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Introdução 

 

O presente trabalho tem como preocupação central realizar uma reflexão a respeito dos 

processos de transição da juventude para a vida adulta, de concluintes do ensino 

superior e suas conquistas profissionais. Mediante a diversidade social e racial que 

compõem a amostra sobre a qual o estudo se baseou, pretendeu-se investigar possíveis 

variáveis explicativas a respeito das suas trajetórias profissionais no mercado de 

trabalho, a partir da renda e prestígio ocupacional alcançados.  

 

O trabalho se baseia em dados referentes a jovens que estudaram na Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG, mas pretende, a despeito das limitações existentes, 

devido às especificidades da amostra
1
, refletir sobre a expansão do acesso ao ensino 

superior, que vem ocorrendo no país a partir de meados dos anos 2000, e possíveis 

efeitos que a conclusão desta etapa pode significar do ponto de vista das suas trajetórias 

profissionais após a saída da universidade e sua posterior inserção no mercado de 

trabalho.  

 

Para além da amostra que contempla apenas ex-alunos da UFMG, pretende-se refletir 

sobre o efeito das iniciativas governamentais que visam promover inclusão social a 

partir da expansão do acesso à educação superior, para jovens de origem pobre e dentre 

estes, também negros. Trata-se de investigar a respeito das possibilidades de ruptura  

com a continuidade da transmissão intergeracional da desigualdade
2
, identificando 

tendências relacionadas a possíveis mecanismos potencializadores de transformações 

obtidas através das análises estatísticas inferenciais que foram realizadas. 

 

O trabalho possui uma proposta reflexiva a respeito dos limites e possibilidades que os 

jovens que estão em fase de conclusão do ensino superior e projetando suas carreiras no 

mercado de trabalho irão se deparar, apontando algumas variáveis que tenham sido 

                                                 
1
 A amostra contempla apenas jovens que estudaram na Universidade Federal de Minas Gerais, que se 

formaram nos anos de 1980, 1985, 1990 e 1995, em 22 cursos de graduação (Administração, Arquitetura, 

Belas Artes, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Comunicação 

Social, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geologia, História, Letras, 

Matemática, Odontologia, Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional). 
2
 Este conceito será abordado de forma detalhada em seguida, na introdução da primeira parte – Reflexões 

Teóricas. 
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importantes para a reprodução ou para a superação das diversas formas de desigualdade 

social, racial e de gênero, a partir da experiência vivenciada pelos egressos da UFMG.  

Propõe uma importante análise a respeito da transmissão da desigualdade ou de uma 

ruptura com a determinação das variáveis que representam, em especial, a origem 

socioeconômica e a raça, refletindo sobre o alcance profissional desses alunos egressos, 

seja do ponto de vista do prestígio ocupacional, seja da renda que tenham alcançado.  

 

A experiência demonstrada por ex-alunos da UFMG que possuem origem 

socioeconômica e racial semelhante aos que atualmente, são beneficiários dos atuais 

programas federais de bolsa para faculdades particulares (ProUni), ou cotas nas 

universidades públicas, são comparáveis. Desse modo, a amostra que contempla os ex-

alunos da UFMG, pode sinalizar algumas barreiras e também soluções para aqueles que, 

a despeito das adversidades relacionadas às suas origens, estão concluindo seus estudos 

e buscando sua inserção profissional no mercado de trabalho.  

 

Contemporaneamente, o governo federal vem realizando esforços para promover a 

expansão do ensino superior, entre outras políticas sociais
3
, com o objetivo de promover 

maior inclusão social. Haja vista a existência dos programas ProUni, FIES e REUNI. 

 

O ProUni – Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e seqüenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior. Criado pelo Governo Federal 

em 2004 e institucionalizado pela Lei n. 11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em 

contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao 

Programa. Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de 

três salários mínimos, o ProUni conta com um sistema de seleção informatizado e 

impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. O ProUni foi concebido 

para elaborar um mecanismo de apoio aos alunos que foram reprovados nos vestibulares 

das faculdades públicas, ou que nem mesmo fizeram o vestibular para estas instituições,  

mas que foram aprovados nas faculdades privadas. Os candidatos são selecionados pelas 

                                                 
3
As diversas políticas e programas sociais desenvolvidos pelo governo federal como de redistribuição de 

renda, ou renda mínima que vêm sendo desenvolvidas como o Bolsa Família, entre outras, mas que não 

serão abordadas neste trabalho.  
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notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio -  ENEM, conjugando-se, desse 

modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos 

acadêmicos
4
.  

 

O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM - foi criado como alternativa ao 

vestibular em 1998 e consiste em um instrumento básico de seleção para a entrada dos 

alunos no programa. De acordo com dados oficiais, o ProUni já beneficiou cerca de 430 

mil estudantes em todo o país, sendo que deste número, 70% receberam bolsa integral 

para o pagamento das mensalidades. 

 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES consiste em um 

programa do Ministério da Educação - MEC destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os 

custos de sua formação. Para candidatar-se ao FIES, os alunos devem estar 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e 

com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Os critérios de seleção, 

impessoais e objetivos, trazem transparência ao Programa, que tem como premissa 

atender aos estudantes com efetividade, destinando e distribuindo os recursos de forma 

justa e impessoal, garantindo a prioridade no atendimento aos estudantes de situação 

econômica menos privilegiada
5
.  

 

O REUNI consiste no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a 

permanência na educação superior. 

 

Com o REUNI, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o 

crescimento do ensino superior público, criando condições para que as universidades 

federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de 

educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos 

números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012. 

 

                                                 
4
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prouni/. Acesso em 01/11/2008.  

5
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prouni/. Acesso em 01/11/2008. 

  

http://portal.mec.gov.br/prouni/
http://portal.mec.gov.br/prouni/
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As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 

ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o 

combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades 

sociais no país. O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e 

é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
6
. 

 

Somando-se a estas propostas, faz-se importante destacar os programas de ação 

afirmativa
7
 que existem há quase dez anos, nas universidades públicas. O modelo 

desenvolvido propõe que a desigualdade racial deva ser combatida, primeiramente, no 

nível superior de ensino. Estabeleceu-se a reserva de cotas para negros nas 

universidades a fim de confrontar o problema da baixa representação de estudantes 

negros nas universidades e, por sua vez, com nível superior no país. Com o objetivo de 

combater o problema o governo federal propôs que as universidades designem 50% das 

matrículas para alunos provenientes do ensino público, incluindo uma porcentagem para 

negros e índios estipulada com base nos dados demográficos fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

Desse modo, analisando-se a transição da juventude para a vida adulta de egressos da 

UFMG, que concluíram o ensino superior e já estão no mercado de trabalho há mais de 

6 anos
8
, o presente trabalho pretende compreender, mediante a conclusão do ensino 

superior, quais variáveis, tiveram maior poder explicativo a respeito do prestígio 

ocupacional e renda alcançada pelos seus ex-alunos. Trata-se de investigar as variáveis 

de origem, mas também as variáveis de capital humano que representam atributos 

adquiridos após a conclusão da faculdade, e sua capacidade explicativa do alcance 

profissional dos egressos.  

 

No que diz respeito às gerações futuras, também foram investigados aspectos 

relacionados aos filhos dos egressos, do ponto de vista dos investimentos que estes 

realizaram para a educação dos seus filhos, pesquisando o tipo de escola em que seus 

                                                 
6
Disponível  

em: http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28 
7
 As ações afirmativas consistem em iniciativas para minimizar situações de desigualdade de um grupo – 

minoria, em relação a outro(s). Neste caso, as ações afirmativas que ocorreram em algumas universidades 

federais, pretenderam minimizar a desigualdade dos estudantes negros em relação aos brancos, 

caracterizando-se em  políticas de cotas. 
8
 A base de dados, realizada em 2006, possui alunos que concluíram a faculdade entre os anos 80 e 2000.  

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
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filhos estudam (pública ou particular), com o objetivo de verificar se as oportunidades 

para as gerações futuras se assemelham, indicando possíveis rupturas com a transmissão 

intergeracional da desigualdade. (ATWELL, LAVIN, 2007). 

 

A despeito da especificidade da amostra, pretende investigar a respeito da relevância do 

Estado na elaboração de mecanismos de acesso à educação superior, para jovens com 

perfil econômico e racial que não se faziam representar nas instituições de ensino 

superior do país, para promover transformações significativas para esses jovens do 

ponto de vista das suas transições intergeracionais. Investigando desse modo, em que 

medida a conclusão do ensino superior teria sido ou não conclusiva para uma ruptura 

com a transmissão intergeracional da desigualdade.  

 

Trata-se de refletir a respeito do contexto do Brasil moderno e democrático, seus limites 

e possibilidades concernentes à geração de estratégias eficientes para que os jovens que 

estão sendo beneficiados pelos atuais programas de expansão do acesso à educação 

superior, conseguirão ou não, romper com as rígidas estruturas das desigualdades 

sociais construídas ao longo de toda a história brasileira e que a grande maioria dos 

trabalhos acadêmicos, já consolidados a respeito das desigualdades sociais no país, 

abordou. (PASTORE, SILVA, 2000; SCALON, 1999; SANTOS, 2002; FERNANDES, 

2004; COSTA RIBEIRO, 2007).   

 

Dentro desta perspectiva faz-se importante investigar que outros fatores são relevantes 

para a conquista de melhores ocupações e renda após a conquista de um diploma 

universitário. Quais mudanças puderam ser observadas a partir desse estudo e que 

podem significar novas possibilidades para os jovens brasileiros de origem pobre, 

negros, que moravam ou ainda moram nas periferias do país e quais são estas 

mudanças.  

 

O trabalho está organizado em duas partes principais:  

1-Reflexões Teóricas: que contempla os capítulos teóricos, que dialogam com a 

pesquisa empírica que foi realizada na parte 2, sobretudo, a partir da revisão de artigos 

recentes que fundamentam as hipóteses e análises empíricas realizadas na segunda parte 

da tese. Os capítulos teóricos são três, que buscam situar questões empíricas 

concernentes ao trabalho, aprofundando e debatendo as teorias existentes e suas 
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implicações para a investigação das desigualdades, sobretudo, no que diz respeito à 

educação formal e ao mercado de trabalho.  

 

O primeiro capítulo propõe uma reflexão a respeito do processo de incorporação dos 

direitos sociais e a formação dos chamados Estados de Bem-Estar Social, pelas diversas 

sociedades modernas e suas implicações no que diz respeito ao enfrentamento das 

desigualdades sociais, para a construção de oportunidades e o fortalecimento de 

sistemas meritocráticos de seleção para o mercado de trabalho e para a redução de 

mecanismos de transmissão intergeracional da desigualdade. Desse modo, o capítulo 

realiza uma crítica à Hipótese Meritocrática da teoria da modernização, demonstrando a 

incapacidade dos mercados para a promoção de sociedades mais justas e mercados 

incapazes de promover e distribuir oportunidades e riquezas.  

 

O capítulo pretende enfatizar a relevância das intervenções estatais para o 

enfrentamento das desigualdades e, em especial para a construção da cidadania. Propõe 

refletir sobre a incorporação de direitos sociais no caso brasileiro, as desigualdades 

existentes e o atual contexto de enfrentamento das distâncias sociais e a promoção da 

inclusão social, situando a relevância das políticas de ampliação do acesso ao ensino 

superior. Neste contexto ressalta a importância de ações focalizadas em um Estado de 

Bem-Estar universal, para o enfrentamento das desigualdades relacionadas às minorias, 

chamando atenção para o contexto das medidas adotadas para a inserção de jovens 

pobres e dentre estes, negros, nas universidades brasileiras. 

 

O segundo capítulo propõe uma reflexão sobre a teoria Funcionalista/meritocrática, na 

análise das desigualdades sociais, abordando os temas da modernização e 

burocratização das oportunidades no mercado de trabalho. Apresenta como reflexão 

empírico-teórica, alguns trabalhos de autores funcionalistas, suas reflexões e as 

principais críticas em relação a estes trabalhos, no que diz respeito a uma análise das 

desigualdades educacionais e também do mercado de trabalho. 

 

O terceiro capítulo desenvolve uma reflexão a respeito da persistência da desigualdade 

educacional nas sociedades modernas, apresentando a Teoria da Reprodução Social em 

resposta à Teoria da Modernização (Hipótese Meritocrática e Teoria Funcionalista). O 

capítulo está subdividido em quatro partes que compreendem: primeiramente, uma 
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análise sobre “Sistemas educacionais universais e a persistência da desigualdade”, 

posteriormente enfatiza “O problema da persistência da desigualdade Racial no contexto 

da modernização” e logo em seguida, “O problema da persistência da desigualdade de 

classe no contexto da modernização”. Para além de uma reflexão teórica sobre classes e 

desigualdades de classe nos estudos sociológicos, este tópico propõe um levantamento 

de trabalhos empíricos e suas contribuições, seja de autores neo-weberianos, e ou  

neo-marxistas, para uma compreensão sobre o fenômeno das desigualdades no mercado 

de trabalho, e as principais variáveis intervenientes no processo de mobilidade 

intrageracional.  

 

Por último, este capítulo propõe enfatizar “A modernização da sociedade brasileira e a 

desigualdade educacional” com o objetivo de traçar a trajetória do desenvolvimento 

político e econômico nacional em contraste com o modelo educacional empreendido no 

país. O subitem considera os principais aspectos da desigualdade educacional que se 

construíram e coloca em debate as propostas atuais de ampliação do acesso ao ensino 

superior, buscando, a partir de um levantamento de trabalhos já realizados em outros 

países, elaborar as hipóteses que irão nortear as análises empíricas realizadas neste 

trabalho, a fim de refletir sobre os limites e possibilidades das ações de “inserção social 

via educação superior”.  

 

2-A pesquisa empírica 

Para além dos capítulos de reflexão teórica e seus debates analíticos a respeito do 

fenômeno das desigualdades no contexto intergeracional e intrageracional, segue a 

partir daí uma reflexão metodológica detalhada, que esclarece a respeito das escolhas 

metodológicas do trabalho, das análises quantitativas realizadas, ancoradas nos 

pressupostos teóricos apresentados inicialmente. Em sequência seguem-se as análises 

dos dados e por último, as considerações finais do trabalho. 

 

Objetivou-se desse modo, a construção de um trabalho que realizasse a todo o 

momento, mesmo nos capítulos teóricos, um diálogo com trabalhos recentes que 

desenvolveram estudos empíricos que corroboram ou propõem críticas às teorias que 

são apresentadas. Desse modo, a apresentação das análises empíricas retoma às teorias e 

também aos trabalhos já realizados para refletir sobre o presente e o futuro das novas 

relações que vêm se desenhando na sociedade brasileira entre “jovens adultos” de 
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origem pobre e dentre estes, também negros que concluíram o ensino superior e buscam 

a partir de novas possibilidades no mercado de trabalho, romper com ciclos de pobreza 

das gerações passadas, para a conquista de melhores posições para as gerações futuras.   

 

 

Justificativa 

 

Diante das diversas transformações sociais que vêm ocorrendo na sociedade brasileira, 

sobretudo, no que diz respeito ao debate acadêmico e político a respeito das 

desigualdades sociais existentes, faz-se importante atentar para as possibilidades de 

alcance econômico e social daqueles que já concluíram o ensino superior e já estão 

inseridos no mercado de trabalho há mais de 6 anos, objetivando identificar os fatores 

intervenientes na conquista de prestígio ocupacional e renda. Investigando, sobretudo, o 

efeito da origem socioeconômica e da raça, no alcance profissional desses egressos.  

 

Estudos que analisam a universalização da educação básica e até de nível médio, 

apontam para a manutenção da desigualdade existente ou em alguns casos, para 

mudanças relacionadas ao tipo de desigualdade, chamando atenção para a manutenção 

do problema. No entanto, alguns estudos realizados a respeito do ensino superior 

demonstram algumas mudanças positivas, sobretudo para as gerações posteriores. 

(ATWELL, LAVIN, 2007). 

 

Observou-se na sociedade brasileira, assim como em outras sociedades, que a abertura à 

universalização da educação básica, ensino fundamental e grande ampliação da 

educação de nível médio, não se trata de uma mudança suficiente para romper com as 

enormes desigualdades e distâncias sociais existentes. 

 

Diante do atual contexto de ampliação do acesso ao ensino superior, faz-se importante 

estudar o alcance ocupacional de egressos da universidade de origens e raças diferentes 

que concluíram o ensino superior, buscando identificar quais as principais variáveis 

intervenientes nas trajetórias profissionais desses egressos, sobretudo, no que diz 

respeito às gerações passadas, ou seja, em relação aos pais desses egressos, 

identificando também qual a importância da educação superior para as gerações futuras. 
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Tal investigação se faz necessária diante do contexto da análise da transmissão 

intergeracional da desigualdade, analisando além da teoria meritocrática e da 

perspectiva do capital humano, a qual considera qualificação profissional e experiência 

de trabalho, como sendo as principais variáveis explicativas do posicionamento no 

mercado de trabalho e dos ganhos advindos deste, como de total escolha e capacidade 

individuais.  

 

Faz-se importante analisar em que medida, variáveis de origem socioeconômicas, que 

historicamente, reproduzem a desigualdade a partir da criação de fortes barreiras 

sociais, dificultando, uma mobilidade ascendente de longa distância, deixam ou não de 

representar um forte poder sobre as trajetórias individuais. (SCALON, 1999). 

 

Este trabalho se faz relevante na medida em que traz a proposta de uma importante 

discussão sobre os efeitos que as recentes iniciativas de criação de mecanismos 

institucionais de inclusão social, vêm alcançando, através da ampliação do acesso ao 

ensino superior, frente às históricas barreiras sociais, que dificultam enormemente o 

acesso a melhores oportunidades no mercado de trabalho, principalmente a partir das 

influências de classe e raça.  

 

Diante da experiência do governo federal da gestão anterior e continuidade do atual, de 

grandes investimentos na ampliação do acesso ao ensino superior, para criar novas e 

melhores condições de inclusão no mercado de trabalho, a partir de investimentos em 

uma maior qualificação profissional, como o ProUni, o FIES e o REUNI, ampliando, o 

acesso ao ensino superior, faz-se importante analisar o potencial que a conclusão do 

ensino superior apresenta na promoção ou não de uma ruptura com a transmissão 

intergeracional da desigualdade.  

 

Embora a análise empírica esteja relacionada a uma população que não foi beneficiária 

dos atuais programas, além de referir-se apenas a uma amostra de ex-alunos de uma 

única universidade do país, acredita-se que os dados aqui analisados podem apontar 

perspectivas para as atuais gerações de estudantes de origem pobre e também dentre 

estes, negros, que estão iniciando suas trajetórias profissionais pós-conclusão do ensino 

superior, ou que ainda irão passar por esse momento, assim como sinalizando efeitos 

para as gerações futuras. 
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O presente trabalho pretende contribuir para uma reflexão a respeito da ampliação do 

acesso à educação superior e dos processos de ruptura ou transmissão intergeracional da 

desigualdade social que podem ser observados a partir desta ampliação. Contribuindo 

desse modo, para uma investigação a respeito de possíveis mudanças, rupturas com a 

origem social e racial, mediante a conclusão do ensino superior, tornando possível a 

conquista de melhores ocupações no mercado de trabalho. 

 

A despeito da amostra regional, trata-se de uma pesquisa com olhar focado na 

compreensão dos fenômenos sociais em uma perspectiva mais abrangente buscando 

analisar em que medida meritocracia e tradicionalismo se relacionam e como se 

posicionam nesse processo. Desta forma, repensar nossa “modernidade” aos olhos de 

uma maior democratização do ensino superior investigando possíveis transformações 

sociais para as próximas gerações. 
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Reflexões Teóricas 

Introdução 

 

O presente trabalho, ao analisar as transições da juventude para a vida adulta, de 

egressos da universidade, tem como referencial teórico uma importante análise acerca 

dos processos de transmissão da desigualdade de forma intergeracional e 

intrageracional. 

 

Os estudos relacionados aos processos de transmissão intergeracional e intrageracional 

das desigualdades sociais realizados contemporaneamente, conseguem identificar a 

existência de uma série de mecanismos sociais que interferem na distribuição de 

oportunidades e na construção da desigualdade social nas mais diversas sociedades.  

 

Dentre as linhas teóricas que abordam essa temática, insere-se por um lado, o debate de 

análises funcionalistas e meritocráticas que estão presentes na teoria da modernização e, 

por outro, reflexões de caráter estruturalistas, sobretudo, aqui representadas pela teoria 

da reprodução social que serão detalhadas em seguida.  

 

As análises de transmissão intrageracionais buscam analisar que fatores influenciam na 

trajetória dos indivíduos ao longo da sua inserção no mercado de trabalho. Foca suas 

análises em variáveis de caráter individual, sobretudo, ligadas aos aspectos adquiridos 

pelos indivíduos como anos de escolaridade, experiência de trabalho, estoque de capital 

social que os indivíduos possuem, entre outras. 

 

A transmissão intergeracional da desigualdade consiste na capacidade de variáveis 

relacionadas às origens dos indivíduos, influenciar e ou até mesmo determinar as 

posições que estes ocupam no que diz respeito ao tipo de trabalho que realizam, renda, e 

prestígio social. São variáveis como raça, gênero, classe social, e características de 

background familiar como escolaridade dos pais, renda, status socioeconômico, entre 

outros aspectos.  

 

Desse modo, as análises intergeracionais pretendem investigar o efeito que estas 

variáveis possuem nas trajetórias de vida dos indivíduos. Trata-se de analisar a 
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influência das gerações anteriores, na reprodução da desigualdade entre uma geração e 

outra. Estes estudos propõem-se a investigar os efeitos que a origem tem sobre o destino 

dos indivíduos. Enquanto que as análises intrageracionais, focam apenas em aspectos 

adquiridos pelos indivíduos ao longo de suas trajetórias profissionais. 

 

Neste caminho, entre origem e destino, seja nos estudos intergeracionais, seja para 

estudos intrageracionais, uma importante variável analisada tem sido o efeito que a 

educação possui. Busca-se compreender a relevância da educação na construção de 

novas oportunidades de mobilidade ascendente (mobilidade intrageracional) ou na 

manutenção da desigualdade causada por variáveis de origem, analisando a dinâmica da 

transmissão intergeracional das desigualdades.  

 

A respeito destas reflexões, sobretudo do papel da educação na mobilidade 

intrageracional, ganha destaque um forte debate internacional que se propõe a analisar 

empiricamente a chamada “Hipótese Meritocrática”.  

 

A Hipótese Meritocrática, situa-se nos pressupostos da teoria da modernização e propõe 

que o desenvolvimento econômico levaria inevitavelmente à queda da desigualdade 

social nas mais diversas sociedades. As sociedades modernas e industrializadas 

passariam por um processo de universalização dos níveis básicos educacionais que por 

sua vez, promoveria a igualdade de oportunidades, levando os mais aptos a serem mais 

bem recompensados, independentemente de sua origem socioeconômica.  

 

A teoria da modernização e por sua vez, a Hipótese Meritocrática, traz implicitamente 

consigo o otimismo da modernidade, que se reflete nos estudos clássicos da economia e 

da sociologia, que acreditavam na capacidade da ciência de dar conta de todos os 

problemas existentes através do uso e desenvolvimento da racionalidade humana. O 

desenvolvimento tecnológico e racional da sociedade moderna seria a resposta adequada 

aos problemas econômicos e sociais da sociedade. 

 

O surgimento da modernidade é marcado pela ruptura com um modelo de sociedade 

baseado nas tradições que por sua vez, justificava um modelo de sociedade que 

estabelecia as divisões sociais, a partir da origem dos indivíduos, para uma sociedade 

com forte crença na racionalidade humana, e na própria capacidade do homem de se 
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desenvolver, criar, e construir a sua própria trajetória de conquistas e ou fracassos.  As 

novas regras sociais seriam fundamentadas a partir de uma racionalidade burocrática 

que se manifestariam nas diversas esferas da vida social. Weber (1971). 

 

 Para além da racionalidade, e como resultado da sua aplicação, observa-se um tom 

otimista no que se refere ao progresso alavancado pelas novas descobertas científicas, 

pelo crescimento das cidades e também das relações comerciais, que movimentavam de 

forma mais intensa a economia mundial. 

 

O desenvolvimento do capitalismo e por sua vez, do liberalismo político, apontam para 

a importância do mercado e de sua necessária autonomia para a promoção de melhores 

condições de vida para todos. Acreditava-se na inevitável tendência de equilíbrio do 

mercado e que o crescimento econômico levaria a uma distribuição de bens e 

oportunidades a todos nele inseridos.  

 

Adam Smith, em “A Riqueza das Nações” é um dos primeiros teóricos a propor a 

importância da liberdade de mercado e dos homens, para que estes pudessem seguir 

suas paixões e interesses a fim de promover o crescimento econômico e o progresso. 

Nas sociedades mais industrializadas haveria uma maior especialização e divisão do 

trabalho e a troca de produtos realizada no mercado seria importante para o proveito 

geral. 

 

Os interesses individuais seriam praticamente convergidos em uma “mão invisível” 

capaz de promover o benefício de todos, gerando um grande equilíbrio social.  (SMITH, 

2010). 

 

Na perspectiva da teoria da modernização, o crescimento econômico, nas sociedades 

modernas e industrializadas aos poucos seria responsável por uma crescente redução das 

desigualdades existentes, pois o processo de modernização seria responsável por 

ampliar e ou até, universalizar o acesso à educação, diante das crescentes demandas por 

profissionais capacitados e preparados para exercer as novas funções laborativas. 

(TREIMAN, 1970). 
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O desenvolvimento das sociedades industrializadas levaria a uma crescente valorização 

do conhecimento, ou seja, de uma mão de obra capacitada para a execução de tarefas 

que passariam a exigir cada vez mais qualificação para o exercício de tais funções. 

(TREIMAN, 1970).  

 

Desse modo, na perspectiva da teoria da modernização, haveria uma maior tendência à 

mobilidade social nas sociedades mais industrializadas, que seria fruto do processo de 

abertura e ampliação dos sistemas educacionais, da valorização do trabalho 

especializado e em contrapartida, haveria uma redução significativa da influência do 

status ocupacional dos pais, assim como da escolaridade destes, na aquisição escolar e 

ocupação dos filhos.  

 

A partir de uma crescente ampliação do acesso à educação formal, os indivíduos seriam 

colocados em uma competição justa, valorizando suas diversas potencialidades 

individuais, na disputa por melhores oportunidades no interior das relações sociais. 

 

Aproxima-se deste debate a chamada teoria do capital humano
9
, elaborada por 

economistas neoclássicos que apontam para a relevância de investimentos em educação 

formal e experiência de trabalho como sendo explicativos das ocupações alcançadas 

pelos indivíduos no mercado de trabalho. Mais anos de estudo, embora demande mais 

investimento por parte dos indivíduos, garantiriam uma taxa de retorno maior, tendo em 

vista uma melhora em suas habilidades profissionais. Além da educação, a experiência 

de trabalho também seria importante para que os indivíduos alcançassem melhores 

ocupações e maiores salários. (HARPER, ROW, 1973). 

 

Entretanto, vem sendo constatado, a partir de uma série de estudos empíricos, que serão 

analisados ao longo deste trabalho, que, tanto do ponto de vista das análises 

sociológicas funcionalistas, quanto da perspectiva dos economistas que seguem a teoria 

                                                 
9
 A teoria do capital humano propõe que as duas variáveis que importam na conquista de melhores 

ocupações e salários correspondem ao investimento em educação e experiência no trabalho. As 

desigualdades se aplicam às diferentes habilidades e capacidades individuais de adquirir conhecimento e 

habilidade para a realização de atividades, e a partir destas, ser mais ou menos capaz de adquirir maiores 

ou menores ganhos advindos do trabalho realizado. Neste sentido, têm como pressuposto, a meritocracia e 

não apresentam uma maior problematização a respeito da existência de limites de acesso à educação, ou 

dos aspectos que envolvem, além da qualificação e ou experiência, o acesso à ocupação de melhores 

cargos no mercado de trabalho, como redes de relacionamento por exemplo, preconceitos raciais ou de 

gênero entre outros fatores que são priorizados em análises sociológicas neo-estruturalistas.   
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do capital humano, que suas análises, guardadas suas especificidades, não conseguem 

abranger de forma mais complexa as tensões e contradições que envolvem a vida social, 

ao desconsiderar aspectos relacionados às relações de poder que estabelecem 

mecanismos sociais de reprodução da desigualdade, que estão profundamente ligadas às 

relações sociais e seus conflitos, nas mais diversas sociedades.  

 

As reflexões funcionalistas ao focalizarem exclusivamente a perspectiva das escolhas 

racionais que os indivíduos realizam, em um contexto de funcionalidade do mercado, 

que seria responsável por estimular os indivíduos, deixam de lado uma importante 

discussão a respeito do contexto desigual em que estas escolhas são tomadas. 

Desconsiderando desse modo, o fato de que o poder, ou as diversas formas de poder, 

estariam distribuídos de maneira desigual, e que os indivíduos estariam em permanente 

conflito para a conquista de melhores posições no interior da sociedade. 

 

Contudo, o que se observou nas mais diversas sociedades foi a incapacidade dos 

mercados de promover uma maior equidade social. Na prática, o modelo econômico 

liberal não foi capaz de promover por si mesmo uma distribuição de bens e 

oportunidades para suas sociedades.  

 

A conquista de direitos sociais e consequente implementação de políticas sociais, com o 

desenvolvimento dos chamados welfare-states, ou Estados de Bem-Estar Social, que se 

fortaleceram no século XX, principalmente após o período pós-segunda guerra, deve  

ser associada, aos diversos conflitos políticos e sociais, que levaram a questionamentos 

significativos a respeito dos Estados e suas responsabilidades perante as sociedades.  

 

Estes conflitos e disputas teriam sido relevantes, sobretudo, no que diz respeito ao 

processo de reconhecimento de direitos, que teriam levado às primeiras ações concretas 

contra as desigualdades que, já existentes anteriormente, se mantiveram presentes 

durante todo o período de modernização e pós-modernização das sociedades 

capitalistas.  
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Existem diversas teorias explicativas
10

 para o processo de incorporação de direitos 

sociais pelas diversas sociedades para além desta perspectiva da teoria da modernização, 

que tem como fundamento o desenvolvimento tecnológico e econômico das sociedades. 

Existem outros argumentos que permeiam a explicação do surgimento do welfare-state. 

11
(ARRETCHE, 1995). 

 

Apesar das diferentes abordagens, observa-se que não se pode afirmar que foi apenas 

baseando-se no desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento industrial, 

que houve um processo de incorporação de direitos sociais pelos diferentes Estados.  

 

Entretanto, observa-se que nos países que passaram por um processo de modernização, 

houve, de fato, mesmo esta não tendo sido sua única causa, um intenso processo de 

desenvolvimento de direitos sociais, e entre estes, foi intenso o processo de ampliação 

do acesso à educação pública e gratuita. 

 

Desse modo, no escopo do processo de desenvolvimento dos direitos e políticas sociais, 

de modo geral, pode-se dizer que no século XX, ocorreu em grande parte das sociedades 

modernas, capitalistas ou socialistas, uma forte ampliação do acesso à educação 

universal e gratuita para o ensino básico e em muitos casos também o secundário. A 

ampliação do acesso à educação foi seguida por uma forte valorização do conhecimento 

formal, sobretudo, a partir do reconhecimento das credenciais como forma de 

autoridade. 

 

Conforme já mencionado, a partir destas transformações sentidas pelas sociedades 

modernas, acreditava-se que diante dos processos de burocratização e despersonalização 

das relações sociais e de produção, presentes nessas sociedades, haveria, segundo 

                                                 
10

 Dentre eles os mais importantes são:1- explicações que tratam o welfare-state como uma resposta às 

necessidades de acumulação e legitimação do sistema capitalista, a chamada teoria funcionalista marxista; 

2- explicações que propõem que os condicionantes da emergência e desenvolvimento do welfare-state são 

predominantemente de ordem política; 3-proposições que tratam o welfare-stae como o resultado de um 

acordo entre capital e trabalho organizado dentro do capitalismo, a chamada teoria marxista da 

competição política; 4-argumentos que consideram existir diferentes welfare-states, sendo que eles seriam 

o resultado da capacidade de mobilização de poder da classe trabalhadora no interior de diferentes 

matrizes de poder, a chamada teoria institucionalista; e 5-proposições em que o welfare-state é tido como 

o resultado de configurações históricas particulares de estruturas estatais e instituições políticas. 

(Arretche, 1995).  

 
11

 Estes argumentos serão mais detalhadamente abordados em seguida. 
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Weber (1971, p.240-244), um crescente desenvolvimento de relações de trabalho 

baseadas principalmente no conhecimento e estas por sua vez, seriam mais acessíveis e 

permeáveis diante da universalização do acesso à educação formal. 

 

As análises meritocráticas acreditam na ampliação ou universalização do acesso à  

educação pública e gratuita como suficiente para se pensar em uma equalização de 

oportunidades para os indivíduos no que diz respeito à disputa por melhores ocupações 

no interior das relações de trabalho.  

 

A perspectiva meritocrática está presente, tanto na análise sociológica funcionalista, 

como na perspectiva econômica da chamada teoria do capital humano conforme 

mencionado anteriormente. Ambas relacionam o sucesso e ou fracasso alcançados pelos 

indivíduos, no que se refere ao seu status ocupacional e renda, às suas capacidades 

individuais, tendo em vista o conhecimento formal adquirido e também a experiência 

profissional conquistada ao longo de suas trajetórias profissionais individuais. 

 

Desse modo, de acordo com as análises meritocráticas e funcionalistas, a partir do 

acesso à educação, os indivíduos passariam a competir em situações semelhantes para a 

conquista de melhores cargos e salários no mercado de trabalho. Trata-se de uma 

reflexão baseada exclusivamente em uma perspectiva meritocrática e individual. 

Considera-se sob a responsabilidade do indivíduo o seu sucesso e ou fracasso 

profissional, devido ao acesso à educação ter ocorrido, inicialmente, de forma 

“semelhante” para todos os indivíduos com os quais ele compete.  

 

Nesta perspectiva, a educação seria um mecanismo de equalização das desigualdades 

existentes, tendo em vista a suposta igualdade de oportunidades para indivíduos de 

origem socioeconômica desiguais, raças e gêneros diferentes. 

 

O mercado tenderia a se comportar de forma perfeitamente meritocrática, valorizando 

aqueles com maior capacidade de trabalho e mais aptos a realizarem suas tarefas.  

 

Entretanto, observa-se contemporaneamente, a partir de estudos empíricos realizados 

em diversos países analisados por Blossfeld e Shavit (1993), Coleman (2008), Mosteller 

e Moyniham (2008), Jencks (2008), Bowles e Gintis (2008), que o acesso à educação 
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não teria sido responsável por uma redução das desigualdades existentes. Ao contrário, 

teria reforçado estas desigualdades. Além disso, os estudos têm demonstrado diferenças 

significativas no que se refere às trajetórias educacionais de alunos negros, além da 

desigualdade observada para além destas trajetórias educacionais, no que se refere à 

inserção diferenciada desses indivíduos no mercado de trabalho, principalmente das 

mulheres.  

 

Para além do acesso, e da universalização da educação (básica e posteriormente, 

secundária), em diversas sociedades, tendo em vista a manutenção de estruturas de 

desigualdades, observam-se grandes falhas explicativas da teoria meritocrática-

funcionalista. Em que pese o reconhecimento dos processos de universalização da 

educação básica, e em diversas sociedades, também no nível secundário, em grande 

parte das sociedades modernas industrializadas, observa-se que o acesso à educação não 

foi suficiente para apresentar ganhos significativos no que se refere a rupturas com as 

desigualdades existentes do lado de fora das escolas, e que se reproduzem no interior 

das instituições de ensino, como também, posteriormente, no mercado de trabalho. 

(BLOSSFELD, SHAVIT, 1993). 

 

Tais aspectos chamam atenção para a desigualdade de acesso à educação formal que  

dificulta não só a possibilidade de crianças e jovens pobres concluírem etapas mais altas 

na trajetória escolar, como também, após a sua conclusão, serem capazes de conquistar 

melhores posições no mercado de trabalho, caracterizando uma difícil probabilidade de 

alcance de mobilidade ascendente de longa distância para indivíduos de origem 

socioeconômica pobre, em especial, negros e mulheres.  

 

Entretanto, no que diz respeito à educação superior propriamente, alguns estudos como 

os de Shavit, Arum e Gamoran (2007) e o de Attewell e Lavin (2007) vêm chamando 

atenção para a relevância da expansão do ensino superior e a promoção de maior 

inclusão social, a despeito da manutenção das desigualdades. A expansão dos sistemas 

de educação superior em diversos países tem demonstrado que com o tempo e a 

ampliação desses sistemas, haveria mais inclusão de membros de estratos menos 

favorecidos, cada vez mais nas universidades. (SHAVIT, ARUM, GAMORAN, 2007). 

Além disso, que a própria conclusão do ensino superior, poderia ser responsável por 

conquistas significativas de renda e melhores ocupações no mercado de trabalho, além 
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de potencializar uma importante ruptura no que diz respeito à transmissão 

intergeracional da desigualdade, rompendo com o ciclo de pobreza de uma geração (ex-

alunos universitários) para outra (seus filhos), mesmo observando-se as desigualdades 

de classe e raça ainda existentes. (ATWELL, LAVIN, 2007). 

 

Desse modo, faz-se importante analisar a partir de uma reflexão empírica, os processos 

de transição da juventude para a vida adulta daqueles que já concluíram o ensino 

superior e já estão no mercado de trabalho há mais de 6 anos
12

, a despeito das diferentes 

origens socioeconômicas e raciais, buscando investigar após a conclusão do ensino 

superior, quais seriam as principais variáveis intervenientes nas  suas trajetórias 

profissionais, sua renda e ocupações. Além disso, investigar em que medida a educação 

superior foi importante para promover uma ruptura com a transmissão intergeracional 

da  desigualdade, refletindo, também a respeito das perspectivas futuras dos filhos dos 

egressos. 

 

1-Modernização social e desigualdades sociais: o surgimento dos Estados de Bem-

Estar Social e o caso Brasileiro 

 
“O estado de bem-estar social é uma invenção política: não é filho nem da 

democracia, nem da social-democracia, mas é certamente a melhor obra desta 

última. A advocacia da sua atualidade se confunde com a advocacia da  

Social-democracia em seu melhor: a resistência sistemática à dissolução dos 

laços sociais pelos nexos mercantis, em termos que reconheçam o status 

iqualitário da cidadania”.(Célia Lessa Kerstenetzky
13

, 2012) 

 

O presente capítulo consiste em um resgate teórico-analítico a respeito da não 

confirmação da teoria da modernização no que diz respeito à construção de sociedades 

mais igualitárias e meritocráticas. Propõe, a partir de uma crítica à Hipótese 

                                                 
12

 Os dados da pesquisa de Egressos da Universidade Federal de Minas Gerais de 2006 são referentes a 

alunos egressos de vinte e dois cursos da universidade entre os anos de 1980 e 2000. Desse modo, 

constam na amostra, alunos que já se formaram há mais de 25 anos (tomando como referência 2006), o 

que possibilita uma análise bastante consistente do ponto de vista da inserção destes investigados no 

mercado de trabalho, além de possibilitar investigações consistentes sobre as gerações futuras (entre 

aqueles que tiveram filhos). 

 
13

 Kerstenetzky, Celia Lessa. (2012, Apresentação). 
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Meritocrática, e à teoria da modernização, apontar os caminhos necessários para a 

atuação dos Estados e não dos mercados, conforme se supunha, para a construção de 

sociedades menos desiguais e para a construção de oportunidades semelhantes para o 

desenvolvimento dos indivíduos a partir de uma perspectiva cidadã de direitos mínimos 

e necessários. 

 

Desse modo, apresenta a partir de uma crítica à teoria da modernização e da Hipótese 

Meritocrática, como foi necessária a construção dos chamados Estados de Bem-Estar 

Social, suas diferentes formas desenvolvidas em diferentes sociedades e em especial, 

uma análise sobre o caso brasileiro. 

 

Trata-se de refletir, ao contrário do que se supunha com a teoria da modernização, sobre 

a relevância de intervenções governamentais para o reconhecimento de direitos sociais 

fundamentais para garantir a própria realização do modelo de produção capitalista, 

chamando atenção para a sua contemporaneidade para, inclusive, trabalhar em prol do 

crescimento econômico, como no caso das políticas sociais no contexto atual brasileiro. 

 

Mais detidamente a respeito do caso brasileiro, pretende-se refletir sobre sua evolução 

ao longo da trajetória histórica e política nacional, seus avanços e limitações ao longo 

do tempo e principais desafios atuais. Uma reflexão sobre o Estado de Bem-Estar Social 

e em especial, o brasileiro, consiste em relevante debate sobre os rumos da sociedade 

brasileira no que diz respeito ao enfrentamento da desigualdade social existente e nos 

novos rumos que os governos estão traçando para, de fato, criar mecanismos eficazes na 

promoção da inserção social daqueles que se encontram ainda atrelados a mecanismos 

de transmissão intergeracional da desigualdade, levando-os à manutenção de uma forte 

dependência em relação às suas origens, dificultando o alcance de melhores 

oportunidades de trabalho e renda. 

 

Tendo em vista as recentes mudanças em políticas de caráter redistributivo do governo 

federal
14

, assim como as mudanças concernentes ao ensino superior, para os jovens de 

origem pobre e também negros, faz-se importante refletir sobre o contexto que envolveu 

                                                 
14

 Destacam-se entre estas, as políticas de valorização do salário mínimo e do fortalecimento do Programa 

Bolsa Família, conforme será detalhado no tópico a respeito do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar 

Social brasileiro. 
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a construção e o reconhecimento dos Estados de Bem-Estar Social, diferentes tipos, 

modelos e formas de abrangência, para pensar sobre onde pretendemos chegar, sem 

perder de vista as suas limitações e as tensões que envolvem, sobretudo nos dias de 

hoje, pensar sobre sua função em nossa sociedade e relevância para as transformações 

futuras no que diz respeito à construção de uma sociedade de fato mais meritocrática e 

capaz de oferecer oportunidades semelhantes aos cidadãos brasileiros. 

 

1.1-O processo de Modernização e a necessária intervenção dos Estados para a 

garantia das necessidades sociais 

 

De acordo com a teoria da modernização, a industrialização levaria à redução das 

desigualdades, assim como levaria a uma sociedade fundada na racionalidade e na 

meritocracia. Devido à crescente demanda por profissionais mais bem qualificados para 

o trabalho, seria necessário o investimento na formação e capacitação das massas para o 

novo mundo do trabalho, promovendo o acesso universal à educação, tornando a livre-

competição para a conquista das oportunidades que surgiriam no mercado, uma 

realidade e, mais do que isso, algo desejável para, através da livre concorrência, 

estimular os indivíduos a se desenvolverem e a desenvolverem suas capacidades, 

gerando um círculo virtuoso para o sucesso das novas sociedades modernas. (SMITH, 

2010; TREIMAN, 1970). 

 

Entretanto, o que se observou a partir do intenso processo de modernização e 

industrialização das sociedades foi a permanência das desigualdades sociais, 

fundamentadas, sobretudo, na materialidade das relações de trabalho. Para além do 

debate meritocrático a cerca das demandas existentes no mundo do trabalho, a 

existência de mecanismos de suporte e sustentação para a continuidade do modelo, foi 

fundamental, ou seja, a garantia da capacidade produtiva dos trabalhadores se fez 

necessária e urgente.  

