amplamente discutidas após a Teoria da Reprodução proposta p
sucesso/fracasso escolar assumiram uma vertente, predominantemente culturalista, de modo que o capital cultural da família, supost
melhores colocações e obteriam os melhores resultados escolares.
Desse modo havia uma correlação direta com a posição social dos pais e os resultados escolares dos filhos. No contexto escolar os fi
suposto capital cultural[i] dos pais seria fator determinante para o sucesso escolar de seus filhos, pois os auxiliariam no tratamento
fracasso escolar baseava-se pela falta de capital cultural o que fora interpretado como deficiência sociocultural do estudante (CHARLO
Porém, qual a explicação para os casos que fogem a essa tendência dominante do fracasso escolar? Ou seja, como explicar no conte
Nessas contraditórias situações percebe-se que por si só a teoria reprodutivista não dá conta da complexidade desse fenômeno, mas
sociologia da educação, assumem uma tendência de análise que busca o entendimento de quais os elementos presentes na trajetór
sentido analisa-se o contexto, a relação e o sentido atribuído a escolarização e, particularmente, a escola uma vez que nessa instituiç
por ela. A escola, como instituição social que oferta educação formal é vista como meio de mobilidade social, sobretudo, para os sujeit
Abordaremos a temática de forma interdependente, explicitando os aspectos contextual, relacional e, situacional, estruturantes de um
escola como uma instituição histórica e de referência no contexto social, articulando, quando possível, a outras instituições ou espaços
elementos constitutivos das trajetórias de sujeitos de origem popular rumo à universidade.
Este estudo tem, portanto, o objetivo de compreender a ascensão educacional a partir dos trajetos formativos dos estudantes do curs
perfil educacional e socioeconômico dos estudantes de pedagogia deste Centro; identificar as instituições e as estratégias que con
formativos percorridos pelos estudantes ingressantes no curso de pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste.
Desenvolvemos em nossa metodologia alguns procedimentos metodológicos que nos auxiliaram na obtenção de dados relevantes
dados: o questionário – no sentido de obtermos dados sobre aspectos socioeconômicos e educacionais e, realizamos entrevista
questionário. Trabalhamoss com a abordagem de pesquisa qualitativa por essa nos possibilitar o contato direto com a realidade social
TRAJETOS FORMATIVOS E RESISTÊNCIA DA CLASSE TRABALHADORA
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Os estudos no campo da sociologia da educação durante muito tempo se preocuparam em analisar os casos de sucesso/fracasso e
sobre o prisma do capital cultural, baseados numa analise de caráter culturalista. Nessa perspectiva os estudos remetiam-se a co
estudos do campo da sociologia da educação descolam-se para uma vertente de caráter interacionista pensada a partir das relações d
Durante décadas, a sociologia da educação se ateve ao estudo das regularidades estatísticas. Hoje, no entanto, buscando romper co
resultados escolares, vem se constituindo uma linha de pesquisa cujos estudos se apóiam em dados que evidenciam um conjunto de
sucesso escolar nos meios populares. Esses estudos levam em consideração, sem dúvida, o papel das variáveis clássicas utilizadas p
explicar o fenômeno, o auxilio de outros elementos possibilitadores de trajetórias escolares bem sucedidas, como as estratégias desen

De forma sistemática a interpretação que se faz é que de uma apreensão reprodutivista baseada na relação entre posição de
campo da sociologia da educação se deslocam para uma tendência de análise que evidencia os elementos condicionantes capa
compreender as estratégias de mobilização em relação ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessários para o des
Zago (2000):

Se, conforme as teorias da reprodução, o meio social de origem é tomado de maneira global e as atividades familiares deduzid
reconhecimento explícito da heterogeneidade das camadas populares e uma análise não-determinista da realidade social (ZAGO, 200

Percebe-se que o fenômeno do prolongamento dos estudos em meios populares tem chamado a atenção de pesquisadores, em
compreender quais os elementos presentes na trajetória de formação que possibilitaram o acesso ao ensino superior. Desse mod
elementos constitutivos na trajetória de formação dos sujeitos.
Tais parâmetros podem estar associados à relação família-escola, as estratégias de formação dos sujeitos, o sentido atribuído a es
Conforme ressalta Viana (1998) “uma outra razão para se definir princípios norteadores de análise, é a necessidade de delimitar algun
Os trabalhos dessa linha de pesquisa têm evidenciado a trajetória de escolarização dos jovens com reduzido capital econômico e cult

Parte dessa produção define-se, mais explicitamente, na linha de investigação da relação família-escola e na busca de explicações
meio de origem: uma escolaridade de curta duração. Diferente de uma tradição sociológica fundada unicamente na relação entre a po
situações possíveis de explicar as trajetórias de êxito escolar (ZAGO, 2006, p. 227).