 

Diante da precariedade das condições de vida da classe trabalhadora, fez-se necessário 

refletir sobre quem seria responsável pela continuidade do modelo de produção que se 

desenvolvera, pós-industrialização.  
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Era preciso que os trabalhadores tivessem condições para executar suas funções, ou 

seja, condições mínimas de subsistência, como seguros contra acidentes de trabalho, 

doença, invalidez e velhice. Desse modo, foi a partir do contexto do novo formato de 

produção das sociedades industrializadas, que se fez necessário o comprometimento do 

Estado, diante da ausência do equilíbrio e desenvolvimento que se pensou que viriam do 

mercado, com a proteção da sociedade, “em especial dos trabalhadores assalariados, 

contra certos riscos associados à participação em uma economia de mercado”.  

 

Foi desse modo, que surgiu, inicialmente na Alemanha na virada do século XIX para o 

século XX, e posteriormente, na Inglaterra, sobretudo, no pós-segunda Guerra Mundial, 

o que ficou conhecido contemporaneamente por Estado de Bem-Estar Social. 

 

O reconhecimento e a responsabilização dos Estados pela garantia de alguns primeiros 

direitos sociais, foi associado, nas sociedades modernas, a uma nova concepção de 

cidadania. Marshall (1967). A chamada “cidadania moderna” previa, 

independentemente da ordem em que foram reconhecidos e incorporados, a soma de 

direitos civis, políticos e sociais.  

 

Ao tentar explicar o surgimento e desenvolvimento do estado de bem-estar social na 

Inglaterra, Marshall publica em 1965, “Política Social”. Segundo ele, a origem do 

Estado de Bem-Estar Social inglês estaria sendo desenvolvido em meados da era 

vitoriana, através de medidas de política social: leis de assistência aos indigentes, leis de 

proteção aos trabalhadores da indústria, medidas contra a pobreza, etc. Nestas medidas 

estaria o embrião daquilo que mais tarde, após a Segunda Grande Guerra, seria 

conhecido como welfare-state. (ARRETCHE, 1995, p.11).  

 

Enquanto o modelo alemão estava profundamente associado ao contrato de trabalho e 

buscava garantir a partir de um “seguro nacional compulsório”, que se organizava  

através de categorias profissionais para prevenir “a perda da capacidade de gerar renda 

por acidente, doença, invalidez ou idade” (KERTENETZKY, 2012, p.1), o modelo 

inglês do século XX se fundamentou no reconhecimento da cidadania moderna, 

associada à conquista de direitos mínimos dos cidadãos, baseado em uma perspectiva 

redistributiva do ponto de vista tributário. 

 



35 

 

Contudo, a despeito da existência de divergentes teorias que abordam o surgimento do 

Estado de Bem-Estar Social, o desenvolvimento do Estado como provedor de políticas 

sociais teria sido impulsionado pela industrialização. Mais especificamente, no caso 

inglês, as medidas de proteção aos pobres foram deixando aos poucos de ter uma 

conotação beneficente, para se transformar em algo institucionalizado capaz de atender 

às diferentes classes sociais. Trata-se para Marshall (1967), de um processo de evolução 

das sociedades e de adaptação ao desenvolvimento industrial. 

 

De acordo com o trabalho de Marshall (1967) haveria uma tendência rumo ao 

desenvolvimento de uma concepção ampliada de cidadania, ocasionada pelas diversas 

transformações ocorridas no campo político, com o surgimento das democracias, e no 

campo da economia, com o crescimento das fábricas, e o surgimento da classe operária, 

entre outras transformações das cidades e da vida nas sociedades modernas, que tinham 

que lidar com a pobreza da classe operária e as suas miseráveis condições de vida e de 

trabalho nas indústrias recém-criadas.  

 

Devido às transformações relacionadas ao processo de modernização das sociedades, 

estas levariam a um processo de incorporação de direitos
15

. Esse processo de 

incorporação de direitos, mesmo não ocorrendo da mesma maneira e no mesmo ritmo, 

significaria uma perspectiva evolutiva que inevitavelmente, deveria conduzir ao 

reconhecimento de direitos sociais para os cidadãos das sociedades que tivessem 

passado pelo processo de modernização.  

 

Baseando-se no caso inglês, o autor analisa esse processo evolutivo ao longo da história 

política inglesa que teria realizado a incorporação de direitos civis no século XVII, 

direitos políticos no século XVIII e direitos sociais no século XIX.  

 

A modernização na análise de Marshall (1965) levaria a uma maior responsabilização 

do Estado perante seus cidadãos, que passariam a ser dotados de uma gama maior de 

direitos, principalmente aqueles fundamentais à existência em sociedade. Desse modo, o 

autor chama atenção para a relevância da conquista de direitos sociais, pois esses seriam 

                                                 
15

 Apesar de tratar da história política inglesa, Marshall (1967) realiza um esforço generalizante quando 

propõe uma comparação dos diferentes sistemas de elaboração de políticas sociais pelos Estados Francês 

e Alemão; ao refletir sobre um possível modelo de Estado de Bem-Estar Social.  
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ordenadores de um “princípio superior de justiça” no que se refere às decisões políticas 

por parte dos Estados no que diz respeito às necessidades dos cidadãos.  

 

Embora houvesse uma crença na modernização como sendo suficientemente capaz de 

promover, a partir do crescimento e fortalecimento do mercado, uma maior equidade, 

foi somente a partir do reconhecimento institucional dos direitos sociais pelos Estados, 

que, as condições de realização do trabalho foram garantidas, ou seja, as condições 

mínimas necessárias para a sobrevivência dos cidadãos passaram a ser discutidas e 

reconhecidas como fundamentais para a continuidade da vida e do trabalho.  

 

Na prática, ao contrário do que se imaginava a respeito do papel dos mercados na 

construção de uma sociedade mais equilibrada e menos desigual, seja do ponto de vista 

das oportunidades de trabalho, seja do acesso a melhores condições de aprendizado e 

capacitação profissional, (SMITH, 2010), o que se observou nas mais diversas 

sociedades foi que o processo de reconhecimento dos direitos sociais, e posterior, 

implementação destes a partir de um conjunto de políticas que caracterizariam o Estado 

de Bem-Estar Social, se desenvolveu em uma clara tensão com os parâmetros básicos de 

um sistema econômico capitalista e liberal em grande parte das sociedades ocidentais. 

 

Contrariando a teoria da modernização e por sua vez, a Hipótese Meritocrática, pode-se 

dizer que o desenvolvimento econômico alcançado na modernidade não foi por si só, o 

propulsor do desenvolvimento social das sociedades modernas, mas tornou-se 

dependente da construção de Estados capazes de promover novas concepções de 

cidadania, e de incorporar uma série de direitos sociais tão fundamentais aos seus 

cidadãos.  

 

Na prática, a elaboração e institucionalização das políticas sociais desde o século XIX 

vêm ocorrendo de diferentes formas nas diversas sociedades, em especial ao longo dos 

anos 1930 e 1940, como o  

 

 “componente social do New Deal americano (1935) e a Aliança Red-

Green sueca (1933) – enquanto os experimentos iniciais paradigmáticos 

se desdobravam em novos programas e abarcavam novas parcelas da 

população. (...) Ao fim dos cerca de 30 anos do próspero e 

redistributivo pós-Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os 

países da Europa ocidental e nórdica e mais algumas das antigas 
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colônias europeias (como os EUA, o Canadá, a Nova Zelândia e a 

Austrália) já incorporavam “estados do bem-estar social” como fatos 

normais da vida social. (Pierson, 1998). Esse movimento de difusão 

inclui ainda países da América Central e da América do Sul, 

notadamente Chile, Uruguai e Costa Rica (Kuhnle & Sander, 2010; 

Perrin, 1969), alcançando também o Brasil”. (KERTENETZKY, 2012, 

p.6). 

 

Pensar sobre os Estados de Bem-Estar Social significa pensar sobre o reconhecimento 

de Estados a respeito de necessidades primárias dos seus cidadãos para o seu 

desenvolvimento. Também significa ir além de uma perspectiva individualista 

funcionalista
16

 que trata o sucesso e o fracasso dos indivíduos como de sua inteira 

responsabilidade, reconhecendo as adversidades existentes na sociedade que se 

expressam nas diversas esferas existentes, como a social, a econômica, a cultural, entre 

outras.  

 

Entretanto, o modo como os Estados reconheceram estas adversidades e assumiram o 

reconhecimento dos direitos sociais para a constituição dos seus Estados de Bem-Estar 

Social, ocorreu de formas diversas, seja do ponto de vista da amplitude de direitos, seja 

da abrangência dos beneficiários. Desse modo, a despeito das diversas formas e 

modelos sob os quais se desenvolveu nas diversas sociedades, pode-se afirmar que foi a 

partir do período do pós-2ª Guerra Mundial que o fenômeno do Welfare-State 

experimentou incontestável expansão, culminando no processo que se pode chamar de 

institucionalização das políticas sociais (ARRETCHE, 1995). Esse processo de 

formalização das políticas sociais pelos Estados através da construção de diversos 

mecanismos institucionais voltados para a elaboração e implementação de medidas de 

atendimento aos diferentes direitos sociais, constitui-se naquilo que hoje entendemos 

por Estado de Bem-Estar Social. 

 

Desse modo, embora a modernização não seja a única causa apontada para o seu 

surgimento, pode-se dizer que ela está diretamente associada a esse fenômeno, nas mais 

diversas sociedades onde se estabeleceu. Entretanto, não há uma única forma de analisar 

o fenômeno do surgimento dos Estados de Bem-Estar Social, pois não se trata de um 

processo linear e unívoco o da construção e do reconhecimento dos direitos sociais por 

                                                 
16

 A teoria funcionalista que aborda o fenômeno das desigualdades sociais será aprofundada no capítulo 

seguinte. 
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parte dos Estados no século XX. O Estado de Bem-Estar Social se desenvolveu e 

ganhou formas diferentes e diversas.  

 

Existem diversas e divergentes teorias que abordam o fenômeno do surgimento dos 

Estados de Bem-Estar Social. A título de exemplo, analisando os diversos argumentos 

que permeiam a explicação do seu surgimento, encontramos argumentos que se voltam 

para explicações em que os seus condicionantes são predominantemente de ordem 

econômica, explicações que tratam o welfare-state como uma resposta às necessidades 

de acumulação e legitimação do sistema capitalista; explicações que propõem que os 

condicionantes da emergência e desenvolvimento do welfare-state são 

predominantemente de ordem política, proposições que tratam o welfare-stae como o 

resultado de um acordo entre capital e trabalho organizado dentro do capitalismo; 

argumentos que consideram existir diferentes welfare-states, sendo que eles seriam o 

resultado da capacidade de mobilização de poder da classe trabalhadora no interior de 

diferentes matrizes de poder; e proposições em que o welfare-state é tido como o 

resultado de configurações históricas particulares de estruturas estatais e instituições 

políticas. (ARRETCHE, 1995).  

 

No que diz respeito aos diferentes tipos de Estados de Bem-Estar Social, algumas das 

tipologias recentes, consideram como existindo três tipos que variam desde uma forma 

em que o Estado garante benefícios apenas a uma parcela específica da população – 

modelo residual, característico de governos liberais; passando por formas intermediárias 

encontradas em regimes conservadores, do tipo corporativista; até modelos de 

características universalistas, que partem de princípios de igualdade nos mais elevados 

padrões de benefícios e serviços sociais. 

 

Esses três modelos compõem uma aplicação feita por Esping-Andersen (1991) da 

tipologia que fora proposta por Richard Tittmus (1974). Segundo Titmuss, a lógica de 

intervenção do Estado pode se dar segundo três diferentes formas conforme se segue.  

 

Sob forma residual, onde a provisão pública de bem-estar permanece restrita a um nível 

mínimo, uma vez que se concebe que as necessidades individuais são mais 

adequadamente satisfeitas por intermédio de duas instituições “naturais”, ou 

socialmente construídas: o mercado e a família.  
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Sob uma perspectiva meritocrática, que adota o modelo da produtividade e do 

desempenho industrial. Considera que as necessidades individuais devem ser supridas 

de acordo com o mérito, a produtividade e o desempenho no trabalho. Fazendo com que 

à atividade individual sejam concedidos incentivos e recompensas.  

 

O último modelo por ele formulado é chamado de redistributivo institucional - onde os 

serviços e benefícios são proporcionados de forma universalista, independentemente do 

mercado. Este modelo tem por base o princípio da necessidade. O bem-estar individual 

é visto como responsabilidade da coletividade, e a meta é alcançar uma maior igualdade 

entre os cidadãos. (FARIA, 1998, p.54) 

 

A tricotomia proposta por Tittmuss (1974) fora na maioria das análises, reduzida a uma 

dicotomia, levando em conta apenas os modelos polares – residual e institucional; o que 

contribui para uma simplificação que tende a desconsiderar outros fatores que vão além 

da extensão da responsabilidade do Estado na provisão de benefícios à sociedade. Foi a 

partir da obra de Esping Andersen, “Os Três Mundos do Bem-Estar Capitalista”, que o 

autor recuperou os três modelos de Tittmuss, aplicando-os aos modelos Liberal, 

Corporativista ou Conservador e Social Democrata. (FARIA, 1998).  

 

Na prática, o que se pode dizer é que nos países que adotaram o modelo liberal há uma 

menor intervenção dos Estados para minimizar as desigualdades existentes, baseado, 

sobretudo em perspectivas funcionalistas onde os indivíduos são mais fortemente 

responsabilizados pelas suas posições e escolhas ao longo das suas trajetórias pessoais e 

profissionais. 

  

Do ponto de vista dos países que desenvolveram modelos social-democratas, o que se 

observa é o oposto do modelo liberal. Os Estados adotam uma perspectiva mais  

complexa a respeito das desigualdades existentes, considerando-as do ponto de vista da 

sociedade e não apenas dos indivíduos. A sociedade se responsabiliza e é 

responsabilizada pelas desigualdades existentes e dessa forma, a concepção de 

cidadania requer o reconhecimento dos direitos sociais de forma ampliada e universal 

para todos os cidadãos, podendo desenvolver ações focalizadas para minimizar 

possíveis disparidades existentes. 
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Os países que adotaram o modelo corporativista ou conservador assumem uma 

perspectiva mais seletiva, garantindo o reconhecimento de direitos sociais apenas a 

alguns grupos e em situações específicas. 

 

A despeito das diferentes formas sob as quais o Estado de Bem-Estar Social se 

desenvolveu nas mais diversas sociedades, no que diz respeito à sua implementação, 

destacam-se de modo geral, primeiramente, o desenvolvimento de ações relacionadas 

aos direitos dos trabalhadores, destacando-se os seguros contra acidentes de trabalho, 

doença, invalidez e velhice. Em um segundo momento surgem as aposentadorias por 

tempo de serviço, pensões e o seguro-desemprego, por último, destaca-se o surgimento 

das pensões para as famílias. (KERTENETZKY, 2012, p.13).   

 

Do ponto de vista da cobertura, esta se desenvolveu inicialmente, em uma escala 

evolutiva, de um modelo liberal e conservador aplicado a um público restrito, para 

modelos universalistas – social-democratas. Embora não tenha ocorrido de forma 

progressiva em todos os casos, conforme mencionado.  

 

Inicialmente, limitou-se aos trabalhadores das indústrias estratégicas, ou trabalhadores 

de ocupações perigosas, e funcionários públicos. Posteriormente, foi sendo aos poucos 

estendida a todos os trabalhadores industriais, e em seguida aos trabalhadores rurais. 

Por último, aos dependentes dos trabalhadores segurados, aos autônomos, até alcançar à 

totalidade da população. (KERTENETZKY, 2012, p.13). 

 

Pode-se dizer que, sobre as reflexões acerca das desigualdades sociais, os modelos 

liberal e corporativista foram menos capazes de promover uma concepção de cidadania 

mais ampliada aos seus cidadãos e de oferecer melhores respostas para o enfrentamento 

das desigualdades existentes.  

 

A defesa da construção de modelos universalistas passa, de acordo com Titmus e 

Marshall, pelo reconhecimento do Estado da existência de “necessidades sociais”, 

“custos sociais” e dos “direitos sóciais”. Do ponto de vista das necessidades sociais, 

consiste em uma crítica ao paradigma “pauperista” que considerava que as intervenções 

dos Estados deveriam atuar no atendimento dos pobres, considerando que existiriam de 
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fato algumas necessidades sociais que seriam oriundas da interdependência social, que 

seria definida pela vida em sociedade a partir de critérios diversos como o padrão de 

vida corrente, e teria a sua origem em dependências que são nela criadas. 

(KERTENETZKY, 2012, p.22).  

 

O reconhecimento de necessidades sociais passa pela valorização universal do Estado 

de Bem-Estar social, garantindo o suporte necessário a todos que se encontrarem em 

situações de maior dependência em algum momento no decorrer de suas trajetórias. As 

trajetórias dos indivíduos não estão dissociadas da sociedade na qual estão inseridos. 

Desse modo, reconhece-se que as instabilidades com as quais as sociedades se deparam 

como momentos de crises financeiras, além das possíveis desigualdades já existentes, 

ocasionadas por fatores diversos, podem provocar maiores chances de “desemprego, 

subemprego, entrada tardia no mercado de trabalho” aspectos que podem corroborar 

para a “destruição, diminuição, interrupção ou frustração do poder aquisitivo do 

indivíduo, além de dependências secundárias quando envolvem conjugues, filhos e 

outros parentes”. (KERTENETZKY, 2012, p.23). 

 

Do ponto de vista das desigualdades sociais, trata-se de reconhecer que o alcance 

individual não está associado unicamente a aspectos adquiridos pelos indivíduos e 

individualmente, ao longo das suas trajetórias de vida, como o nível educacional 

alcançado e experiência de trabalho, mas também a outros fatores externos estruturantes 

das escolhas, limites e possibilidades que se apresentam aos indivíduos em cada 

sociedade, estabelecendo critérios desiguais de seleção, mas que também limitam as 

próprias escolhas individuais, intervindo diretamente nas trajetórias profissionais antes 

mesmo que os indivíduos entrem no mercado de trabalho. 

 

Desse modo, reconhecer a existência de necessidades sociais significa reconhecer que 

estas precisam ser satisfeitas para que possam de fato existir condições para o 

florescimento da meritocracia e da livre-competição entre os indivíduos no mercado de 

trabalho. 

 

Desse modo, a premissa das necessidades sociais estaria profundamente atrelada à 

perspectiva dos custos sociais que seriam produzidos pelo próprio mercado e que 

deveriam ser compensados aos indivíduos. 



42 

 

 

“A crescente divisão do trabalho, ao lado da produção em escala de 

confortos e amenidades, é também responsável por desconfortos e 

desserviços dos quais não há muitas rotas individuais de fuga: lixo, 

acidentes nas estradas, poluição, desperdício, destruição de riqueza 

natural, trânsito, desemprego, subemprego, obsolescência 

tecnológica”. (KERTENETZKY, 2012, p.25).  

 

 

O reconhecimento do bem-estar social passaria necessariamente pelo reconhecimento 

das desigualdades e das incertezas provocadas, sobretudo, pelas instabilidades dos 

mercados. Nesta perspectiva, a universalização dos direitos sociais seria fundamental 

para assegurar aos cidadãos, condições mínimas e necessárias para o prosseguimento 

das suas trajetórias individuais, devendo em algumas circunstâncias, estar associado a 

medidas focalizadas com o objetivo de amenizar grandes discrepâncias quando 

necessário, para equacionar problemas e necessidades de alguns grupos, sem que dois 

padrões de serviços sejam criados. 

 

Para a garantia da sua efetividade, o bem-estar social depende necessariamente, do 

reconhecimento dos direitos sociais. Desse modo, estes passam a ser considerados como 

ações capazes de modificar completamente os padrões de desigualdade social em uma 

dada sociedade. (MARSHALL, 1967), indo muito além de ações voltadas para, 

simplesmente, amenizar os problemas dos pobres de cada sociedade. 

 

Contudo, para efeito de uma compreensão a respeito da modernização e das 

desigualdades sociais, trata-se de reconhecer que, embora não haja consenso a respeito 

do seu surgimento e posterior desenvolvimento nas diversas sociedades, que sua 

existência foi e ainda é fundamental para tratar dos problemas evidenciados pela 

modernização.  

 

Ao contrário do otimismo trazido com os teóricos da modernidade, esta por si só 

fracassou no enfrentamento dos problemas materiais produzidos e reproduzidos no 

contexto das diversas sociedades que se modernizaram e, por sua vez, passaram por um 

intenso processo de industrialização. Foi apenas a partir das intervenções dos Estados 

(que ocorreram em contextos sociais e políticos diversos), que se fez possível a 

diminuição das distâncias sociais, embora não a sua extinção, (tendo em vista os 
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diversos aspectos objetivos e subjetivos, inclusive, que permeiam a reprodução de 

mecanismos de desigualdade nas mais diversas sociedades) especialmente, nas 

sociedades onde se fundamentou a partir de um princípio realmente redistributivo e 

universalista, como foi o caso dos países de grande parte da Europa ocidental e nórdica, 

que são os exemplos mais expressivos na promoção do bem-estar social para todos os 

seus cidadãos.  

 

1.2- O Estado de Bem-Estar Social no Brasil 

 

No Brasil, há certo consenso na literatura em torno da idéia de que o processo de 

implementação das políticas sociais ocorreu a partir dos anos 30. (DRAIBE, 1996). 

Como ocorreu em muitos outros, os modelos que aqui se desenvolveram passaram por 

muitas mudanças, partindo inicialmente, de uma perspectiva residual, passando pelo 

meritocrático, até chegar ao modelo atual que pode ser caracterizado como universal. 

 

No Brasil dos anos trinta, baseado em um modelo varguista-desenvolvimentista, é que 

se pode dizer que se teria dado início ao que posteriormente se caracterizaria como o 

“Estado de Bem- Estar Social” brasileiro.  O modelo de provisão social que se inicia no 

Brasil pode ser relacionado diretamente ao modelo alemão do final do século XIX e 

início do século XX, caracterizado como um modelo essencialmente corporativista, 

atrelando os trabalhadores ao sindicalismo obrigatório.  

 

Trata-se nesse momento, de uma combinação de uma complexa iniciativa autoritária à 

demanda operária existente. O modelo desenvolvido atrelou o movimento sindical que 

tinha uma postura contestatória e independente, a uma postura de colaboração com o 

poder público, estabelecendo de certa forma uma espécie de “cidadania sindical” antes 

mesmo da existência de direitos políticos. (KERTENETZKY, 2012, p.178). 

 

O conceito desenvolvimentista relaciona-se à atuação do Estado como “pólo irradiador” 

do desenvolvimento econômico no país. A fim de dar suporte aos setores que apoiavam 

o governo de Vargas, fez-se necessária a elaboração de políticas sociais capazes de 

garantir as necessidades básicas de parcelas da população urbana que foram essenciais 

para o desenvolvimento da indústria nacional que se iniciava naquele momento.  
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O modelo de provisão social desenvolvido por Vargas promoveu profundas 

transformações quanto às relações entre o Estado e a sociedade, pois passou a 

desenvolver um modelo corporativo de regulação do mercado de trabalho e a 

desenvolver novas formas de ligação entre o setor público e os grupos econômicos 

privados. (ABRÚCIO, 2002, p.41). Houve intervenções inéditas na legislação que 

regulava as relações entre capital e trabalho que deixam de ser reguladas apenas por 

meio de contratos individuais. 

 

Do ponto de vista das implicações problemáticas do modelo de Estado de Bem-Estar 

Social desenvolvido nesse período, destacam-se “para além das propriedades 

limitadamente universais de tal esquema de distribuição de direitos, o não 

reconhecimento de situações de informalidade e a exclusão de indivíduos ativos em 

condição “pré-mercantil” (os rurais), o que resultava em massa considerável – a 

esmagadora maioria dos brasileiros – em situação “pré-cívica”. (SANTOS, 1979, Apud: 

KERTENETZKY, 2012, p.180). 

 

A despeito dos aspectos negativos, a proposta centralizadora e concentradora de poder 

desenvolvida pela ditadura varguista marca profundamente uma ruptura em relação ao 

modelo político-oligárquico e federalista que se fez presente durante todo o período que 

vai de 1889 até 1929. Foi a partir da adoção desse novo formato centralizador e 

concentrador de poderes na esfera federal, que se fez possível a construção de 

mecanismos capazes de formular e implementar políticas sociais no país. Tais mudanças 

foram importantes para garantir sustentação a uma densa área de ação pública, que foi 

capaz de legalizar e autolegitimar a presença do Estado na área da proteção social no 

país. (DRAIBE, 1996). 

 

O desenvolvimento das políticas sociais nesse período é marcado pela elaboração de 

uma legislação (de 1930 a 1943) que diz respeito “à criação dos institutos de 

aposentadoria e pensões, e de outro, à legislação trabalhista, consolidada em 1943” 

(DRAIBE, 1996).  Também foi um período importante para alterações nas áreas de 

saúde e educação, onde se manifestam elevados graus de nacionalização e centralização. 
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Já outros aspectos que não tinham relação direta com os “riscos do trabalho” ficaram 

sem apoio do governo, como a saúde pública, o saneamento, a educação e a habitação. 

O processo de evolução dessas áreas foi bastante lento durante toda a trajetória de 

construção do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. (KERTENETZKY, 2012). 

 

O período posterior, de breve experiência democrática, de 1945 a 1964 foi marcado por 

ações mais escassas, em comparação com o período varguista anterior, e de manutenção 

do esquema corporativista. Também nesse período se manteve o modelo centralizador 

em termos econômicos e políticos, que foi importante para a proposição de um 

movimento de inovação legal-institucional em diversas áreas das políticas sociais, como 

na educação, saúde, assistência social e, de forma menos relevante, na área da habitação 

popular. (DRAIBE, 1996, p.275).  

 

De modo geral, pode-se dizer que neste período ocorre a expansão do sistema de 

proteção social, que se desenvolveu nos moldes e parâmetros já definidos pelas 

inovações do período de 1930-1943. Pode-se dizer que nesse período observam-se 

avanços importantes no que se refere a uma maior incorporação dos diversos setores da 

sociedade aos esquemas de proteção social, mas ao mesmo tempo, houve um padrão 

seletivo no que se refere aos beneficiários, e heterogêneo no que se refere aos 

benefícios. Além disso, manteve-se como um sistema fragmentado quanto aos planos 

"institucional e financeiro de intervenção social do Estado”. (DRAIBE, 1996, p.275). 

 

A partir do fim dos anos 50, observa-se o fortalecimento de problemas estruturais no 

que diz respeito ao sistema de provisão social, devido às diversas mudanças observadas 

na sociedade brasileira provenientes do processo de industrialização. Os principais 

problemas estavam relacionados à provisão de recursos financeiros suficientes, assim 

como à capacidade do modelo em atender em termos numéricos a população de 

beneficiários.  

 

Entretanto, pode-se dizer que foi nesse período, a despeito das limitações e recursos 

suficientes, que houve primeiras iniciativas para a construção de um modelo 

universalista a partir de perspectivas redistributivas. Ganha destaque a  
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“Lei Orgânica da Previdência de 1960; pela recuperação significativa 

do valor real do salário-mínimo em um momento em que os 

trabalhadores urbanos já são um contingente considerável da força de 

trabalho; pela promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural em 

1963, que, a despeito de não ter sido operacionalizado, é alvo de uma 

tentativa de regulamentação em 1964, e de uma reforma agrária 

igualmente falhada”. (KERTENETZKY, 2012, p.180). 

 

 

Nesse período de crise política e financeira, ganha destaque o importante papel de 

movimentos sociais na luta em prol da reforma agrária, além de diversos movimentos 

sociais urbanos que reivindicavam por melhorias na infraestrutura urbana, transportes 

coletivos e habitação. (DRAIBE, 1996, p.277). Em meio à movimentação social surgem 

novas demandas por uma ampliação do sistema educacional, principalmente a classe 

média, que reivindicava, sobretudo, uma ampliação da educação superior
17

.  

 

As demandas sociais dos diversos movimentos irão se materializar em uma tentativa de 

introdução de melhorias por parte do Estado a partir da criação de um programa de 

“reformas de base”; as quais serão elaboradas principalmente em uma reforma do 

Estado, principalmente nos anos que precederam ao golpe de 64. 

 

O período que vai de 1964 a 1988 caracterizou-se pela consolidação e expansão do 

Estado de Bem-Estar Social brasileiro.  

 

No período da ditadura militar, em um contexto unionista-autoritário, passam a ser 

destinados esforços políticos e recursos financeiros específicos levando ao que se pode 

chamar de “consolidação institucional” do Estado de Bem-Estar Social Brasileiro. 

Trata-se de um movimento que teve início em meados da década de sessenta e se 

estende até meados da década de setenta. Ocorre a partir daí uma expansão maciça do 

sistema de proteção social brasileiro. Esse movimento tem como pano de fundo, 

intensas transformações sociais, principalmente no que se refere ao crescimento da 

indústria nacional, à urbanização, e a transformações da estrutura social brasileira
18

. 

                                                 
17

 Uma apresentação mais detalhada a respeito da política educacional e suas transformações ao longo da 

história política-nacional será mais detidamente abordada no capítulo 3.  
18

 À luz das teorias explicativas do surgimento das políticas sociais, o processo de expansão e 

consolidação do sistema de proteção social no país pode ser explicado a partir de uma junção de duas 

teorias: Teoria da Convergência e a Teoria Neo-Institucionalista. Os teóricos da convergência acreditam 

que todos os países que passaram pelo processo de industrialização estão expostos aos mesmos 
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Desse modo, pode-se dizer que foi durante o período da ditadura militar que ocorreu o 

processo de institucionalização das políticas sociais brasileiras. Foi nesse momento que 

houve a organização dos sistemas nacionais públicos ou organizados pelo governo 

federal, para as áreas de assistência social, educação, previdência, saúde e habitação. O 

que antes era observado de forma fragmentada e seletiva, foi substituído pela 

implementação de políticas de massa, de cobertura relativamente ampla. (DRAIBE, 

1986, 275-276). 

 

Foi marcante também neste período, o desenvolvimento de algumas intervenções 

estatais na área da habitação, fato que pode ser considerado uma inovação no sistema de 

proteção social brasileiro de até então. Até esta data o país não possuía um sistema 

habitacional definido e com recursos financeiros específicos.  

 

Também ganha destaque nesse período, a introdução de mecanismos de apoio a uma 

primeira formação de patrimônio dos trabalhadores através da criação do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Faz-se importante destacar também o processo 

de incorporação de grandes segmentos sociais que tem início nesse período, com o 

avanço (ainda que limitado) do sistema de proteção social no que se refere aos 

trabalhadores rurais. 

                                                                                                                                               
problemas, que podem vir a ser solucionados da mesma forma. Assim, não importaria sob qual regime 

político estivesse um país, sendo este desenvolvido tecnologicamente, convergiria para um mesmo padrão 

de novos problemas, assim como de novas soluções. Apesar de pequenas diferenças iniciais com relação 

às políticas sociais, com o decorrer do tempo estas se tornariam muito semelhantes. Nos países 

capitalistas, as velhas crenças liberais a respeito do mercado cederiam lugar à aceitação de crescentes 

níveis de intervenção governamental e mesmo os países socialistas estariam sujeitos a problemas e 

soluções oriundas do industrialismo. Ao considerar que todas as situações geradas pela industrialização 

promovam um conjunto de respostas semelhantes por parte do Estado, assim como ao desconsiderar que 

em diferentes países podem ter relevância alguns fatores, sendo que para outros países podem ser outros, 

na explicação do surgimento das políticas sociais, a teoria da convergência deixa de lado fatores como a 

diversidade cultural, assim como aqueles que dizem respeito à política. 

De acordo com esta teoria, o welfare-state provém de configurações históricas particulares, de acordo 

com diferentes estruturas e instituições políticas. Dentro desta perspectiva, o Estado, assim como as 

burocracias públicas são encarados como atores cujo comportamento é decisivo na formatação da 

legislação social, assim como na implementação de políticas públicas. (Faria, 1998, p.46) A partir da 

perspectiva neo-institucionalista, a principal variável responsável pela explicação do surgimento e 

desenvolvimento do welfare-state, é a estrutura das instituições do Estado. O Estado é tido como 

autônomo em relação à sociedade, o que permite que as burocracias estatais sejam analisadas como 

variáveis independentes. Deixa, de acordo com esta perspectiva, de ser apenas um ator passivo, refletindo 

interesses da sociedade civil, agindo até mesmo de acordo com interesses próprios. 
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Foi sob condições autoritárias e centralizadoras que se completou
19

 a conformação 

institucional do Estado de Bem-Estar social brasileiro, desse modo seu planejamento 

passou a ser feito ao nível federal, de forma centralizadora. Organizou-se o seu aparelho 

gestor, e, além disso, passaram a ser definidos os recursos financeiros específicos para a 

implementação destas políticas. Também foram definidos os mecanismos de 

operacionalização, assim como as regras de inclusão/exclusão social que definiram todo 

o formato do sistema. 

 

Entretanto, já ao final dos anos 70 esse sistema passou a apresentar seus primeiros 

indícios de esgotamento e crise no que se refere aos seus aspectos “organizacionais, 

financeiros e sociais”. (DRAIBE, 1996, p. 276).   

 

Pode-se dizer que o regime autoritário foi capaz de completar a construção de um 

Estado de Bem-estar Social que se reproduziu e se estendeu à população de modo 

perverso, pois ao mesmo tempo em que promoveu a inclusão de grandes parcelas da 

população, esta não se deu de modo satisfatório tanto quantitativa, quanto 

qualitativamente. Além disso, os mecanismos utilizados foram responsáveis pelo seu 

sucesso e ao mesmo tempo por seu fracasso
20

.  

 

Nesse sentido, no que se refere às políticas sociais, os anos oitenta impõem problemas 

com relação ao processo de transição política e com a democratização do sistema de 

proteção social. Neste momento, questões relativas ao grau de inclusão/exclusão do 

sistema meritocrático brasileiro
21

, assim como os privilégios e desigualdades 

                                                 
19 O termo “completa” não quer dizer que o Estado de Bem-Estar Social brasileiro tenha se desenvolvido 

até um grau suficiente de prestação de serviços; mas que este alcança uma legalidade institucional a partir 

do momento que passa a ter recursos próprios estabelecidos; além de todo um aparato burocrático-

institucional voltado para a sua reprodução e desenvolvimento. 
20

 De acordo com Draibe (1986, p.296), estas seriam: “a extrema centralização política e financeira no 

nível federal das ações sociais do governo; a acentuada fragmentação institucional; a exclusão da 

participação social e política dos processos decisórios; o princípio do autofinanciamento do investimento 

social; o princípio da privatização; o uso clientelístico da máquina social”. 

 

21
 O sistema de proteção social brasileiro teria sido construído de acordo com Draibe (1986), nos moldes 

do que Tittmuss caracteriza como sendo um sistema Meritocrático. Neste sentido, trata-se de um sistema 

de fortes marcas clientelistas e corporativistas. Este sistema se baseia na posição ocupacional e nos 

rendimentos dos trabalhadores, sendo que estes precisam estar inseridos no mercado de trabalho formal.  
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estabelecidos, e o formato hipercentralizado de organização, passam a ser questionados. 

Além disso, o formato de provisão de recursos financiadores do modelo de proteção 

social que vinha sendo adotado, não se mostrou eficiente, apresentando-se muito 

sensível frente às “oscilações da economia, ao volume de emprego, aos salários e à 

massa salarial” (DRAIBE,1996, p.276). A recessão econômica do início da década de 

oitenta teria contribuído fortemente para um questionamento do modelo de provisão de 

políticas sociais adotado até então. 

 

A fim de dar uma resposta à crise sob a qual o sistema se apresentava, tem inicio nos 

anos oitenta a busca de um novo conjunto de medidas a fim de reforçar financeiramente 

o sistema de proteção social. 

Com o governo civil de 1985, um cronograma e um conjunto 

ambicioso de reformas começam a ser desenhados, buscando 

democratizar o sistema e ao mesmo tempo reforçar suas bases 

financeiras, de modo a permitir-lhe não apenas ajustar-se mas 

fortalecer-se e expandir-se. (DRAIBE,1996, p.276) 

 

Estas tentativas irão culminar na “extensão dos direitos sociais constantes da 

Constituição de 1988”. (DRAIBE, 1996, p. 276).  

 

A Constituição de 1988 assegurou uma série de novos direitos sociais aos brasileiros. 

Estes, uma vez garantidos, nos aproximariam de modelos de Bem-Estar Social de 

sociedades social-democratas que foram capazes de desenvolver os modelos mais 

amplos e universais para os seus cidadãos. Trata-se de uma grande evolução, frente ao 

universalismo básico e ao modelo corporativo, adotados nos períodos anteriores. Os 

novos direitos sociais  

“envolveram, dentre outros, a universalização da previdência 

(universalização do acesso no meio rural), a assistência social a quem 

dela necessite, a universalização da educação fundamental e média e 

da saúde em todos os níveis – esta se convertendo em direito do 

cidadão e dever do Estado - , a designação do salário mínimo como o 

valor piso para os benefícios constitucionais, a descentralização das 

políticas sociais com garantia de repasses e de capacidade 

arrecadatória própria para os níveis subnacionais, a introdução do 

critério per capita para o repasse dos recursos, a participação e o 

controle social. (KERTENETZKY, 2012, p. 213). 
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As inovações do ponto de vista dos direitos adquiridos vão de encontro à intensificação 

da universalização do bem-estar, que passa pela ampliação e universalização da 

cobertura, de benefícios e serviços, como também pela criação de um mínimo social 

para a seguridade, o que garantiria um nivelamento do ponto de partida para os 

brasileiros, “dentro de uma perspectiva de adequação, independentemente de inserção 

no mercado de trabalho”. (KERTENETZKY, 2012, p. 213). 

 

Entretanto, passado o período das garantias de direitos, estes vêm sendo reconhecidos e 

legitimados a partir de ações diferenciadas e descontínuas do ponto de vista das 

políticas sociais adotadas pelos novos governos democráticos que se estabeleceram a 

partir da nova Constituição. 

 

Entre o final dos anos oitenta e os anos noventa, prevaleceram algumas determinações 

constitucionais, o ajuste fiscal para adequação do gasto social. A preocupação principal 

nesse período consiste no equilíbrio financeiro e controle da inflação em detrimento do 

gasto social. 

 

Já a partir de meados da década de noventa, com o governo de Cardoso, a política de 

controle inflacionário teria contribuído, inicialmente, para a redução da pobreza, embora 

a política social não tenha desempenhado um papel relevante para o crescimento 

econômico, cabendo-lhe apenas a função de “compensar eficientemente os deságios do 

processo”. (KERTENETZKY, 2012, p. 215). De acordo com a autora, os resultados 

frustrantes das políticas sociais nesse período, estariam relacionados a uma modesta 

arquitetura e acanhado funcionamento, que estiveram, “limitados pelos maiores riscos 

sociais decorrentes da aplicação das prescrições do fundamentalismo de mercado, como 

as elevadas taxas de desemprego e de informalidade, e os decrescentes níveis do salário 

médio”. (KERTENETZKY, 2012, p. 216). 

 

Foi após uma década, no período mais recente, pós-2004, que a estratégia 

governamental vem tornando o crescimento econômico em uma variável diretamente 

relacionada às políticas e gastos sociais, o que para Kerstenetzky (2012), consiste em 
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uma tradução brasileira dos experimentos da social-democracia europeia. Além disso, o 

ajuste fiscal tem sido manejado para a promoção de um crescimento com redistribuição. 

“Uma estratégia governamental crucial, nesse sentido, foi a política de valorização do 

salário-mínimo que retomou o seu lugar em uma estratégia de redistribuição, agora 

potencializada pela nova função de indexador social que a Constituição de 1998 passa a 

atribuir ao mínimo”. (KERTENETZKY, 2012, p. 216). Dessa estratégia emergiu, 

segundo a autora, um crescimento da economia apoiado no consumo interno, o que 

entre outros benefícios teria fortalecido a economia nacional, de maiores danos 

provocados pelas crises econômicas internacionais.  

 

Durante o período de 2003 a 2011, período do governo de Lula, houve uma nova forma 

de interação entre políticas sociais e políticas econômicas, desse modo, as políticas 

sociais foram usadas como ferramenta para o fortalecimento da economia e a partir do 

crescimento econômico, houve maior investimento social em uma perspectiva 

redistributiva. (KERTENETZKY, 2012).  

 

No ano de 2003 propriamente, houve poucas ações sociais, devido à luta contra o 

desemprego, queda de salários médios e à instabilidade econômica causada pelos 

ataques especulativos ao real. 

 

A partir de 2004, com a estabilidade e o crescimento econômico alcançados, (elevação 

do PIB em 5,7% no ano), houve de fato a construção de iniciativas para o avanço social, 

seja através do aumento real do salário-mínimo em 3,7%, seja devido às transferências 

governamentais, seja através da expansão dos programas sociais como o Bolsa Família, 

que passa a ser implementado em uma escala duas vezes maior  que os programas de 

renda mínima criados no governo anterior. (KERTENETZKY, 2012, p.234, 235). 

 

Ocorre que, a partir de 2006, observa-se para a consolidação do Estado de Bem-Estar 

Social brasileiro, uma crescente instrumentalização das políticas sociais para o 

crescimento econômico, além de uma perspectiva social, no planejamento das políticas 
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econômicas, o que foi fundamental para o seu fortalecimento e da sociedade brasileira 

como um todo. 

De fato, o país testemunhou uma aceleração do crescimento baseada em 

boa medida, na expansão das políticas e dos gastos sociais, 

especialmente as transferências governamentais e a valorização do 

salário-mínimo, com resultados inéditos em termos de  redução 

consistente da pobreza e da desigualdade. Pode-se afirmar que a 

inovação principal se traduziu na aposta na possibilidade de o gasto 

social contribuir não apenas para o alcance de direitos, como também 

para relaxar suas próprias condições de financiamento, tornando o 

orçamento social de certo modo endógeno à própria política social. 

Uma inovação secundária, porém digna de nota, dado o ineditismo na 

história brasileira, foi certa  modulação da própria política econômica 

por condicionantes sociais. Em conjunto, essas mudanças configuram 

exemplos das “políticas sociais economicamente orientadas” e 

“políticas econômicas socialmente orientadas”, (“...) que se tornaram 

traços distintivos do modelo de desenvolvimento escandinavo”. 

(KERTENETZKY, 2012, p. 232). 

 

A influência do fortalecimento do salário-mínimo e dos programas de renda mínima 

sobre a diminuição da desigualdade pode ser percebida a partir dos efeitos que geraram,  

por se tratar de um contingente bastante significativo da população que recebe salário-

mínimo, assim como dos beneficiários dos programas de renda mínima. Houve a partir 

de 2004 uma redução do índice de Gini em mais de três pontos percentuais, “de 0,572 

para 0,538 em 2009”. (KERTENETZKY, 2012, p.234). 

 

As conquistas econômicas foram acompanhadas das conquistas sociais e vice-versa, 

como um círculo positivo instrumentalizado para a manutenção e fortalecimento de 

ambos. 

 

Entretanto, a despeito das atuais conquistas, muitas transformações ainda se fazem 

necessárias para a diminuição das desigualdades existentes e para a inserção social dos 

grupos menos favorecidos de nossa sociedade, para a diminuição das distâncias 

existentes e, por sua vez, para construção de uma sociedade mais igualitária e 

meritocrática.  
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1.3- Acesso à educação superior e Inclusão social: ações focalizadas no contexto de 

direitos sociais universais 

 

Somando-se aos direitos universais conquistados pelos brasileiros a partir do processo 

de redemocratização nacional, sobretudo, no que diz respeito ao tripé da Seguridade 

Social – saúde, educação e assistência social, surgem cada vez mais iniciativas 

focalizadas com o objetivo de minorar as desigualdades e promover a inclusão social de 

minorias que ficaram alijadas desses direitos durante grande parte da história brasileira. 

 

O modelo universalista de construção do bem-estar social, que tem início no país a 

partir da Constituição de 1988 e que vem ganhando força, sobretudo, a partir dos anos 

2000, vem se concretizando através de novas ações e políticas de caráter redistributivo 

como da política de valorização do salário-mínimo e do fortalecimento do Programa 

Bolsa-Família. Somando-se a estas medidas, o processo de ampliação do acesso à 

educação superior para jovens de origem pobre e também para negros, vem se tornando 

uma medida extremamente relevante para a inserção destes jovens nas universidades 

brasileiras. 

 

Os programas de expansão do acesso às universidades privadas, a partir de bolsas 

oferecidas pelo ProUni, e às universidades públicas, através do REUNI e das atuais 

políticas de cotas, têm levado a um significativo aumento do acesso à educação superior 

para grupos menos privilegiados da sociedade brasileira, sobretudo, os jovens de origem 

familiar pobre e dentre estes também negros e indígenas, que sempre estiveram sub-

representados nas universidades brasileiras.  

 

De acordo com Franco (2008) até 2003 o ProUni foi responsável pela inclusão de cerca 

de 200 mil estudantes pobres em instituições de ensino superior privadas. 

 

A respeito da juventude negra, nos últimos anos, algumas iniciativas para promover 

acesso ao ensino superior vêm se destacando, como avanços no combate às 

desigualdades raciais e à ampliação de oportunidades sociais. Em 2009, 39 faculdades e 

universidades públicas já haviam desenvolvido alguma modalidade de políticas de 

ações afirmativas para promover o ingresso de estudantes negros nos cursos de 

graduação. (SILVA, SILVA, ROSA, 2009).  
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Recentemente, em agosto de 2012 foi aprovado pelo senado o projeto que regulamenta 

o sistema das cotas nas universidades federais que irá destinar 50% das vagas para as 

cotas. Destas, 25% serão destinadas a estudantes que tenham feito todo o ensino médio 

em escolas públicas e cujas famílias tenham renda per capita até um salário mínimo e 

meio. As demais 25% serão destinadas a estudantes negros, pardos ou indígenas de 

acordo com a proporção dessas populações em cada estado, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
22

. 

 

Entretanto, durante grande parte da história, a educação superior no país foi destinada à 

atender a elite brasileira. A história da educação superior no Brasil reflete o 

desenvolvimento histórico e social marcado pelo elitismo e pela exclusão.  

 

“Do período colonial, passando pelo Império até a Primeira 

República, os projetos e iniciativas no campo do ensino superior 

evidenciaram esses dois traços: um ensino voltado para as elites, para 

aqueles que podiam pagar e uma série de obstáculos e mecanismos 

que excluíam a maior parte da população do acesso ao nível superior”. 

(MELO, SANTOS, ANDRADE, 2009, p. 23). 

 

O modelo supostamente “meritocrático” das faculdades e universidades a partir dos 

exames de vestibular  excluiu a participação de estudantes de origem pobre da educação 

superior, seja do ponto de vista da educação pública, por não conseguirem aprovação, 

seja nas faculdades e universidades particulares, por não conseguirem pagar as 

mensalidades. 

 

Contemporaneamente, pensar sobre o bem-estar social na sociedade brasileira atual, 

para além dos programas sociais de caráter universalista, de reconhecimento das 

necessidades sociais, requer refletir sobre as condições de inclusão social que são 

criadas. No caso específico da ampliação do acesso à educação superior, faz-se 

importante investigar o alcance ocupacional de jovens com origens e raças diferentes, 

que concluíram o ensino superior, buscando identificar os principais fatores 

intervenientes, seja de forma positiva, seja do ponto de vista das barreiras sociais 

existentes, para a conquista de melhores ocupações no mercado de trabalho e renda.  

 

                                                 
22

 Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-08/senado-aprova-projeto-que-regulamenta-

cotas-raciais-e-sociais-nas-universidades.html 
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Para além das iniciativas políticas de construção de um Estado de Bem-Estar Social 

universalista, mais recentemente, se faz necessário refletir sobre a construção de 

políticas específicas, capazes de combater às desigualdades sociais para a construção do 

bem-estar de todos os cidadãos e de uma sociedade mais justa e que possa se tornar de 

fato, uma sociedade meritocrática.  

 

 

2- A teoria Funcionalista na análise das desigualdades sociais. A Hipótese 

Meritocrática em perspectiva 

 

Este segundo capítulo pretende abordar os fundamentos da teoria funcionalista no que 

diz respeito aos estudos sobre as desigualdades sociais. Essa abordagem será realizada, 

de modo especial, a partir das críticas que lhe são realizadas, sobretudo, pelas análises 

neo-weberianas e neo-marxistas, que segundo Grusky (2006) podem ser caracterizadas 

como “neo-estruturalistas”
23

. Os estudos neo-estruturalistas a respeito das desigualdades 

sociais pretendem conciliar variáveis de caráter mais estruturante, como as variáveis de 

origem, a variáveis individuais ligadas à atributos adquiridos pelos indivíduos ao longo 

de suas trajetórias profissionais, com o objetivo de analisar os processos de 

desigualdade que se observam no mercado de trabalho. 

 

As críticas aqui dispostas estão relacionadas em especial, à Hipótese Meritocrática e às 

implicações que envolvem esta hipótese do ponto de vista da justificação das 

desigualdades que se observam nas sociedades em um contexto mais amplo e subjetivo, 

mas que se reproduzem de forma concreta no mercado de trabalho do ponto de vista das 

segmentações de classe, raça ou gênero. 

 

Uma apresentação inicial a respeito da teoria funcionalista, enfatizando a Hipótese 

Meritocrática se faz importante, devido às explicações que esta propõe ao analisar as 

trajetórias de vida dos indivíduos, no que diz respeito às possibilidades de mobilidade 

                                                 
23

 No capítulo 3, no tópico sobre desigualdade de classe, serão abordadas as questões conceituais, assim 

como algumas importantes contribuições dos trabalhos neo-estruturalistas para analisar as desigualdades 

sociais e as principais variáveis intervenientes nesse processo que se reflete, sobretudo, no mercado de 

trabalho.  
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intrageracionais, ou seja, ao alcance das posições dos indivíduos no mercado de trabalho 

ao longo de suas trajetórias profissionais, baseando-se exclusivamente, em aspectos 

adquiridos pelos indivíduos, em especial nas variáveis de capital humano, quais sejam – 

escolaridade e experiência, desconsiderando aspectos externos e alheios às escolhas 

individuais, que interferem nestas escolhas, como as variáveis de origem, conforme 

abordaremos ao longo deste capítulo.  

 

A apresentação de estudos empíricos a respeito das análises sobre as diversas variáveis 

intervenientes no alcance de melhores ocupações e renda, para além das críticas à teoria 

funcionalista serão fundamentais para as análises empíricas que serão realizadas a 

respeito das ocupações profissionais alcançadas pelos jovens de origem pobre e dentre 

estes também negros, que tendo concluído o ensino superior, estão construindo suas 

trajetórias profissionais. 

 

Cabe apresentar essa discussão a respeito da teoria funcionalista/meritocrática, para uma 

reflexão a respeito dos limites e possibilidades que os jovens que possuem perfil 

semelhante e que concluíram o ensino superior, encontraram e estão encontrando ao 

longo de suas trajetórias profissionais, conforme iremos analisar empiricamente neste 

trabalho.  

 

Os resultados que serão apresentados ao final deste trabalho serão analisados a partir da 

capacidade explicativa das teorias funcionalista e neo-estruturalistas, ponderando entre 

o potencial explicativo dessas teorias, assim como das principais variáveis 

intervenientes na trajetória profissional dos indivíduos pertencentes à nossa amostra, 

para uma melhor compreensão a respeito do fenômeno analisado, a partir das hipóteses 

que foram investigadas.  

 

Os resultados encontrados, além de explicar o fenômeno para os indivíduos da amostra, 

também poderão ser utilizados para pontuar alguns dos principais aspectos 

intervenientes nas trajetórias profissionais de jovens brasileiros com perfil semelhante, 

que estão em fase de conclusão do ensino superior e buscando sua inserção no mercado 

de trabalho no presente.  
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2.1- A teoria Funcionalista 

 

Os estudos contemporâneos a respeito das desigualdades sociais baseiam-se 

fundamentalmente nos trabalhos dos autores clássicos da sociologia, quais sejam, Marx, 

Weber e Durkheim. Os estudos que vêm sendo realizados pelos chamados 

funcionalistas ou neo-funcionalistas a respeito das desigualdades sociais, baseiam-se 

especialmente nos trabalhos de Durkheim e em alguma medida, nas análises de Weber, 

enfatizando seus trabalhos ligados à escolha racional. (GRUSKY, 2006) 

 

No que diz respeito à influência durkheimiana, observa-se em seu prefácio de “A 

divisão social do trabalho”, segundo Grusky (2006, p.18), que Durkheim já havia 

previsto que corporações do trabalho poderiam gradualmente se colocar entre os 

indivíduos e o Estado, assumindo a responsabilidade de promover a ordem, regulando o 

conflito industrial e criando formas locais de solidariedade mecânica. Além disso, que, 

posteriormente, com o passar do tempo e tendo em vista um contexto de maior 

diferenciação da estrutura ocupacional, o compartilhamento de valores no nível societal 

se tornaria mais abstrato e menos constrangedor, enquanto formas de solidariedade local 

emergiriam simultaneamente, no nível de cada ocupação específica.  

 

Desse modo, segundo Durkheim, a própria divisão do trabalho seria fundamental para 

motivar os indivíduos para o desempenho de diferentes papéis sociais. 

Contemporaneamente, o argumento de Durkheim é abordado a partir da perspectiva de 

que a estruturação do nível ocupacional, assim como sua desagregação, ocorreriam a 

partir das seguintes questões:  

 

 1-“As forças de auto-seleção operam para trazer trabalhadores com a 

mesma opinião para a mesma ocupação. 2-O resultado da interação 

social com os colegas de trabalho tende a reforçar e elaborar os 

valores compartilhados. 3- O efeito homogeneizante da interação 

informal pode ser complementado com formação explicita e 

socialização em forma de aprendizado, programas certificados e 

educação profissional. 4-Os responsáveis pelas ocupações têm 

interesses comuns que podem ser perseguidos em parte, a partir do seu 

alinhamento com suas respectivas ocupações e perseguindo objetivos 

coletivos. (GRUSKY, 2006, p.19, tradução livre). 

 

 



58 

 

Desse modo, pode-se dizer que a análise funcionalista baseada inicialmente a partir do 

pensamento durkheimiano se desenvolve tomando como referência uma perspectiva 

meritocrática. Acredita-se que as melhores situações ocupacionais estariam relacionadas 

às capacidades de trabalho dos indivíduos e estes seriam alocados em determinadas 

posições criadas pela estrutura social, a qual seria responsável por reforçar e treiná-los, 

alinhando-os em determinadas ocupações na busca de objetivos coletivos.  

 

Para além de uma análise determinista do ponto de vista das estruturas sociais 

coercitivas, assim como da divisão social do trabalho e suas consequências quanto às 

funções sociais e produção de solidariedade, conforme é relevante no pensamento de 

Durkheim, no funcionalismo pós-durkheimiano, o que se observa nos estudos sobre 

desigualdade e em especial, nas análises a respeito das relações que ocorrem no 

mercado de trabalho, é uma proximidade com a teoria weberiana, que chama atenção 

para a escolha racional e também para aspectos ligados à teoria econômica do “capital 

humano”.  

 

A chamada teoria do capital humano foi elaborada por economistas neoclássicos que 

destacavam a relevância de investimentos em educação formal e experiência de trabalho 

como sendo explicativos das ocupações alcançadas pelos indivíduos no mercado de 

trabalho. Mais anos de estudo, embora demande mais investimento por parte dos 

indivíduos, garantiriam uma taxa de retorno maior, tendo em vista uma melhora em suas 

habilidades profissionais. Além da educação, a experiência de trabalho também seria 

importante para que os indivíduos alcançassem melhores ocupações e maiores salários. 

(HARPER, ROW, 1973).  

 

A despeito das suas diferenças, sobretudo no que diz respeito à ênfase econômica de 

investimento individual dada pelos economistas, em detrimento dos aspectos 

sociológicos abordados pela concepção funcionalista, que fundamenta suas análises no 

“equilíbrio social” e da própria função social da desigualdade, ambas as teorias do 

capital humano e funcionalista colocam no indivíduo a responsabilidade pelo seu 

sucesso e ou fracasso alcançado no mercado de trabalho, tendo em vista as escolhas que 

os estes realizam, principalmente, no que diz respeito aos seus investimentos em 

educação (sua profissionalização) e sua experiência ao longo da trajetória no mercado 

de trabalho. 
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Estes são os principais aspectos evidenciados pela teoria funcionalista, que assim como 

a teoria meritocrática no pensamento de Weber, coloca em evidência o papel dos 

indivíduos na tomada de decisões a respeito do seu investimento em suas carreiras 

profissionais, principalmente, quanto aos investimentos relacionados à educação formal 

e experiência de trabalho, estes seriam os fatores determinantes das posições ocupadas 

pelos indivíduos no mercado de trabalho. 

 

Entretanto, a apropriação do pensamento de Weber pelos funcionalistas, ocorreu 

levando-se em conta, apenas alguns aspectos ligados à escolha racional dos indivíduos e 

à meritocracia. Desse modo, são os indivíduos que fazem escolhas, em especial, sobre 

suas carreiras, quantos anos de estudo e quanto trabalho (experiência) precisam adquirir.  

Assim, pode-se dizer que o funcionalismo weberiano deixou de lado outras reflexões 

extremamente relevantes que situavam os aspectos da escolha racional, junto a uma 

importante discussão a respeito das relações de poder e de autoridade.  

 

A leitura do pensamento de Weber nas análises funcionalistas seria responsável por uma 

visão parcial ou até mesmo interessada dos trabalhos realizados pelo autor, pois 

desconsideram a importante discussão que Weber realiza a respeito do poder. Caso esta 

abordagem fosse incorporada, ela levaria a uma análise menos individualista no que se 

refere ao status ocupacional dos indivíduos. A análise funcionalista desconsidera que as 

escolhas individuais são feitas a partir de posições prévias nas quais os indivíduos se 

encontravam. Portanto, não reconhecem aspectos que vão além do capital humano, e 

que são fundamentais para uma maior compreensão a respeito dos limites e 

possibilidades que os indivíduos encontram a partir das desigualdades existentes. 

 

Nas reflexões funcionalistas ou neo-funcionalistas e também na teoria econômica do 

capital humano, a chave da desigualdade estaria apenas no indivíduo. É o indivíduo que 

se torna responsável pelo investimento que realiza na sua capacidade produtiva. E 

segundo Davis e Moore (1945), quanto maior o investimento na formação, e mais 

trabalho desenvolvido em determinada carreira, maiores serão os ganhos obtidos a partir 

desse investimento. Observa-se nestas reflexões que a estratificação social é justificada 

a partir dos seus aspectos funcionais para a sociedade. 
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A justificativa da existência da estratificação na análise funcionalista baseia-se na 

necessidade de situar e motivar os indivíduos no interior da estrutura social. O mercado 

deve, portanto, instigar nos indivíduos o desejo de ocupar determinadas funções, assim 

como o desejo de executar os deveres a elas ligados. 

 

Sistemas sociais mais competitivos dão maior importância à aquisição de posições, 

enquanto sistemas menos competitivos dão maior ênfase à motivação para a execução 

de deveres relacionados às posições. A fim de estimular a competição, deve haver 

incentivos, recompensas distribuídas de acordo com as diferentes posições. A 

distribuição das recompensas é, segundo Davis e Moore, parte da ordem social e, dão 

origem à estratificação. 

   

Pode-se afirmar que, a partir do modo como o funcionalismo coloca exclusivamente nos 

indivíduos a responsabilidade pelo seu fracasso e ou sucesso profissionais, tendo em 

vista fatores motivacionais dos próprios indivíduos, que o funcionalismo propõe uma 

espécie de naturalização das desigualdades sociais existentes em todas as sociedades 

humanas. Este é um dos aspectos amplamente criticados em relação ao funcionalismo, 

além da sua fragilidade explicativa diante dos diversos aspectos empíricos que 

permeiam a temática da desigualdade nas sociedades contemporâneas.  

 

Dentro desta perspectiva crítica ao funcionalismo, pode-se afirmar que os modelos  

neo-estruturalistas, sejam eles neo-marxistas ou neo-weberianos, têm sido mais bem 

sucedidos na elaboração de teorias explicativas e estudos empíricos a respeito da 

temática das desigualdades sociais, sobretudo, no que se refere, especificamente, ao 

mercado de trabalho. Estas correntes abordam a temática da estratificação a partir dos 

debates que envolvem aspectos de forma multicausal, relacionando variáveis de origem 

socioeconômica como classe, raça, gênero e capital cultural, a variáveis de atributos 

individuais adquiridos como capital humano e social.  

 

Os estudos empíricos vêm demonstrando algumas falhas importantes na teoria 

funcionalista, pois mesmo em organizações centradas no conhecimento, e que 

dependem deste para a realização do trabalho que exige grande qualificação, os estudos 

ainda não são conclusivos ao demonstrar a relevância da educação e experiência como 

sendo os determinantes das ocupações e salários conquistados pelos indivíduos. Faz-se 
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necessário estudar a real importância da educação para a conquista de melhores 

ocupações e salários, em relação a outras possíveis variáveis e aspectos de poder que 

envolvem a hierarquia ocupacional no interior das organizações. Principalmente, para a 

conquista dos mais altos cargos e salários. 

 

Não se trata de desconsiderar completamente a importância do investimento em 

educação, mas problematizar o seu caráter determinante tendo em vista aspectos 

diversos que orientam preferências do mercado de trabalho em relação aos indivíduos. 

Faz-se importante investigar quais aspectos possam ser mais determinantes das 

trajetórias individuais além apenas das habilidades específicas que cada indivíduo 

possua.  

 

Conforme foi demonstrado, a teoria funcionalista e do capital humano deixam de lado 

uma série de outros fatores que envolvem o problema da desigualdade social para além 

das variáveis de capital humano.  

 

Do ponto de vista das análises empíricas que pretendemos realizar neste trabalho, a 

despeito das diversas críticas pertinentes às proposições funcionalistas, diante da 

crescente expansão do acesso ao ensino superior no Brasil, que vem se desenvolvendo a 

partir de ações políticas que potencializam o acesso de alunos de origem pobre e 

também negros de entrarem na universidade a partir dos anos 2000, cabe analisar que 

fatores se tornam importantes para explicar o alcance de melhores ocupações e renda, 

após a conclusão do ensino superior, para esses jovens em transição para a vida adulta. 

Cabe analisar quais as variáveis intervenientes nas trajetórias ocupacionais desses 

jovens após a conclusão do ensino superior. 

 

Cabe investigar no contexto atual, diante da conclusão do ensino superior, as 

perspectivas meritocráticas ou não que se abrem para tornar os indivíduos mais aptos a 

concorrer a cargos mais elevados, embora sejam de origem pobre e entre estes também, 

em alguns casos, negros. 

 

A despeito da manutenção da desigualdade, alguns estudos sobre expansão da educação 

superior apontam para algumas transformações significativas. De acordo com Shavit, 

Arum e Gamoran (2007), os autores reconhecem que  
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as desigualdades de classe são persistentes ao longo do tempo e que 

muitas pesquisas vêm mostrando o quanto as classes privilegiadas se 

organizam para manter seus privilégios ao longo do tempo em 

diversas sociedades. A despeito desta perspectiva, os autores possuem 

uma reflexão mais otimista de que a expansão do ensino superior se 

torna cada vez mais inclusiva mesmo quando algumas vantagens se 

mantém, porque ela torna possível a extensão de um valorizado bem 

para um maior número de pessoas da população. (SHAVIT, ARUM, 

GAMORAN, 2007, p.29)
24

.  

 

 

Com o objetivo de promover maior inclusão social através do acesso à educação 

superior para jovens de origem pobre e negros, o governo federal vem promovendo uma 

série de medidas. Haja vista a existência dos programas ProUni, que de acordo com a 

atual presidente, já teria beneficiado 1,1 milhão de estudantes em todo o país
25

 e FIES, 

elaborados a partir de 2004, além das políticas de ação afirmativa criadas a partir de 

2001, através de iniciativas estaduais, como o caso do Rio de Janeiro, Distrito Federal –

Brasília, entre outros estados, até a recente aprovação da lei nacional que estabelece as 

cotas para negros e outras minorias étnicas a partir de 2009. 

 

Mais recentemente, no dia 15 de outubro de 2012, conforme já mencionado, foi 

aprovada a nova lei de cotas para as universidades e institutos federais, que pretende 

destinar 50% das vagas para alunos que estudaram durante o ensino médio em escolas 

públicas, dentre estes, serão considerados também critérios de renda e raciais, que serão 

calculados a partir da representação proporcional, uma porcentagem de vagas para 

alunos que estudaram em escolas públicas que são negros e indígenas.  

 

Contudo, a partir de análises dos estudos funcionalistas e seus críticos, faz-se 

importante refletir sobre os aspectos intervenientes no processo de inserção, assim como 

das trajetórias dos indivíduos no mercado de trabalho, analisando a respeito das 

variáveis de origem e aspectos adquiridos que são relevantes para uma compreensão 

mais aprofundada a respeito das complexas relações que se estabelecem no mercado de 

trabalho.  

                                                 
24

 Tradução nossa. 
25

 Fonte: http://www.diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=50432 
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2.2-Análises empíricas e teóricas das propostas funcionalistas:  

Mais meritocracia e burocratização das oportunidades no mercado de trabalho? 

 

 

A perspectiva teórica funcionalista ao tratar da temática da desigualdade, tem como 

pressuposto a meritocracia. Indivíduos com maior qualificação conquistariam melhores 

ocupações e maiores salários. A qualificação advém, segundo esta perspectiva, do 

esforço e ou talento individuais. No que se refere à autoridade, esta é abordada a partir 

da qualificação como sendo o domínio da racionalidade técnica. 

 

Partindo do status ocupacional dos indivíduos, que se baseia em uma dimensão técnica 

da hierarquia social, o funcionalismo se propõe a analisar a desigualdade a partir das 

posições técnicas ocupadas pelos trabalhadores no mercado de trabalho. A divisão 

social baseia-se em fatores de capital humano, quais sejam, escolaridade e experiência 

profissional. As melhores posições nos índices de status sócio-econômicos garantem 

melhores rendas. Além disso, dentro desta perspectiva teórica, o status ocupacional 

“seria o melhor indicador da posição que o indivíduo ocupa nas hierarquias existentes 

tanto em sociedade, quanto em organizações”. (NEVES, FERNANDES, 2002). 

 

Entretanto, segundo Neves e Fernandes (2002) estudos realizados por Wright e Perrone 

(1977) apresentam uma inconsistência em suas análises funcionalistas, visto que  

“mantendo-se constantes os fatores de capital humano e a posição ocupacional dos 

empregados, ainda assim observa-se que aqueles que estão em uma posição ocupacional 

gerencial percebem salários mais elevados do que os operários”. (p.131). Também no 

que se refere à escolaridade e sua influência sobre a renda, observa-se que o efeito de 

aumentos na escolaridade de trabalhadores que ocupam cargos de gerência, gera 

aumentos salariais muito mais significativos para estes cargos do que para os operários.  

 

Neste sentido, o aumento da renda não seria em função simplesmente de um aumento da 

escolaridade, mas porque esta serviria para reforçar a autoridade e os mecanismos de 

exploração destes cargos superiores, em relação aos operários. Ao contrário do que é 

proposto pela análise funcionalista, observa-se que “a escolaridade desempenha papel 

central na determinação dos salários não por razões técnicas, mas por motivos, digamos 
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políticos, ou seja, porque reforçam a autoridade dos gerentes e supervisores sobre os 

trabalhadores operacionais”. (NEVES, FERNANDES, 2002, p.131). 

 

Além dos problemas no que se refere à autoridade, os estudos realizados por pesquisas 

classificadas como neo-estruturalistas destacam outras diversas críticas que se fazem 

pertinentes em relação ao modelo funcionalista.  

 

Segundo Neves e Fernandes (2002), partindo de hipóteses funcionalistas, um estudo 

feito sobre a indústria de transformação no Brasil, aponta para algumas considerações 

importantes sobre variáveis de capital humano e renda. Observou-se que parte da 

variação de salários não está relacionada a atributos individuais, mas, sobretudo a uma 

estrutura de cargos e ocupações nas empresas. Segundo a pesquisa, observa-se que: 

 

“há certa rigidez de salários, associada a fatores organizacionais, 

como as estruturas ocupacionais. Indica também que, muito 

provavelmente, parte da produtividade dos empregados está associada 

ao cargo que estes ocupam, não apenas a atributos pessoais. Em outras 

palavras, o mesmo indivíduo, em cargos diferentes, alcançará níveis 

distintos de produtividade”. (NEVES, FERNANDES, 2002, p.134). 

 

 

Em outro estudo realizado por Fernandes, Neves e Helal (2007), a respeito da 

autoridade e do capital humano no caso de uma empresa do setor elétrico no estado de 

Pernambuco, observou-se que embora neste caso específico, assim como para empresas 

com características tipicamente dependentes de um conhecimento específico (formal) 

ligado à sua área de atuação, ou seja, dependentes deste conhecimento, existe uma 

maior flexibilização das relações de trabalho e uma grande relação entre os cargos 

ocupados e a formação específica necessária para o exercício de tais funções. Assim 

afirmam que “as organizações do setor elétrico em Pernambuco possuem uma estrutura 

hierárquica mais próxima do modelo tecnocrático, em função da valorização dada ao 

conhecimento”. (FERNANDES, NEVES, HELAL, 2007, p.133).  

 

Entretanto, os autores chamam atenção para o fato de que quanto aos cargos de gerência 

estes, parecem ainda ter uma forte relação com o modelo hierarquizado que prevê que 

as relações de poder ocorrem não em função de uma dominação racional – ligada ao 

conhecimento técnico, mas ainda a uma dominação burocrática.  
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Contudo, observa-se que as análises funcionalistas têm diversos problemas no que se 

refere a uma atribuição apenas individual e meritocrática, de forma determinística, na 

análise a respeito das trajetórias intrageracionais dos indivíduos. 

  

Caso a teoria funcionalista fosse realmente capaz de explicar as complexas relações que 

ocorrem no universo do mercado de trabalho, considerando apenas os investimentos em 

educação formal e experiência adquirida, para a conquista de melhores cargos e salários, 

como seria possível explicar a queda de rendimentos dos trabalhadores observada com o 

passar do tempo, mesmo após estes trabalhadores terem adquirido mais experiência 

devido ao tempo de serviço? Também deveria ser capaz de explicar o desemprego, os 

processos de segmentação e discriminação existentes no mercado de trabalho. 

 

No que se refere à crítica de que a ocupação de cargos estaria relacionada diretamente a 

aspectos ligados à experiência ocupacional e educação formal, diversos estudos 

empíricos vêm apontando para a relevância de uma outra variável interveniente neste 

processo, trata-se da análise de redes sociais, ou seja, capital social que os indivíduos 

dispõem para a conquista do primeiro emprego, assim como também de melhores 

cargos e, por sua vez, melhores salários. Erickson, B(2001); Flap, H. e Boxman, 

E.(2001); Petersen, Saporta e Seidel (2000). 

 

Esta perspectiva aborda o conceito de capital social como um atributo individual. Assim 

indivíduos são capazes de acumular mais ou menos “estoques de capital social” a partir 

de suas redes de relacionamentos para a conquista de melhores oportunidades no 

mercado de trabalho. Trata-se da concepção abordada, sobretudo, por Bourdieu (1999).  

 

Os dados da pesquisa realizada por Erickson (2001), chamam atenção para a relevância 

do capital social tanto para os indivíduos que buscam empregos, quanto para os 

empregadores que fazem uso das redes sociais que possuem, assim como das redes de 

seus funcionários, para a contratação de novos funcionários. 

 

Este é um aspecto central na discussão apresentada pelo autor que afirma que o uso do 

capital social é dual, ou seja, tanto os empregados quanto os empregadores podem fazer 

uso dele e do ponto de vista da demanda, empregadores valorizam potenciais 
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empregados que possuam capital social porque os empregadores podem converter 

capital social individual em capital social organizacional, pois as empresas podem fazer 

com que seus trabalhadores se mobilizem e seus contatos, para a conquista de objetivos 

da própria organização. (ERICKSON, 2001, p.127). 

 

Do ponto de vista da demanda, o estudo realizado por Erickson em uma empresa de 

segurança no Canadá, apresentou que o empregador normalmente faz uso do capital 

social para o preenchimento de cargos mais altos do que cargos baixos. 

 

Do ponto de vista da oferta, o empregado faz uso do capital social, para conseguir 

empregos porque boas redes de relações aumentam suas chances de conseguir um 

trabalho melhor.  

 

Analisando atributos individuais de capital humano e social colocados em perspectiva 

com as variáveis raça e gênero, um estudo realizado em uma organização de médio 

porte de alta tecnologia americana por Petersen, Saporta e Seidel (2000), focaliza o 

impacto do sexo, raça e networks, para analisar o processo de seleção nesta empresa, 

usando informações de 35.229 inscritos em um período de 10 anos. Embora o estudo 

tenha sido realizado a partir de uma empresa específica, o objetivo do trabalho vai além 

deste estudo de caso, e tem como propósito pensar a respeito das organizações de modo 

mais geral.   

 

Os autores chamam atenção para a importância dos processos de seleção nas empresas. 

Estes, embora sejam amplamente estudados, são muito pouco conhecidos 

principalmente, considerando-se os aspectos subjetivos que envolvem o processo de 

seleção, como por exemplo, o preconceito.  

 

O objetivo do trabalho relacionava-se a um estudo a respeito do uso de redes sociais por 

mulheres e minorias étnicas nos processos de seleção, tendo em vista o reconhecimento 

de que homens brancos têm, normalmente, maiores estoques de capital social do que 

mulheres e minorias étnicas.  

 

Observou-se que a grande diferença entre homens e mulheres consiste no salário inicial 

e final oferecidos. Enquanto os homens ganham salários em média 11% mais altos que 
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as mulheres, a diferença cai para menos da metade de um ponto percentual, o que é 

insignificante, uma vez que idade e educação são levadas em conta.  

 

Embora algumas diferenças de gênero tenham sido apontadas como insignificantes, no 

processo de contratação, em alguns estudos e neste especificamente, segundo os autores, 

deve-se investigar para além desse primeiro momento, analisando a respeito de salários, 

cargos e promoções ao longo das carreiras masculinas e femininas. 

 

Para as minorias étnicas observou-se que o processo é parte meritocrático, parte 

relacionado às networks. Mas o efeito da indicação de um amigo, do ponto de vista das 

minorias étnicas é muito menor, principalmente para negros e “native americans”, 

exceto para os hispânicos e asiáticos. 

 

Observou-se com relação às networks, que estas possuem um perfil: homens e mulheres 

brancos e jovens têm mais acesso a estas redes. O divisor parece estar mais entre 

brancos de um lado e de outro, as diversas minorias étnicas existentes. 

 

Além dessas análises que destacam a importância das redes sociais, em uma perspectiva 

crítica, um estudo realizado por Barr (2009), um economista, propõe refletir a respeito 

de aspectos negativos das redes sociais, seja do ponto de vista dos empregados, seja dos 

empregadores. 

 

As redes sociais funcionariam segundo o autor, como mecanismos perversos de 

segregação no mercado de trabalho, pois em sociedades onde prevalece a existência de 

fortes redes sociais, aqueles que estivessem de fora seriam impedidos de serem 

contratados, fazendo com que a perspectiva meritocrática não se concretizasse. Além 

disso, funcionaria como um mecanismo perverso de manutenção dos indivíduos em 

certas redes, mesmo contra sua vontade, para a aquisição de oportunidades de trabalho.  

 

De acordo com Barr (2009), os empregadores seriam os maiores beneficiados com o uso 

de redes sociais, pois ao contratarem trabalhadores de uma dada rede social, teriam 

condições de estabelecer relações de controle quanto ao trabalho e também aos salários 

dos funcionários. Estes se sentiriam atrelados ao empregador, por terem sido 

contratados a partir de indicações de pessoas conhecidas, aceitando trabalhar a partir de 
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piores condições de trabalho e a receber menores salários. Entretanto, o indivíduo ao 

sair de uma rede, se sentiria vulnerável e encontraria maiores dificuldades para se 

empregar. Embora os trabalhadores realizassem uma escolha racional ao tomar a 

decisão de permanecer em uma rede social específica, não se pode dizer que esta 

consiste em um atributo meritocrático. 

 

Desse modo, pode-se dizer que estes resultados reforçam a análise de Bourdieu, quanto 

ao capital social não dever ser tratado como um aspecto meritocrático dos indivíduos.  

 

Segundo o autor, embora o capital social possa ser utilizado pelo indivíduo, isto não 

ocorre de forma racional e objetiva todo o tempo, além disso, a construção de redes 

sociais estaria relacionada a contextos sócio-estruturantes que limitariam o acesso a 

redes de relações mais privilegiadas a indivíduos pertencentes a grupos privilegiados da 

sociedade, enquanto indivíduos de grupos menos privilegiados, classes menos 

favorecidas, encontrariam uma série de limitações para a construção de redes sociais 

mais bem posicionadas socialmente.  

 

Embora as redes sociais possam colocar alguns indivíduos em posições privilegiadas no 

mercado de trabalho, tendo em vista os contatos que possuem, esse resultado não 

consiste apenas em um mérito individual conforme demonstra o resultado analisado por 

Petersen, Saporta e Seidel (2000), pois minorias étnicas teriam maiores dificuldades de 

fazer uso de suas redes em comparação com homens e mulheres brancos.  

  

As críticas acima relacionadas ao capital social como atributo individual para o seu uso 

no mercado de trabalho são fundamentais para justificar a incapacidade do modelo 

funcionalista meritocrático, por adotar uma perspectiva deterministica envolvendo 

apenas duas variáveis principais na explicação das desigualdades “funcionais” e 

estimulantes do mercado de trabalho.  

 

O modelo funcionalista também apresenta problemas no que se refere a um suposto 

equilíbrio existente no mercado de trabalho que seria responsável por estimular os 

indivíduos em competição, levando-os a investir mais em sua formação e experiência de 

trabalho para a conquista de melhores cargos e salários.  
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Desse modo, a análise funcionalista desconsidera as diversas deformações e 

disfuncionalidades existentes nos mercados em todas as sociedades. São, sobretudo, 

aspectos ligados ao desemprego, subemprego, segmentação e a discriminação que ficam 

sem explicação nesta abordagem sociológica.  

 

Vários estudos realizados a partir de outras correntes teóricas vêm chamando atenção 

para estes problemas existentes no mercado de trabalho. Um importante estudo a este 

respeito (BARROS, CORSEUIL, LEITE, 2000), analisando estes aspectos no Brasil, 

chama atenção para o formato como estas disfunções se apresentam no mercado de 

trabalho brasileiro. Os autores chamam atenção para uma segmentação setorial, que 

apresenta uma diferenciação de rendimentos entre os diversos setores da economia, 

como por exemplo, os serviços industriais e produtivos, como sendo associados aos 

maiores salários, e também uma segmentação regional, que mostra a desigualdade 

salarial entre as regiões do país. Destacam que os salários nos estados do Nordeste 

tendem a ser menores, enquanto que seriam maiores no Distrito Federal, São Paulo, Rio 

de Janeiro e nos estados do Sul.  

 

Além disso, a já conhecida desigualdade entre campo x cidade se confirma, com 

salários mais baixos para os trabalhadores rurais.  

 

No que se refere à discriminação, o estudo confirma as desigualdades salariais entre 

homens e mulheres, assim como entre negros e brancos. Mulheres ganham menos que 

homens e negros ganham menos que brancos. 

 

Embora a teoria funcionalista chame atenção para a importância da educação e 

experiência como sendo os determinantes das ocupações e salários conquistados pelos 

indivíduos, observa-se que mesmo em organizações centradas no conhecimento, e que 

dependem deste para a realização de um trabalho que exige grande qualificação, faz-se 

necessário estudar a real importância dada pelas organizações ao conhecimento, ou seja, 

a um atributo individual, diante de outros aspectos de poder que envolvem a hierarquia 

ocupacional no interior das organizações. Principalmente a partir de uma análise a 

respeito dos mais altos cargos e salários destas organizações. 

 



70 

 

Não se trata de desconsiderar completamente a importância do investimento em 

educação, mas problematizar o seu caráter determinante tendo em vista aspectos 

diversos que orientam preferências do mercado em relação aos indivíduos e que possam 

ter uma maior capacidade de determinar as trajetórias individuais que apenas as 

habilidades específicas que cada indivíduo possua.  

 

De acordo com uma análise sociológica a respeito do mercado de trabalho, denominada 

“job competition”, o mercado seria responsável por estabelecer uma série de 

pressupostos necessários, nos quais os indivíduos estariam aptos ou não a se encaixar 

para a execução de determinados tipos de trabalhos. A formação inicial seria relevante 

apenas como sendo uma possível variável interveniente no treinamento a ser realizado 

após a contratação do trabalhador. Segundo esta perspectiva, o mercado selecionaria 

pessoas que seriam mais “treináveis” para a execução de tarefas específicas e tendo em 

vista o fato de que não seria possível identificar a real capacidade de treinamento de 

cada um desses indivíduos, eles seriam posicionados em um ranking, construído a partir 

de critérios, normalmente, relacionados a características de background social, como 

sexo, raça, performances diversas em testes psicológicos, entre outros. Também chama 

atenção para o fato de que elementos inteiramente subjetivos e arbitrários podem afetar 

a seleção dos indivíduos para a ocupação de cargos específicos. (THUROW, 1977). 

 

Nesta perspectiva do job competition, o trabalho de Jackson (2007), atenta para a 

importância de análises a respeito de atributos meritocráticos e não-meritocráticos no 

processo de contratação. A autora propõe um estudo empírico, baseado em anúncios de 

jornais, buscando identificar quais as características que os empregadores julgam 

necessárias para determinados tipos de trabalhos. Este estudo é feito na Inglaterra e 

segundo a autora, os anúncios seriam levados a sério como parte importante no processo 

de seleção, tendo em vista o alto custo do anúncio e também, o fato de que os anúncios 

eram vistos como parte integrante do processo de recrutamento, ajudando a selecionar 

os candidatos. (JACKSON, 2007, p.371). 

 

Os resultados apresentados segundo a autora parecem ambíguos, pois quanto mais alto o 

cargo e a classe a qual pertence, maior a exigência por habilidades meritocráticas, mas 

também a exigência de outros critérios não meritocráticos, como habilidades sociais e 

características pessoais que se tornam decisivos no processo seletivo. Embora tais 
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características pessoais também sejam levadas em consideração para os cargos mais e 

menos privilegiados, fica claro que tais características, sobretudo relacionadas ao capital 

cultural dos indivíduos, reforçam a reprodução de um modelo que privilegia a origem 

social em detrimento de aspectos meritocráticos adquiridos pelos indivíduos ao longo de 

suas trajetórias profissionais. 

 

Contudo, a despeito das características adquiridas pelos indivíduos, a autora reconhece a 

importância da transmissão intergeracional entre classes, pois analisa que as evidências 

apresentadas nos resultados do trabalho podem sugerir que os indivíduos de origens de 

classes mais elevadas que possuem poucas ou nenhumas habilitações educacionais, são 

capazes de manter a sua vantagem de posição, inserindo-se em subgrupos onde podem 

utilizar seus benefícios econômicos, culturais e sociais decorrentes da sua classe de 

origem e não através de características meritocráticas. “A divisão de classes em 

subgrupos distintos, portanto, fornece uma explicação testável para padrões 

diferenciados de reprodução de classe e mobilidade” segundo a autora, para seu estudo 

na Inglaterra. (JACKSON, 2007, p.382). 

 

Conforme foi demonstrado, a teoria funcionalista do capital humano deixa de lado uma 

série de outros fatores que envolvem as complexas relações desiguais no mercado de 

trabalho, muito além dos atributos de capital humano, que considera apenas as variáveis 

educação e experiência como explicativos das conquistas profissionais individuais.  

 

Os diversos estudos que vêm sendo realizados a respeito das segmentações existentes 

no mercado de trabalho apontam para a sua complexidade e multicausalidade. Não se 

trata, entretanto, de descartar a importância do alcance de altos níveis educacionais por 

parte dos indivíduos, pois a conquista da educação superior, assim como de 

especializações torna os indivíduos mais aptos a concorrer a cargos mais elevados, 

mesmo não sendo suficientes para garantir a conquista das melhores ocupações, devido 

às complexas relações existentes entre as mais diversas variáveis intervenientes nos 

processos de alocação e segmentação do mercado de trabalho. As variáveis de capital 

humano não são determinantes, nem são capazes de fornecer com exclusividade, 

explicações conclusivas a respeito das relações de trabalho. 
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A partir dos estudos mencionados, pode-se dizer que ainda hoje, mesmo em sociedades 

pós-industrializadas, faz-se importante chamar atenção para variáveis de origem 

socioeconômica, estrutura ocupacional e produtiva relacionadas a grupos ocupacionais 

ou classes sociais às quais os indivíduos pertençam e o efeito desta origem em suas 

trajetórias. Análises que têm observado a importância de variáveis ligadas à origem dos 

indivíduos, como a questão econômica, racial, de gênero, baixa escolaridade dos pais, 

baixo estoque de capital social entre outras, têm se mostrado extremamente relevantes 

para problematizar a transmissão da desigualdade e o modo como esta afeta as 

possibilidades de mobilidade intrageracional dos indivíduos em suas carreiras 

profissionais.  

 

 

Desse modo, observa-se que contemporaneamente, as análises que buscam explicar as 

estruturas de desigualdade e sua permanência ao longo do tempo, baseando-se em 

variáveis sócio-estruturantes, e também em variáveis individuais, têm sido capazes de 

construir explicações e modelos mais consistentes e coerentes com a dinâmica social.  

 

Ancorando-se nesta perspectiva, pretendemos de forma bastante abrangente testar 

nossas hipóteses e verificar a partir dos dados que dispomos, quais seriam as variáveis 

com maior poder explicativo do alcance ocupacional dos jovens que fazem parte de 

nossa população, que por sua vez têm características de origens diversas, concluíram o 

ensino superior, em alguns casos, pós-graduação e já estão no mercado de trabalho. 
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3- A persistência da desigualdade educacional nas sociedades modernas: A  Teoria 

da Reprodução Social em resposta à Teoria da Modernização (Hipótese 

Meritocrática e Funcionalista) 

 

 

O presente capítulo está subdividido em quatro partes e apresenta, como parte integrante 

de cada uma delas, uma reflexão a respeito da persistência da desigualdade educacional 

nas sociedades modernas, seja do ponto de vista da desigualdade de classe, seja da 

desigualdade racial, colocando em destaque as transformações e continuidades que se 

observam na sociedade brasileira, mediante o processo de modernização.  

 

As análises sobre a persistência da desigualdade educacional têm como propósito 

avaliar a transmissão intergeracional da desigualdade, destacando a Teoria da 

Reprodução Social em resposta à Teoria da Modernização (Hipótese Meritocrática e 

Teoria Funcionalista).  