Do ponto de vista epistemológico, os estudos que abordam essa temática buscam desenvolver uma análise profunda de percursos es
relacionando-as a elementos explícitos e implícitos com foco nos aspectos subjetivos e objetivos na formação dos sujeitos. A ideia de
faz com que quem se debruce sobre um objeto de estudo dessa natureza possa ir percebendo as inter-reações dos sujeitos na vári
procedimentos metodológicos que nos possibilitassem aprofundar algumas questões tanto do processo de escolarização quanto do co
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida levando-se em consideração as práticas sociais, as vivências/experiências co
procedimentos da pesquisa qualitativa, pois, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, d
Os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos no contexto de uma Universidade Pública Federal na qual foram escolhidos os
suas conexões, inter-relações tornou-se necessário o desenvolvimento do trabalho de campo como nos aponta Minayo:

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabe
conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social. (MINAYO, 2008, p. 61)

A coleta de dados foi de fundamental importância para os encaminhamentos e desenvolvimento da pesquisa, por possibilitar o contat
realidade social do contexto trabalhado.
Para o desenvolvimento deste estudo optamos por dois instrumentos de coletas de dados: o questionário de caráter socioeconô
elaborados e aos perfil do Estudante de Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste.
A escolha pela técnica do questionário motivou-se por este ser instrumento que possibilita atender a um número maior de pessoas d
modo traçamos um perfil do estudante universitário de origem popular, tendo em vista que buscamos compreender a ascensão soci
Centro Acadêmico do Agreste.
No processo de elaboração do questionário elencamos itens que nos possibilitassem obter respostas sobre a área de localização da re
– ensino fundamental e médio, e tipo de instituição se pública ou privada; exercício de atividade remunerada; experiência profissional
movimento social, escola, etc.) contribuíram na formação e acesso ao ensino superior.
Nesse sentido, durante os meses de julho e agosto de 2014 realizamos na UFPE/CAA[iii] a aplicação do questionário no horário
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questionários respondidos.
Após a etapa de coleta os dados foram submetidos à análise de conteúdo que foi desenvolvida a partir da organização de categorias r
propostas por Bardin (1979), sendo elas a pré-análise (fase de organização dos dados), a exploração do material e o tratamento d
tratados de maneira a serem significativos e válidos” (BARDIN 1979, p. 95).
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E EDUCACIONAIS DOS ATORES PESQUISADOS

De um modo geral analisamos aspectos socioeconômicos e educacionais dos estudantes do curso de Pedagogia do Centro Acadêmic
Quadro 01
Perfil dos Estudantes de Pedagogia UFPE/CAA

QUESTIONÁRIOS APLICADOS
Sexo
Masculino (24)
Faixa etária
Entre 17 à 25 (135)
Local que reside
Campo (23)
Atividade remunerada
durante a educação
Sim ( 87)
básica