 

Primeiramente, apresenta alguns trabalhos sobre “Sistemas educacionais universais e a 

persistência da desigualdade”, posteriormente enfatiza “O problema da persistência da 

desigualdade Racial no contexto da modernização” e logo em seguida, “O problema da 

persistência da desigualdade de classe no contexto da modernização”. Para além de uma 

reflexão teórica sobre classes e desigualdades de classe nos estudos sociológicos, este 

tópico propõe um levantamento de trabalhos empíricos e suas contribuições seja de 

autores neo-weberianos, e ou neo-marxistas, para uma compreensão do fenômeno das 

desigualdades no mercado de trabalho, e as principais variáveis intervenientes no 

processo de mobilidade intrageracional.  

 

A última parte pretende abordar os aspectos relacionados à “Modernização da sociedade 

brasileira e a desigualdade educacional” com o objetivo de traçar a trajetória de 

desenvolvimento político e econômico nacional em contraste com os modelos 

educacionais empreendido no país.  

 

Esta parte pretende apresentar os principais aspectos da desigualdade educacional que 

se desenvolveram no país, e os fundamentos das propostas atuais de ampliação do 

acesso ao ensino superior, para os jovens de famílias pobres e entre estes também 

negros, que tenham estudado em escolas públicas. Este trabalho se desenvolve a partir 
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do levantamento de artigos e livros que abordam esta experiência em outros países, 

assim como dados sobre o sistema educacional brasileiro e as especificidades da 

educação superior no Brasil.  

 

Partindo dessas informações assim como das leituras desenvolvidas nos capítulos 

anteriores foi possível desenvolver as hipóteses que irão nortear as análises empíricas 

realizadas nesta tese a fim de refletir sobre os limites e possibilidades das ações de 

“inserção social via educação superior”.  

 

3.1- Sistemas educacionais universais e a persistência da desigualdade 

 

Contrariando as análises funcionalistas, assim como a Hipótese Meritocrática da teoria 

da modernização, o processo de ampliação do sistema educacional, nas sociedades 

desenvolvidas economicamente, de acordo com a teoria da reprodução social, não se 

mostrou suficiente para estabelecer situações mais igualitárias entre os indivíduos.  

 

Muito além de uma suposta igualdade de condições construída pelo acesso à educação 

formal, ocorreria a manutenção das desigualdades já existentes por trás dos muros das 

escolas.  

 

De acordo com Bourdieu (1990, 1996, 2008), a explicação para as falhas apontadas na 

teoria funcionalista, de base meritocrática, repousa no fato de que as instituições de 

ensino são responsáveis não por uma homogeneização da distribuição de capital 

cultural, mas pela manutenção da distribuição desigual que ocorre no espaço social. 

 

Segundo Bourdieu (1990), a sociedade estaria dividida a partir de diferentes 

localizações sociais, que consistem em tipos de habitus - enormes conjuntos de 

disposições duráveis que nos orientam nas percepções, avaliações e tomadas de posição 

ao longo da vida.  

 

Para uma compreensão mais clara sobre sua reflexão a respeito de espaço social 

desigual e dos conflitos relacionados às desigualdades existentes, segundo Bourdieu 
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(1990) é preciso reconhecer que as posições sociais ocupadas pelos indivíduos 

correspondem a resultados de conflitos na concorrência pela: 

 

“apropriação dos bens raros que têm lugar no universo social”. (...) os 

agentes estão distribuídos no espaço social global, na primeira 

dimensão de acordo com o volume global de capital que eles 

possuem sob diferentes espécies, e, na segunda dimensão, de acordo 

com a estrutura de seu capital, isto é, de acordo com o peso relativo 

das diferentes espécies de capital, econômico e cultural no volume 

total de seu capital. (BOURDIEU, 1990, p.154). 

 

 

Os habitus consistem não apenas em grupos econômicos, mas também disposições a 

respeito de estilos de vida, práticas de consumo entre outros. As chamadas localizações 

sociais consistem em diferentes habitus existentes e que posicionam os agentes sociais 

definindo-os perante os demais e estabelecendo uma série de predisposições 

relacionadas diretamente à construção de gostos, estilos de vida e percepções de modo 

geral, que irão orientar as diversas escolhas e tomadas de posição dos agentes ao longo 

da vida. Estas estarão relacionadas, sobretudo, ao conjunto de bens simbólicos dos quais 

dispõem ou não os membros de uma dada classe de habitus. (BOURDIEU, 1996, p.21). 

 

O capital econômico está associado ao capital cultural na definição de diferentes tipos 

de habitus, os quais seriam responsáveis por proporcionar diferentes tipos de aspirações, 

práticas, atitudes e estilos de vida dos indivíduos em sociedade. 

 

Independentemente do tipo de sociedade, o espaço social é construído de forma a que os 

indivíduos, “agentes ou atores sociais” ou grupos, sejam distribuídos a partir das suas 

posições, tendo em vista alguns princípios de diferenciação, que nas sociedades “mais 

desenvolvidas” segundo o autor, como os Estados Unidos, o Japão e a França, 

consistem nos dois principais tipos de capital, quais sejam – “o capital econômico e o 

capital cultural”. Desse modo, percebe-se que a concepção de Bourdieu a respeito do 

espaço social, parte de uma premissa de que a distribuição de capital simbólico, seja ele 

econômico ou cultural, ocorre de forma desigual em todas as sociedades, o que, por sua 

vez define as relações realizadas pelos atores como sendo relações desiguais e 

conflituosas.  
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Bourdieu compreende o poder de agência dos indivíduos de forma diferenciada. Sua 

análise no que diz respeito à distribuição de poderes dá grande ênfase ao formato 

desigual e o quanto este interfere diretamente no tipo de decisão que os atores sociais 

dispõem ou não.  

 

Na análise de Bourdieu (1990), para se compreender a desigualdade social é preciso 

compreender que há uma distribuição desigual de capital simbólico, que por sua vez, 

estabelece uma delimitação do espaço de posições ocupadas pelos atores sociais. Este 

espaço ocupado será capaz de influenciar e até mesmo determinar que os agentes ali 

presentes sejam capazes ou não de realizar uma série de escolhas e ou tomadas de 

posição. Segundo o autor, é esta desigualdade baseada na distribuição desigual de 

capitais simbólicos que não consegue ser superada no ambiente escolar. 

 

Também de acordo com Collins (1977), embora tenha ocorrido uma crescente abertura 

dos sistemas educacionais nas sociedades modernas e industrializadas, o que de certa 

forma contribuiu para uma valorização do sistema educacional na definição das 

carreiras, este processo não ocorre de forma equitativa para todos os indivíduos. Não 

haveria um equilíbrio funcional na sociedade a partir do crescente aumento e abertura 

dos sistemas educacionais, mas sim, a manutenção de relações de conflito que seriam 

esquecidas nas análises funcionalistas.  

 

Collins chama atenção para a forte tendência à reprodução das classes (grupos de status) 

e dos privilégios desses grupos, dando exemplos da sociedade americana e inglesa, no 

que diz respeito à manutenção de privilégios e usos de instituições como a escola neste 

processo.  

 

De acordo com o autor, ocorre que um grupo de status privilegiado controla o sistema 

educacional para promover o controle dentro das organizações de trabalho. Os alunos de 

elite seriam selecionados para ocupar posições privilegiadas situadas entre outros 

indivíduos pertencentes também às elites, compartilhando um mesmo universo de 

valores e cultura, enquanto que aqueles com níveis mais baixos de educação seriam 

selecionados para ocupar posições de menor prestígio e aceitar o modelo de valores e 

estilo imposto pela elite. (COLLINS, 1977, p.127). 
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As teorias de base meritocrática, acreditavam em uma possível mudança significativa 

com relação à redução das desigualdades existentes em diversas sociedades, a partir da 

implementação de sistemas de educação universal, pois acreditavam em uma relevância 

de aspectos intrageracionais na determinação das trajetórias profissionais dos agentes 

sociais.   

 

Bourdieu (1990) estabelece uma crítica aos estudos que se baseiam exclusivamente em 

uma perspectiva individual, ou seja, na capacidade e mérito individuais para a 

realização de trabalho, investimento em educação, e experiência, aspectos apontados 

pelas análises funcionalistas, ou  meritocráticas, que depositam sobre os agentes toda a 

responsabilidade pelo seu sucesso e ou fracasso no interior da sociedade.  

 

Apesar de considerar o papel dos agentes sociais, ao considerar a forma desigual como 

estes se relacionam, pode-se dizer que na análise de Bourdieu (1990,1996), o poder de 

decisão, ou de agência dos indivíduos é muito diferente dependendo das posições em 

que estes se encontram, dando grande destaque ao papel das estruturas sociais – dos 

habitus, na definição de limites para a tomada de decisões dos atores. 

 

Desconsiderar a relevância das estruturas sociais na delimitação dos comportamentos e 

escolhas seria como desconsiderar a complexidade de diversos fatores que são externos 

aos indivíduos e que podem em alguma medida orientar ou determinar escolhas, 

variando em graus diversos, de acordo com as reais possibilidades de escolha que os 

agentes possuam, tendo em vista o fato de possuírem mais ou menos capital simbólico 

(cultural, social ou econômico) à sua disposição. Desse modo, chama atenção para a 

relevância das estruturas sociais na construção de posições desiguais e conflitivas.   

 

As estruturas sociais interferem nas escolhas dos atores ou agentes sociais, 

estabelecendo seus limites e possibilidades na conquista de um determinado padrão de 

capital econômico e cultural, tendo em vista o fato de que estes, em grande medida, são 

transmitidos de geração para geração.  

 

Na análise de Bourdieu (2008), são os aspectos relacionados à herança social, cultural e 

econômica dos indivíduos que irão interferir e até mesmo determinar as trajetórias e 

escolhas dos atores ou agentes ao longo de suas vidas. Aqueles que dispõem de maior 
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capital simbólico, de qualquer tipo, têm à sua disposição menores limites ao seu poder 

de agência, enquanto que aqueles que se encontram em situações desprovidas de tais 

capitais possuem muitas limitações e barreiras sociais que se impõem sobre sua 

capacidade de decidir sobre suas vidas e fazer escolhas diversas.  

 

Embora Bourdieu não considere que estas dificuldades e limitações são colocadas 

perante os indivíduos de forma absoluta, nem mesmo definitiva, reconhece a grande 

dificuldade de mudança, principalmente em situações de grande ausência de capitais.  

 

Bourdieu (1996, 2008) como Collins (1977), identificam uma série de estratégias 

adotadas, tanto por parte das famílias dos alunos, quanto pelas próprias instituições 

escolares, para manter uma distribuição desigual do capital cultural envolvido no 

processo de formação escolar dos alunos.  

 

Assim, para Bourdieu tanto as famílias, quanto as escolas são aliadas neste processo. As 

famílias com maior capital cultural investem mais na educação dos seus filhos, devido a 

uma maior percepção que possuem a respeito da relevância da educação  para garantir 

posições superiores na sociedade para seus filhos. Já o sistema escolar mantém a ordem 

preexistente a partir de uma separação de alunos, aqueles que seriam “detentores de 

capital cultural herdado, daqueles que não o possuem. Sendo as diferenças de aptidão 

inseparáveis das diferenças sociais conforme o capital herdado, ele tende a manter as 

diferenças sociais preexistentes”. (BOURDIEU,1996, p.37). 

 

Diante das críticas apresentadas pela teoria da reprodução social, faz-se importante 

destacar algumas análises empíricas que avaliaram a universalização do acesso à 

educação e as questões da desigualdade. 

 

3.2- Analisando casos empíricos: Sistemas educacionais universais e a persistência 

da desigualdade 

 

Segundo Blossfeld e Shavit(1993), um estudo realizado por Garnier e Raffalovitch 

(1984, Apud: BLOSSFELD, SHAVIT, 1993) a respeito da França, divulga que desde 
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1954, haveria uma relativa estabilidade entre classe social e a probabilidade de alcançar 

maiores ou menores transições para níveis escolares a partir de uma análise de coorte, a 

despeito do grande aumento do acesso à escolaridade. 

 

Para além do caso francês, outros estudos realizados nos Estados Unidos, Alemanha,  

Países Baixos, Suécia, Grã Bretanha, Itália, Suíça, Taiwan, Japão, Checo Eslováquia, 

Hungria, Polônia e Israel, chamam atenção para o papel da escola na reprodução das 

desigualdades sociais existentes
26

. Além disso, apontam a relevância de variáveis de 

origem, background social dos alunos, além de raça, em países multirraciais, como 

sendo variáveis extremamente relevantes para se pensar no número de anos que os 

alunos permanecem nas escolas, nos resultados de testes padronizados, como também 

na continuidade dos estudos para a universidade. 

 

Foi a partir da realização de um grande censo educacional realizado nos Estados Unidos 

em meados da década de sessenta que ficou conhecido como “Relatório Coleman” que 

se instauraram na sociedade americana, assim como entre diversos pesquisadores da 

área, profundas críticas quanto ao caráter equalizador das escolas públicas americanas.  

 

O caráter inovador do relatório estava diretamente relacionado ao fato de que, de modo 

geral, não são as diferenças entre as escolas que seriam responsáveis por melhores ou 

piores resultados dos alunos, mas as diferenças socioeconômicas existentes entre eles. 

“A esperança de combater a desigualdade racial mediante melhor distribuição dos 

investimentos em educação seria uma quimera” (BROOKE, SOARES, 2008, p.15).  

 

Analisando a desigualdade educacional, sobretudo a partir do Relatório Coleman, 

Mosteller e Moynihan (2008) chamam atenção para o fato de que as escolas que já 

recebem crianças que apresentam muitas diferenças entre si, em termos de desempenho 

educacional, apenas reproduzem estas diferenças, que muitas vezes são observadas a 

partir de grupos étnicos. Isto não quer dizer, segundo os autores, que a escola não faz a 

menor diferença. A escola seria importante para repassar um conhecimento formal 

acumulado, importante para o desenvolvimento humano. Entretanto, a escola ou a 

variação de uma escola para outra teria pouca influência sobre os resultados dos alunos.  

                                                 
26

 Com exceção da Suécia e dos Países baixos, conforme será melhor explicado em seguida. 



80 

 

 

Segundo Mosteller e Moynihan (2008), este resultado deve chamar atenção para uma 

relação entre um conjunto de variáveis que envolvem background familiar “incluindo 

região, grau de urbanização, status socioeconômico e grupo étnico; pouco se deve 

unicamente às escolas ou lares. Eles variam juntos”. (Idem, p.45).  

 

Também a respeito da sociedade americana, um estudo de Jencks (2008) chama atenção 

para as desigualdades educacionais no país, tendo em vista principalmente, as 

diferenças relacionadas ao background familiar, que poderia ser representado 

parcialmente, a partir de diferenças econômicas que seriam mais facilmente 

mensuráveis entre as famílias. Por outro lado, haveria diferenças não-econômicas de 

mais difícil mensuração.  

 

Além disso, Jencks chama atenção para a relevância que o background familiar possui 

na manutenção das crianças na escola por mais ou menos anos, a partir de uma reflexão 

sobre as aspirações que os filhos possuem a respeito de melhores ou piores ocupações 

após se formarem.  

 

Filhos de famílias de pais com ocupações mais altas e com maior nível educacional 

tenderiam a aceitar melhor a ideia de ter que passar mais anos estudando, para também 

poderem alcançar melhores ocupações no futuro. Ao contrário, filhos de pais com baixa 

escolaridade e, sobretudo, negros, tenderiam a largar os estudos mais cedo e também a 

almejarem ocupações de menor prestígio. O autor considera a importância de se pensar 

a respeito de mecanismos capazes de lidar com as aspirações desses alunos para que 

estas possam ser efetivas em um processo de mudança na sociedade americana.    

 

As análises de Bowles e Gintis (2008) a respeito dos Estados Unidos, concluem por 

uma sociedade totalmente estratificada e pela forte contribuição do sistema educacional 

na manutenção e reprodução dessas desigualdades. Haveria um modelo na sociedade 

americana, que valorizaria no topo, as universidades de elite responsáveis por treinar os 

futuros líderes. Na base, uma educação de massa para todos; responsável por educar e 

controlar os mais pobres levando-os a aceitar as condições de desigualdade 

estabelecidas. Estas tradições sempre teriam coexistido e viriam ao longo do tempo se 



81 

 

deslocando da escola primária e secundária, e na década de setenta, teria chegado ao 

nível superior. (BOWLES, GINTIS, 2008, p.91). 

 

Segundo os autores, avaliando meados da década de setenta:  

  
“O atual sistema educacional oferece um testemunho eloquente da 

habilidade dos abastados de, em nome de uma igualdade de 

oportunidades, perpetuarem um arranjo que lhes concede, 

continuamente, vantagens desproporcionais, ao mesmo tempo em que 

impede a realização das aspirações e necessidades dos trabalhadores 

dos Estados Unidos”. (BOWLES, GINTES, 2008, p.91 e 92). 

 

 

 Esta análise crítica a respeito do uso do sistema educacional para a manutenção da 

desigualdade da sociedade americana estaria comprovada segundo os autores, a partir de 

duas análises fundamentais. A primeira delas está relacionada a uma desigualdade 

numérica entre anos de escolarização e status socioeconômico dos pais. Analisando o 

background socioeconômico a partir de uma média ponderada entre renda, ocupação e 

nível de escolaridade dos pais, uma criança situada no nono decil tem uma expectativa 

de 5 anos a mais de escolaridade do que outra criança que se situe no primeiro decil.   

  

 Um segundo aspecto analisado pelos autores, relacionado ao ensino superior, consiste 

na relação entre renda familiar e frequência no ensino superior. Na década de sessenta, 

os filhos de famílias americanas que ganhavam menos de 3 mil dólares por ano tinham 

uma probabilidade seis vezes maior de não frequentar a faculdade do que os filhos de 

famílias que recebiam mais de 15 mil dólares por ano. Além disso, haveria uma menor 

probabilidade dos filhos de famílias mais pobres de não concluírem o ensino médio e 

também caso conseguissem ir à faculdade, frequentar apenas dois anos nas faculdades 

mais baratas, ao invés de programas de bacharelado de quatro anos. Embora os autores 

reconheçam que a partir de meados da década de setenta haveria uma forte tendência 

para que todos concluíssem o ensino médio, esta desigualdade estaria sendo transferida 

para as universidades, pois concluir uma faculdade estaria sendo associado fortemente 

ao background familiar dos alunos. 

 

No que se refere à raça, segundo Bowles e Gintis (2008), na medida em que os negros 

fossem aos poucos alcançando certa paridade educacional com os brancos, outros 
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mecanismos foram se intensificando, “como a segregação em guetos nos centros 

urbanos, a transferência de empregos para o subúrbio, e, talvez a segmentação crescente 

do mercado de trabalho” (Idem, p.98), para manter uma desigualdade de renda que seria 

associada à raça.  

 

De acordo com Blossfeld e Shavit (1993) um importante estudo realizado por Mare 

(1980, Apud: BLOSSFELD, SHAVIT, 1993) foi capaz de mostrar que as medidas 

empregadas em outros trabalhos não foram capazes de realizar uma distinção 

importante entre a expansão do sistema educacional e o processo de seleção e alocação 

dos estudantes.  

 

O estudo de Mare a respeito da sociedade americana foi capaz de identificar as relações 

existentes entre a distribuição educacional, que seria resultado da expansão educacional, 

e os parâmetros que governariam a sua alocação. Ele mostra que onde houve expansão 

da educação, o efeito de uma regressão de mínimos quadrados ordinários tende a 

declinar ao longo das coortes, a menos que a associação entre origem social e transição 

educacional aumente. Blossfeld e Shavit (1993). 

 

Desse modo, os resultados da pesquisa de Mare mostraram que nos Estados Unidos 

haveria um crescimento sucessivo de coortes que alcançariam níveis intermediários de 

educação e o efeito da origem social tenderia a declinar, apresentando pouco efeito 

sobre as últimas transições educacionais.  

 

Entretanto, sabe-se que o acesso às universidades ainda é muito inferior para alunos 

pobres e negros no país.  

 

Segundo Attewell e Lavin (2007), a experiência de abertura de universidades de Nova 

York à entrada de alunos provenientes de famílias com baixa renda, e notas baixas no 

secundário, com especial atenção às minorias negra e latina, demonstraram, a despeito 

de importantes ganhos para todos aqueles que concluíram seus estudos, que as notas de 

alunas negras dificultavam a entrada em programas de bacharelado de 4 anos,  
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levando-as a estudar em programas chamados “college”, de apenas 2 anos. Além disso, 

que os efeitos sentidos após a conclusão do ensino universitário também foram 

diferentes para negras, brancas e latinas de origem pobre
27

. 

 

Apesar da grande expansão do sistema educacional nos Estados Unidos, observa-se que 

na sociedade americana, o sistema educacional é altamente desigual e que a chance de 

obter mais anos de estudo e bons resultados está fortemente associada a variáveis de 

origem como background socioeconômico e raça. Além disso, para além da tendência 

de que a grande maioria dos americanos seja capaz de concluir o ensino médio, as 

desigualdades com as quais os alunos têm que lidar estariam dentro e fora dos muros 

escolares, influenciando na capacidade de alcançar mais anos de estudo, inclusive o 

nível universitário, e para além deste, o mercado de trabalho.  

 

Assim como no caso da sociedade francesa analisada por Bourdieu, o caso americano 

seria um exemplo de refutação da Hipótese Meritocrática.  

 

A respeito da Inglaterra, o “Relatório do Conselho Consultivo Central para Educação” 

de 1967, chama atenção para as “Atitudes dos pais” como sendo uma importante 

variável na explicação dos resultados dos alunos. Estas atitudes no que diz respeito ao 

relacionamento e acompanhamento dos filhos, participação na escola, estariam 

diretamente associadas ao nível de escolaridade dos pais, como também ao tipo de 

ocupação. “Quanto mais alto o grupo socioeconômico, mais os pais e as mães 

compareciam aos dias de visita, shows e reuniões de pais e mestres, e mais eles 

conversavam com o diretor e professores sobre o desenvolvimento de seus filhos”.  

 

Novamente, as desigualdades entre as famílias explicavam muito mais os resultados dos 

filhos do que diferenças entre escolas. O relatório aponta para a análise do capital 

cultural de Bourdieu, que influenciaria no comportamento dos pais em relação aos 

                                                 
27

 De acordo com Attewell e Lavin, as mulheres negras teriam menores probabilidades de conquistar uma 

renda familiar, que se convertesse em bem-estar material para suas famílias, pois tenderiam a se casar 

com homens de nível educacional inferiores ao que elas haviam conquistado. Ao passo que mulheres 

brancas e latinas de origem pobre tenderiam a se casar com homens de origem econômica superiores e 

também de nível educacional mais altos, levando-as a uma maior probabilidade de mobilidade do que 

aquela alcançada por mulheres negras, que dependeriam quase que exclusivamente de si mesmas para a 

conquista de melhores posições na socieade. 
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filhos e este comportamento, por sua vez, seria importante no alcance de bons ou maus 

resultados alcançados na escola e, posteriormente, na sociedade. 

 

De forma mais abrangente, no que diz respeito às transições educacionais, segundo 

Blossfeld e Shavit (1993) um estudo realizado por Simkus e Andorka (1982, Apud: 

BLOSSFELD, SHAVIT, 1993) a respeito da Inglaterra e do País de Gales, mostra um 

comportamento semelhante ao encontrado por Mare (1980) na sociedade americana, ou 

seja, que haveria uma influência maior da origem socioeconômica nas chances de 

transições nos primeiros anos de estudo e que este efeito teria uma redução, mostrando 

uma maior permeabilidade das classes mais baixas alcançarem transições para o ensino 

superior. 

 

Entretanto, colocando em debate a teoria meritocrática, o estudo de Blossfeld e 

Shavit(1993) que apresenta uma análise a respeito de 13 países, sendo Estados Unidos, 

Alemanha, os Países Baixos, Suécia, Grã Bretanha, Itália, Suíça, Taiwan, Japão, Checo 

Eslováquia, Hungria, Polônia e Israel, destaca que os sistemas educacionais vêm 

passando por uma crescente expansão e que esta ocorre passo a passo, de baixo para 

cima, e que as coortes vêm caminhando a passos curtos na chance de alcançar posições 

mais altas tendo em vista a hierarquia educacional.  

 

Os mais altos níveis educacionais ainda permanecem fortemente exclusivos, o que 

reforça muito mais a teoria da reprodução em detrimento da teoria da modernização. 

Além disso, esta manutenção das credenciais mais altas restritas a candidatos 

privilegiados seria legitimadora da desigualdade no mercado de trabalho, garantindo as 

melhores ocupações para indivíduos privilegiados. (Idem, p.14). 

 

Esta reflexão põe em questão a teoria funcionalista meritocrática, que analisa apenas os 

anos de estudo e a motivação individual como fatores determinantes das desigualdades 

existentes. Também contraria a perspectiva credencialista, que foi incorporada à 

meritocracia a partir do pensamento de Weber, no que se refere à racionalidade do 

processo de seleção através das credenciais dos indivíduos. Segundo Bourdieu (2008), 

para além da suposta racionalidade envolvida no processo de seleção desses indivíduos, 

tendo em vista observações empíricas realizadas, haveria uma enorme disparidade de 

acesso ao diploma, principalmente para aqueles advindos das classes mais baixas da 
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sociedade devido a uma herança de baixo estoque de capital cultural, principalmente, 

mas também econômico, que estabelecem uma série de limites quanto às expectativas 

desses estudantes no que diz respeito ao seu futuro, sua vocação, e à escolha da 

profissão. De acordo com o autor,  

 

“um dos princípios reais das “vocações” – é menos abstrata e irreal 

que a dos estatísticos, levando em consideração não só a natureza do 

cargo ou montante das remunerações, mas determinadas 

características secundárias que, frequentemente, se encontram na 

origem do seu valor social (prestígio ou descrédito) e que, ausentes da 

definição oficial, funcionam como exigências tácitas, orientando mais 

ou menos abertamente, - tais como idade, sexo ou origem social ou 

étnica – as escolhas de cooptação, desde a entrada na profissão e ao 

longo de toda a carreira, de modo que os membros da corporação 

desprovidos desses traços são excluídos ou enviados para posições 

marginais”. (BOURDIEU, 2008, p.98). 

 

 

Neste sentido, a conquista do diploma superior passa a ser um grande divisor de águas 

entre as classes sociais. A grande maioria de alunos filhos de famílias pobres não 

consegue entrar na faculdade por uma série de fatores distintivos da vida daqueles que 

possuem maior capital cultural, como tempo para dedicação e grandes expectativas e 

aspirações, comparados àqueles que precisam se preocupar com questões mais 

emergenciais que envolvem a luta cotidiana pela sobrevivência. 

 

Desse modo, segundo Bourdieu: 

 

“a instituição escolar, que em outros tempos acreditamos que poderia 

introduzir uma forma de meritocracia ao privilegiar aptidões 

individuais por oposição aos privilégios hereditários, tende a instaurar, 

através da relação encoberta entre a aptidão escolar e a herança 

cultural, uma verdadeira nobreza de Estado, cuja autoridade e 

legitimidade são garantidas pelo título escolar”. (Idem, 1996, p.39). 

 

 

O credencialismo seria responsável por reproduzir as desigualdades existentes e não por 

privilegiar uma livre e justa competição entre os indivíduos para a conquista de 

melhores ocupações e assim, a valorização do mérito e capacidades individuais. Os 

certificados seriam responsáveis por excluir indivíduos de grupos de status inferiores de 
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melhores e desejáveis ocupações na estrutura social. Dessa forma, estabelece-se uma 

legitimação da desigualdade de oportunidades de trabalho.  

 

As análises realizadas por Blossfeld e Shavit (1993) chamam atenção para as 

desigualdades prévias existentes na sociedade e para o fato de que estas não são 

equalizadas pelas instituições de ensino. Faz-se importante destacar, comparando os 13 

países analisados, conforme mencionado anteriormente, que apenas nos Países Baixos e 

na Suécia, houve uma significativa redução da associação entre origem social e alcance 

educacional. Isto seria resultado de uma redução das desigualdades sociais a partir da 

adoção de políticas redistributivas realizadas pelos Estados no combate às desigualdades 

existentes, assim, a ampliação do sistema educacional, seria mais uma ferramenta para o 

combate à desigualdade, para além daquelas que afetariam propriamente a desigualdade 

econômica existente.  

 

Observou-se que nem mesmo os países socialistas que foram avaliados, quais sejam, 

Checo Eslováquia, Hungria e Polônia, conseguiram estabelecer uma forte dissociação 

entre origem social e alcance educacional, mesmo em sistemas educacionais universais. 

Houve, assim como nos demais países analisados, uma grande expansão do ensino 

básico e secundário, mas uma forte associação entre origem social e alcance 

educacional.  

 

Desse modo, segundo Blossfeld e Shavit (1993), a despeito da grande expansão dos 

sistemas educacionais dos treze países analisados, as mudanças quanto às desigualdades 

socioeconômicas das oportunidades educacionais ainda são muito pequenas. Mesmo em 

casos de grande transformação industrial como as ocorridas em Taiwan, Japão e Itália, 

como também em situações de mudança radical de ocupação estrutural como em Israel, 

os parâmetros de estratificação educacional permanecem estáveis. Segundo os autores, 

os resultados encontrados apontam para uma clara refutação da teoria da modernização 

e por sua vez, da Hipótese Meritocrática.   

 

Contudo, apesar da conquista de um sistema educacional universal gratuito, nos níveis 

primário e secundário (em alguns casos), e das diferentes abordagens teóricas, os 

estudos empíricos a respeito da desigualdade têm demonstrado que de modo geral, 

existem diversas estruturas (mais ou menos rígidas) de estratificação social, e estas são 
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estáveis, ou seja, se conservam de geração para geração. Além disso, que os processos 

de estratificação social, que reproduzem a desigualdade são ainda mais difíceis de serem 

modificados, mesmo comparando sociedades de países completamente diferentes. 

(Pastore, 1979; Haller e Portes, 1969). 

 

No que diz respeito à educação propriamente dita, não se pode dizer que ela seja capaz 

de realizar a hipótese liberal e democrática de promoção da igualdade. Embora os 

sistemas educacionais não sejam responsáveis pela construção da desigualdade, a escola 

está longe de ser uma instituição capaz de romper com a desigualdade existente, seja do 

ponto de vista de classes, raças ou de gêneros.  

 

Muito além da universalização dos sistemas educacionais, a reprodução das 

desigualdades tem se mantido em diversas sociedades. Em muitos casos, conforme 

mencionado, a escola assume um lugar de reprodução das profundas desigualdades 

sociais existentes, fazendo com que o acesso à educação, longe de ser um fator de 

equalização, seja apenas capaz de moldar os alunos para que eles ao saírem da escola, 

assumam posições diferenciadas no mercado de trabalho, reproduzindo em grande 

medida o capital simbólico por eles herdado.  

 

Com relação às ações que vêm sendo realizadas para combater as desigualdades sociais, 

cabe, contemporaneamente, avaliar as sociedades que desenvolveram reformas 

relacionadas à educação superior, para promover uma ampliação do acesso aos mais 

pobres e também aos negros em sociedades multirraciais. Cabe avaliar os efeitos dessas 

medidas nas trajetórias profissionais das populações beneficiadas, observando 

sobretudo, seu alcance ocupacional e renda obtidos após a conclusão do ensino superior 

e posterior entrada no mercado de trabalho, investigando desse modo, a capacidade 

dessas mudanças para promover de fato maior inclusão e redução das desigualdades 

existentes. 
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3.3- O problema da persistência da desigualdade Racial no contexto da 

modernização 

Recentemente, numerosos estudos sobre desigualdade racial têm sido realizados no 

Brasil, após anos de esquecimento, devido ao mito da “democracia racial”. Trata-se do 

mito de que existe na sociedade brasileira uma convivência harmoniosa, sem maiores 

conflitos e ou grandes desigualdades, relacionadas à questão racial.  

Segundo Hasenbalg (1995), o mito da democracia racial foi desenvolvido, sobretudo, 

pelas elites políticas e intelectuais, propondo uma falsa idéia de coexistência 

caracterizada pela harmonia e tolerância racial, além de ausência de preconceito e 

discriminação racial.  

A partir do mito da democracia racial, as diferenças e desigualdades existentes na 

sociedade brasileira estariam associadas às desigualdades existentes entre as classes 

sociais e a desigualdade racial deixaria de ser tema relevante para a discussão da 

desigualdade social no país.  

 

Diferentes análises a respeito da desigualdade racial abordam esse problema 

principalmente, a partir de uma perspectiva histórica, ligada ao tema da herança da 

escravidão. Neste sentido, a desigualdade racial seria uma conseqüência do passado e, 

portanto, com o passar do tempo, deixaria de existir. Nesta perspectiva observa-se a 

interpretação de Gilberto Freyre (1987), a respeito da desigualdade racial no Brasil. O 

autor acreditava que os resquícios do racismo deixariam de existir a partir do processo 

de miscigenação racial.  

 

Segundo Hasenbalg (1995, p.358), a partir de uma leitura de Hanchard (1992, p.24, 

Apud: HASENBALG, 1995), os teóricos da miscigenação, dentre eles, Gilberto Freyre, 

parecem confundir a mistura que houve no plano biológico, com as relações raciais 

cotidianas que configurariam o plano sociológico das ações. Supondo de modo errôneo, 

que a mistura racial (biológica) não tenha ocorrido de forma conflituosa. 

 

Ligada a uma reflexão histórica, a desigualdade racial assume uma perspectiva   

pontual, relacionada apenas ao passado. Em outra análise, também histórica, mas de 
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forma diferente da apresentada pela teoria da miscigenação, a abordagem marxista 

propõe a este respeito que haveria:  

 

“uma relação causal direta entre o sistema social escravocrata e as 

relações sociais que se desenvolveram depois disso. Em outras 

palavras, todas as diferenças atuais entre brancos e não-brancos 

seriam explicadas completamente por desvantagens herdadas do 

passado”. (FERNANDES, 2005, p.32,33). 

 

 

Entretanto, dentro desta perspectiva marxista, com o desenvolvimento de uma economia 

capitalista moderna, o Brasil seria levado a uma real democracia racial. Nesta 

perspectiva, as relações de desigualdade racial deixariam de existir, ficando ligadas a 

um passado histórico que não faria parte do projeto de modernização capitalista 

nacional. Trata-se segundo Fernandes (2005), da reflexão otimista de Florestan 

Fernandes (1969, Apud: FERNANDES, 2005) a respeito da desigualdade racial no país. 

Acreditava-se que estas desigualdades seriam substituídas por uma desigualdade de 

classe. “Assim, o desenvolvimento econômico levaria à maior estratificação da 

sociedade, embora a raça perdesse seu poder como um determinante da estratificação 

social”. (FERNANDES, 2005, p.33). 

 

Em uma análise focada no desenvolvimento econômico, ou teoria da modernização, 

Wilson (1978, In: Fernandes, 2004), propõe que o problema da desigualdade racial 

declinaria enquanto o principal fator determinante da posição individual na arena 

econômica. Segundo Fernandes (2005) o autor analisa que a posição de classe 

econômica que o indivíduo ocupa teria se tornado um fator mais importante do que sua 

raça, na predeterminação da sua colocação no mercado de trabalho, assim como na sua 

possibilidade de mobilidade profissional. A desigualdade observada pela população 

negra deveria ser explicada, a partir das chances de vida do grupo negro serem 

prejudicadas ou limitadas em função da sua afiliação a classes sociais inferiores e não à 

herança racial. 

 

Seguindo uma perspectiva neoliberal, o problema da desigualdade racial também é 

tratado de forma declinante, visto que, com o desenvolvimento do capitalismo não 

haveria espaço para o racismo. Nesta perspectiva, qualquer tipo de racismo tenderia a 
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desaparecer a partir de sua incompatibilidade com o desenvolvimento de um livre 

mercado.   

 

Dessa forma, a desigualdade racial seria incompatível com o desenvolvimento 

econômico liberal, seria irracional para a competitividade observada no mercado. 

Segundo Fernandes (2005), Becker (1957, Apud: FERNANDES, 2005), propõe que as 

próprias forças do mercado, em longo prazo, conduziriam ao fim do racismo, pois 

trabalhadores negros ao serem contratados por menores salários e produtividade 

equivalente, levariam empregadores racistas a alcançarem prejuízo caso mantivessem 

esta postura excludente em relação à não contratação de funcionários negros. Dentro 

desta lógica de raciocínio, o racismo  deixaria de existir pois seria incompatível com 

uma economia de mercado. 

 

Observa-se tanto com relação às teorias históricas, quanto com relação às teorias 

econômicas, haver uma visão positiva em relação ao problema da desigualdade racial. 

Apesar de apresentarem perspectivas diferentes, grande parte das teorias aponta para 

uma significância declinante da variável raça em função da desigualdade entre classes.  

 

Entretanto, o mito da democracia racial, assim como as análises históricas e econômicas 

vêm perdendo poder explicativo com relação à realidade dos problemas raciais, 

sobretudo, a partir das inúmeras pesquisas empíricas que têm demonstrado o problema 

da desigualdade racial e suas especificidades, sem deixar de lado o problema da 

desigualdade existente entre as classes e seu processo de reprodução intergeracional. 

 

Foi a partir do início dos anos cinqüenta, principalmente, com os incentivos da 

UNESCO, empenhada em refutar dogmas racistas, com o fim do nazismo, que uma 

série de estudos sobre racismo foram desenvolvidos, sobretudo no Brasil. Motivada 

inicialmente em transmitir para o mundo o modelo de “relações raciais harmoniosas no 

Brasil”, teria descoberto o contrário. As pesquisas feitas em estados do Norte, Nordeste 

e Sudeste teriam demonstrado uma forte associação entre raça e status socioeconômico. 

(HASEMBALG, 1995, p.359). 

Os estudos contemporâneos a respeito da desigualdade racial tornaram-se extremamente 

importantes para o estabelecimento de debates a respeito das oportunidades 
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socioeconômicas que os negros encontram ou não em diversas sociedades. Segundo 

Fernandes (2005) investigações empíricas demonstraram que depois de mais de cem 

anos de abolição do sistema de escravidão no Brasil:  

“1- a população não-branca ainda está sobre-representada na base da 

hierarquia social. Pessoas com o mesmo nível de instrução, mas de 

heranças raciais diferentes, não têm as mesmas chances de 

oportunidade profissional e educacional (HASENBALG, 1979; 

HASENBALG, VALLE SILVA, 1991; HASENBALG, VALE e  

silva, 1988; ANDREWS, 1992); e 2- ao controlar-se por origem 

familiar (renda dos pais, educação dos pais, etc.), a população não-

branca mostra um alcance educacional significativamente inferior em 

relação à população branca. Uma proporção maior de não-brancos 

estuda em escolas com menos horas-aula (ROSEMBERG, 1986)”. 

(FERNANDES, 2005, p.32). 

  

 

Observa-se, segundo Hasenbalg (1995) que os resultados das pesquisas recentes são 

estarrecedores com relação ao peso que a variável raça possui no que se refere à 

apropriação das oportunidades sociais. Segundo o autor, pretos e pardos estão expostos 

a desvantagens que se acumulam ao longo da vida individual e estas desvantagens 

seriam transmitidas de uma geração para outra, contrariando a probabilidade de declínio 

da raça na explicação da desigualdade em função da desigualdade entre classes. 

 

Os estudos a respeito da desigualdade racial nos EUA, também corroboram a 

centralidade do problema racial em oposição à teoria do declínio do significado racial 

em função da desigualdade entre classe. Embora Wilson (1994) apresente alguns 

aspectos que teriam sofrido modificações com o processo de modernização da 

economia, as barreiras sociais não estão relacionadas exclusivamente aos critérios de 

classe. Foi, sobretudo, a partir do reconhecimento da desigualdade racial, por parte do 

Estado norte-americano, a partir de ações em nível federal no combate à discriminação, 

que a desigualdade racial passou a apresentar importante redução. 

 

“a partir de uma série de decisões judiciais nos anos cinqüenta e 

sessenta, obrigando a dessegregar as instituições educacionais e as 

instalações públicas, bem como a passagem das Leis dos Direitos 

Civis e das Oportunidades Econômicas de 1964, atingiu diretamente 

essas práticas racistas na vida norte-americana, habilitando os negros 

a tomar parte no crescimento econômico no pós-guerra num grau sem 

precedentes na história dos Estados Unidos”. (ANDREWS, 1992, 

p.75). 
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Segundo o autor, entre os anos cinqüenta e oitenta, teria ocorrido uma importante 

transição. Muitas medidas da desigualdade racial teriam declinado acentuadamente nos 

Estados Unidos, em função de medidas políticas e econômicas em função de um 

crescimento mais equitativo, enquanto no Brasil, as mesmas medidas teriam 

permanecido estáveis, ou em alguns casos, aumentado. Principalmente com relação à 

distribuição ocupacional. (ANDREWS, 1992, p.74). 

 

Os estudos apontam para a raça enquanto uma variável de estratificação social 

extremamente importante principalmente no que se refere ao processo de seleção social 

nos níveis mais elevados. Segundo Andrews (1992), com relação aos rendimentos, os 

pardos possuem rendimentos ligeiramente superiores aos dos pretos, enquanto ambos 

estariam muito abaixo dos brancos e “amarelos” no Brasil. De acordo com o autor, a 

desigualdade salarial entre homens brancos e negros era semelhante no Brasil e nos 

EUA.  

 

“Nos Estados Unidos, em 1980, os homens afro-americanos 

ganhavam, em média, 69% dos salários obtidos pelos homens 

brancos; no Brasil, os homens pretos ganhavam 63% dos salários 

recebidos pelos homens brancos, enquanto os homens pardos, 60%. 

Tanto para os homens pardos, quanto para os pretos, a desigualdade 

era mais pronunciada nos empregos withe-collar: profissões liberais, 

posições administrativas e vendas. Padrão similar àquele obtido nos 

Estados Unidos, onde, com exceção da agricultura, a desigualdade 

salarial era maior para os homens negros em profissões liberais, 

posições gerenciais e vendas”. (ANDREWS, 1992, p.72). 

 

 

Sobretudo no que se refere à educação, a variável raça também interfere na 

desigualdade de acesso, além da baixa motivação com relação aos níveis educacionais 

mais elevados. Segundo Fernandes (2005), analisando o caso brasileiro, enquanto o fato 

de ser asiático aumenta as chances de maior alcance educacional em relação aos 

brancos, o fato de ser preto ou pardo, dificultaria as chances no alcance educacional do 

indivíduo, principalmente em relação ao ensino médio e superior, no caso brasileiro.  

 

Em relação aos EUA, apesar de o país ter, promovido através  incentivos estatais, uma 

maior equalização entre brancos e negros, é, sobretudo, comparando-se as disparidades 

raciais com relação às taxas de evasão escolar e matrículas em universidades, que se 
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observam os grandes obstáculos em relação à mobilidade ascendente dos negros. 

(ANDREWS, 1992, p.67).  

 

Observa-se a permanência do problema da desigualdade educacional ligada à raça, 

principalmente, entre os níveis mais elevados. Este fenômeno ocorre mesmo na medida 

em que se observa um avanço no desenvolvimento econômico, o que refutaria a tese da 

incompatibilidade do racismo em relação à modernização das economias, reforçando a 

crítica à Hipótese Meritocrática. Dessa forma o efeito equalizador do processo de 

industrialização, proposto pela teoria da modernização, não se observa na prática das 

relações sociais, visto que tal efeito estaria sendo ameaçado pelo efeito causado por 

variáveis de origens socioeconômicas. Segundo Fernandes (2005):  

  

“a raça teria um efeito líquido, o que significa que ter nascido preto ou 

pardo constrange as chances do alcance educacional de um indivíduo 

independentemente da educação dos pais, da ocupação do pai, do sexo 

e do fato de ter vivido em área rural ou urbana até os 15 anos de idade. 

As transformações socioeconômicas trazidas pelo processo de 

industrialização ainda pioram essa situação”. (FERNANDES, 2005, 

p.47) 

  

 

No que se refere ao Brasil, os estudos demonstram que, com o processo de 

modernização houve um efeito de estratificação da sociedade, fazendo com que o 

desenvolvimento econômico ocorresse de forma desigual, inclusive no que diz respeito 

à desigualdade racial.  

 

A experiência americana tem demonstrado que, embora o mercado não seja capaz de 

promover maior equilíbrio entre as desigualdades raciais, o Estado deve assumir esta 

função a partir de uma forte atuação no combate a práticas racistas, assim como no 

incentivo e ampliação de políticas de ações afirmativas no apoio à entrada de mais 

estudantes negros nas universidades.  

 

De acordo com Thurow (1977), empiricamente, a formação educacional não foi capaz 

de promover uma maior equalização social, conforme supunha a teoria da modernização 

que contempla hipóteses meritocráticas a respeito da conquista de melhores ou piores 

posições no mercado de trabalho. A respeito da sociedade americana, o autor observou 



94 

 

que as discrepâncias entre negros e brancos era real. Segundo o autor, de 1952 a 1968, a 

média de educação de trabalhadores negros cresceu de 67 por cento para 87 por cento 

daquela dos trabalhadores brancos, enquanto o aumento salarial cresceu apenas de 58 

para 66 por cento. Sendo que grande parte deste aumento pode estar relacionado à 

emigração de negros do sul, com baixo aumento de salário para os negros. De acordo 

com o autor, o acesso à educação não parece ter equalizado as relações entre 

trabalhadores brancos e negros no que diz respeito ao investimento em educação e 

retorno financeiro a partir da aquisição de um novo atributo individual.  

 

No Brasil, a partir de dados da PNAD de 1976, Hasenbalg (1985) examinando a 

respeito da mobilidade social dos grupos de cor branca e não-branca, encontrou, a partir 

de uma comparação entre as matrizes de mobilidade dos dois grupos, que os não-

brancos experimentam um déficit considerável de mobilidade social ascendente, 

rejeitando a hipótese de igualdade de oportunidades para os diferentes grupos de cor. 

 

De acordo com o autor, a partir de dados da PNAD de 1976, os negros 

 

“sofrem uma desvantagem competitiva em todas as etapas do processo 

de mobilidade social individual. Suas possibilidades de escapar às 

limitações de uma posição social baixa são menores que as dos 

brancos da mesma origem social, assim como são maiores as 

dificuldades para manter as posições já conquistadas”. 

(HASENBALG, 1988, p.177).    

 

 

Também os estudos de Hasenbalg e Silva (1998) a partir da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios de 1996, observaram uma semelhança em relação aos resultados 

observados a partir da PNAD de 1976, sobretudo, no que diz respeito aos padrões de 

mobilidade social dos grupos de cor, pois os não-brancos continuam expostos a chances 

menores de ascensão social. Além disso, aumentam as dificuldades para ascender, junto 

com o nível do estrato de origem. Os resultados atingem também os nascidos nos 

estratos mais elevados, pois estes estariam expostos a riscos maiores de mobilidade 

descendente. (HASENBALG, SILVA, 1998, p. 10). 

 

Desse modo, o conceito de raça deve ser tratado a partir de uma perspectiva social, mais 

do que biológica, tendo em vista os usos e diferenças sociais que são definidos no 
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cotidiano das relações que os indivíduos estabelecem e que se concretizam em 

oportunidades desiguais na sociedade brasileira, seja do ponto de vista do alcance 

educacional, seja do ponto de vista do alcance ocupacional. (JESUS, 2006).   

 

No que diz respeito à atual população jovem brasileira
28

, de acordo com dados do Ipea, 

(Aquino, 2009), observa-se que a grande parte da população de jovens de baixa renda 

são majoritariamente “não brancos
29

”, caracterizando um total de 70,9%, enquanto os 

jovens brancos representam 53,9% dos não pobres. “Embora a distribuição dos jovens 

brasileiros entre os grupos branco e não branco seja de 47,1% e 52,9%, 

respectivamente”. (AQUINO, 2009, p.31). 

 

Mediante as desigualdades existentes entre jovens brancos e negros (pretos e pardos), é 

possível identificar diversos aspectos que marcam estas diferenças, configurando em 

piores oportunidades para a juventude negra. Mais especificamente no campo da 

educação, por exemplo, dados recentes demonstram de forma contrastante a persistência 

da desigualdade racial com relação ao alcance educacional dos jovens negros em 

relação aos brancos.  

 

“o número de jovens negros analfabetos, na faixa etária de 15 a 29 

anos, é quase duas vezes maior que o de jovens brancos. A taxa de 

frequência líquida (estudantes que frequentam o nível de ensino 

adequado à sua idade) dos jovens negros é expressivamente menor 

que a dos jovens brancos, tanto no ensino médio como no superior. Na 

faixa de 15 a 17 anos, que corresponde ao período em que se espera 

que o jovem esteja cursando o ensino médio, os brancos apresentam 

taxa de frequência líquida de 58,7%, contra 39,3% dos negros. No 

ensino superior, a desigualdade entre jovens brancos e negros torna-se 

ainda maior: na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de frequência 

líquida para os brancos é de 19,8%, enquanto para os negros é de 

6,9%, diferença quase três vezes maior em favor dos jovens brancos. 

Pode-se lembrar ainda o fato de que os jovens negros estão 

sobrerrepresentados no segmento de jovens que não trabalham nem 

estudam, além de sua inserção no mercado de trabalho estar 

caracterizada por condições de maior precariedade que a dos jovens 

brancos”. (AQUINO, 2009, p.32) 

 

                                                 
28

 Para efeito da definição de juventude, a Secretaria Nacional de Juventude, de acordo com Aquino 

(2009), considera no planejamento e na execução das políticas setoriais, as singularidades do público 

jovem, levando em conta suas estratificações etárias de 15 a 17 anos, de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. 

 
29

 De acordo com Aquino (2009), “entre os não brancos, 83,7% são pardos, 14,9% pretos, 0,9% amarelos 

e 0,6% indígenas. Esta distribuiçãofoi obtida a partir da autodeclaração do entrevistado pela PNAD/IBGE 

sobre sua identificação étnico-racial e a dos membros do domicílio”. (Idem, p.32). 
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As análises empíricas demonstram a permanência da desigualdade racial, mesmo em 

contextos onde se considera a variável classe. Mesmo entre os pobres, os negros 

possuem menores chances de concluir maiores níveis educacionais, além de possuírem 

renda inferior aos homens brancos. Além disso, de acordo com Hasenbalg e Silva 

(1998), “em maior ou menor medida, dependendo do estrato social de origem, as 

pessoas do grupo não-branco contam com uma severa desvantagem no acesso a um 

recurso crucial na competição por posições na estrutura social, como é o caso da 

educação formal”. (Idem, p.12). 

 

Esse fenômeno reforça a necessidade de desenvolvimento de estratégias focalizadas por 

parte do governo federal para o combate às desigualdades raciais e para a ampliação de 

oportunidades sociais para a juventude negra (pretos e pardos), o que fundamenta as 

atuais políticas de cotas das universidades e institutos federais, assim como as bolsas 

para as faculdades particulares oferecidas pelo ProUni, que estabelece, para além do 

critério econômico (renda per capta familiar de até três salários mínimos e que o bolsista 

tenha estudado todo o ensino médio em escola pública ou particular tendo sido bolsista 

integral),  e meritocrático (nota no Exame Nacional do Ensino Médio), a questão racial.  

 

A partir do critério racial, o ProUni pode ser considerado como uma importante 

estratégia para a inserção dos jovens negros nas universidades privadas. Isto ocorre 

devido aos seus dispositivos normativos que consideram a exigência de que o número 

de bolsas oferecidas atenda ao critério de proporcionalidade racial. Desse modo, 

considera-se que os alunos bolsistas negros devem preencher, um percentual de vagas 

equivalente ao percentual da população negra existente nas unidades da federação nas 

quais se inserem as Instituições de Ensino Superior. 

 

Contudo, com relação aos resultados alcançados até o presente pelo ProUni, assim 

como pelo programa de cotas e também das bonificações para as notas do vestibular, 

ainda não é possível avaliar até que ponto eles têm sido capazes de alterar “a 

composição racial do conjunto dos estudantes do ensino superior no país”. (SILVA, 

SILVA, ROSA, 2009, p. 288).  

 

Segundo os autores,  
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“Os dados sobre estoques de matrículas estão disponíveis apenas 

entre 2005 e 2008, no caso do ProUni e das bonificações, e entre 

2002 e 2009, no caso das cotas. Se ainda é cedo para julgar os 

efeitos das ações afirmativas nas instituições de ensino superior, 

não parece haver dúvidas sobre o fato de que tais iniciativas têm 

representado um importante mecanismo de democratização do 

acesso deste nível de ensino para a população negra”. (Idem, p. 

288). 

 

 

Apesar de essas iniciativas serem significativas do ponto de vista da ampliação das 

entradas da juventude pobre e negra nas universidades, ainda se faz importante 

investigar, para além da conquista do ensino superior, as saídas desses jovens das 

faculdades e universidades e suas entradas no mercado de trabalho.  

 

Para efeito das análises que realizamos no presente trabalho, propomos investigar o 

efeito da variável raça, controlada a partir de diversas outras variáveis de origem, e 

também de capital humano, sobre o alcance ocupacional e renda, dos egressos que 

concluíram o ensino superior e que já estão inseridos no mercado de trabalho. Para além 

da população que compõe a base de dados, trata-se de importante reflexão a respeito da 

persistência ou não do efeito desta variável, mediante a conclusão do ensino superior, na 

delimitação ou não das conquistas e oportunidades profissionais para os jovens em 

transição para a vida adulta na sociedade brasileira, que estão sendo beneficiados 

contemporaneamente pelos programas de cotas nas universidades públicas e de bolsas 

nas instituições de ensino superior particulares.   

 

A despeito de uma suposta sociedade meritocrática, baseada exclusivamente em 

critérios objetivos e racionais para o processo de seleção dos indivíduos no mercado de 

trabalho, cada vez mais, é preciso avaliar aspectos como a discriminação racial, 

segmentação e desemprego, precarização do trabalho, ou das relações de trabalho, que 

consistem em fenômenos cada vez mais importantes para uma compreensão mais 

aprofundada a respeito dos diversos fenômenos que afetam os indivíduos e suas 

trajetórias profissionais no mercado de trabalho.  
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3.4- O problema da persistência da desigualdade de classe no contexto da 

modernização: contribuições neo-marxistas e neo-weberianas para o estudo das 

desigualdades 

  

“A estratificação de classe envolve a distribuição desigual dos 

poderes e direitos sobre os recursos produtivos básicos de uma 

sociedade, o que gera consequências significativas e 

sistemáticas para a vida dos indivíduos e a dinâmica das 

instituições”. Santos, José Alcides Figueiredo. 2002, p.21. 

 

 

Com o objetivo de refletir sobre a persistência das desigualdades sociais no contexto da 

modernização, faz-se necessário remeter à variável “classe social” assim como aos 

diversos aspectos concernentes a uma conceitualização de classe social. Desse modo, 

faz-se importante retomar alguns debates a respeito dos conceitos de classe social e 

desigualdade de classe, tendo em vista a sua relevância para a sociologia, além de serem 

importantes para orientar as análises empíricas que serão realizadas neste trabalho, no 

que diz respeito à verificação ou não da reprodução das desigualdades socioeconômicas 

mediante a conclusão do ensino superior, assumindo uma perspectiva de classe  

neo-estruturalista. 

 

Desse modo, serão abordadas as contribuições neo-marxistas e neo-weberianas para 

apresentar suas análises multicausais e enfatizar os principais achados que poderão 

contribuir para orientar as reflexões e análises empíricas que serão realizadas na última 

sessão deste trabalho no que diz respeito às variáveis explicativas das trajetórias 

intrageracionais dos egressos. 

 

3.4.1-Classe e desigualdade entre classes no pensamento dos clássicos 

 

Dentre os autores clássicos, no que se refere aos estudos sobre desigualdade, assim 

como sobre o próprio conceito de classe social, destacam-se ainda hoje, os trabalhos de 

Marx e Weber. Embora Marx não tenha sintetizado de forma objetiva o conceito de 

classe social, sabe-se que em sua abordagem este conceito está baseado nos 
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pressupostos das desigualdades materiais das sociedades humanas que, tendo 

desenvolvido diferentes modos de produção ao longo da história, representariam 

basicamente dois grandes grupos antagônicos, quais sejam - os dominantes e os 

dominados.  

 

Ao contrário do que propõe a teoria da modernização, na sociedade capitalista moderna, 

de acordo com as análises de Marx, não haveria diminuição das desigualdades entre as 

classes existentes, mas sim, a acentuação das distâncias entre burgueses e proletariados, 

pois o capitalismo teria acentuado os privilégios da classe dominante burguesa, 

tornando a luta pela sobrevivência da classe proletária algo muito mais penoso, tendo 

em vista a total expropriação dos meios de produção por parte dos burgueses, restando 

aos trabalhadores (classe proletariada) apenas a sua força de trabalho para ser vendida. 

(MARX, 1974b). 

Entretanto, de acordo com Sorokin (1974), baseando-se em uma perspectiva marxista, 

antes do século XVIII não era possível falar em classes sociais, ou estas não 

representaram papel importante nas sociedades ocidentais. 

 

“As classes sociais começam a emergir no século XVII e, com a 

progressiva dissociação dos estados que vagarosamente se verificou, 

tornaram-se aos poucos organizadas ou quase-organizadas, pari passu 

ao desenvolvimento das ideologias de consciência e luta de classes”. 

(SOROKIN, 1974, p.86). 

 

 

 

A relação com a classe social no pensamento de Marx se estende da vida profissional, 

para todas as esferas da vida social, pessoal e até artística, no cotidiano dos homens. 

Segundo Marx (1989) estas seriam relegadas ao plano do “ter”, levando a uma limitação 

da essência do homem – do seu “ser”. O homem se transformaria no seu trabalho, ou 

melhor, na posição que ocupa no sistema produtivo, deixando de lado suas 

potencialidades em diversas esferas da vida, como as artes, que passariam a fazer parte 

de uma construção do sistema capitalista de consumo. O sistema capitalista ao dividir a 

sociedade moderna entre burgueses e proletariado, seria responsável por determinar, 

estabelecer, diversos conceitos, valores, expectativas, ou seja, todo um contexto supra-

definido, que teria sido construído como um reflexo das relações materiais de produção, 
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que seriam influentes sobre a vida dos burgueses e proletariados, criando expectativas, 

necessidades e práticas de consumo. (MARX, ENGELS, 1989; MARX, 1974c).  

 

Desse modo, a perspectiva de classe em Marx (1974a) diz respeito a um mundo 

compartilhado de valores, práticas culturais, desejos, que seriam um reflexo do próprio 

modo de produção e exploração capitalista. O sistema produtivo se refletiria em todos 

os campos da vida material e espiritual dos indivíduos pertencentes às classes burguesa 

e proletariada.  

 

A reflexão de Sorokin representa muito bem o argumento de Marx.  

“Temos visto que os vínculos econômicos e ocupacionais, tomados 

separadamente, exercem uma poderosa influência sobre o corpo e a 

mente, bem como sobre o comportamento e o modo de vida de um 

indivíduo. Sua influência combinada, reforçada pela similaridade de 

posição na pirâmide populacionaal estratificada, é ainda maior”. 

(SOROKIN, 1974, p.87). 

 

 

Ainda segundo o autor,  

 

“Pessoas que têm ocupações, posição econômica e direitos e deveres essencialmente 

análogos se tornam semelhantes de várias outras maneiras, tanto no comportamento 

quanto física, mental e moralmente”. (SOROKIN, 1974, p.87). 

 

Desse modo, partindo das análises de Marx a respeito da desigualdade estabelecida pelo 

sistema capitalista, os estudos contemporâneos neo-marxistas tomam como princípio 

analítico, a exploração de classe.  A desigualdade produzida pelo sistema capitalista é 

marcada por relações de exploração e expropriação dos meios de produção por parte da 

classe detentora dos meios de produção – burguesia, em relação àqueles que dispõem 

apenas da sua força de trabalho – proletariado. (SANTOS, 2002).  

 

Embora possa parecer uma abordagem bastante simplista no que se refere às diversas e 

possíveis diferenciações de classes existentes no interior da sociedade moderna, alguns 

autores neo-marxistas acreditam que esta análise deva ser vista como um “tipo ideal” de 

classes sociais, criado apenas para capturar as tendências do capitalismo. 
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Neste sentido, os autores neo-marxistas vêm trabalhando nos últimos cinquenta anos, 

segundo Grusky (2006), para mapear e abordar uma estrutura de classes sociais que seja 

capaz de analisar a nova classe média dentro do contexto da luta de classes.  

 

Uma forte tendência nesta perspectiva teórica analisa os mais baixos segmentos da 

chamada classe média e propõe que haveria um processo de proletarização desse 

segmento, considerando que haveria uma espécie de sujeição do trabalho não manual 

pelo capital, devido às diversas formas de “racionalização” características do modo de 

produção capitalista. (BRAVERMAN, 1974, p.408, Apud: GRUSKY, 2006, p.16). 

 

Por outro lado, para além do problema da proletarização, outros estudos neo-marxistas a 

respeito da classe média apontam para o fato de que ocorre um processo diferenciado, 

que chama atenção para um novo posicionamento dos indivíduos desta classe, que 

estaria situada em um contexto diferenciado de “exploração”. Trata-se de reconhecer a 

existência de uma posição de classe “semi-autônoma”, pelo fato de possuírem certo 

controle sobre o trabalho que  desenvolvem e dos seus  supervisionados.  

 

Esses novos supervisores de nível superior estão localizados em uma nova “classe 

gerencial” em virtude da autoridade que possuem sobre os trabalhadores. (WRIGT, 

1978, WRIGT, 1985: Apud GRUSKY, 2006, p.16).  

 

De modo geral, pode-se dizer que as análises neo-marxistas vêm abordando o fenômeno 

das desigualdades sociais de forma mais complexa, pois abordam as relações sociais 

como sendo relações de conflito e consideram que este ocorre, em grande medida, 

influenciado por questões de classe, mas também a partir de aspectos como autoridade e 

poder.  

 

A partir da incorporação do pensamento de Weber, os estudos neo-marxistas chamam 

atenção para o fato de que o poder se torna um mecanismo de estratificação quando se 

torna eficiente na determinação das possibilidades das chances de vida que os 

indivíduos possam conquistar, definindo em grande medida suas trajetórias no mercado 

de trabalho. (SCOTT, 2007, p.28 e 29). 
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Assim, incorporam às análises de classe, aspectos mais complexos, que estão além da 

relação de exploração de uma classe sobre a outra, embora o fenômeno da exploração 

de classe ainda seja muito importante. Trata-se de uma maior complexificação que as 

análises neo-marxistas realizam, com a incorporação de aspectos como o prestígio 

adquirido e a autoridade alcançada a partir de um conhecimento específico, para se 

exercer determinadas ocupações. Estas análises tratam, sobretudo, das relações de classe 

de gerentes, administradores e demais trabalhadores subordinados, apresentando de 

forma objetiva uma forte aproximação entre as análises macro-estruturantes marxistas, e 

o pensamento atomístico weberiano. 

 

Weber também consiste em um autor fundamental para reflexões a respeito das 

desigualdades como também a respeito das classes sociais.  

 

Na perspectiva de Weber, classe social consiste em um conceito ligado em especial, à 

esfera econômica, correspondendo desse modo, às posições que os indivíduos ocupam 

no interior das relações de produção. Os indivíduos ocupam posições e estas, por sua 

vez, são alteradas ao longo das suas vidas. (WEBER, 1971, Apud: Grusky,2006, 341-

348). 

 

Enquanto que para Marx, não é possível falar em classe sem abordar o pertencimento de 

classe, como algo intrínseco, para Weber, os indivíduos não pertencem a uma dada 

classe, sobretudo, porque eles estão em constante movimento e as lutas e disputas 

existentes podem levar a posições superiores e ou inferiores dentro do sistema de 

posições sociais ocupadas pelos indivíduos. 

 

Também, no que diz respeito à determinação da esfera econômica sobre as demais 

esferas que fazem parte do universo que permeia as relações sociais dos indivíduos, não 

se pode dizer que a esfera econômica seja a única capaz de determinar todas as outras, 

como a religiosa, a política, a artística, a social, a erótica, entre outras. Embora Weber 

reconheça que no capitalismo a esfera econômica seria muito forte e capaz de se impor 

sobre as demais em grande medida, não se trata de uma verdade absoluta e que afete a 

todos da mesma maneira. (WEBER, 1971). 
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Desse modo, para Weber, não se deve falar em pertencimento de classe, mas sim em 

posição de classe. Além disso, Weber propõe uma reflexão bastante complexa no que 

diz respeito às relações de poder e prestígio que permeiam as disputas por determinadas 

ocupações na sociedade. (WEBER, 1971). 

 

Contudo, classicamente, os estudos de Weber apontam para uma análise da 

estratificação social bastante complexa, que aborda o fenômeno das desigualdades 

sociais através de uma percepção multicausal da distribuição de poderes entre os 

indivíduos em cada sociedade.  

 

Poder político, social e econômico são abordados como diferentes formas de distinção 

social, contribuindo para uma análise que propõe, para além do aspecto econômico, 

outros fatores que seriam decisivos para definir a estratificação e as desigualdades 

existentes entre os indivíduos. Classes, grupos de status e partidos são fenômenos de 

distribuição de poder em uma determinada comunidade. (WEBER, [1946]1971, p.181).  

 

Desse modo, o conceito de classe social de Weber apresenta maior complexidade e 

abrangência do que aquele elaborado por Marx. A análise de classe social de Weber 

propõe que não há um pertencimento de classe de forma determinística. Assim, os 

indivíduos não pertenceriam a uma classe específica simplesmente por ocuparem 

determinadas posições, ou situações no mercado de trabalho.  

 

Há múltiplas clivagens nas classes sociais e os indivíduos estariam em situações de 

competição entre si, para ocuparem melhores posições (situações) no mercado de 

trabalho. (WEBER, 1971, p.182). 

 

A partir de uma perspectiva de poder, para Weber a estratificação social e as 

desigualdades existentes são o resultado da distribuição desigual de poderes entre os 

indivíduos em cada sociedade. Estes por sua vez, estariam em permanente situação de 

conflito uns com os outros na busca pela conquista de poder(es) e melhores posições no 

interior de cada sociedade.  

 

Embora Weber reconheça uma centralidade da esfera econômica nas relações sociais 

entre os indivíduos nas sociedades modernas, destaca que as outras esferas da vida 
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social e suas respectivas formas de poder são fundamentais para se pensar a respeito das 

posições que os indivíduos ocupam nas sociedades.  

 

Assim, as classes sociais seriam caracterizadas por suas relações com a produção e 

aquisição de bens. Os grupos de status estariam relacionados ao consumo de bens e 

estilos de vida, que buscam sua distinção social a partir do prestígio social. Já os 

partidos teriam como objetivo a conquista de posições políticas e a conquista de poder 

social. (WEBER, 1971). 

 

Outro aspecto relevante, na perspectiva do poder, trata-se da reflexão a respeito do 

poder legítimo, caracterizado pela autoridade, representada de forma típica-ideal a partir 

das autoridades tradicional, carismática e racional-legal ou burocrática. Nas sociedades 

modernas, segundo Weber (1971), ganha destaque a autoridade racional-legal ou 

burocrática, enfatizando a relevância do conhecimento como forma de um poder que é 

legitimado e valorizado, destacando-se assim, os cargos de gerentes, administradores e 

tecnocratas.  

 

Desse modo, partindo de uma perspectiva meritocrática, para Weber, a classe de 

trabalhadores bem qualificados é privilegiada porque suas incumbências são de um alto 

nível de demanda por parte do mercado de trabalho e porque o poder econômico que 

dispõem, pode ser transformado em altos salários e dessa forma, coloca-os em posições 

privilegiadas no mercado.  (WEBER Apud: GRUSKY 2006).  

 

Dada a situação de desigualdade de poderes existente entre os indivíduos, é preciso 

reconhecer que, os indivíduos fazem suas escolhas, mas estas ocorrem a partir dos 

recursos sobre os quais eles têm ou não acesso. Aqueles que possuem mais poder 

dispõem de mecanismos capazes de limitar o poder de escolha dos demais. 

 

O sistema de estratificação social a partir do pensamento de Weber é bastante  

complexo, devido à sua análise a respeito dos “grupos de status” tratados como formas 

de filiação social que podem competir, coexistir, ou se sobrepor através de uma 

estrutura de agrupamentos. Estas relações de poder podem se tornar formas de 

dominação, quando são articuladas a partir de estruturas estáveis que estabelecem o 
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controle e a aceitação, a partir de um agente ou grupo de agentes sobre outros. (SCOTT, 

2007). 

 

Ao contrário do que ocorre com relação à classe social, que corresponderia a um 

agregado de indivíduos em uma posição similar no mercado de trabalho, na perspectiva 

de grupos de status, observam-se indivíduos que, em comunidade, compartilham um 

estilo de vida interagindo entre seus iguais, e que possuem como forma de poder 

distintivo, a honra social e nas sociedades modernas cada vez mais, a autoridade 

racional e burocrática.  

 

Uma das correntes teóricas contemporâneas, definida como neo-weberiana, realiza 

estudos sobre desigualdades partindo da multicausalidade do fenômeno, ou seja, do 

reconhecimento de uma multiplicidade de variáveis inerentes aos processos de 

estratificação social. Em suas análises trabalham na elaboração de modelos que têm 

como foco compreender as correlações existentes entre diversas variáveis, sugerindo um 

modelo pluralista de estratificação que se baseia em um cruzamento de várias afiliações, 

produzindo um emaranhado de clivagens no interior das diversas classes sociais. 

(GRUSKY, 2006).   

 

Para além dos multidimensionalistas, outra corrente teórica intitulada como  

neo-weberiana, vem ganhando força e destaque. Baseia-se no conceito de “fechamento 

social”
30

 segundo Grusky, apresentado no texto de Weber intitulado: “Relações sociais 

abertas e fechadas
31

” (WEBER [1922] 1968, 43-46, 341-48). Neste artigo Weber estaria 

se referindo ao processo em que, alguns grupos se dividem e criam regras de 

pertencimento, com o propósito de que estas regras do grupo sejam usadas para 

melhorar a posição do grupo, através de táticas monopolísticas. Na sociedade industrial 

moderna não existem sanções formais que evitam que o trabalho atravesse barreiras de 

classe, todavia, várias forças institucionais (ex. Propriedades privadas, sindicatos) são 

bastante eficientes em limitar a mobilidade social dentro de um curso de vida e entre 

gerações.  

                                                 
30

 “Social closure”. Tradução nossa. 

31
 “Open and closed relationships”. Tradução nossa. 
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Este mecanismo de exclusão não apenas maximiza recompensas e oportunidades entre 

membros de classes fechadas, como promove uma continuidade demográfica que se 

reproduz de geração em geração, mantendo uma distinção de classes, mesmo em 

culturas tão diferentes. 

 

Esta revisão do pensamento de Weber, segundo Grusky (2006), tem reorientado a 

disciplina para uma pesquisa empírica que busca compreender as fontes e as causas da 

formação de classes mais do que a potencialidade dos efeitos de fragmentação afiliações 

transversais e clivagens.   

 

No que diz respeito aos estudos sobre desigualdades, faz-se importante ressaltar a 

contribuição que pesquisadores neo-marxistas e neo-weberianos vêm produzindo para 

uma compreensão mais aprofundada a respeito das persistentes estruturas de 

desigualdades nas mais diversas sociedades, o que têm demonstrado a persistência das 

desigualdades de classe, mesmo pós-modernização e pós-industrialização. 

  

Neo-weberianos e neo-marxistas, vêm dando continuidade e acrescendo aos estudos 

teóricos clássicos importantes investigações empíricas buscando explicar por que os 

sistemas sociais de manutenção das desigualdades seriam tão fortes, mesmo 

observando-se sociedades tão diferentes. Para além dos processos de modernização, das 

sociedades, assim como da construção de diferentes formas de Estado de Bem-Estar 

Social, o que levou em muitos casos à universalização da educação gratuita nos níveis 

primário e secundário em diversas sociedades, estes trabalhos pretendem compreender, 

por que as estruturas de estratificação social seriam tão estáveis e os processos que 

reproduziriam a desigualdade seriam ainda difíceis de serem modificados. Além disso, 

de que forma estes mecanismos seriam reproduzidos de geração para geração 

reproduzindo as origens sociais e dificultando processos de mobillidade de maior 

intensidade entre as classes sociais existentes.   

 

Em grande medida, neo-weberianos e neo-marxistas que trabalham nesta perspectiva 

investigativa podem ser chamados de neo-estruturalistas. Seus estudos vêm tentando 

conciliar variáveis relacionadas a atributos individuais, como as variáveis de capital 

humano e, capital social, a variáveis de caráter estruturante, como padrões definidores 
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das ocupações, status e prestígio, e variáveis de origem socioeconômica como classe, 

gênero e raça, na busca de explicações mais contundentes, a partir da construção de 

modelos multicausais, que pretendem compreender de forma aprofundada os processos 

de desigualdade observados no contexto das complexas relações que ocorrem no 

mercado de trabalho. 

 

Os estudos sobre desigualdades realizados pelos neo-estruturalistas têm como ponto 

central, pesquisas que buscam descrever o status socioeconômico adquirido pelos 

indivíduos em suas trajetórias profissionais, assim como os processos de mobilidade 

social entre vários grupos populacionais. Embora os estudos ainda não tenham sido 

capazes de definir a magnitude da influência das diversas variáveis que interferem nos 

desfechos do que ocorre no mercado de trabalho, principalmente com relação à renda e 

à ocupação de posições de maior prestígio, muitos esforços estariam sendo feitos no 

sentido de identificar os reais mecanismos que influenciariam por um lado, 

individualmente e por outro, nas características estruturantes que definiriam melhores 

ou piores ganhos, assim como outros desfechos do mercado de trabalho. (SORENSEN, 

KALLEBERG, 1994). 

 

3.4.2-Contribuições neo-marxistas: 

  

De acordo com a perspectiva neo-marxista, a base de reflexão teórica e empírica a 

respeito das desigualdades sociais, trata-se da exploração. Segundo Santos (2002), a 

exploração seria baseada em uma combinação de relações de interesse e 

interdependência entre o explorador e o explorado. Não se refere apenas à apropriação 

dos frutos do trabalho realizado pelo trabalhador que são explorados pelo empregador, 

mas de uma relação de dependência, por parte do explorador, da garantia do seu  

bem-estar material estar diretamente relacionado à sua capacidade de apropriar-se dos 

frutos do trabalho do explorado. “A exploração define um conjunto de mecanismos que 

ajuda a explicar tanto a distribuição do bem-estar econômico, quanto a distribuição do 

poder econômico”. (SANTOS, 2002, p.43). 
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A partir desta perspectiva, é a exploração que seria responsável pela definição de 

interesses, estabelecendo relações sociais desiguais onde indivíduos se beneficiariam 

materialmente em detrimento de outros. Neste sentido, o conceito de classe e a estrutura 

dos conflitos de classes, estão fundamentados nesta perspectiva da exploração. E 

analisando as trajetórias individuais, chama atenção para a influência de classe, na 

probabilidade de determinados comportamentos, escolhas e aspirações dos indivíduos 

no que diz respeito ao universo do trabalho.  

 

As escolhas dos indivíduos devem ser situadas a partir de determinadas situações, 

posições nas quais os indivíduos se encontram e que implicariam em maiores ou 

menores limitações para suas trajetórias profissionais. O ponto de partida e de chegada 

dos indivíduos é em grande medida definido, a partir das relações entre exploradores e 

explorados.  

 

A estrutura de classes seria responsável por “moldar” a maneira como outras causas 

influenciariam na renda e nas ocupações dos indivíduos. Dessa forma, “a posição de 

classe afeta o modo e a extensão em que as características de background, como a 

educação são transformadas em renda”. (SANTOS, 2002, p.44). 

 

Outros aspectos como autoridade e qualificação, que seriam explicativos da 

desigualdade, também são abordados a partir da análise de classes. No que se refere à 

autoridade, segundo Santos (2002), esta deve ser tratada a partir da dimensão de classes, 

pois ela estaria presente dentro da própria relação estabelecida entre os funcionários. 

Gerentes e supervisores seriam representantes da classe capitalista, ao exercerem 

práticas de dominação dentro da produção. 

 

No que se refere à qualificação, esta é abordada como um ativo incorporado à força de 

trabalho. Segundo Santos, “a exploração baseada em ativos de qualificação pressupõe a 

restrição da sua oferta, permitindo a transformação da escassez relativa em rendas 

elevadas que suplantam o custo de produção da força de trabalho qualificada”. (Idem, 

p.46). Além disso, indivíduos pertencentes a classes economicamente privilegiadas, 

teriam maior acesso à qualificação. Entretanto, pondera que este ativo só se torna base 

para uma relação de exploração, quando se combina a um emprego que requer tal 

qualificação. 
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Desse modo, as hipóteses no espectro neo-marxista buscam investigar, sobretudo, os 

efeitos das posições de classe, ocupadas pelos indivíduos e a sua relevância na geração 

de renda. Em seu estudo sobre o Brasil, Santos (2002), avaliando os efeitos 

intergeracionais da origem de classe, na determinação da renda dos indivíduos,  

utilizou-se de uma tipologia composta em que a posição de classe do pai foi 

dicotomizada a partir do seu nível educacional. Foi observado que: 

 

“A educação e a posição de classe adquirida, ao promoverem de forma 

extremamente forte a redução do efeito de origem na renda, revelam-

se importantes fatores mediadores intergeracionais da realização de 

renda. Em categorias fundamentais – como a de empregador não 

agrícola mais educado e empregado especialista – a posição de classe 

adquirida se destaca em relação à educação. (SANTOS, 2002, p.286). 

  

 

Entretanto, o autor observou um ponderável efeito direto da origem na renda, ou seja, 

um efeito não mediado pelo sistema educacional e pela aquisição da posição de classe 

atual. Neste sentido, observa-se que a posição de classe original, influencia inclusive, na 

distribuição desigual da educação no Brasil, representando uma forte associação entre 

renda e educação.  

 

As chances relativas ao acesso à educação são limitadas conforme a origem de classe. 

“O background social, formado pela posição de classe e a educação dos pais, mostra um 

poder explicativo da ordem de 45,6% da educação dos descendentes”. (SANTOS, 2002, 

p.286).  

 

Além disso, observa-se que o papel da educação na equalização das relações sociais, 

para a competição dos indivíduos com mesmo capital humano, não ocorre de forma 

isenta a demandas específicas impostas pelo mercado e que vão além da formação 

profissional e experiência de trabalho.  

 

Observa-se que para além destas características, e atributos individuais, existem outros 

fatores que o próprio mercado define como sendo importantes para a seleção de cargos e 

salários. Dentre estes, estariam atributos ligados à origem socioeconômica dos 
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199indivíduos como, classe, raça e gênero, ou outros inimagináveis, que estariam 

ligados aos aspectos subjetivos dos contratantes. (THUROW, 1977). 

 

Com relação à análise intergeracional a teoria neo-marxista tem grande poder 

explicativo baseada em estudos empíricos, sobretudo, no que se refere ao fato de que 

localizações privilegiadas de classe garantiriam aos seus descendentes, melhores 

ocupações no mercado assim como maiores salários. 

 

Nesta perspectiva encontram-se estudos relacionados à teoria da reprodução social, que 

tem como um grande representante Pierre Bourdieu, conforme já mencionado na 

primeira parte deste capítulo. Bourdieu (2008) associa diferentes variáveis 

intervenientes na reprodução das “classes altas”, assim como nas limitações observadas 

nas “classes mais baixas” para a ascensão social dos indivíduos.  

 

As análises de Bourdieu (1990, 1996, 1999, 2005, 2008) a respeito das desigualdades 

sociais, conforme já mencionado, partem da premissa de que há em todas as sociedades 

uma distribuição desigual de capital simbólico, este por sua vez, corresponde, 

principalmente, ao capital cultural e ao capital econômico, que definem uma espécie de 

delimitação do espaço de posição ocupado pelos indivíduos na sociedade. 

 

São os habitus, (BOURDIEU, 1996) conjunto de disposições sociais que influenciam o 

comportamento, as aspirações e estilos de vida dos indivíduos, e que, portanto, podem 

influenciar e até mesmo determinar que os agentes ali presentes em uma determinada 

“situação social” sejam capazes ou não de realizar uma série de escolhas e ou tomadas 

de posição.  

 

As relações sociais para Bourdieu (1996) são relações de conflito, que tendo em vista as 

posições ou situações sociais ocupadas pelos indivíduos podem promover a 

aproximação ou afastamento, dependendo do tipo e quantidade de capital social que 

possuam.  

 

Apesar de uma distinção conceitual de Bourdieu em relação à Marx, o autor reconhece 

que embora não haja classes no sentido físico e objetivo, conforme apresentado por 

Marx, negar a existência de classes seria como negar a existência das diferenças e de 



111 

 

princípios de diferenciação que existem em todas as sociedades, marcando posições de 

forma desigual para os agentes sociais. (BOURDIEU, 1996). 

 

Assim, mesmo em países considerados “modernos e democráticos”, apesar de muitas 

vezes os discursos enfatizarem a homogeneidade, existe grande diversidade e conflito e 

este vai além de atributos meramente individuais. (BOURDIEU, 1996). 

 

Para Bourdieu, a realidade social, e as desigualdades existentes, vão além de atributos 

individuais adquiridos ou naturalmente dados, assim estabelece uma crítica aos estudos 

que se baseiam exclusivamente em uma perspectiva individual, ou seja, na capacidade e 

mérito individuais para a realização de trabalho, investimento em educação, e 

experiência, aspectos apontados pela análise funcionalista, assim como qualquer 

perspectiva meritocrática de análise e que seriam determinantes no processo seletivo do 

mercado de trabalho.  

 

A partir da elaboração dos conceitos de capital cultural, econômico e também social, 

conforme citado anteriormente, Bourdieu (1999) enfatiza que os diversos atributos 

individuais como escolaridade e experiência no mercado de trabalho, assim como 

acesso a redes de capital social, seriam profundamente estruturadas, e estruturantes, pois 

interferem diretamente nas possibilidades alcançadas pelos indivíduos.  

 

Existem certas condições estabelecidas por variáveis de caráter sócio-estruturante, como 

o capital cultural e econômico, que são responsáveis por determinar as trajetórias 

profissionais dos indivíduos ao longo de suas vidas.  

 

Desse modo, Bourdieu chama atenção para o fato de que estas trajetórias são 

profundamente marcadas por aspectos anteriores, relacionados ao status 

socioeconômico das famílias e da transmissão intergeracional do capital simbólico que 

possuem.  

 

A abordagem de Bourdieu parte principalmente de uma análise da sociedade francesa, 

na qual tem destaque sua obra “A distinção” (2008) que apresenta uma perspectiva 

tradicional mais influente nos processos de mobilidade social. Embora trate apenas da 

sociedade francesa, sua análise na perspectiva da “reprodução social” vem sendo 
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replicada em alguns estudos empíricos, principalmente na temática das desigualdades 

educacionais, que têm reconhecido a relevância desta perspectiva de “classe” na 

reprodução das aspirações profissionais, do investimento em educação entre outros 

fatores que afetam a trajetória intrageracional dos indivíduos, conforme abordado na 

primeira parte deste capítulo.  

 

Segundo Mosteller e Moyniham (2008), um survey realizado nos Estados Unidos 

avaliando dentre outros aspectos os resultados escolares dos alunos, chama atenção para 

a relevância de variáveis de origem como classe, raça e educação dos pais nos 

resultados dos alunos. 

 

Também no que diz respeito à interferência de variáveis de origem na educação, o 

artigo de Coleman (2008), analisa que os resultados escolares de alunos das minorias 

nos Estados Unidos seriam destacadamente inferiores quando comparados ao de alunos 

brancos. Segundo o autor:  

 

“As escolas não conseguem superar qualquer combinação de fatores 

não escolares – pobreza, atitudes da comunidade e baixo nível 

educacional dos pais - , que coloca as crianças dos grupos de minorias 

em desvantagem em habilidades verbais e não-verbais, quando elas 

entram na primeira série”. (COLEMAN, 2008, p.28) 

 

 

Estas análises empíricas reforçam a perspectiva teórica da reprodução social, conforme 

analisa Bourdieu. A partir da teoria da reprodução social, o autor elabora uma forte 

crítica à análise funcionalista meritocrática, pois esta, segundo o autor, não reconhece a 

complexidade dos fatores que são anteriores ao alcance de qualquer nível educacional e 

ou profissional. Inclusive no que diz respeito à formação superior, necessária para a 

ocupação de melhores cargos ou também para a realização de concursos que exigiriam 

tal certificação, credencial, esta seria mais acessível a indivíduos provenientes de 

famílias com maior capital cultural e econômico.  

 

O credencialismo meritocrático, segundo Bourdieu (1996, 2008) realiza uma análise 

muito parcial do contexto das relações desiguais que se estabelecem entre os indivíduos 

em suas disputas por melhores posições sociais. Faz-se importante enfatizar, segundo o 

autor, que a conquista dos certificados, títulos, é em grande medida limitada àqueles que 
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já possuem capital cultural e econômico, mesmo em sociedades democráticas, com 

educação básica e secundária universal gratuita, conforme o exemplo citado das 

sociedades americana e francesa. 

 

Contudo, pode-se dizer que as análises neo-marxistas têm contribuído para o 

desenvolvimento de trabalhos teóricos e empíricos que atentam para investigar em que 

medida os atributos individuais como capital humano e social, devem estar relacionados 

a outros de perspectiva sócio-estruturante, nas definições das trajetórias profissionais 

que os indivíduos percorrem, seus desafios e possibilidades. Chamando atenção, para a 

relevância das estruturas sociais na construção de posições desiguais e conflitivas.   

 

3.4.3-Contribuições neo-weberianas 

 

No que diz respeito aos estudos sobre desigualdades sociais, as análises de Weber 

teriam influenciado, conforme mencionado anteriormente, as perspectivas teóricas neo-

marxista e neo-weberiana
32

. Nesta perspectiva, os chamados neo-estruturalistas 

assumem uma perspectiva mais “concilidadora” no que se refere à relação indivíduo x 

estrutura, buscando a construção de modelos multicausais para a elaboração de 

explicações mais abrangentes a respeito do fenômeno das desigualdades e como estas se 

reproduzem no mercado de trabalho. 

 

A fim de apresentar as análises neo-weberianas, tomamos como referência, 

inicialmente, a importância do pensamento de Dahrendorf (1982, Apud: NEVES, 

FERNANDES, 2002). Observa-se segundo Neves e Fernandes (2002), uma grande 

influência de Weber no pensamento de Dahrendorf, que a partir de uma interpretação 

crítica do pensamento do autor, realiza um intenso diálogo com a abordagem marxista. 

Por isso, ficou reconhecido por muitos como neo-marxista e por muitos outros como 

sendo um neo-weberiano. Aqui sua abordagem será denominada como neo-weberiana, 

em distinção às outras abordagens neo-marxistas já apresentadas, e em função das suas 

análises apresentarem uma perspectiva mais multidimensional.  

                                                 
32 A teoria weberiana também influenciou as correntes funcionalistas, assumindo uma abordagem mais individualista, 

focando nos atributos individuais influentes nas transições intrageracionais.  
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Neste sentido, tem como perspectiva inicial uma reflexão teórica e empírica, baseada 

em análises a respeito das chances de vida que os indivíduos possuem dadas as 

estruturas sociais específicas, nas quais estes se encontram. Estas criam uma série de 

limitações e ou barreiras sociais responsáveis por manter padrões de estratificação 

social nas mais diversas sociedades.  