171
Feminino (144)
Entre 26 à 35 ( 31 )
Entre 36 à 45 ( 3 )
Cidade ( 147 )
Não (83)

Podemos perceber, que do total de estudantes do curso de Pedagogia do CAA que participaram desta pesquisa o número d
eram do sexo feminino e, 24 masculino. Essa certamente é uma tendência de alguns cursos superiores, dentre eles o curso de Peda
somente isso, já que nos últimos anos tem-se evidenciado a presença, significativamente maior das mulheres no ensino superior indep
Em relação à faixa etária muitos estão na idade considerada teoricamente adequada[iv] para ingressar no ensino superior, co
idades, ou seja, a maioria em relação aos que encontram-se na faixa etária de 25 a 35 anos (31 estudantes) e, com 36 anos ou mais
independentemente da idade os estudantes estão ingressando ao ensino superior. No que diz respeito ao local da moradia muitos
estejam em desvantagem numérica por isso, já que a maior parte da população brasileira encontra-se em áreas urbanas então, propor
O último item do quadro 01 faz referencia a situação do estudante durante o seu processo de escolarização básica, pois, diz re
observar que há um pequeno equilíbrio no que se refere a atividade remunerada. Supõe-se que para os que responderam “sim” o proc
dupla jornada: trabalho e estudo não são determinantes para insucesso escolar, mas, consideramos que em algumas situações isso p
O quadro a seguir apresenta o tipo de rede de ensino, público ou privado, representando as etapas de Ensino Fundamental, E
escolarização básica.
Quadro 02
Redes de ensino frequentadas pelos entrevistados

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Magistério

Rede Pública (131)

Rede Privada ( 24)

Rede Pública (126)
Rede Pública (45)

Rede Privada ( 23)
Rede Privada (0)

Analisando o quadro 02 podemos perceber que os ingressantes do curso de Pedagogia são na grande maioria estudantes
quanto no médio. Sendo alguns formados em magistério também ofertado pelas instituições públicas. Uma pequena minoria frequenta
No que diz respeito ao nível de escolarização dos pais o quadro abaixo traz um panorama geral da educação escolar.
Quadro 03
Formação educacional dos familiares (Pai)

Analfabeto
E.F completo
E.F incompleto
E.M completo
Nível de escolaridade do E.M incompleto
E.S completo
Pai
E.S incompleto

11
29
75
19
05
03
00
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Pós-graduado

00

Em relação ao nível de escolaridade dos pais percebemos que de um modo geral que os participantes da pesquisa – os estudantes
quadro acima percebemos que em 11 casos os pais são analfabetos. E que a maiorias dos homens possuem o nível de escolarid
juntarmos os pais que são analfabetos e os que têm o ensino fundamental incompleto e aqueles com ensino fundamental completo
comparação aos que tem o ensino médio incompleto (5 casos) e, completo (19). Apenas três possuem formação em nível superior.
Quadro 04
Formação educacional dos familiares (Mãe)

Nível de escolaridade
da Mãe

Analfabeto
E.F completo
E.F incompleto
E.M completo
E.M incompleto
E.S completo
E.S incompleto
Pós-graduado

07
24
68
44
08
08
00
04

Em relação à escolaridade da mãe o quadro melhora em nível médio e superior se comparado ao dos homens. Já que entre
passaram pela pós-graduação. Em relação ao ensino fundamental o quadro não tem muitas alterações porque se também juntarmo
esse nível de escolarização completo com as mães consideradas analfabetas temos um total de 99 casos, apenas 16 a menos que o
e mãe) os estudantes em sua maioria são filhos de pais com pouca escolarização.
Por fim apresentamos no quadro a seguir algumas instituições sociais que contribuíram com o acesso ao ensino superior e, que foram
Quadro 05
Instituições sociais que contribuíram para acesso ao ensino superior

Instituições sociais que
contribuíram

Escola
Mov. Estudantil
Partido Político
Associação de Moradores
Inst. Religiosa
Cursinho
Outros

153
02
02
00
06
20
07

Percebemos no quadro acima que a escola (153) ocupa o lugar de principal instituição social que contribuíram para o acesso ao ensin
forma tímida alguns explicitaram a contribuição de outras instituições não necessariamente de educação escolar, como o movimento e

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bourdieu deixou um legado teórico importantíssimo para o campo da sociologia da educação. Conceitos e categorias que até hoje s
novas pesquisas no campo da sociologia da educação tentam romper com a tradição da sociologia centrada na correlação entre posi
ensino superior: os jovens das camadas populares. As novas pesquisas buscam compreender quais os elementos presentes nas traje
Nessa perspectiva, utilizamos em nossa pesquisa dados de algumas variáveis clássicas da sociologia (como renda, escolarização e p
perfil dos sujeitos de nossa pesquisa – os estudantes de Pedagogia do CAA. Percebemos que em geral esses estudantes são filhos
estudaram apenas até as series iniciais do ensino fundamental, e que a maioria dos estudantes são egressos de escolas públicas den
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