 

As análises neo-weberianas propõem análises empíricas baseadas na tentativa de 

descobrir os mecanismos de manutenção da estratificação social, assim como algumas 

das tendências no que se refere à possibilidade de mobilidade ascendente dos 

indivíduos.  

 

Nesta perspectiva empírica, destacam-se estudos realizados sobre a estratificação social 

no Brasil da década de setenta aos anos noventa, que apontam para uma análise a 

respeito do grau de fluidez social, ou seja, apresentam investigações a respeito das 

chances de mobilidade ascendente, em detrimento de variáveis de origem 

socioeconômica, principalmente a partir da educação adquirida. 

 

Segundo Costa Ribeiro (2007), o Brasil não apresenta barreiras intransponíveis no que 

se refere à mobilidade social. Entretanto, haveria uma maior dificuldade de observarmos 

uma mobilidade de longa distância. O autor identifica uma grande mobilidade entre as 

classes mais altas, elites, assim como entre as classes mais baixas. Entretanto, haveria 

pouca mobilidade das classes baixas para as mais altas, assim como das altas para as 

mais baixas. 

 

Analisando aspectos adquiridos, relacionados ao capital humano, os estudos realizados 

pelos neo-estruturalistas, de modo geral, têm apontado para algumas possibilidades de 

mobilidade diante de incrementos na educação. Entretanto, ela não se apresenta como 

uma solução para romper com variáveis de origem, principalmente no que se refere à 

mobilidade de longa distância, conforme apontado por Costa Ribeiro (2007) no que diz 

respeito ao Brasil. 

 

Além destas variáveis de capital humano, a variável gênero combinada à educação 

formal vem sendo importante nas análises a respeito dos processos de mobilidade 
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intrageracional. O estudo de Costa Ribeiro aponta que a fluidez teria aumentado 

significativamente, sobretudo no período de 1973 a 1982, devido ao rápido 

desenvolvimento econômico observado neste período, mas foi no período situado entre 

os anos de 1988 e 1996, que o aumento da fluidez estaria relacionado à expansão 

educacional, e esta teria favorecido enormemente às mulheres. “Tendo em vista que a 

desigualdade de oportunidade sofreu redução de cerca de 16% para os homens, a 

redução de 23% para as mulheres representa uma melhora mais expressiva”. (COSTA 

RIBEIRO, 2007, p.230). 

 

Dentro desta perspectiva, destacam-se as análises a respeito das chances de vida que 

colocam em debate a relação entre a perspectiva de variáveis de origem socioeconômica 

dos indivíduos a outras de caráter individual e adquiridas – principalmente, formação 

profissional e experiência de trabalho.  

 

No que diz respeito aos atributos do capital humano, em especial o conhecimento 

técnico, alguns estudos neo-weberianos, com o objetivo de analisar as formas de 

autoridade nas relações de trabalho, chamam atenção para a valorização de alguns 

cargos a partir de uma autoridade fundamentada no conhecimento, (NEVES, 

FERNANDES, HELAL, 2009), mas destacam que ainda se faz necessário investigar os 

cargos de gerência, pois ainda apresentariam uma relação fortemente ligada a critérios 

burocráticos e não tão meritocráticos, contrariando de certo modo a teoria funcionalista 

e do capital humano.  

 

Desse modo, conforme abordado no capítulo 2, alguns estudos baseados em capital 

social (abordando-o como atributo individual) destacam a sua importância para a 

aquisição de cargos, principalmente os mais altos, como os de gerência. Trata-se de 

analisar em que medida a rede de relações e contatos que o indivíduo possui, e a forma 

como faz uso destes atributos combinada a outros fatores externos, pode influenciar na 

conquista de melhores posições no mercado de trabalho. Segundo Erickson (2001) este 

atributo seria fundamental para a conquista dos melhores cargos, e também para o 

primeiro emprego. 

 

As análises neo-weberianas têm apresentado grandes contribuições para uma 

compreensão a respeito das relações entre as variáveis de origem socioeconômica, e as 
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chances de vida que se colocam para os indivíduos, na busca por melhores posições, 

ocupações e salários, ao longo de suas trajetórias no mercado de trabalho. A análise a 

respeito da fluidez ou rigidez das estruturas que definem a estratificação social nas 

diversas sociedades, aponta para importantes reflexões a respeito do comportamento do 

mercado de trabalho.  

 

Sociedades mais rígidas tenderiam a valorizar mais atributos relacionados à origem 

socioeconômica dos indivíduos, acentuando a capacidade de determinação destas 

variáveis na trajetória intrageracional dos indivíduos, conforme a teoria da reprodução 

social vem sendo capaz de demonstrar. Por outro lado, sociedades mais fluidas 

tenderiam a valorizar cada vez mais atributos individuais relacionados, principalmente 

ao conhecimento especializado, à experiência de trabalho e capital social. Estas 

hipóteses vêm sendo testadas e analisadas em trabalhos empíricos como os de 

Fernandes, Neves e Haller (1999),  Fernandes, Neves e Helal (2007), Neves e Fernandes 

(2002).  

 

A problematização destas hipóteses se faz importante, tendo em vista algumas dúvidas e 

algumas descobertas que apontam para a manutenção de estruturas do mercado que 

definem hierarquias baseadas em critérios diversos e até subjetivos, que vão desde a 

rede de relacionamentos que os indivíduos possuem, passando por atributos de capital 

humano como conhecimento e treinamento especializado, a bons resultados em testes 

psicológicos, atributos de classe, raça, gênero e origem de modo geral. Thurow (1977). 

 

Nesta perspectiva, ganham destaque as análises a respeito do mercado de trabalho na 

construção de demandas e a forma como estabelece critérios hierarquizantes dos 

indivíduos para a ocupação de cargos específicos. Para além da teoria do capital 

humano que coloca nos indivíduos a capacidade de oferecer determinados atributos para 

o mercado e assim concorrer em pé de igualdade com os demais indivíduos com 

conhecimento e experiência de trabalho semelhantes, estes estudos destacam a 

relevância do mercado na construção das suas próprias demandas e que estas são muitas 

vezes desconhecidas pelos indivíduos, tendo em vista o caráter subjetivo e objetivo que 

permeia o universo da valorização ou desvalorização de alguns indivíduos para ocupar 

cargos bons ou ruins no interior das empresas.  
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Desse modo, em oposição à perspectiva da teoria do chamado “wage competition”, que 

considera que são os indivíduos que estão em busca de vagas no mercado de trabalho, 

segundo Thurow (1977), analisando principalmente a sociedade americana, aponta que 

são as “vagas” que estão em busca dos indivíduos, ou seja, é o mercado que molda os 

indivíduos e os seleciona a partir de critérios os mais diversos possíveis elencando-os a 

partir destes critérios, estabelecendo as posições às quais eles mais se adequariam. Esta 

consiste na chamada teoria do “job competition”. Estes critérios, segundo o autor, estão 

muito além de conhecimento técnico e experiência. Estes são considerados relevantes 

apenas na medida em que tornaria o custo de treinamento, que será realizado com o 

empregado, mais baixo.  

 

Além destes atributos, variáveis de background social também seriam relevantes no 

processo de seleção do mercado, assim como testes psicológicos, e outros aspectos 

diversos. 

 

Assim, aos investimentos individuais em educação formal, segundo Thurow, não 

correspondem taxas de retornos proporcionais e diretamente relacionados a estes, 

conforme propõe a teoria da “wage competition”.  

 

De forma semelhante, Sorensen e Kalleberg (1994) apresentam críticas relacionadas às 

análises econômicas do capital humano – que têm grande relação com a teoria 

sociológica funcionalista – criticando suas limitações ao abordar a segmentação do 

mercado de trabalho, que deve ser vista a partir das suas heterogeneidades e não de 

forma homogênea como propõem os economistas do capital humano. Os autores 

criticam as limitações destas teorias ao tratar de temas como a competitividade existente 

no mercado de trabalho, seja por salários, seja por melhores posições nos diversos 

setores do mercado de trabalho. 

 

Dentro desta perspectiva neo-estruturalista, observa-se que os estudos sociológicos 

buscam compreender as relações entre as estruturas do mercado, caracterizadas pelas 

ofertas de trabalho, nos seus diversos segmentos e por outro lado, as demandas, 

trabalhadores que apresentam determinadas características que serão mais ou menos 

bem recebidas pelo mercado, definindo o chamado “job matching”, a partir das disputas 

por cargos e salários – “vacancy competition”. Neste sentido, as relações de 
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empregabilidade são os principais fatores determinantes do processo de encontro entre o 

trabalhador e o empregador – “matching process” assim como os ganhos advindos desta 

relação. 

 

Na perspectiva econômica baseada, sobretudo na teoria do capital humano, como na 

análise funcionalista sociológica, a competição por cargos e salários é colocada a partir 

das habilidades que os trabalhadores dispõem para serem ou não aceitos pelo mercado 

de trabalho. Sua capacidade produtiva, advinda de um maior preparo técnico é 

fundamental para definir sua empregabilidade, pois será um funcionário capaz de 

promover maiores lucros para o empregador. Nesta perspectiva econômica a 

competição é definida como “wage competition”. 

 

Na perspectiva sociológica, definida como “vacancy competition” ou “job competition” 

acredita-se que os empregadores estariam mais dispostos a selecionar aqueles 

trabalhadores que irão lhes trazer os menores custos e realizar com maior eficiência seu 

trabalho, aumentando a produtividade e os lucros. Entretanto, sabe-se que seria 

impossível para o empregador, devido às inúmeras incertezas que existem, contratar 

com base em um cálculo baseado na produção marginal e custo do salário. Neste 

sentido, considera-se que as escolhas tomadas pelos empregadores são feitas não 

simplesmente com base em uma perspectiva meritocrática, analisada a partir das 

habilidades demonstradas pelo trabalhador. Assim, propõe investigar: a) os reais fatores 

que determinariam quem é escolhido; b) a determinação dos ganhos e c) a organização 

dos cargos e os cargos de liderança.  

  

As análises que partem da perspectiva intitulada “vacancy competition”, ou “job 

competition” propõem investigar demais variáveis que seriam intervenientes no 

processo de seleção dos trabalhadores para determinados cargos. Para além da 

capacidade produtiva do empregado, no ato de sua contratação, os empregadores 

levariam em consideração relações e características pessoais. (SORENSEN, 

KALLEBERG, 1994, p.443) 

 

Além disso, segundo os autores, os estudos econômicos do capital humano também 

deixam de lado uma importante discussão a respeito da estrutura ocupacional e 
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produtiva (grupos ocupacionais ou classes sociais), na definição de cargos e 

rendimentos. 

Contudo, partindo das reflexões neo-estruturalistas, faz-se importante investigar os 

principais aspectos, variáveis intervenientes nos processos de transição inter e 

intrageracional, buscando compreender o peso das variáveis de origem, em especial raça 

e classe social, para a conquista de posições mais altas, assim como mais bem 

remuneradas.  

Do ponto de vista do presente trabalho, sob a inspiração neo-estruturalista, faz-se 

importante investigar, a partir da conclusão do ensino superior, qual o peso que a 

origem socioeconômica e a raça possuem para explicar os limites e possibilidades do 

alcance ocupacional e renda dos indivíduos que compõem nossa amostra. 

A despeito de algumas divergências conceituais, entre Marx e Weber, no que diz 

respeito à conceituação de classes sociais, neo-marxistas e neo-weberianos se 

aproximaram e conseguiram construir uma espécie de “consenso” no que diz respeito a 

características semelhantes e limitações que se colocam para determinados indivíduos, 

tendo em vista o fato de “pertencerem” ou terem como origem uma dada situação social 

pautada pelas suas condições financeiras.  

Nesta perspectiva, os estudos empíricos a respeito das estratificações sociais a partir de 

escalas ou índices socioeconômicos das ocupações ou de escalas de prestígio 

ocupacional ganham destaque. 

A adoção de escalas que desenvolvem índices socioeconômicos das ocupações propõe 

medir as desigualdades a partir do alcance ocupacional, sem barreiras ou fronteiras de 

classe. Neste sentido, as ocupações assumem a capacidade explicativa das diferenças 

entre alcance de determinada faixa de renda, nível educacional, consumo, inteligência 

exigida, orientação política e local de residência. (BLAU, DUNCAN, 1994). 

 

Foram os estudos de Blau e Duncan que deram início aos questionamentos relacionados 

à transmissão intergeracional da estratificação social. Este fenômeno passou a ser 

pesquisado a partir de uma investigação empírica a respeito da transmissão do status de 

uma geração para outra. No modelo que desenvolveram, consideravam que o processo 
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de estratificação social se dá através da educação. Esta variável teria o maior coeficiente 

capaz de explicar o status alcançado pelo indivíduo, a despeito das variáveis educação 

do pai e ocupação do pai. Para o desenvolvimento da sua escala, os autores elaboraram 

um índice de educação e renda por ocupação, a partir da derivação de escores de títulos 

ocupacionais detalhados. (BLAU, DUNCAN, 1994). Entretanto, o modelo não explica a 

manutenção da desigualdade e da transmissão intergeracional da desigualdade, em 

sociedades que alcançaram sistemas universais de acesso à educação gratuita. 

 

A escala desenvolvida por Treiman (1970) propõe abordar as ocupações existentes a 

partir de uma escala numérica que define os índices socioeconômicos das ocupações. A 

estrutura ocupacional é abordada pelo autor como uma estrutura gradacional de 

prestígio das ocupações.  

 

A justificativa  para estudar as estratificações sociais a partir do prestígio ocupacional, 

baseia-se, sobretudo, na centralidade do trabalho na vida das pessoas nas sociedades 

industrializadas e, por sua vez, no que ele representa do ponto de vista da hierarquia 

social que está baseada nas distribuições diferenciadas de riqueza e renda. As ocupações 

que os indivíduos ocupam, consistiriam na base para a obtenção desses recursos. De 

acordo com Treiman (1977) é o papel ocupacional que posiciona os indivíduos no 

espaço social e é a partir dessa posição, que eles passam a desenvolver suas relações 

sociais com os outros. 

 

Estudar o prestígio ocupacional significa analisar as ocupações existentes a partir de 

uma hierarquização destas mediante o status social a elas conferido pela sociedade. Para 

a realização da sua escala, Treiman (1977) considerou um teste realizado a partir de 

uma amostra populacional que foi questionada a ordenar diversas ocupações com 

relação ao prestígio de cada uma. Os resultados foram agregados em escores médios e 

estes foram transformados em indicadores de prestígio relativos das ocupações. A partir 

de critérios de semelhança entre os resultados obtidos em diferentes países, 60 ao todo, 

o autor considerou possível criar uma escala internacional de prestígio.  

 

A escala de Treiman foi utilizada para sintetizar as categorias das ocupações dos pais 

dos entrevistados assim como dos próprios egressos (entrevistados) na Pesquisa 
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“Acompanhamento de Egressos de Cursos da Graduação de Graduação UFMG – 1980 

– 2000”.  

 

Portanto, no que diz respeito a este trabalho, não iremos analisar aspectos relacionados 

às classes sociais propriamente, mas sim, o alcance na escala de prestígio ocupacional 

dos entrevistados e a renda, considerando nesta análise, sua origem social, racial e o 

gênero. Não se trata apenas de avaliar a transmissão do status ocupacional do pai em 

relação ao filho, mas de considerar a partir da intervenção do Estado, e da aquisição de 

mais anos de estudo (especializações) quais as variáveis intervenientes neste processo 

para as transições intergeracionais, avaliando suas chances de vida.  

 

As variáveis ocupação do pai e ocupação atual do entrevistado serão analisadas como 

escores indicadores de prestígio ocupacional, variando entre 15 e 78, conforme a tabela 

de prestígio ocupacional de Gazeboon e Treiman (1996), adaptada pela equipe da 

pesquisa de Egressos da UFMG, a partir da tabela da Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO. 

Embora não se trate de analisar propriamente as diferenças de classes, as desigualdades 

de classe do ponto de vista da origem serão consideradas a partir das ocupações dos pais 

(medidas pela escala de prestígio), grau de escolaridade das mães e tipo de escola que os 

entrevistados estudaram antes de entrar na universidade (pública ou privada). 

Investigando o efeito destas variáveis na transição intergeracional dos entrevistados. 

Propomos investigar empiricamente, nesse trabalho, as reais possibilidades de ruptura 

com as origens pobre e também com um sistema racial desigual, para a conquista de 

melhores ocupações no mercado de trabalho, e melhores salários. Para além da amostra 

que iremos investigar, trata-se de problematizar se há ou não, no contexto atual de 

expansão do ensino superior no país, boas perspectivas de fluidez social, enfatizando ou 

não as capacidades produtivas dos jovens em processo de transição para a vida adulta, 

tendo em vista a conclusão do ensino superior, ou se esta transição ainda ocorre de 

forma bastante desfavorecida, confirmando e reforçando a tese de um sistema de grande 

rigidez, baseado, sobretudo em variáveis ligadas às origens dos indivíduos, em especial, 

às suas “classes sociais” de origem.  
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3.5- A modernização da sociedade brasileira e a desigualdade educacional 

 

Analisando a sociedade brasileira, pós-industrialização, sobretudo, após o fim da 

ditadura militar em 1986, observa-se que houve um processo de aumento das 

desigualdades e da distância entre as classes sociais existentes.  

A Hipótese Meritocrática de desenvolvimento industrial e econômico levar a uma maior 

equalização social não se confirma na história nacional. Além disso, a universalização 

do ensino teve início apenas em 1985 (período em que o processo de modernização e 

industrialização já havia se concretizado) com a obrigatoriedade do ensino do primeiro 

grau (hoje ensino fundamental).  

O processo de industrialização e modernização da sociedade brasileira teve início na 

década de trinta, durante o governo de Vargas. Entretanto, de 1946 em diante, perde 

suas forças, passando a ser retomado apenas a partir de meados da década de cinquenta 

e início dos anos sessenta.  

É, sobretudo, durante a ditadura militar, a partir de 1964, que se pode dizer que o 

processo de modernização e industrialização da sociedade brasileira ganha forças. No 

entanto, este processo de fortalecimento da indústria nacional, responsável por um 

período de grande crescimento econômico não foi responsável por estabelecer o acesso 

à educação para as massas populares.  

Segundo Cunha (1991) a educação escolar brasileira seria herdeira de um sistema 

discriminatório da sociedade escravagista de domínio imperial. As relações 

escravagistas, mesmo após a sua extinção, teriam deixado profundas marcas no modelo 

escolar atual. Isto teria ocorrido mesmo com o desenvolvimento do capitalismo e 

também após uma maior abertura política. 

Desde o período imperial, e mesmo durante a república, a educação escolar teria sido 

organizada a partir de dois pólos opostos, marcando a existência de dois mundos 

diversos.  
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“de um lado, o ensino superior destinado à formação das elites, em 

função do qual existia o ensino secundário e, em função deste, um 

tipo especial de ensino primário; de outro lado, o ensino profissional 

ministrado nas escolas agrícolas e nas escolas de aprendizes-artífices, 

destinado à formação da força de trabalho a partir de crianças órfãs, 

abandonadas ou simplesmente miseráveis”. (CUNHA, 1991, p.31). 

 

Com o processo de urbanização, fortemente alavancado pelo crescimento das indústrias, 

ocorrem algumas mudanças, embora lentas e não universais. No início dos anos trinta, 

ganha destaque com o populismo, uma iniciativa inédita de oferecimento às massas de 

uma escola proveniente da “deterioração do antigo modelo educacional elitista”. 

Entretanto, o crescimento das cidades e da própria industrialização nacional ocorreu 

sem que as massas fossem de fato incorporadas ao sistema educacional, o que marcou a 

inserção de um grande número de analfabetos e semi-analfabetos no mercado de 

trabalho. Devido ao grande mercado de mão de obra reserva, houve uma precarização 

dos salários e do trabalho destes brasileiros. Segundo Singer (1986), naquele período 

“praticamente a metade [48,5%] da força de trabalho ainda se encontrava no exército 

industrial de reserva”, e viviam de trabalhos esporádicos, o que significa que devido aos 

baixos rendimentos, não conseguiriam o suficiente para se manter acima da linha de 

pobreza absoluta. (SINGER, 1986, p.89, Apud: GERMANO, 2005, p.88).  

Apesar disso, houve também um substantivo aumento do número de empregados e 

assalariados do setor formal da economia, ampliando o contingente da classe 

trabalhadora, desde os menos qualificados até os cargos de maior demanda por 

conhecimento técnico especializado, devido ao aumento da demanda por parte de 

empresas privadas e pelo Estado de gerentes, administradores, técnicos de alto nível, 

engenheiros, etc., marcando um grande crescimento do mercado de trabalho intelectual. 

(GERMANO, 2005, p.88).  

 De acordo com Singer (1986, 86-89; Apud: GERMANO, 2005, p.88), a “burguesia 

empresarial” apresentou um crescimento de 0,4% da população economicamente ativa 

em 1960 para 0,7% em 1980; a chamada “burguesia” gerencial teria passado de 1,6% 

em 1960, para 2,1% em 1980; também identificou mudanças na “pequena burguesia”, a 

qual teria aumentado de 11,8% em 1960, para 17,0% em 1980. A maior expansão 

identificada, entretanto, foi na classe do “proletariado”, passando de 13,7% em 1960, 
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para 31,7% em 1980. Também houve uma queda significativa na classe dos 

“subproletariados”; caindo de 72,5% em 1960, para 48,5% em 1980.  

Tendo em vista o fato de que uma grande massa de trabalhadores não foi incorporada ao 

sistema educacional, estes analfabetos ou semi-analfabetos foram “educados”, treinados 

no próprio local de trabalho, por exemplo, nas fábricas ou oficinas, para operarem as 

novas e modernas máquinas da indústria nacional. Além disso, os salários desses 

funcionários teriam sido rebaixados diante da competição do grande número de 

trabalhadores desempregados ou subempregados, que buscavam melhores colocações 

na “indústria moderna”. Enquanto isso, alguns poucos trabalhadores altamente 

qualificados “na escola ou fora dela” recebiam salários muito elevados. (CUNHA, 

1991). 

Esse contexto que marcou o processo de modernização e industrialização nacional,  

reforça duramente a crítica à teoria meritocrática, de modernização relacionada à 

ampliação educacional e por outro lado, de que haveria um equilíbrio do funcionamento 

do mercado a partir da competição e da vitória do mérito individual.  

O sistema educacional brasileiro não teria sido capaz de contribuir para uma redução 

das desigualdades ou de ampliação de oportunidades iguais aos cidadãos brasileiros, 

pelo contrário, a incipiente oferta de oportunidades educacionais aliou-se ao aparato 

educacional na reprodução da desigualdade e da discriminação sócio-cultural. 

O ensino fundamental (primeiro grau) passou a ser obrigatório ainda em 1985, e em 

1987 não são observados números muito diferentes daqueles encontrados durante toda a 

ditadura. Segundo Cunha (1991) o número de alunos matriculados nos primeiros quatro 

anos do primeiro grau abrangia 70% de todos os alunos do primeiro grau, enquanto que 

havia apenas 30% de alunos matriculados nos quatro últimos anos deste período. Além 

disso, dos alunos matriculados, apenas 23% teriam prosseguido além da quarta-série. 

Enquanto a população de 7 a 14 anos tinha uma taxa de escolarização de 80,4% em 

1980, em 1987 era pouco mais de 82%. 

Além disso, faz-se importante destacar outras distorções econômicas e sociais 

produzidas pelo regime:  
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“entre 1960 e 1980 aumentou o a concentração de renda, sobretudo 

no período 1970-1972 (anos do “milagre”), que decresceria um pouco 

entre 1972 e 1976 (diminuição do exército industrial de reserva, 

aumento do número de horas trabalhadas), bem como em 1976 e em 

1980 (ressurgimento do movimento operário), e voltaria a tornar-se 

mais desigual entre 1981e 1983, quando se instala um ciclo recessivo 

de grande profundidade na economia brasileira”. (GERMANO, 2005, 

p.88). 

 

É dentro desse contexto de crescimento desigual que se estabeleceu na sociedade 

moderna e industrial brasileira, que se fez necessária a luta pela reconstrução de uma 

democracia capaz de reconhecer a igualdade de direitos civis, políticos e especialmente, 

sociais, a partir do reconhecimento da necessidade da intervenção estatal no que se 

refere à desigualdade que iniciada já no período imperial, ganha novas perspectivas na 

república industrial.  

Para além do suposto equilíbrio de mercado e desenvolvimento de oportunidades 

semelhantes para todos, o que se observou no processo de modernização nacional foi a 

construção de uma sociedade onde as distâncias sociais aumentaram e isto foi reforçado 

pelo modelo educacional elitista e excludente aqui desenvolvido. (GERMANO, 2005). 

A Constituição de 1988 prevê o reconhecimento dos direitos sociais de forma ampla e 

universalizada a partir do reconhecimento do tripé: Saúde, Educação e Assistência 

Social para todos os cidadãos. O reconhecimento dos direitos sociais de forma universal 

por parte do Estado democrático brasileiro consiste em uma importante conquista 

social, sobretudo, diante da crescente desigualdade social observada a partir do modelo 

“Nacional desenvolvimentista” de caráter centralizador e concentrador de renda, 

adotado durante o regime militar no país.  

Desse modo, tendo em vista a real incapacidade do mercado de se auto-equilibrar e 

promover maior equidade fez-se importante o papel do Estado na construção de direitos 

para a construção de novas oportunidades para os cidadãos brasileiros.  

 

Contemporaneamente, entre 2004 e 2009, os investimentos em educação por parte do 

governo federal vêm crescendo nos quatro níveis de ensino, quais sejam - fundamental 

(de 1,85% do PIB para 2,3%), médio (0,28% para 0,37% do PIB), superior (de 0,28% 
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para 0,67% do PIB) e infantil (de 0,21% a 0,3% do PIB). (KERSTENETZKY, 2012). 

Observa-se um maior fortalecimento do ensino fundamental, assim como do ensino 

médio, que passou a ser de fato reconhecido como obrigatório, assim como a educação 

infantil que vem caminhando nesse sentido. A partir da emenda constitucional de 2009, 

“se estendeu a obrigatoriedade do ensino para a faixa de 4 a 17 anos (já prevista na Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996), na prática obrigando o Estado a prover também o ensino 

pré-escolar”. (KERSTENETZKY, 2012, p.242). 

 

Do ponto de vista da educação superior ganham destaque os programas para extensão 

do acesso à universidade para alunos de famílias pobres e também negros, nas 

universidades particulares, via ProUni e nas universidades federais a partir das políticas 

de cotas, conforme mencionado anteriormente, que têm sido responsáveis pela entrada 

de milhares
33

 de jovens com este perfil nas universidades. 

 

A despeito das atuais conquistas, o que se pode dizer sobre as transformações 

educacionais do país, foi que ainda não se pode dizer que a oportunidade de educação 

gera maior equidade entre os indivíduos para uma competição justa por melhores 

ocupações e salários. Ainda existem barreiras para a conclusão de níveis educacionais 

mais elevados, para os mais pobres e dentre estes também os negros. Após a conclusão 

de níveis mais altos, as dificuldades, barreiras, são transpostas para o mercado de 

trabalho, onde ainda se fazem presentes distorções e discriminações racial, de origem 

social, de gênero entre outras. 

 

É dentro deste contexto que a Hipótese Meritocrática não se confirma na sociedade 

brasileira, pois ainda são relevantes as variáveis de origem social e econômica na 

reprodução das desigualdades e não apenas aquelas relacionadas à capacidade e 

treinamento individuais. 

 

Observa-se, a partir dos estudos sociológicos sobre estratificação social, 

contemporaneamente, que a desigualdade social deve ser analisada, sobretudo, a partir 

de uma perspectiva de análise intergeracional, buscando explicar a influência de 

                                                 
33

 O Prouni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2012, mais de 1 

milhão de estudantes, sendo 67% com bolsas integrais.  

Fonte:http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140 
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variáveis de origem, como raça, gênero e classe, por exemplo, e o impacto que estas 

possuem para a transmissão da desigualdade. Ou seja, buscando compreender como a 

desigualdade se reproduz de uma geração para outra. Trata-se de investigar os efeitos 

que a origem tem sobre o destino dos indivíduos.  

 

Neste caminho, de estudo entre  origem e destino, faz-se importante avaliar qual o efeito 

que a educação, em especial neste caso, a educação superior, possui na construção de 

novas e reais oportunidades ou nas limitações que se colocam para os jovens brasileiros, 

diante das barreiras socialmente definidas conforme demonstram os trabalhos sobre 

mobilidade no Brasil que serão descritos em seguida.  

 

Assim, contrariando a teoria da modernização, observa-se uma grande desigualdade de 

acesso à educação, e quando há acesso, não há garantia da sua qualidade, mesmo após a 

universalização do acesso à educação primária e secundária (em curso) no Brasil. O 

quase universalizado ensino fundamental não alcançou resultados satisfatórios, “quase 

metade das crianças que frequentam a escola não sabem ler e escrever aos 14 anos”. 

(KERSTENETZKY, 2012, p.243). 

 

 Contudo, atualmente, diante das atuais medidas de ampliação do acesso à educação 

superior promovidas pelo governo federal garantindo o acesso de jovens de origem 

pobre e dentre estes, também os negros nas universidades públicas e privadas do país, 

faz-se importante analisar a dinâmica da transmissão intergeracional da desigualdade. 

Cabe neste contexto investigar, sobre estes beneficiários, que concluíram o ensino 

superior e sua inserção no mercado de trabalho, investigando sobre suas carreiras 

profissionais, seu alcance ocupacional e renda, investigando sobre o atual potencial de 

fluidez ou rigidez da sociedade brasileira. 

 

Os estudos realizados no Brasil a respeito das desigualdades sociais, em que pesem  

algumas diferenças encontradas, sobretudo a respeito das tendências de mobilidade 

social, apontam para a importância da educação, como um mecanismo de aumento da 

fluidez, promovendo uma maior dissociação entre origem e destino. Entretanto, estes 

estudos também chamavam atenção para as desigualdades de acesso à educação, tendo 

em vista a o peso que variáveis de origem ainda possuem na estratificação educacional.   
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Os estudos de Pastore e Silva (2000) são os que apontam para uma análise mais otimista 

em relação ao potencial de fluidez e mobilidade ascendente na sociedade brasileira. Os 

estudos de Costa Ribeiro (2007) chamam atenção para a importância da educação como 

fator de mobilidade, entretanto, destaca as dificuldades de mobilidade de longa distância 

entre as classes sociais. Segundo Costa Ribeiro, no Brasil observa-se uma grande 

mobilidade entre as classes de elite, assim como também entre as classes baixas. 

Entretanto, considera que haveria pouca mobilidade das classes baixas para as classes 

altas, assim como das classes altas para as classes baixas.  

 

Também de acordo com Scalon (1999), constatou-se que “existe maior fluidez entre 

estratos que se encontram próximos, o que revela a presença de barreiras que se impõem 

à mobilidade entre as posições extremas da estrutura social”. (Scalon, 1999, p.124). Este 

fato seria fundamental para explicar a grande concentração da mobilidade ocorrendo 

entre os estratos intermediários, o que formaria uma “zona de contenção”. Neste 

sentido, observa-se que a maior parte da mobilidade social observada no país foi de 

pequeno alcance, tendo ocorrido entre classes muito próximas. 

 

Segundo Santos (2002), observa-se que no Brasil, há uma grande associação entre 

ganhos salariais e anos adicionais de escolaridade. Esta forte correlação seria 

significativa para demonstrar o “peso especial da educação na geração da desigualdade 

de renda do trabalho”. (Idem, p.253). Além disso, propõe que: 

  

 “Os estudos que procuram quantificar a contribuição da educação à 

desigualdade salarial no Brasil chegam a números que apontam um 

poder explicativo dessa variável de 0,34 a 0,50. Esse poder 

explicativo independente da educação viria basicamente de dois 

fatores: a magnitude dos diferenciais de salário por nível educacional  

e o grau de desigualdade em educação. Pondera-se que, no país, na 

verdade “o fator realmente responsável pelo alto poder explicativo da 

educação (...) é o alto grau de desigualdade em educação”. (Idem, 

p.253). 

 

 

Ainda segundo Santos (2002), “a desigualdade na distribuição da educação, medida 

pelo coeficiente de variação, é tão elevada no Brasil (0,97) que supera o patamar 

registrado para o conjunto da América Latina (0,84), enquanto as economias industriais 

apresentam um indicador de apenas 0,36”. (Idem, p.254).  
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De acordo com Fernandes (2005), apesar da universalização da educação básica no 

Brasil, esta não foi suficiente para que variáveis de origem como raça e origem urbana 

perdessem a sua relevância na determinação das trajetórias escolares. Principalmente na 

construção de limitações para alunos negros e de origem rural. Com o desenvolvimento 

econômico, o acesso à educação não se tornou menos seletivo no país.  

 

Em um estudo que analisa coortes em um período de mais de oitenta anos, a autora 

demonstra o impacto do desenvolvimento econômico nacional na estratificação 

educacional e o papel da raça nesse processo. Segundo Fernandes (2005) o efeito da 

origem socioeconômica é forte nos primeiros níveis educacionais e fraco nos últimos.  

 

“Esse padrão implica que aqueles indivíduos que alcançam níveis 

educacionais mais altos são mais homogêneos em termos de herança 

socioeconômica e dependem mais de habilidades e motivação para 

prosseguirem no seu alcance educacional do que de suas origens 

socioeconômicas. Entretanto, para o Brasil, raça é o único determinante 

da desigualdade educacional que não segue esse padrão, ou seja, 

barreiras dentro do sistema educacional são fortes, resistem à expansão 

e, ao mesmo tempo tem cor”. (FERNANDES, 2005, p.24). 

  

 

Neste mesmo trabalho, segundo a autora, no que se refere ao peso das variáveis 

educação dos pais e ocupação do pai, ao longo do tempo, estas perdem seu poder 

explicativo sobre o alcance educacional dos filhos. “Um ano de educação da mãe eleva 

em 60% a probabilidade do indivíduo completar o primeiro ano de estudo. Esta relação 

cai para 8% na explicação de que o filho complete qualquer educação pós-secundária. A 

variável gênero também mostra uma queda em seu efeito, mostrando que com a 

expansão do sistema educacional, as mulheres têm encontrado menos barreiras no seu 

alcance educacional
34

. 

 

Apesar destes avanços no que diz respeito a um enfraquecimento destas variáveis na 

determinação das trajetórias educacionais dos indivíduos, não se pode dizer que a 

Hipótese Meritocrática se confirma, pois ainda é marcante a relevância da raça, 

                                                 
34

 Entretanto, faz-se importante debater frente à Hipótese Meritocrática a respeito da desigualdade de 

gênero para além do acesso educacional. Pois a desigualdade de gênero atesta contra a suposta disputa por 

melhores ocupações e salários ser uma disputa de base meritocrática.  
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principalmente para negros e da variável origem urbana, no que se refere às limitações 

de acesso à escolarização. Mesmo com o desenvolvimento econômico, ocorre segundo a 

autora, um aumento na relevância da origem urbana e seu efeito sobre as desigualdades 

educacionais.  

 

O efeito da raça, contrariando o discurso da “democracia racial
35

” chama atenção para 

um processo de crescente desigualdade. “Ter nascido preto ou pardo reduz as chances 

de a pessoa completar o primeiro ano de educação em 102% em relação a ter nascido 

branco ou asiático”. (FERNANDES, 2005, p.59). Além disso, para um negro continuar 

os estudos após a conclusão do Ensino Médio é tão difícil quanto concluir o primeiro 

ano de estudo. 

 

“Ser preto ou pardo dificulta as chances no alcance educacional do indivíduo, cada vez 

mais, à medida que o desenvolvimento econômico avança, quando comparado com o 

fato de ser branco”. (FERNANDES, 2005, p.43).  

 

O efeito de se viver em áreas rurais até os 15 anos, faz com que estes indivíduos 

enfrentem barreiras ainda maiores no que se refere ao acesso à educação do que aqueles 

que viveram nas cidades, independentemente da raça, educação dos pais, ocupação do 

pai ou gênero.  

 

Contudo, observa-se na sociedade brasileira que mesmo com a universalização e 

obrigatoriedade do ensino fundamental, ainda existem fortes processos de estratificação 

no acesso educacional, e após a entrada, prevalecem barreiras que dificultam a 

conclusão dos níveis educacionais mais altos. Para além dos problemas relacionados à 

estratificação educacional, a universalização dos níveis básicos educacionais não foi 

capaz de promover a igualdade de oportunidades, justificando a livre e justa competição 

entre os mais aptos, pois embora as mulheres estejam alcançando maiores níveis 

educacionais, superando inclusive os níveis educacionais dos homens, recentemente, 

elas ainda se deparam com o preconceito no mercado de trabalho que ainda mantém 

relações desiguais de cargos e de salários entre homens e mulheres. 

                                                 
35

 Este debate a respeito da variável raça em contextos de desigualdades, será melhor abordado logo em 

seguida. 
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Contemporaneamente, a fim de compreender aprofundadamente os mecanismos de 

reprodução da desigualdade social que se observa no país, para além do processo de 

universalização do ensino básico, faz-se importante identificar os principais 

mecanismos sociais de exclusão que criam fortes barreiras e limites de mobilidade 

social, sobretudo, no que se refere à desigualdade racial.  

Conforme já mencionado, tendo em vista iniciativas do governo federal na promoção de 

políticas de inclusão de alunos pobres e negros nas universidades públicas a partir de 

cotas e nas universidades e faculdades particulares a partir de bolsas, faz-se importante 

investigar em que medida, o acesso à formação superior, estaria criando possibilidades 

reais para que os jovens brasileiros de classes econômicas mais baixas e em especial os 

negros, possam alcançar melhores condições de trabalho e maiores possibilidades de 

renda. 

 

O problema da presente pesquisa consiste em investigar mediante a conclusão do ensino 

superior para jovens pobres e negros, quais seriam as principais variáveis intervenientes 

nas suas trajetórias profissionais para o alcance de melhores ocupações e renda. Em que 

medida a conclusão do ensino superior foi significativa ou não para uma ruptura com a 

transmissão intergeracional da desigualdade, em comparação com as gerações 

anteriores, e o efeito que já se pode perceber para as gerações futuras, seus filhos. 

 

Conforme mencionado inicialmente, trata-se de uma investigação empírica, baseada em 

uma metodologia de pesquisa quantitativa, realizada através de uma base de dados de 

alunos egressos da Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG, feita em 2006 com 

uma amostra de alunos de 22 cursos que se formaram entre 1980 e 2000. 

 

Consiste em uma importante investigação a respeito das principais variáveis 

intervenientes na construção das carreiras profissionais desses jovens, avaliando o peso 

de variáveis de origem e de capital humano adquiridas, em suas ocupações e renda, 

refletindo sobre o alcance das novas políticas públicas de inclusão social, na tentativa 

de, por um lado, identificar possíveis efeitos que estas políticas públicas de expansão do 

acesso ao ensino superior possam ter nas trajetórias profissionais de jovens de origem 

pobre e negros, e como proposta, minimizar a desigualdade social existente no país. Por 

outro lado, analisar as barreiras sociais existentes que dificultam melhores alcances 
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profissionais para esses jovens, que dificultam a construção de uma sociedade mais 

meritocrática e igualitária do ponto de vista da construção de oportunidades para todos 

os cidadãos. 

   

Na sociedade democrática brasileira contemporânea, quais as oportunidades reais de 

mobilidade ascendente que os jovens vêm encontrando a partir da conclusão do ensino 

superior? Diante de um contexto de ampliação do acesso ao ensino superior no país, 

assim como de uma forte crença de que a melhora da educação geraria melhores 

condições de trabalho e ganhos para indivíduos mais bem qualificados, qual a realidade 

para jovens de origem pobre e negros brasileiros?  

 

A pesquisa empírica 

 

1-Objetivo Geral da Tese 

 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em identificar as principais variáveis 

explicativas do alcance ocupacional, medido pela escala de prestígio ocupacional e da 

renda, de egressos do ensino superior que já estão inseridos no mercado de trabalho há 

mais de 6 anos. A partir de uma análise multivariada considerando aspectos de origem, 

mas também de atributos adquiridos após a conclusão do ensino superior, pretende-se 

refletir a respeito dos limites e possibilidades do processo de expansão da educação 

superior para jovens de origem pobre e dentre estes também negros. 

 

2- Objetivos específicos 

 

1- Identificar o prestígio ocupacional e renda que os entrevistados com origem 

familiar de baixo nível ocupacional e educacional, após a conclusão do ensino 

superior, conquistaram.  

2- Identificar quais seriam as variáveis com maior poder explicativo de melhores 

ocupações e renda, após a conclusão do ensino superior, controlando pelas 

variáveis que representam a origem familiar. 
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3- Descobrir as principais barreiras e fatores dificultadores da ascensão social para 

os jovens contemporaneamente.  Sobretudo, àqueles com pais de baixo nível 

educacional e ocupacional, e estão iniciando suas carreiras no mercado de 

trabalho após a conclusão do ensino superior.  

4- Identificar a capacidade explicativa da variável raça no alcance do prestígio 

ocupacional e renda dos egressos, controlando pela origem social (ocupação do 

pai, escolaridade da mãe e tipo de escola que estudou antes de entrar na 

universidade). 

5- Identificar mudanças iniciais para as gerações futuras, sobretudo, no que diz 

respeito ao tipo de escola em que estudam. 

6- Refletir a respeito do potencial das recentes políticas de expansão da educação 

superior elaboradas pelo governo federal. 

 

 

3-Unidade de Análise 

 

Egressos da Universidade Federal de Minas Gerais, que se formaram nas coortes de 

1980, 1990, 1995 e 2000, investigados a partir de sua origem (características dos pais, 

raça, tipo de escola que estudaram antes da entrada na universidade, gênero), das 

características adquiridas após a conclusão do curso (se fizeram ou não algum tipo de 

pós-graduação). Os dados da pesquisa
36

 realizada em 2006 serão utilizados para uma 

                                                 
36

 De acordo com dados do projeto de pesquisa intitulado “Acompanhamento de Egressos dos Cursos de 

Graduação UFMG – 1980-2000”, sobre o qual nos baseamos para a realização das análises que se 

seguirão, a realização do survey com os alunos egressos dos cursos de graduação da UFMG – (a) 

arquitetura, (b) economia, (c) administração, (d) história, (e) ciência da computação, (f) odontologia, (g) 

comunicação social, (h) belas artes, (i) física, (j) farmácia, (k) educação física, (l) veterinária, (m) 

pedagogia, (n) terapia ocupacional, (o) ciências contábeis, (p) veterinária, (q) fisioterapia (r) letras (s) 

geologia, (t) matemática, (u) psicologia, (v) enfermagem, ocorreu, inicialmente, a partir da aplicação de 

questionários via telefone. O questionário aplicado foi composto de cinco módulos, a saber: (1) perfil do 

entrevistado e background familiar, (2) trajetória educacional, (3) trajetória profissional, (4) avaliação do 

curso e da universidade, (5) relacionamento com a universidade depois de formado. De acordo com a 

metodologia do projeto, a realização das entrevistas ocorreu a partir da seleção de alunos egressos 

selecionados via amostragem sistemática. A população foi definida usando os dados dos alunos que se 

formaram nos cursos supracitados nos anos de 1980, 1985, 1990, 1995 e 2000, a partir de informações 

fornecidas pelo DRCA da UFMG. Desse modo, inicialmente, foram selecionados os indivíduos que 

seriam entrevistados a partir de uma amostragem probabilística aleatória sistemática tendo como universo 

de referência uma listagem disponibilizada pelo DRCA com o nome e alguns dados (endereço, telefone, 

ano de formatura) dos egressos dos cursos pesquisados. Com a lista em mãos foi possível, primeiro, 

calcular o tamanho da amostra utilizando a fórmula para amostras finitas. A partir daí, os cursos foram 

divididos por coortes de forma a obter representatividade por esses grupos de egressos. Essa etapa era 

fundamental tendo em vista que um dos objetivos da pesquisa de captar a avaliação dos ex-alunos em 
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reflexão a respeito do alcance ocupacional e renda dos entrevistados no ano de 2006. No 

ano de 2006 os entrevistados da coorte mais jovem (com egressos que se formaram a 

menos tempo), já haviam iniciado suas trajetórias profissionais e concluído o ensino 

Superior há pelo menos seis anos .  

 

4- Escolha da população estudada  

 

Tendo em vista o objetivo de estudar os alunos concluintes do ensino superior, e suas 

possibilidades de ocupação e renda no decorrer das suas trajetórias profissionais, foi 

imprescindível optar pelos dados obtidos a partir da Pesquisa “Acompanhamento de 

Egressos de Cursos da Graduação de Graduação UFMG – 1980 – 2000”, por se tratar de 

um estudo que possibilita uma análise de grupos distintos de jovens que concluíram o 

ensino superior em diversas áreas do conhecimento, assim como em diferentes 

momentos (de 1980 a 2000) e já estão no mercado de trabalho. Tiveram tempo de se 

inserir e, em alguns casos, aqueles que se formaram entre as coortes de 1980 e 1990, de 

consolidar suas carreiras profissionais, proporcionando uma análise a respeito dos 

principais aspectos intervenientes em suas trajetórias. Além disso, os dados da pesquisa 

permitiram avaliar aspectos relacionados a três gerações, quais sejam; a dos pais dos 

egressos, a dos egressos propriamente, e a dos seus filhos. Desse modo, foi possível 

refletir sobre as mudanças ocorridas com relação ao alcance ocupacional e renda desses 

jovens, em relação aos seus pais, assim como as transformações potencializadas para a 

geração futura, seus filhos, investigando sobre o alcance educacional e tipo de escola 

nas quais estudavam no momento da pesquisa.  

 

 

5-Metodologia e análise dos dados 

 

Conforme já mencionado, o presente trabalho está baseado nas informações contidas na 

base de dados geradas pelo survey referente à segunda etapa da Pesquisa de 

                                                                                                                                               
relação à seu currículo escolar. Sem a referência temporal por coorte seria impossível saber qual currículo 

estava sendo avaliado, já que os mesmos são reformados ao longo do tempo. 

De acordo com a metodologia do projeto de pesquisa, a divisão em coortes levou em conta o percentual 

de indivíduos formados em cada grupo. Ou seja, considerou-se a proporcionalidade de egressos. Desse 

modo, a amostra considerou a proporcionalidade de egressos dos cursos e também das coortes para a 

composição da amostra. 
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Acompanhamento de Egressos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG, 1980-2000. A escolha dos dados provenientes desta etapa 

específica se justifica pelas informações contidas nesta etapa, referentes (1) ao perfil do 

entrevistado e background familiar, (2) à trajetória educacional, e (3) à trajetória 

profissional dos egressos que foram abordadas de forma bastante abrangente dentre os 

22 cursos de graduação no período acima mencionado.  

 

As investigações feitas a partir da base da referida pesquisa foram utilizadas para testar 

as hipóteses que serão descritas em seguida, assim como para uma análise que seja 

capaz de sinalizar evidências suficientes para uma reflexão a respeito dos objetivos 

geral e específicos deste trabalho.  

 

A pesquisa geradora do banco de dados utilizado trata-se de um survey realizado em 

colaboração com Núcleo de Avaliação de Políticas e Programas Sociais – NAPS, 

Centro de Estudos sobre o Ensino Superior e Políticas Públicas para a Educação– 

CESPE e pela Diretoria de Avaliação Institucional da UFMG. Conforme mencionado, o 

projeto realizou o acompanhamento de alunos egressos de vinte e dois (22) cursos de 

graduação da Universidade Federal de Minas Gerais entre os anos de 1980 e 2000, 

analisando grupos de alunos que se formaram em 1980, 1990, 1995 e 2000.  

 

Desse modo, as análises aqui desenvolvidas estão baseadas em pressupostos da 

metodologia de survey, que consiste em uma das muitas ferramentas de pesquisa 

disponíveis para os pesquisadores sociais, que está fundamentada no princípio da 

representatividade probabilística amostral. (Babbie, 1999). Para este estudo específico, 

trata-se de um excelente instrumento de informações, congregando dados sobre um 

grande número de pessoas (amostra) que representa, a partir de critérios de 

estratificação definidos pela equipe de pesquisadores que coordenou a pesquisa, uma 

grande população de ex-alunos da UFMG de diferentes coortes de conclusão e de 

diferentes cursos, além de informações a respeito dos seus pais e também dos seus 

filhos.  

 

Além disso, a base de dados quantitativos originados a partir deste survey permite 

realizar análises estatísticas descritivas e inferenciais capazes de propor modelos 

explicativos a respeito dos processos de transição intergeracional, envolvendo neste 
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caso, jovens que concluíram o ensino superior e já estão inseridos no mercado de 

trabalho. Oferecendo também informações a respeito dos pais e dos filhos dos 

entrevistados, para uma análise mais robusta a respeito dessa transição.   

 

Do ponto de vista das análises inferenciais, pretendemos realizar modelos de regressão  

linear multivariada e também um modelo de regressão logística
37

, tendo em vista a 

complexidade do presente estudo. As regressões serão elaboradas para estimar, predizer, 

estatisticamente, a capacidade explicativa de cada uma das possíveis variáveis 

explicativas (independentes) em relação às variáveis dependentes, de cada uma das três 

hipóteses que serão pesquisadas neste trabalho e apresentadas em seguida.  

 

Espera-se contribuir, a partir das análises que se seguem para uma reflexão a cerca dos 

principais fatores intervenientes nas trajetórias profissionais dos jovens recém-formados 

que têm uma origem social de baixo nível educacional e baixo status ocupacional dos 

pais, como é o caso de milhares de brasileiros que vêm sendo beneficiados com os 

projetos de inserção nas universidades públicas a partir das cotas, e privadas a partir de 

bolsas de estudo – ProUni
38

.  

 

Seguem-se abaixo as hipóteses que foram testadas, assim como os modelos estatísticos 

que foram construídos com este propósito.  

 

5.1-Hipóteses 

 

Os modelos que serão desenvolvidos para verificação das hipóteses que se seguem, 

assumindo uma perspectiva multidimensional, irão privilegiar a conjugação de variáveis 

de origem, mas também de variáveis que expressem características ou atributos 

adquiridos pelos indivíduos no decorrer de suas trajetórias, com o objetivo de verificar a 

respeito das suas capacidades explicativas sobre o alcance ocupacional e renda dos ex-

alunos, assim como a respeito do tipo de escola nas quais estudam os filhos dos 

                                                 
37

 As especificações de cada um dos modelos serão detalhados em seguida. 

38
 O Programa Universidade para Todos (ProUni), lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2005 

beneficiou, desde a sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2009, quase 600 mil 

estudantes de baixa de renda do País. Fonte: http://revista.brasil.gov.br/reportagens/prouni-leva-mais-

alunos-de-baixa-renda-as-universidades/prouni-leva-mais-alunos-de-baixa-renda-as-universidades. 

Pesquisado em 20/01/2013. 

http://revista.brasil.gov.br/reportagens/prouni-leva-mais-alunos-de-baixa-renda-as-universidades/prouni-leva-mais-alunos-de-baixa-renda-as-universidades
http://revista.brasil.gov.br/reportagens/prouni-leva-mais-alunos-de-baixa-renda-as-universidades/prouni-leva-mais-alunos-de-baixa-renda-as-universidades
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entrevistados, egressos (todos os entrevistados que compõem a amostra e que se 

formaram).  

 

 

Hipótese 1: 

 

A primeira hipótese do presente trabalho parte, inicialmente, de uma perspectiva 

sociológica funcionalista (DAVIS, MOORE, 1945), contrariando a teoria da 

Reprodução Social (BOURDIEU, 1990, 1996, 2008; COLLINS, 1977). Conforme já 

mencionado ao longo das reflexões teóricas, a teoria funcionalista, propõe que as 

conquistas profissionais dos indivíduos advém da sua capacidade de investimento na 

sua formação, assim como das experiências adquiridas. As escolhas que os indivíduos 

realizam ao longo das suas trajetórias são explicativas do sucesso e ou fracasso 

profissional alcançado. 

 

Desse modo, espera-se que, dentre o universo de egressos investigado, tendo em vista o 

fato de que todos concluíram a educação superior, aqueles que tenham dado 

continuidade a seus estudos para um aprimoramento profissional, tendo desse modo, 

realizado mais investimentos em sua formação, através da realização de cursos de pós-

graduação (especialização, mestrado e doutorado), tenham alcançado rendas mais 

elevadas e maior prestígio ocupacional a despeito da sua origem social, racial e do 

gênero, em relação àqueles que concluíram apenas o ensino superior. 

 

Pretende-se investigar, a despeito das origens social e racial, a capacidade do acesso a 

mais anos de educação em definir melhores ocupações e renda para os egressos, 

promovendo uma ruptura com as barreiras de origem e racial, já identificadas a partir de 

diversos trabalhos a respeito da desigualdade no país. (ANDREWS, 1992; AQUINO, 

2009; COSTA RIBEIRO, 2007; FERNANDES, 2004; HASENBALG, 1995; 

HASENBALG E SILVA, 1998; PASTORE E SILVA, 2000; SANTOS, 2002; 

SCALON, 1999; THUROW, 1977). 

 

Partindo da reflexão funcionalista de valorização dos investimentos em educação para 

definir as trajetórias profissionais dos indivíduos, faz-se importante refletir 

contemporaneamente, baseando na experiência vivenciada pelos egressos, a respeito da 
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relevância do Estado na construção de mecanismos capazes de intervir positivamente 

nas trajetórias profissionais dos jovens ao longo das suas trajetórias profissionais, a 

partir da ampliação do acesso à educação superior, rompendo, sobretudo, com as 

barreiras relacionadas às suas origens, ou seja, refletir sobre a relevância do Estado na 

transição intergeracional desses jovens. 

 

Desse modo, considerando a relevância do investimento em educação para explicar o 

alcance profissional dos indivíduos, realizaremos um teste relacionado à seguinte 

hipótese: 

 

1-A conclusão do ensino superior faz grande diferença na transição intergeracional dos 

egressos (entrevistados). Desse modo, partindo da conclusão do ensino superior, pode-

se dizer que as variáveis de origem social são neutralizadas pelas variáveis de capital 

humano, aqui representadas pelas variáveis de especialização,
39

 que passam a predizer o 

alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional, neutralizando, desse modo, a 

transmissão intergeracional da desigualdade. 

 

 

Hipótese 2: 

 

A segunda hipótese cotraria a hipótese anterior ao privilegiar uma perspectiva teórica da 

reprodução social representada neste trabalho, sobretudo, por Bourdieu (1990, 1996, 

2008) e Collins (1977). A reprodução social chama atenção para as estruturas sociais 

existentes, capazes de limitar as perspectivas profissionais dos indivíduos, 

caracterizando uma forte transmissão intergeracional das desigualdades, que se 

reproduzem nas trajetórias profissionais dos indivíduos, caracterizando uma reprodução 

das condições das gerações anteriores, assim como da determinação das variáveis de 

origem sobre as características adquiridas pelos indivíduos. Dentre as variáveis de 

origem, no que diz respeito às desigualdades existentes no Brasil, destacam-se as 

variáveis de origem social, racial e de gênero, na reprodução das desigualdades. 

 

                                                 
39

 Tratam-se das variáveis que representam cursos de especialização lato sensu e stricto sensu, que os 

entrevistados realizaram.   
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Conforme abordado anteriormente, sobretudo, no que diz respeito à desigualdade racial, 

diversos trabalhos vêm demonstrando as desigualdades enfrentadas pelos negros (pretos 

e pardos), seja com relação à desigualdade de acesso à educação básica ou superior, seja 

em relação às diversas desvantagens com as quais os negros se deparam no mercado de 

trabalho (AQUINO, 2009; ANDREWS, 1992; FERNANDES, 2004; HASENBALG, 

1995, 1988, 1985; HASENBALG, SILVA, 1998; SILVA, SILVA, ROSA, 2009; 

THUROW, 1977).  

 

Desse modo, pretende-se investigar as possibilidades de alcance ocupacional e de renda 

dos ex-alunos em função da variável raça.  

 

Mediante este propósito, elaboramos a seguinte hipótese: 

 

2-Mesmo tendo concluído o ensino superior, a raça ainda consiste em um fator que faz 

grande diferença na explicação do alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional. 

Assim, o maior investimento em educação não elimina o efeito da raça sobre o alcance 

da renda e do prestígio ocupacional. 

 

 

Hipótese 3: 

 

Partindo do trabalho de Attwell e Lavin (2007), em relação aos achados a respeito das 

gerações futuras, ou seja, dos filhos de egressos das universidades que concluíram o 

ensino superior, espera-se que a conclusão desta etapa educacional promova uma 

ruptura com a transmissão intergeracional da desigualdade, tendo em vista o tipo de 

ocupação que os pais passam a exercer após a conclusão dos estudos universitários. 

 

Estes pais, mediante a conclusão do ensino superior, passariam a realizar contatos com 

novos círculos de convivência social que valorizam a importância da educação assim 

como de uma educação de qualidade para os seus filhos. Levando-se em consideração 

que a educação básica privada no Brasil, via de regra é aceita como sendo de maior 

qualidade que a educação pública, espera-se que os pais tendam a colocar seus filhos em 

escolas particulares, representando, desse modo, uma preocupação maior dos pais em 

relação à educação dos filhos. 
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Transpondo estas reflexões para o presente estudo, espera-se que a conclusão do ensino 

superior contribuiria para uma maior equidade para as gerações futuras no que diz 

respeito ao tipo de escola em que estes estudam.  

 

Neste contexto elaborou-se a terceira hipótese: 

 

3- Dado que todos os pais que compõem o universo pesquisado possuem nível superior, 

espera-se uma equidade em relação ao tipo de escola em que seus filhos estudam. Pais 

que concluem o ensino superior exercem grande influência sobre o tipo de escola em 

que seus filhos vão estudar. Em outras palavras, mediante a conclusão do ensino 

superior, o prestígio ocupacional do pai tem grande influência sobre (1) o tipo de escola 

em que os filhos dos entrevistados estudam.  

 

Assim, controlando por algumas variáveis de origem do entrevistado (egresso)  e outras 

que expressam suas condições financeiras e do trabalho que realizam atualmente, 

considera-se que o tipo de escola em que os filhos dos entrevistados estudam é função 

da raça, da ocupação do pai (entrevistado),  e da renda familiar.  

  

 

5.2- Definição dos modelos 
 

Primeiro e segundo Modelos das hipóteses 1 e 2 

 

Para realizar a verificação das hipóteses 1 e 2, tendo em vista a natureza das variáveis 

dependentes – renda e prestígio ocupacional, por se tratarem de variáveis contínuas,  

tomamos como melhor ferramenta de análise, a Regressão Linear Multivariada. A 

regressão linear neste caso poderá ser utilizada para averiguar a capacidade das 

variáveis independentes elencadas em prever um determinado resultado, ou para testar 

se a adição de uma variável a um dos modelos contribui para a capacidade preditiva dos 

mesmos. As relações entre variáveis podem ser não lineares e as variáveis 

independentes podem ser quantitativas ou qualitativas (PALLANT, 2007). 
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A regressão linear multivariada será utilizada para testar a capacidade explicativa das 

variáveis independentes que estão contidas nas hipóteses, a partir das variáveis de 

origem e também das variáveis que representam o investimento em atributos adquiridos 

após a graduação (especializações), na conformação das rendas e das ocupações dos 

entrevistados, configurando dois modelos diferentes: um que terá como variável 

dependente a renda, e outro que terá como variável dependente o prestígio ocupacional -

medido pela posição na escala de prestígio de Treiman e Gazeboon (1996). 

 

A variável dependente que mede a ocupação do entrevistado será abordada como um 

escore, um número que corresponde à ocupação que foi mencionada pelo entrevistado, 

na escala de prestígio ocupacional elaborada por Treiman (TREIMAN, GAZEBOON, 

1996). 

 

A variável dependente renda foi transformada em um logarítimo neperiano, excluindo 

os valores de R$0,00 (zero reais), pois consideramos que estas respostas podem 

representar que os entrevistados não trabalham, ou não recebem pelo trabalho, ou até 

mesmo um erro de digitação durante a codificação das respostas. Contudo, a exclusão 

desses casos não será um problema, pois representam apenas 3 casos. 

 

As variáveis independentes presentes nos modelos: 

 

-Variáveis de origem: 

 

Conforme mencionado, os trabalhos realizados a respeito da transmissão intergeracional 

da desigualdade avaliam a relevância das variáveis de origem no alcance ocupacional e 

renda dos indivíduos no mercado de trabalho. Desse modo, foram selecionadas as 

seguintes variáveis: ocupação do pai (medida pela escala de prestígio), educação da 

mãe, tipo de escola que o entrevistado estudou antes de entrar na universidade
40

, raça e 

gênero que foram inseridas no modelo de regressão linear multivariada. 

 

-Atributos adquiridos após a graduação (especializações): 

 

                                                 
40

Esta variável é representativa da capacidade de investimento que os pais dos entrevistados realizaram 

em sua educação (escolas públicas ou privadas, com exceção dos institutos federais de tecnologia).  
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Do ponto de vista da teoria funcionalista que contempla a Hipótese Meritocrática, 

considera-se que a ocupação alcançada pelo indivíduo ao longo da sua trajetória 

profissional está diretamente relacionada ao seu alcance educacional. Por isso também 

foram selecionadas as variáveis relacionadas à pós-graduação, considerando os 

investimentos dos próprios entrevistados para melhorar sua qualificação profissional e 

poder competir por melhores ocupações, de maior prestígio e que garantam maiores 

salários no mercado de trabalho. Estas variáveis são: realizou especialização (pós-

graduação lato sensu); realizou mestrado e realizou doutorado.  

 

Considerando a existência da possibilidade de variáveis que apresentem algum tipo de 

associação com as variáveis independentes e também com a variável dependente, 

podendo desta maneira confundir os resultados observados, decidiu-se incluir a variável 

“coorte de conclusão” em nosso modelo estatístico
41

 como variável de controle do 

modelo. 

 

Coorte de conclusão do curso: O ano de saída pode exercer influência sobre as 

oportunidades de trabalho encontradas pelos egressos do ponto de vista de 

transformações macroeconômicas ocorridas no país no período de entrada dos egressos 

no mercado de trabalho e também pode significar mais tempo de experiência no 

mercado de trabalho.  

 

Formulação dos modelos estatísticos para testar as hipóteses 1e 2 

 

Hipótese 1: 

A conclusão do ensino superior faz grande diferença na transição intergeracional dos 

egressos (entrevistados). Desse modo, partindo da conclusão do ensino superior, pode-

se dizer que as variáveis de origem social são neutralizadas pelas variáveis de capital 

humano, aqui representadas pelas variáveis de especialização,
42

 que passam a predizer o 

                                                 
41

 Realizando uma regressão linear entre as variáveis “coorte de conclusão” (independente) e “renda 

individual mensal” (dependente), encontramos uma associação linear bastante significativa, com P≤0,001  

e desvio padrão igual a 0,002. A partir do coeficiente não standardizado, B, observa-se que aqueles que 

concluíram o ensino superior nas coortes mais recentes possuem renda inferior em 0,36% reais em 

relação à cada uma das coortes anteriores, ou seja, aqueles que se formaram na coorte de 1980, possuem 

renda superior equivalente a 0,36% em relação àqueles que se formaram em 1990, e assim 

sucessivamente em relação às coortes subsequentes.  
42

 Tratam-se das variáveis que representam cursos de especialização lato sensu e stricto sensu, que os 

entrevistados realizaram.   
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alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional, neutralizando, desse modo, a 

transmissão intergeracional da desigualdade. 

 

Hipótese 2: 

Mesmo tendo concluído o ensino superior, a raça ainda consiste em um fator que faz 

grande diferença na explicação do alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional. 

Assim, o maior investimento em educação não elimina o efeito da raça sobre o alcance 

da renda e do prestígio ocupacional. 

 

Modelo 1: 

Variável dependente 1: renda individual mensal do egresso. 

 

Equação que representa o modelo: 

Renda individual mensal do egresso (Y) = Constante + Educação da mãe 

(coeficiente)+Prestígio ocupacional do pai (coeficiente) + Tipo de escola que o egresso 

estudou (coeficiente) + Raça (coeficiente) + Gênero (coeficiente) + Ter feito 

especialização (coeficiente) + Ter feito mestrado (coeficiente) + Ter feito doutorado 

(coeficiente) + Coorte de conclusão da graduação (coeficiente) + soma dos erros 

aleatórios. 

 

Modelo 2: 

Variável dependente 2: prestígio ocupacional do entrevistado (egresso).  

 

Equação que representa o modelo: 

Prestígio ocupacional (Y) = Constante + Educação da mãe (coeficiente)+Prestígio 

ocupacional do pai (coeficiente) + Tipo de escola que o egresso estudou (coeficiente) + 

Raça (coeficiente) + Gênero (coeficiente) + Ter feito especialização (coeficiente) + Ter 

feito mestrado (coeficiente) + Ter feito doutorado (coeficiente) + Coorte de conclusão 

da graduação (coeficiente) + soma dos erros aleatórios. 
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Quadro 1: Descrição das variáveis envolvidas nos modelos 1 e 2 que serão desenvolvidos 

para verificação das hipóteses 1 e 2 
Variável 

 

Tipo de 

Variável 

 

Descrição 

 

Situação no 

modelo 1 

Situação no 

modelo 2 

 

Sexo Categórica 

binária 

0=Feminino 

1=Masculino 

Independente Independente 

Raça Categórica 

Dummy 

0=Não-Branco 

1=Branco 

Independente Independente 

Escolaridade da 

mãe quando o 

entrevistado entrou 

na universidade 

Categórica 0 = "Nunca tinha 

ido a escola"  

1 = "Primeiro grau 

incompleto (até 7ª 

série)"  

2 = "Primeiro grau 

completo 

(completou a 8ª 

serie)"  

3 = "Segundo grau 

incompleto (até o 2º 

ano)"  

4 = "Segundo grau 

completo 

(completou o 3º 

ano)"  

5 = "Superior 

incompleto (não 

formou na 

faculdade)"  

6 = "Superior 

completo (obteve 

diploma de 

conclusão de 

curso)"  

7 = "Pós-

graduação"  

Independente Independente 

Prestígio 

Ocupacional do pai 

quando o 

entrevistado entrou 

na universidade  

Contínua Escala de prestígio 

baseada nas 

categorias 

ocupacionais de 

Treiman que variam 

de 15 a 78. 

Independente Independente 

Tipo de escola que 

o entrevistado 

estudou antes da 

sua entrada na 

universidade 

Categórica 

Dummy 

0=Pública 

1=Privada  

Independente Independente 

Especialização (Se 

o aluno fez alguma 

especialização lato 

Categórica 

binária 

0=Não 

1=Sim 

Independente Independente 
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sensu) 

Mestrado (Se o 

aluno fez ou não 

mestrado) 

Categórica 

binária 

0=Não 

1=Sim 

Independente Independente 

Doutorado (Se o 

aluno fez ou não 

doutorado) 

Categórica 

binária 

0=Não 

1=Sim 

Independente Independente 

Renda individual 

mensal do 

entrevistado 

Contínua 0=Até R$2000,00 

1=De R$2000,00 a 

R$5000,00 

2=Acima de 

R$5000,00 

Dependente - 

Prestígio 

ocupacional do 

entrevistado 

Contínua Escala de prestígio 

baseada nas 

categorias 

ocupacionais de 

Treiman que variam 

de 15 a 78. 

- Dependente 

Coorte de conclusão 

do curso de 

graduação 

Categórica 0= "Coorte 1980" 

1= "Coorte 1990" 

2= "Coorte 1995" 

3= "Coorte 2000” 

Independente Independente 

 

 

Terceiro Modelo para a hipótese 3 

 

Considerando que a conclusão do ensino superior teria um alcance em longo prazo, 

promovendo uma ruptura com a transmissão intergeracional das desigualdades entre 

gerações, conforme analisado no estudo de (Attewell e Lavin, 2007), pretende-se 

investigar o resultado da conclusão do ensino superior para o tipo de escola em que os 

filhos dos egressos estão estudando. O trabalho mencionado encontrou evidências 

positivas entre o maior  investimento educacional dos pais em relação à educação dos 

filhos, comparando-se grupos de indivíduos que concluíram o ensino superior e outros 

de pais que não frequentaram a universidade.  

 

Observou-se a partir deste estudo, que para as gerações futuras, o investimento em 

ações que promovam a inserção de jovens pobres e de minorias étnicas na universidade, 

reflete positivamente no alcance educacional de seus filhos, assim como no 

investimento dos pais na educação dos mesmos. Os resultados encontrados foram 

bastante positivos em relação a transformações significativas a médio e longo prazo das 

políticas de incentivo e inclusão de jovens pobres e dentre estes, negros e latinos em 

algumas universidades americanas. 

 



146 

 

Desse modo, para efeito da verificação empírica da hipótese 3 foi selecionada a variável 

dependente (1) tipo de escola que o filho do entrevistado frequenta.  

 

Hipótese 3: 

Dado que todos os pais que compõem o universo pesquisado possuem nível superior, 

espera-se uma equidade em relação ao tipo de escola em que seus filhos estudam. Pais 

que concluem o ensino superior exercem grande influência sobre o tipo de escola em 

que seus filhos vão estudar. Em outras palavras, mediante a conclusão do ensino 

superior, o prestígio ocupacional do pai tem grande influência sobre (1) o tipo de escola 

em que os filhos dos entrevistados estudam. 

 

Para realizar a verificação da hipótese 3, será realizado o seguinte modelo de regressão: 

O modelo toma como variável dependente o tipo de escola que o filho do entrevistado 

frequenta que foi transformada em uma variável categórica com os seguintes valores: 0 

pública, 1 privada. Desse modo, consideramos necessária a realização de uma regressão 

logística binária, que será capaz de prever o efeito das variáveis independentes sobre a 

probabilidade de que os filhos estudem em escolas particulares, ou seja, saiam da 

categoria 0, que corresponde a estudar em escola pública e mudem para a categoria 1, 

que corresponde a estudar em escola privada.  

 

Para efeito da verificação desta hipótese, consideramos importante selecionar as 

variáveis independentes que estão relacionadas à origem do entrevistado, que, 

normalmente estão associadas à transmissão intergeracional da desigualdade. São elas: 

tipo de escola em que o pai (entrevistado) estudou e raça. 

 

Também foram considerados alguns aspectos ligados à situação atual dos pais, 

considerando a relevância destas condições para serem capazes de explicar a capacidade 

de investimento na educação dos filhos, quais sejam: prestígio ocupacional e renda 

familiar.     

 

Conforme mencionamos em relação às hipóteses 1 e 2, faz-se importante considerar a 

existência de variáveis que apresentem algum tipo de associação com as variáveis 

independentes e também com as variáveis dependentes dos modelos, podendo desta 
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maneira mascarar os resultados observados. Neste intuito, decidimos incluir uma 

possível variável de controle em nosso modelo estatístico: 

 

Número de filhos: casais com maior número de filhos podem ter dificuldade em investir 

na educação dos filhos.  

 

Formulação do modelo estatístico para testar a hipótese 3 

Modelo 3: 

Variável dependente: tipo de escola que o filho do entrevistado frequenta 

 

Equação que representa o modelo:  

Tipo de escola que o filho do entrevistado frequenta (Y) = Constante +  Tipo de escola 

que o egresso estudou (coeficiente) + Raça (coeficiente) + Prestígio ocupacional do 

entrevistado (coeficiente) + Renda familiar mensal (coeficiente) + Número de filhos 

(coeficiente)  + soma dos erros aleatórios. 

 

Quadro 2: Descrição das variáveis relacionadas à hipótese 3 

Variável 

 

Tipo de Variável 

 

Descrição 

 

Situação no 

modelo 1 

Situação no 

modelo 2 

Raça Categórica 

(Dummy) 

0=Não-Branco 

1=Branco 

Independente Independente 

Tipo de escola que o 

entrevistado estudou 

antes da sua entrada na 

universidade 

Categórica 0=Pública 

1=Privada  

Independente Independente 

Prestígio ocupacional do 

entrevistado 

Contínua Escala de 

prestígio baseada 

nas categorias 

ocupacionais de 

Treiman que 

variam de 15 a 78. 

Independente  

Tipo de escola dos filhos 

dos entrevistados 

Categórica  0=Pública 

1=Privada  

Dependente _ 

Número de filhos Numérica  Independente Independente 

Renda familiar Numérica  Independente Independente 

 

5.3-Análise descritiva dos dados 

 

Inicialmente, consideramos relevante destacar alguns aspectos introdutórios 

relacionados às características da amostra da população contemplada no banco de dados 

a partir do qual nos baseamos para realização do presente trabalho.  
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Tendo em vista as hipóteses já mencionadas, assim como as descrições a respeito dos 

modelos estatísticos que serão analisados em seguida, consideramos relevante o 

detalhamento de algumas variáveis que descrevem o perfil desta população que iremos 

analisar considerando as três diferentes gerações que serão alvo de nossas investigações, 

sobretudo, no que diz respeito à transição intergeracional. São elas: 1- a geração 

passada, representada pelos pais dos egressos (entrevistados); 2-a geração atual, que 

consiste no próprio informante da pesquisa, o egresso; e 3-a geração futura, que consiste 

nos filhos dos entrevistados.  

 

Esta divisão pretende dispor a respeito de possíveis associações entre a geração passada 

e a geração presente (entrevistados), no que diz respeito às possíveis interferências no 

alcance ocupacional e renda que estes tenham obtido - transição intergeracional.   

 

Para a geração presente, trata-se de verificar características de origem, como sexo e raça 

e outras adquiridas ao longo da trajetória profissional dessa população em relação ao 

alcance ocupacional e renda, verificando, sobretudo, aspectos relacionados à transição 

intrageracional. 

 

Para a geração futura, pretendemos descrever, inicialmente, algumas variáveis 

independentes que poderiam ser explicativas do alcance educacional dos filhos dos 

entrevistados, assim como do tipo de escola que frequentam. Neste primeiro momento, 

pretendemos verificar, alguns indícios de uma possível ruptura com a transmissão 

intergeracional da desigualdade, o que possibilitaria uma maior equidade de 

possibilidades para a geração futura. 

 

Após as análises descritivas, as variáveis aqui descritas serão incluídas nos modelos de 

regressão conforme detalhado na metodologia, para verificação da sua capacidade 

explicativa no interior de cada um dos modelos conforme já detalhados anteriormente. 

5.3.1-A geração passada  

 

Não se trata de detalhar aspectos desta geração em si mesma, mas a respeito das 

variáveis que estão dispostas no banco de dados, a partir do qual desenvolvemos a 



149 

 

presente análise e que consideramos relevantes, ou influentes sobre as gerações futuras, 

quais sejam: escolaridade da mãe e tipo de ocupação do pai. 

 

A respeito do nível de escolaridade das mães dos egressos, observa-se que a maioria das 

mães, 32,3% possui segundo grau (ensino médio) completo, entretanto, 27,3% declarou 

ter mães com primeiro grau incompleto (ensino fundamental incompleto). Apenas 

18,5% possuem mães com ensino superior e apenas 2,1% declararam que suas mães 

nunca tinham ido à escola.   

 

Tabela 1 – Nível de escolaridade da mãe do entrevistado (egresso) 

Nível de escolaridade Frequência Porcentagem 

Nunca foi à escola 49 2,1% 

Primeiro grau incompleto (até 7ª 

série)" 

641 27,6% 

Primeiro grau completo 

(completou a 8ª serie) 

290 12,5% 

Segundo grau incompleto (até o 

2º ano) 

54 2,3% 

Segundo grau completo 

(completou o 3º ano) 

758 32,7% 

Superior incompleto (não 

formou na faculdade) 

56 2,4% 

Superior completo (obteve 

diploma de conclusão de curso) 

434 18,7% 

Pós-graduação 38 1,6% 

Total 2320 100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Observa-se que quase 80% das mães não tinham nível superior completo e mesmo 

assim, seus filhos conseguiram concluir o ensino superior, caracterizando um grande 

salto do ponto de vista da transição educacional alcançada pelos seus filhos (egressos).  

 

A respeito das ocupações dos pais, observa-se uma grande diversidade de ocupações 

declaradas pelos egressos. A ocupação de menor prestígio observada a partir das 

respostas dos egressos, de apenas três entrevistados, codificada a partir da tabela de 

prestígio ocupacional que utilizamos, consiste na de número 15 – “Trabalhadores 

elementares de manutenção”. Já a ocupação de maior prestígio identificada a partir das 

respostas dadas pelos egressos, 102 entrevistados, consiste na de número 78 – que 
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compreende profissionais que são “Professores do ensino superior, Médicos e 

profissionais da Medicina, Saúde e afins”. 

 

Dentre os pais dos egressos, as principais ocupações mencionadas e codificadas a partir 

da nossa escala de prestígio foram: Gerentes – 15%; trabalhadores industriais – 5,1%; 

dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público) – 5,2%; e 

Professores do ensino superior, Médicos e profissionais da Medicina, Saúde e afins” – 

4,3%.   

Tabela 2 – Principais ocupações dos pais dos entrevistados 

Tipo de ocupação do pai do entrevistado Porcentagem 

Gerentes 15% 

Dirigentes de empresas e organizações (exceto de 

interesse público) 

5,2% 

Trabalhadores industriais 5,1% 

Professores do ensino superior, Médicos e 

profissionais da Medicina, Saúde e afins 

4,3% 

      Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

5.3.2-A geração atual (os entrevistados) 

 

O total de ex-alunos que participaram da pesquisa consiste em 2346. Do total 

mencionado, 423 se formaram em 1980, 537 se formaram em 1990, 650 se formaram 

em 1995 e 732 se formaram no ano 2000. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos entrevistados (egressos) por coorte de conclusão da graduação 

Coorte Frequência Porcentagem 

1980 
390 16,6 

1990 
524 22,3 

1995 
630 26,9 

2000 
802 34,2 

Total 2346 100,0 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

O universo amostrado contempla uma gama bastante diversificada de 22 cursos de 

graduação, quais sejam: Administração, Arquitetura, Belas Artes, Biblioteconomia, 

Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Comunicação Social, Educação 
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Física, Enfermagem, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geologia, História, Letras, 

Matemática, Odontologia, Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional. 

 

Tendo em vista as hipóteses já mencionadas, assim como a descrição dos modelos 

estatísticos que serão analisados em seguida, consideramos relevante o detalhamento de 

algumas variáveis que descrevem o perfil desta população que iremos analisar, como 

sexo, raça, tipo de escola que o egresso estudou antes de sua entrada na universidade,  

se fez alguma pós-graduação, sua ocupação e renda atuais. Em seguida, após a descrição 

de cada uma delas, segue uma tabela onde são apresentadas as principais médias para as 

variáveis independentes em relação às médias salariais e em relação às médias de 

prestígio ocupacional, que consistem, conforme detalhado nos modelos 1 e 2, nas 

variáveis dependentes. 

 

1-Sexo 

A respeito do sexo dos entrevistados, observamos que 61,7% são mulheres e  38,3% são 

homens. No que diz respeito às principais características desses grupos, em relação às 

nossas hipóteses de pesquisa, observamos que: 

 

Em relação à sua origem, homens e mulheres da amostra estudaram preferencialmente 

em escolas particulares antes da sua entrada na universidade. 59,7% das mulheres 

estudaram em escolas particulares e 61,3% dos homens estudaram em escolas 

particulares. Entretanto, uma grande parcela veio de escolas públicas, somando um total 

de 40,3% das mulheres e 38,7% dos homens.  

 

O teste para verificar se há ou não diferença entre as proporções mostrou não haver 

diferença entre a proporção de homens e mulheres que estudaram em escolas privadas, 

assim como entre as proporções de homens e mulheres que estudaram em escolas 

públicas, P≥0,05=0,48.  
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Tabela 4 – Distribuição dos entrevistados por sexo, pelo tipo de escola que estudaram antes da sua entrada na 

UFMG 

Sexo Tipo de escola* Total 

Pública  Privada 

Feminino 519 

40,3% 

 769 

59,7% 

1288 

100% 

Masculino 282 

38,7% 

 447 

61,3% 

729 

100% 

*Teste estatístico Qui-quadrado=0,51; P=0,48 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

 

No que diz respeito a terem filhos ou não, observamos que há uma distribuição bastante 

semelhante entre o grupo de homens e o de mulheres que têm filhos, sendo 56,2% das 

mulheres e 57,1% dos homens. O teste estatístico para verificar a diferença entre as 

proporções atesta para a não diferença entre as proporções, com P≥0,05=0,65.  

 

Tabela 5 - Distribuição dos entrevistados por sexo para filhos 

Sexo Você tem filhos?* Total 

Sim Não 

Feminino 634 

43,8% 

812 

56,2% 

1446 

100,0% 

Masculino 383 

42,9% 

510 

57,1% 

893 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=0,21; P=0,65 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Analisando a distribuição dos entrevistados por sexo, por nível de pós-graduação, 

encontramos que 48,1% das mulheres e 40,4% dos homens já haviam concluído a 

especialização lato sensu. Ao passo que 6,2% das mulheres e 3,9% dos homens estavam 

cursando este nível de especialização quando foram entrevistados. Dentre os que não 

cursaram ou não estavam cursando este nível de especialização, observa-se que 56,2% 

das mulheres e 57,1% dos homens. O resultado do teste a respeito da diferença entre as 

proporções confirma a diferença entre as proporções de homens e mulheres que 

cursaram, estão cursando ou não a pós-graduação lato-sensu, com P≤0,001. 

 

 



153 

 

Tabela 6 - Distribuição do sexo para especialização 

Sexo Você realizou ou está realizando especialização lato 

sensu?* 

Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Feminino 696 

48,1% 

90 

6,2% 

660 

45,6% 

1446 

100,0% 

Masculino 361 

40,4% 

35 

3,9% 

498 

55,7% 

894 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=24,17; P≤0,001 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Em relação ao mestrado, observamos que 18,3% das mulheres  e 29,7% dos homens 

concluíram este nível de especialização. Apenas 2,8% das mulheres e 3,3% dos homens 

ainda estavam cursando este nível de especialização quando a pesquisa foi realizada. O 

resultado do teste a respeito da diferença entre as proporções confirma a diferença entre 

as proporções de homens e mulheres que cursaram, estão cursando ou não o mestrado, 

com P≤0,001. 

 
Tabela 7 – Distribuição do sexo para mestrado  

Sexo Você realizou ou está realizando mestrado?* Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Feminino 265 

18,3% 

41 

2,8% 

1141 

78,9% 

1447 

100,0% 

Masculino 266 78 

 

593 896 

 29,7% 3,3% 66,2% 100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=46,38; P≤0,001 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Em relação ao doutorado, observamos que apenas 5,6% das mulheres e 11,8% dos 

homens concluíram este nível de especialização. Ainda estavam cursando o doutorado 

3,6% das entrevistadas e 5,4% dos entrevistados. O resultado do teste a respeito da 

diferença entre as proporções confirma a diferença entre as proporções de homens e 

mulheres que cursaram, ainda estão cursando, ou não, o doutorado, com P≤0,001. 
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Tabela 8 - Distribuição do sexo para doutorado 

Sexo Você realizou ou está realizando doutorado?* Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Feminino 70 

5,6% 

45 

3,6% 

1131 

90,8% 

1246 

100,0% 

Masculino 91 42 641 774 

 11,8% 5,4% 82,8% 100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=29,67; P≤0,001 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Para efeito da realização das regressões lineares multivariadas, os casos de estudantes 

que ainda estavam cursando quaisquer uns dos cursos de pós-graduação, foram 

desconsiderados mediante o fato de que a fase em que o estudante está cursando algum 

desses níveis, consiste em uma fase de transição para sua carreira profissional. Além 

disso, consideramos que o efeito que a conclusão da especialização terá sobre sua 

trajetória (ocupação e renda) será mais bem percebido após a sua conclusão.  

 

2-Raça 

 

A respeito da variável raça, observamos que a grande maioria do grupo pesquisado é de 

brancos, 1674, o que corresponde a 72,4% da amostra. Em seguida, pardos, 509, 

correspondendo a 22%, os pretos são 113, correspondendo a apenas 4,9%
43

. Amarelos e 

indígenas possuem a menor representação contando apenas com 11 e 4 pessoas 

respectivamente.  

 

Tabela 9 – Distribuição dos entrevistados pela raça (classificação do IBGE) 

Raça Frequência Porcentagem 

Branco 
1674 72,4% 

Preto  
113 4,9% 

Pardo 
509 22,0% 

Amarelo 
11 0,5% 

Indígena 
4 0,2% 

Total 2311 100,0% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

                                                 
43

 Chama atenção o fato de que em 2006, ano em que as entrevistas foram realizadas foi grande o número 

de auto-declaração de alunos como sendo pretos e pardos – quase 27% da amostra. 
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Tendo em vista a grande maioria de brancos e a minoria de amarelos e indígenas, para 

efeito das análises que se seguem optamos por criar uma variável dummy para raça que 

contempla os seguintes valores: 0 = Não Branco e 1=Branco. 

 

Em relação à sua origem, a respeito do tipo de escola que os entrevistados estudaram 

antes de entrar na universidade, observamos que entre brancos, a maioria dos 

entrevistados estudou em escolas privadas, 66,3%. Ao contrário dos entrevistados não 

brancos, pois a maioria, 55,4%, estudou em escolas públicas.  O resultado do teste a 

respeito da diferença entre as proporções confirma a diferença entre as proporções de 

não brancos e brancos que estudaram em escolas públicas e privadas, com P≤0,001, 

conforme a tabela abaixo. 

 

 

Tabela 10 – Distribuição da raça pelo tipo de escola em que estudaram 

Raça Tipo de escola* Total 

Pública  Privada 

Não brancos 
300 

55,4% 

 242 

44,6% 

542 

100,0% 

Brancos 
486 

33,7% 

 958 

66,3% 

1444 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=77,56; P≤0,001 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Analisando a raça pelo nível de pós-graduação que realizou, observamos a seguinte 

distribuição para a especialização lato sensu: 

 

 
Tabela 11 – Distribuição de raça para a especialização lato sensu 

Raça Você realizou ou está realizando especialização lato 

sensu?* 

Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Não brancos 283 

44,6% 

49 

7,7% 

303 

47,7% 

635 

100,0% 

Brancos 758 

45,4% 

74 

4,4% 

839 

50,2% 

1671 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=9,97; P=0,01 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 
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Dentre os não brancos, observamos que 44,6% fizeram especialização, enquanto entre 

os brancos, a proporção foi de 45,4%. A despeito da proximidade dos valores das 

proporções, o teste de diferença entre as proporções foi significativo, com p valor igual 

a 0,01, o que demonstra haver diferença entre as proporções, de brancos e não brancos 

que concluíram este nível de pós-graduação.  

 

Em relação ao mestrado, observamos que a quantidade de entrevistados que concluiu 

este nível de especialização dentre os brancos foi superior. Dentre os não brancos, 

18,6% fizeram mestrado, enquanto entre os brancos, foram 24,1%, com teste de 

diferença entre as proporções significativo, com P=0,01, confirmando a diferença entre 

as proporções.  

 

Tabela 12 - Distribuição de raça para mestrado 

Raça Você realizou ou está realizando mestrado? Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Não brancos 118 

18,6% 

27 

4,2% 

491 

77,2% 

636 

100,0% 

Brancos 404 

24,1% 

50 

3,0% 

1219 

72,9% 

1673 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=9,73; P=0,01 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Em relação ao doutorado, a porcentagem de entrevistados brancos que fizeram 

doutorado também foi superior à de não brancos que concluíram este nível de 

especialização. 9,3% de brancos e 6,2% de não brancos, entretanto, o resultado do teste 

de diferença entre as proporções não é significativo, com P=0,1, o que não confirma a 

diferença entre as proporções.  

Tabela 13 - Distribuição de raça para doutorado 

Raça Você realizou ou está realizando doutorado? Total 

Sim Concluiu Sim (em curso) Não 

Não brancos 33 

6,0% 

25 

4,5% 

496 

89,5% 

554 

100,0% 

Brancos 128 

8,9% 

61 

4,2% 

1250 

86,9% 

1439 

100,0% 

* Teste estatístico Qui-quadrado=4,67; P=0,1 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 
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3-Tipo de escola 

 

A respeito do tipo de escola que o egresso frequentou antes de entrar na universidade, 

observamos que 52,1% dos egressos estudaram em escolas privadas, ao passo que 

47,9% estudaram em escolas públicas.   

 

Tabela 14 – Distribuição do tipo de escola que os entrevistados frequentaram antes da entrada na UFMG 

Tipo de escola Frequência Porcentagem 

Pública 1120 47,9% 

Privada 1216 52,1% 

Total 2336 100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Dentre as escolas públicas, as escolas Municipais representam 10,6% das públicas, as 

Estaduais 23,5%, e as Federais apenas 6,4%. Desse modo, para efeito das análises que 

se seguem optamos por desconsiderar aqueles que estudaram em escolas federais com o 

objetivo de distinguir melhor aqueles que estudaram em escolas públicas (municipais e 

estaduais) e aqueles que estudaram em escolas privadas. 

 

4-Pós-graduação 

A respeito da continuidade dos estudos após a conclusão do ensino superior, 

observamos que 45,2% dos entrevistados já havia concluído algum tipo de 

especialização (pós-graduação lato sensu), enquanto 5,3% estavam realizando. Também 

em relação ao total de entrevistados, 22,6% havia concluído o mestrado, enquanto 3.3% 

estavam cursando. E por último, 6,9% já haviam concluído o doutorado e 3,7% estavam 

cursando. 

Tabela 15 – Tipo de especialização após a conclusão da graduação 

Tipo de 

especialização 

Concluiu Está cursando Não realizou Total 

Pós-graduação 

lato sensu 

1057 

45,2% 

125 

5,3% 

1158 

49,5% 

2340 

100% 

Mestrado 531 

22,7% 

78 

3,3% 

1734 

74,0% 

2343 

100% 

Doutorado 161 

8,0% 

87 

4,3% 

1772 

87,7% 

2020 

100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 
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5- Prestígio ocupacional 

 

Quanto ao prestígio ocupacional dos egressos (entrevistados) há uma grande 

diversidade de ocupações mencionadas por eles que foram codificadas pela escala de 

prestígio
44

 que foi utilizada pela equipe que coordenou a Pesquisa de Egressos, 

responsável pela elaboração da base de dados, a partir da qual estamos realizando as 

análises do presente trabalho.  

 

Dentre as ocupações mais frequentes, destacam-se: Professores do Ensino Superior 

(12,1%); Profissionais de nível superior que trabalham na educação infantil e no ensino 

fundamental (10,1%); Diretores e gerentes em empresas de serviços de saúde, educação, 

ou de serviços culturais, sociais ou pessoais (9,8%); Dirigentes de empresas e 

organizações (exceto de interesse público); Enfermeiros (5,6%); Pesquisadores das 

ciências naturais e exatas (4,7%); Pesquisadores das ciências da saúde (4,7%).  

 

Tabela 16 – Prestígio ocupacional dos entrevistados 

Posição codificada pela escala de Prestígio 

ocupacional do entrevistado 

Porcentagem 

Professores do ensino superior, Médicos e 

profissionais da Medicina, Saúde e afins 

12,1% 

Profissionais de nível superior que trabalham 

na educação infantil e no ensino fundamental 

Dirigentes de empresas e organizações 

(exceto de interesse público) 

10,1% 

Diretores e gerentes em empresas de serviços 

de saúde, educação, ou de serviços culturais, 

sociais ou pessoais  

9,8% 

Dirigentes de empresas e organizações 

(exceto de interesse público) 

8,3% 

Cirurgiões-dentista 7,5% 

Enfermeiros 5,6% 

Pesquisadores das ciências naturais e exatas  4,7% 

Pesquisadores das ciências da saúde  

 

4,7% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

A ocupação de menor prestígio mencionada foi a de número 24, que corresponde à 

ocupação de “vendedores e prestadores de serviço do comércio”, com apenas um 

respondente.  

                                                 
44

 Ganzeboon, Treiman, 1996 
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A ocupação de menor prestígio com maior número de respondentes, em seguida, 

corresponde à de número 36, que corresponde à ocupação de “trabalhadores de fundição 

de metais puros e de ligas metálicas”.  

 

A ocupação de maior prestígio corresponde à posição de número 78 “professor do 

Ensino Superior, Médicos e profissionais da Medicina, Saúde e afins”, com 285 

respondentes, que corresponde a 12,1% da amostra.  

 

6-Renda 

 

A respeito da renda, a fim de agrupar os diversos valores mencionados pelos 

entrevistados, foi criada uma nova variável por faixas de renda. A partir desta, 

observamos que 42,4% declararam ter uma renda de até R$2000,00; 38,4% declararam 

uma renda entre R$2.000,00 e R$5.000,00; e 19,2% declararam ter renda superior a 

R$5.000,00 reais. 

 

Tabela 17 - Renda individual mensal 

Renda Frequência Porcentagem 

Até 2000 mil 994 42,4 

De 2000 a 5000 mil 900 38,4 

Mais de 5 mil 451 19,2 

Total 2345 100,0 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

A fim de investigar a respeito das duas variáveis dependentes das hipóteses 1 e 2, 

realizamos um teste de correlação entre as médias do prestígio ocupacional e da renda 

dos entrevistados.  

 

Contudo, observamos que há uma correlação positiva entre as variáveis renda e 

prestígio ocupacional (medida pela escala de prestígio), com coeficiente de correlação 

R= 0,072 e  teste de significância P = 0,002.  

 

O resultado dessa associação mostra que as variáveis resposta – renda e prestígio 

ocupacional (medida pela escala de prestígio) estão de alguma forma correlacionadas, 
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mas não são idênticas, o que justifica, por sua vez a necessidade de verificarmos, 

separadamente, nos modelos, suas semelhanças ou possíveis diferenças, a partir das 

variáveis independentes que serão investigadas.  

 

Segue abaixo uma tabela descritiva com as médias salariais e de prestígio ocupacional 

alcançados pelos entrevistados, pela especificação de cada variável independente dos 

modelos 1 e 2 que serão investigados em seguida, quando tratarmos das análises 

inferenciais. 
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Tabela 18 – Distribuição das médias de renda e prestígio ocupacional pelas variáveis independentes que serão utilizadas nos modelos 1 e 2 

Variável 
 

Descrição 
 

Média da Renda 

individual 

mensal do 

entrevistado e 

(Desvio Padrão) 

Teste Estatístico
45

 Média do Prestígio 

Ocupacional do 

entrevistado (em 

relação à escala de 

prestígio) e (Desvio 

Padrão) 

Teste Estatístico 

Sexo 0=Feminino 

 

1=Masculino 

3698,77 (3165,04) 

5302,76 (4184,25) 

T=50,94* 

P≤0,001 

62,04(10,61) 

61,45(10,70) 

T=38,14* 

P≤0,001 

Raça 0=Não Branco 

 

1=Branco 

3706,73(2711,72) 

4553,03(3973,41) 

T=77,92* 

P≤0,001 

60,44(10,27) 

62,30(10,76) 

T=77,91* 

P≤0,001 

Escolaridade da mãe 

quando o entrevistado 

entrou na universidade 

0 = "Nunca tinha ido à 

escola"  

1 = "Primeiro grau 

incompleto (até 7ª série)"  

2 = "Primeiro grau completo 

(completou a 8ª serie)"  

3 = "Segundo grau 

incompleto (até o 2º ano)"  

4 = "Segundo grau completo 

3445,33(3269,56) 

 

3793,79(3745,06) 

 

4119,01(3158,90) 

 

 

4691,36(5383,64) 

 

4558,04(3605,66) 

 

F=4,17** 

P≤0,001 

62,36(10,0) 

 

60,23(10,63) 

 

62,02(9,99) 

 

 

62,98(9,77) 

 

62,86(10,49) 

 

F=3,29** 

P=0,002 

                                                 
45

 *Resultado do teste T de significância e P valor. 

**Resultado do Teste Anova e P valor. 
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(completou o 3º ano)"  

5 = "Superior incompleto 

(não formou na faculdade)"  

6 = "Superior completo 

(obteve diploma de 

conclusão de curso)"  

7 = "Pós-graduação"  

4638,74(3589,07) 

 

 

4829,56(3491,68) 

 

 

5090,38(5480,57) 

60,40(12,65) 

 

 

62,14(10,82) 

 

 

63,72(13,08) 

Prestígio Ocupacional do 

Pai do egresso (Escala de 

Prestígio) 

Posição numérica  na escala 

de prestígio (escore) 
__ Rho em relação à 

renda=0,13
46

*** 

P≤0,001 

__ Rho em relação ao 

prestígio 

ocupacional=0,57*** 

P=0,016 

Tipo de escola que o 

entrevistado estudou 

antes da sua entrada na 

universidade 

O=Pública 

 

1= Privada 

 

3897,88(3238,15) 

4555,91(3971,7) 

T=55,32* 

P≤0,001 

60,93(10,41) 

62,28(10,67) 

T=55,32* 

P≤0,001 

Especialização (Se o 

aluno fez alguma 

especialização lato sensu) 

0=Não 

 

1=Sim/ Concluído 

4114,77(3571,68) 

4562,01(3840,72) 

T=44,95* 

P≤0,001 

61,54(11,50) 

62,26(9,74) 

T=44,95* 

P≤0,001 

Mestrado (Se o aluno fez 

ou está fazendo 

mestrado) 

0=Não 

 

1=Sim/ Concluído 

3998,70(3335,66) 

5392,46(4554,00) 

T=26,33* 

P≤0,001 

59,49(9,74) 

68,99(10,33) 

T=26,33* 

P≤0,001 

Doutorado (Se o aluno fez 

ou está fazendo doutorado) 

0=Não 

 

1=Sim/ Concluído 

 

4207,33(3521,79) 

5984,66(5397,26) 

T=13,25* 

P≤0,001 

60,80(10,20) 

72,48(8,90) 

T=13,25* 

P≤0,001 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

                                                 
46 ***Resultado do Coeficiente de correlação de Spearman e P valor. Optou-se pelo teste de Spearman devido à distribuição das ocupações não ter distribuição normal. 
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Observando as médias salariais individuais mensais pela variável sexo, verificamos que 

as mulheres possuem, em média, uma renda inferior à dos homens de R$1603,99 (Um 

mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos). 

 

Analisando a respeito da média do prestígio ocupacional dos entrevistados em relação 

ao sexo, pode-se dizer que as mulheres possuem em média, prestígio ocupacional um 

pouco superior ao dos homens, com 62 para as mulheres e 61,5 para os homens.  

 

Desse modo, observamos que embora haja diferença entre as médias de salários 

percebidos pelas mulheres, no que diz respeito às ocupações, não há diferenças nas 

médias do alcance ocupacional medido a partir da escala de prestígio utilizada. 

 

No que diz respeito à raça, observa-se que os brancos possuem em média, uma 

diferença superior de R$ 846,30 (oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) em 

relação aos não-brancos. 

 

Realizamos a mesma análise para verificação das médias de renda, separadamente, no 

que diz respeito às categorias raciais do IBGE, e foi possível observar que a diferença 

aumentou em relação aos pretos. Observou-se que os brancos possuem em média, uma 

diferença superior de R$ 1333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos) em relação aos pretos. Já em relação aos pardos, esta diferença cai para uma 

média de R$757,81 (setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) 

positivos para os brancos. Comparando as médias salariais dos pardos em relação aos 

pretos, observa-se que os pardos possuem salários superiores aos pretos em média, de 

R$575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). 

 

Analisando a respeito da média das ocupações dos entrevistados, medida pela escala de 

prestígio e pela raça dos entrevistados, observamos que os brancos possuem uma 

posição média na escala de prestígio de 62,30; enquanto os não brancos possuem uma 

média de 60,44. 

 

A média das ocupações dos entrevistados, medida pela escala de prestígio e pela raça 

dos entrevistados, mostrou que os brancos possuem uma posição média na escala de 
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prestígio de 62, enquanto os pretos possuem uma média de 3 posições abaixo na mesma 

escala – 59. 

 

Em relação aos pardos, os pretos estão 2 posições abaixo pois os pardos possuem em 

média, ocupações na posição 61. 

 

Desse modo, observamos que os pretos possuem em média rendas inferiores aos 

brancos e aos pardos, assim como também ocupações de menor prestígio. 

 

Analisando as médias de escolaridade da mãe, em relação à renda mensal do filho, 

observamos que os filhos de mães que nunca tinham ido à escola apresentam uma 

média de renda inferior ao de filhos de mães que estudaram, independentemente do 

nível de escolaridade. Chamam atenção as médias dos salários dos filhos de mães com 

Nível superior completo – R$4.829,56 (quatro mil oitocentos e vinte nove reais e 

cinquenta e seis centavos) e pós-graduação – R$5.090,38 (cinco mil e noventa reais e 

trinta e oito centavos). 

 

A respeito da relação entre a média do nível de escolaridade da mãe e a média do tipo 

de ocupação do filho, observamos que parece não haver uma associação entre a 

escolaridade da mãe e o prestígio ocupacional do filho após a conclusão do ensino 

superior. Em média, na escala de prestígio que utilizamos as ocupações alcançadas 

pelos filhos após a conclusão do ensino superior são bastante semelhantes e ficam 

dispostas entre as posições de número 60 e 62. 

 

Desse modo, em média, em relação à escolaridade média das mães, os filhos possuem  

ocupações de prestígio semelhantes, independentemente das médias de escolaridade de 

suas mães. A exceção são os filhos das mães que possuem pós-graduação, que 

alcançaram em média a posição 63 que corresponde a: Membros Superiores e 

Dirigentes do Poder Público. 

 

A respeito do prestígio ocupacional dos pais dos egressos em relação à média salarial 

observou-se uma correlação positiva com P≤0,001, e ao prestígio ocupacional dos 

entrevistados também, com P=0,01.  
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Analisando a média de renda dos entrevistados a partir do tipo de escola que estudaram, 

observamos que os alunos que estudaram em escolas privadas possuem média de renda 

superior àqueles que estudaram em escolas públicas (municipais e estaduais).   

 

Com relação ao prestígio ocupacional atual e o tipo de escola em que o entrevistado 

estudou, observamos que aqueles que estudaram em escola pública municipal e estadual 

possuem médias de ocupação na escala de prestígio inferiores àqueles que estudaram 

em escolas particulares.  

 

Pode-se dizer que há diferença entre as médias das rendas e do prestígio ocupacional 

dos entrevistados em relação ao tipo de escola que estudaram, chamando atenção para 

maiores médias de renda e ocupação para aqueles que frequentaram escolas privadas 

em relação àqueles que frequentaram escolas públicas municipais e estaduais. 

 

Analisando as médias salariais dos alunos que fizeram pós-graduação lato senso, e dos 

alunos que não fizeram, observamos que aqueles que fizeram e já concluíram, possuem 

média de renda superior àqueles que não fizeram em R$447,24 (quatrocentos e quarenta 

e sete reais e vinte quatro centavos). 

 

As médias das ocupações na escala de prestígio ocupacional para os entrevistados que 

fizeram pós-gradução lato sensu, são bastante próximos, com escores de 62,26 para 

aqueles que fizeram especialização e 61,54 para aqueles que não fizeram, embora o 

teste T tenha resultado positivo para a diferença entre as médias com P≤0,001. 

 

Em relação ao mestrado, as médias de renda para os entrevistados que concluíram este 

nível de especialização foi de R$1393,76 (mil trezentos e noventa e três reais e setenta e 

seis centavos) superiores à média dos entrevistados que não fizeram ou não estavam 

cursando este nível de especialização. 

 

Analisando o alcance ocupacional a partir da escala de prestígio, foi possível observar 

que a média dos escores alcançados pelos que concluíram o mestrado foi bastante 

superior – 69, em relação àqueles que não realizaram – 60. Desse modo, em relação ao 

mestrado, aqueles que fizeram alcançaram melhor média de renda e de ocupações de 

prestígio que aqueles que não fizeram. 
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Em relação ao doutorado, observamos que a média de renda dos entrevistados que 

concluíram o doutorado foi superior em R$1777,33 (mil setecentos e setenta e sete reais 

e trinta e três centavos) em relação àqueles que não realizaram ou não estavam 

realizando este nível de especialização. 

 

Os entrevistados que concluíram o doutorado alcançaram médias de renda e posições na 

escala de prestígio superiores àqueles que não fizeram. 

 

 

5.3.3-A geração futura 

 

Mais de cinquenta por cento dos entrevistados possuem filhos, 56,4%, somando-se um 

total de 1317.  

 

No que diz respeito à idade, observando a distribuição da idade dos filhos mais velhos, 

temos uma frequência bastante diversificada com filhos em idade que varia de 0 a 52 

anos. A média de idade dos filhos mais velhos dos entrevistados é de 13 anos. Sendo 

que 46,6% dos filhos mais velhos dos entrevistados possui entre 0 e 10 anos de idade. 

23,2% possui entre 11 e 17 anos, 17,9% possui idade entre 18 e 25 anos. De 26 a 30 

anos, possuem 8,1% dos filhos e os demais 4,2% possuem idade variando entre 31 e 52 

anos. 

Tabela 19 – Distribuição etária dos filhos mais velhos dos entrevistados 

Faixa etária Frequência Porcentagem 

De 0 a 10 anos 607 46,6% 

De 11 a 17 anos 301 23,2% 

De 18 a 25 anos 235 17,9% 

De 26 a 30 anos 105 8,1% 

De 31 a 52 anos 54 4,2% 

Total 1302 100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 
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Entre os filhos dos entrevistados, observamos que 85,9% estudam em escolas privadas e 

apenas 14,1% estudam em escolas públicas. São no total, 1317 os filhos dos 

entrevistados considerados nesta amostra
47

.  

Tabela 20 – Tipo de escola dos filhos dos entrevistados 

Tipo de escola do filho do 

entrevistado 

Frequência Porcentagem 

Pública 148 14,1% 

Privada 901 85,9% 

Total 1049 100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

Quanto à escolaridade dos filhos mais velhos dos entrevistados devido à diversidade de 

idades temos a seguinte distribuição: 39,6% dos filhos dos entrevistados possuem 

primeiro grau incompleto (ensino fundamental), 14,3% possuem superior incompleto, 

12,6% nunca tinham ido à escola, 11,7% possuem superior completo, 7,9% possuem 

segundo grau incompleto (ensino médio), 5% possuem segundo grau completo, 4,5% 

possuem pós-graduação e 4,2% possuem primeiro grau completo (ensino fundamental). 

Conforme a tabela 21 abaixo: 

Tabela 21 – Escolaridade do filho mais velho do entrevistado 

Escolaridade do filho do 

entrevistado 

Frequência Porcentagem 

Nunca tinha ido à escola 146 12,6% 

Primeiro grau incompleto (até 7ª 

série) 

459 39,6% 

Primeiro grau completo (completou 

a 8ª serie) 

49 4,2% 

Segundo grau incompleto (até o 2º 

ano) 

92 7,9% 

Segundo grau completo (completou 

o 3º ano) 

58 5,0% 

Superior incompleto (não formou na 

faculdade) 

166 14,3% 

Superior completo (obteve diploma 

de conclusão de curso) 

136 11,7% 

Pós-graduação 52 4,5% 

Total 1158 100,0% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

                                                 
47

 Os casos de respondentes que teriam 5, 6, 7 e 15 filhos foram desconsiderados. 
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Consideramos que seria relevante investigar mais detidamente o grupo de filhos dos 

egressos com idade entre 18 e 25 anos, pois representa a faixa etária em que estes já 

estariam com idade de entrada na educação superior, assim como também de conclusão 

desta etapa.  

 

Desse modo, podemos observar, dentre o grupo de filhos com este perfil, conforme a 

tabela 22, que a grande maioria desses jovens, 47,6% já estão cursando o ensino 

superior. Além disso, 27,3% já concluíram o ensino superior e 10,8% possuem pós-

graduação.   

 

Tabela 202 – Escolaridade dos filhos dos entrevistados com idade entre 18 e 25 anos 

Escolaridade dos filhos com 

idade entre 18 e 25 anos 

Frequência Porcentagem 

Primeiro grau incompleto (até 

7ª série) 

1 0,3% 

Primeiro grau completo 

(completou a 8ª serie) 

1 0,3% 

Segundo grau incompleto (até 

o 2º ano) 

7 2,2% 

Segundo grau completo 

(completou o 3º ano) 

36 11,4% 

Superior incompleto (não 

formou na faculdade) 

150 47,6% 

Superior completo (obteve 

diploma de conclusão de 

curso) 

86 27,3% 

Pós-graduação 
34 10,8% 

Total 
315 100% 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

 

Embora não se trate de dados inferenciais, além de não estarmos controlando por um 

grupo de pais que não possuem educação superior, observamos uma grande incidência 

de filhos de pais com educação superior, que frequentaram ou frequentam faculdades ( 

ou universidades), além de continuarem investindo em seus estudos através de cursos de 

pós-graduação.  
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Em relação ao tipo de escola em que estudam, observamos que a grande maioria desses 

filhos com idade entre 18 e 25 anos estudaram em escolas privadas, independentemente 

do nível de escolaridade alcançado. 

 

Tabela 213 – Tipo de escola e Escolaridade dos filhos dos entrevistados com idade entre 18 e 25 anos 

Nível de escolaridade  Tipo de escola* Total 

Pública  Privada  

Primeiro grau completo 

(completou a 8ª serie) 

0 1 (100%) 1(100%) 

Segundo grau incompleto (até 

o 2º ano) 

2 (28,6%) 5 (71,4%) 7(100%) 

Segundo grau completo 

(completou o 3º ano) 

13 (36,1%) 23 (63,9%) 36 (100%) 

Superior incompleto (não 

formou na faculdade) 

17 (11,3%) 133 (88,7%) 150 (100%) 

Superior completo (obteve 

diploma de conclusão de 

curso) 

13 (15,5%) 71 (84,5%) 84 (100%) 

Pós-graduação 
6 (18,2%) 27 (81,8%) 33 (100%) 

Teste estatístico Qui-quadrado=14,09; P=0,01  

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Cabe destacar que os filhos dos entrevistados embora tenham pais que estudaram na 

UFMG, uma universidade pública, em sua maioria estudam em faculdades privadas, 

88,7% e 84,5%. Além disso, mesmo aqueles que fizeram alguma pós-graduação, 81,8% 

também o fizeram em instituições privadas. 

 

Em seguida, consideramos investigar as correlações possíveis entre cada uma das 

variáveis independentes e a variável dependente (tipo de escola que os filhos estudam) 

referente ao modelo 3, que faz parte das análises que serão investigadas na hipótese 3, 

conforme já detalhado na metodologia do trabalho.  

 

Do ponto de vista do tipo de escola que os filhos dos entrevistados estudam (pública ou 

privada), realizamos algumas distribuições de proporções e médias, a partir das 

variáveis independentes que serão analisadas nas análises inferenciais referentes ao 

modelo 3.  
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Tabela 24 - Medidas das distribuições das proporções e médias das variáveis independentes que serão 

utilizadas nos modelos 3 e 4 

 

Variável 

 

Descrição 

 

Tipo de escola dos filhos Teste Estatístico 

Pública Privada  

Raça 0=Não-Branco 

 

1=Branco 

59 (21,6%) 

 

87 (11,4%) 

214 (78,4%) 

 

677 (88,6%) 

Qui-

quadrado=17,38** 

P≤0,001 

Tipo de escola que 

o entrevistado 

estudou antes da 

sua entrada na 

universidade 

 

0=Pública 

 

1=Privada 

 

 

 

78 (20,5%) 

 

50 (9,5%) 

 

302 (79,5%) 

 

479 (90,5%) 

 

Qui-

quadrado=22,42** 

P≤0,001 

Média do 

Prestígio 

ocupacional do 

egresso e desvio 

padrão 

 58,66 (9,94) 62,31 (10,59) T=267,93* 

P≤0,001 

 

Média da Renda 

familiar e desvio 

padrão 

 6386,64 (9105,64) 8571,36 

(6542,94) 

T=79,88* 

P≤0,001 

 

Média do Número 

de filhos 

 2,16 (0,95) 1,94 (0,78) T=79,88* 

P≤0,001 

 

*Resultado do teste T de significância e P valor. 

**Resultado do Teste de Qui-quadrado e P valor 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Analisando as variáveis independentes em relação ao tipo de escola em que os 

filhos dos entrevistados estudam: 

 

De acordo com a tabela acima, foi possível observar em relação às variáveis de origem, 

que, independentemente da raça, se o entrevistado estudou ou não em escola pública, 

seus filhos estudam ou estudaram, na maioria, em escolas particulares. 

 

78,4% dos não-brancos têm filhos que estudam ou estudaram em escola privada. 

79,5% dos pais que estudaram em escola privada, têm filhos que estudam em escolas 

privadas. 

 

A média do prestígio ocupacional dos pais que tem filhos que estudam em escolas 

públicas é de 59, enquanto que a média do prestígio ocupacional dos pais que têm filhos 

que estudam em escolas privadas é de 62. Com teste estatístico significante para a 

diferença entre as médias observadas.  
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A média da renda familiar das famílias com filhos que estudam em escolas públicas é de 

R$6.386,64 reais, enquanto que a média salarial das famílias com filhos que estudam 

em escolas privadas é de R$8571,36 reais. O teste T comprova a diferença entre as 

médias com P ≤0,001. 

 

A média do número de filhos para aqueles que têm filhos em escolas públicas é de 2,16. 

Já os pais que têm filhos em escolas privadas, têm em média, 1,94 filhos. 

 

Contudo, mediante as possíveis interações entre as variáveis independentes, sobretudo, 

considerando as variáveis de controle, idade do filho mais velho e número de filhos, 

será fundamental realizarmos as análises de regressão multivariada, onde as variáveis 

elencadas para os modelos serão capazes de estabelecer os controles necessários para 

que possamos realizar análises mais robustas.  

 

A partir das análises inferenciais iremos pesquisar a capacidade explicativa de cada uma 

das variáveis independentes conforme detalhado nos modelos 1, 2 e 3  que investigam a 

respeito das hipóteses 1, 2 e 3 já detalhadas anteriormente. 

 

6-Análise inferencial a partir dos modelos de regressão 

 

Para início do desenvolvimento dos testes das primeiras hipóteses apresentadas (1 e 2) 

iremos considerar os modelos elaborados conforme detalhado na metodologia para a 

realização das regressões multivariadas que têm como objetivo investigar a capacidade 

explicativa de cada uma das variáveis independentes em relação à: 1- Renda; e 2- Ao 

prestígio ocupacional alcançados pelos egressos.  

 

Para além da renda, conforme já mencionado, consideramos relevante investigar a 

respeito do prestígio ocupacional alcançado pelos egressos após a conclusão do ensino 

superior. Consideramos que estudar as estratificações sociais a partir do prestígio 

ocupacional chama atenção para a centralidade que o trabalho ocupa na existência 

humana nas sociedades industrializadas, hierarquizando socialmente os indivíduos. Nas 

sociedades industrializadas é a partir dos papéis ocupacionais que os indivíduos ocupam 

que estes são ou não capazes de construir sua renda e riqueza, sendo desse modo, 
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dispostos em posições de maior ou menor destaque, prestígio social. (TREIMAN, 

1977).   

 

Para além da diferença conceitual, observamos uma diferença empírica entre as 

variáveis dependentes: renda e prestígio ocupacional. A despeito de termos observado 

uma correlação positiva, entre as variáveis dependentes renda e ocupação, pois elas 

crescem juntas, elas são diferentes e não possuem correlação igual a 1
48

 (situação em 

que qualquer aumento em uma das duas geraria o mesmo aumento na outra). Desse 

modo, elas serão investigadas separadamente a partir dos modelos 1 e 2, que foram 

elaborados para as hipóteses 1 e 2. 

 

1-Segue abaixo a tabela 25 com o modelo 1 para verificação das hipóteses 1 e 2 

Tabela 225- Regressão linear referente ao modelo 1 para teste das hipóteses 1 e 2 em relação à renda 

Variáveis independents do modelo Coeficientes 

não-

standardizados 

ou estimados- 

B 

Erro padrão P valor 

Constante 7,757             0,084 0,000 

Escolaridade da mãe 0,021 0,012 0,079 

Prestígio ocupacional do pai 0,003 0,001 0,093 

Tipo de Escola que o entrevistado 

estudou 

0,083 0,018 0,049 

Sexo 0,372 0,042 0,000 

Raça (dummy) 0,105 0,046 0,024 

Realizou especialização (pós-

graduação lato sensu)? 

0,225 0,040 0,000 

Realizou mestrado (pós-graduação 

stricto sensu)? 

0,382 0,055 0,000 

Realizou doutorado? 0,062 0,085 0,461 

Coorte de conclusão do curso  -0,156 0,018 0,000 

Variável dependente: Logarítimo neporiano da renda individual mensal49   

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

                                                 
48

 Há uma correlação positiva entre as variáveis renda e prestígio ocupacional (medida pela escala de 

prestígio), com coeficiente de correlação R= 0,072 e  teste de significância P = 0,002.  

 

49
 Os coeficientes não estandardizados do Modelo de Regressão Logística quando a variável dependente é 

o logaritmo neperiano da renda (também chamada de Equação Minceriana) devem ser interpretado como 

um incremento percentual e deve ser calculado a partir da fórmula = [Exp(b) -1] X100. 
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A partir do modelo de regressão anterior, observamos que as variáveis de origem 

escolaridade da mãe e prestígio ocupacional do pai não são significativas para predizer 

o alcance da renda do filho (entrevistado) se mantidas constantes as demais variáveis.  

 

Entretanto, o modelo mostrou que as variáveis, tipo de escola que o filho estudou antes 

de entrar na universidade, sexo e raça ainda consistem em variáveis importantes na 

explicação do alcance da renda. Em ambos os casos os valores encontrados para p são 

inferiores ou iguais a 0,05, sendo portanto, significativos na sua capacidade preditiva da 

renda nesse modelo. 

 

Ter estudado em escola privada, o que significa sair da categoria 0 para a categoria 1, 

aumenta em 8,32% a renda do entrevistados, considerando-se as demais variáveis 

constantes.  

 

Ser homem, o que significa sair de 0 para 1 (variável categórica binária) aumenta em 

44,77% a renda do entrevistado, mantendo-se as demais variáveis constantes.  

 

Em relação à raça, ser branco, significa ter uma renda superior em 11,63% em relação 

aos não brancos, mantendo-se as demais variáveis constantes. 

 

No que diz respeito às características adquiridas após a conclusão da graduação, ter feito 

especialização e mestrado, são variáveis importantes para predizer a renda dos 

entrevistados. Aqueles que realizaram especialização lato sensu possuem uma renda 

25,86% maior que aqueles que não fizeram. Dentre os que fizeram mestrado, houve um 

aumento na renda de 46,23% em relação àqueles que não fizeram se mantidas as demais 

variáveis constantes. Ter feito doutorado não foi significante para predizer a renda dos 

entrevistados, em relação ao modelo exposto.  

 

Contudo, a despeito da confirmação da desigualdade racial e de gênero observadas, 

pode-se dizer que a origem socioeconômica foi pouco significativa para explicar o 

alcance da renda dos entrevistados, pois apenas o tipo de escola que o entrevistado 

estudou (pública ou privada) apresentou-se como um preditor estatístico da renda no 

modelo, com coeficiente standartizado, inferior aos coeficientes das variáveis sexo, raça 
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e também dos atributos de capital humano (especialização e mestrado). Observou-se, 

contudo, que a continuidade dos estudos consiste em fator muito importante para 

explicação dos salários dos entrevistados. 

 

 

2-Segue abaixo a tabela com o modelo 2 para verificação das hipóteses 1 e 2  

Tabela 236 - Regressão linear referente ao modelo 2 para teste das hipóteses 1 e 2  

Variáveis independents do modelo Coeficientes 

não-

standardizados 

ou estimados – 

B 

Erro padrão P valor 

Constante 57,628 1,228 0,000 

Escolaridade da mãe 0,150 0,167 0,369 

Prestígio ocupacional do pai 0,033 0,021 0,120 

Tipo de Escola que o entrevistado 

estudou 

0,547 0,598 0,361 

Sexo -1,510 0,584 0,010 

Raça (dummy) 0,473 0,671 0,481 

Realizou especialização 

(pós-graduação lato sensu)? 

1,875 0,560 0,001 

Realizou mestrado (pós-graduação 

stricto sensu)? 

7,332 0,779 0,000 

Realizou doutorado? 6,416 1,198 0,000 

Coorte de conclusão do curso  -0,478 0,266 0,073 

Variável dependente: Prestígio ocupacional do entrevistado 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

Analisando a respeito do prestígio ocupacional alcançado pelos entrevistados, 

observamos que assim como no modelo anterior, as variáveis de origem educação da 

mãe, prestígio ocupacional do pai e além destas, o tipo de escola que o entrevistado 

estudou antes de entrar na universidade, não são significativas para predizer o prestígio 

ocupacional dos entrevistados. 

 

Assim como no teste anterior, o sexo também consiste em variável preditiva do 

prestígio ocupacional, mas possui um efeito inverso em relação à renda. Ser homem 

significa um alcance inferior em 1,51 pontos na escala de prestígio, se mantidas 

constantes as demais variáveis do modelo.  
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Em relação à raça, esta deixou de ser significativa na capacidade preditiva do prestígio 

ocupacional, com p valor igual 0,48, ou seja, maior que 0,05 (valor limite que define a 

associação entre a variável independente em relação à dependente). 

 

Quanto às características adquiridas a partir da continuidade dos estudos, todos os níveis 

de pós-graduação são significativos para predizer o prestígio ocupacional dos 

entrevistados. Mantendo-se as demais variáveis constantes, aqueles que fizeram 

especialização lato sensu possuem 1,88 pontos a mais na escala de prestígio que aqueles 

que não fizeram; aqueles que fizeram mestrado possuem 7,33 pontos a mais na escala 

de prestígio e aqueles que fizeram doutorado possuem 6,42 pontos a mais na escala de 

prestígio em relação àqueles que não fizeram. 

 

Em relação ao prestígio ocupacional, observamos que as variáveis de origem 

socioeconômica, e raça não se configuraram como variáveis com capacidade preditiva 

no modelo que elaboramos. A variável sexo se mostrou positiva em relação às 

mulheres, diferentemente do resultado observado em relação à renda. E as 

características adquiridas com mais anos de estudo foram todas elas significativas. 

 

Analisando os resultados para as hipóteses 1 e 2 

 

No que diz respeito à hipótese 1: 

 

“A conclusão do ensino superior faz grande diferença na transição intergeracional dos 

egressos (entrevistados). Desse modo, partindo da conclusão do ensino superior, pode-

se dizer que as variáveis de origem social são neutralizadas pelas variáveis de capital 

humano, aqui representadas pelas variáveis de especialização,
50

 que passam a predizer o 

alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional, neutralizando, desse modo, a 

transmissão intergeracional da desigualdade”. 

 

Encontramos os seguintes resultados a partir do modelo 1 em relação à renda e ao 

prestígio ocupacional: 

                                                 
50

 Tratam-se das variáveis que representam cursos de especialização lato sensu e stricto sensu, que os 

entrevistados realizaram.   



176 

 

A ocupação do pai e  a escolaridade da mãe não se apresentaram como variáveis 

capazes de explicar a renda, nem o prestígio ocupacional dos ex-alunos, tendo em vista 

os valores de P encontrados terem sido superiores a 0,05 nos dois modelos de regressão 

conforme as tabelas apresentadas anteriormente. 

 

Entretanto, no que diz respeito à diminuição do efeito das variáveis de origem, esta se 

confirma para todas as variáveis desta dimensão, com exceção do tipo de escola em que 

o entrevistado estudou em relação à renda, do sexo em relação à renda e ao prestígio 

ocupacional, e à variável raça em relação à renda (que será melhor abordada na análise a 

respeito da hipótese 2).  

 

No que diz respeito às variáveis de especialização – pós-graduação latu senso; mestrado 

e doutorado, com exceção do doutorado, que apresentou um P igual a 0,46, as demais 

foram significativas, para predizer a renda dos ex-alunos no modelo apresentado, 

neutralizando o efeito das variáveis de origem, de caráter socioeconômico, confirmando 

em grande medida a referida hipótese. 

 

Desse modo, observamos que, ter concluído pós-graduação lato sensu, mantendo todas 

as demais variáveis constantes, significa em um aumento de 25,86% na renda e 1,88 

pontos no prestígio ocupacional. Ter concluído o mestrado, mantendo todas as demais 

variáveis constantes, significa um aumento de 46,23% na renda e de 7,33 pontos no 

prestígio ocupacional dos ex-alunos. E a conclusão do doutorado, embora não tenha 

sido significativa para predizer a renda, representa um aumento de 6,41 pontos no 

prestígio ocupacional dos ex-alunos, mantendo todas as demais variáveis constantes. 

 

Mediante a capacidade explicativa das variáveis de pós-graduação na explicação da 

renda e do prestígio ocupacional consideramos relevante retomar os dados já 

apresentados nas análises descritivas para investigar o perfil daqueles que fizeram pós-

graduação. 
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Em relação à especialização latu senso, observamos que 696 (65,8%) são mulheres e 

361 (34,2%) são homens. 758 (72,8%) são brancos e 283 (27,2%) não são brancos
51

. 

 

Em relação ao mestrado, 265 (49,9%) são mulheres, 266 (50,1%) são homens. A grande 

maioria é de brancos 404 (77,4%), enquanto apenas 118 (22,6%) não são brancos
52

.   

 

Sobre o doutorado, observamos que 91 (56,5%) são homens enquanto 70 (43,5%) são 

mulheres. 128 (79,5%) são brancos e apenas 33 (20,5%) não são brancos
53

.  

 

Desse modo, observamos que em relação ao sexo, não há grande diferença entre a 

proporção de mulheres e homens que fizeram especializações. Entretanto, percebemos 

que o sexo interfere no alcance da renda dos entrevistados a despeito do nível de 

escolaridade alcançado pelas mulheres.  

 

As mulheres ainda recebem rendas inferiores em relação aos homens. Tanto nos dados 

descritivos que demonstram uma média de renda individual mensal para as mulheres 

inferior à dos homens em R$1603,99 (Um mil seiscentos e três reais e noventa e nove 

centavos), quanto nas análises inferenciais, onde o modelo de regressão linear 

multivariada demonstrou que ser homem, aumenta em 44,77% a renda do entrevistado, 

mantendo-se as demais variáveis constantes, conforme os coeficientes dispostos na 

tabela 25.  

 

Embora as mulheres tenham alcançado posições de maior prestígio ocupacional, o que 

se confirma nos dados descritivos: o prestígio ocupacional um pouco superior ao dos 

homens, com 62 para as mulheres e 61,5 para os homens. Também no que diz respeito 

às análises inferenciais, que mostrou que ser mulher significa um alcance superior em 

                                                 
51

 O teste de diferença entre as proporções foi significativo para a proporção entre homens e mulheres 

com p menor que 0,001. O teste de diferença entre as proporções para raça não foi significativo com p 

igual a 0,74, maior que o valor limite de 0,05.  

 

52
 O teste de diferença entre as proporções foi significativo com valores de p para proporção entre homens 

e mulheres menor que 0,001 e para a proporção entre brancos e não brancos igual a 0,006.  

 

 
53

 O teste de diferença entre as proporções foi significativo com valores de p para proporção entre homens 

e mulheres menor que 0,001 e para a proporção entre brancos e não brancos igual a 0,03.  
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1,53 pontos na escala de prestígio, se mantidas constantes as demais variáveis do 

modelo, conforme a tabela 26.  

 

Já no que diz respeito à raça, embora o teste de proporções não tenha sido significativo 

para a diferença de proporções entre brancos e não brancos que fizeram especialização 

lato sensu, com P=0,74, em relação ao mestrado e ao doutorado os não brancos 

consistem na grande minoria que realizou estes níveis de estudo. Fato que talvez 

explique as diferenças de renda observadas entre brancos e não brancos, assim como as 

diferenças nas médias das ocupações de prestígio.  

 

Em relação à hipótese 2: 

 

“Mesmo tendo concluído o ensino superior, a raça ainda consiste em um fator que faz 

grande diferença na explicação do alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional. 

Assim, o maior investimento em educação não elimina o efeito da raça sobre o alcance 

da renda e do prestígio ocupacional”. 

 

Encontramos os seguintes resultados a partir do modelo 1 em relação à renda e ao 

prestígio ocupacional: 

 

Observamos, a partir das regressões que foram realizadas, que a hipótese 2 se confirma 

no que diz respeito ao alcance da renda. A raça ainda permanece como um preditor da 

renda após a conclusão do ensino superior. Ser branco significa em um aumento de 

11,63% na renda.  

 

Entretanto, assim como no caso do sexo, a raça não consiste em um preditor do 

prestígio ocupacional. Para o conjunto de ex-alunos analisados, a raça não interfere no 

prestígio ocupacional alcançado. O p valor encontrado foi maior que 0,05, igual a 0,48, 

conforme dados da tabela de número 26.   

 

Conforme mencionamos anteriormente, investigando o perfil dos alunos que realizaram 

pós-graduação, observamos que a grande maioria dos ex-alunos que fizeram mestrado e 

doutorado eram brancos, o que nos leva a refletir sobre a relevância de uma 
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investigação futura a respeito das possíveis limitações para ex-universitários não 

brancos continuarem a investir em suas formações após a conclusão do ensino superior. 

 

Teste da hipótese 3 

 

Para testar a referida hipótese será realizado um terceiro modelo a partir de uma 

regressão logística conforme já abordado na metodologia: 

 

Variável dependente 1: tipo de escola que o filho do entrevistado frequenta 

1-Segue abaixo a tabela com o modelo 3 para verificação da hipótese 3  

 

Tabela 247 - Regressão logística referente ao modelo 3 para teste da hipótese 3 

Variáveis independentes do 

modelo 

B Erro 

padrão 

Wald Exp(B) P valor 

Tipo de Escola que o pai 

(entrevistado) estudou 
1,043 0,257 16,492 2,837 0,000 

Raça dummy 
0,358 0,257 1,939 1,431 0,164 

Prestígio ocupacional do 

pai (entrevistado) 
0,020 0,012 3,135 1,021 0,077 

Logarítimo 

da_Renda_Familiar 
0,750 0,186 16,280 2,117 0,000 

Número de filhos do pai 

(entrevistado) 
-0,409 0,138 8,743 0,665 0,003 

Constante 
-5,738 1,714 11,213 0,003 0,001 

Variável dependente: Tipo de escola que o filho do entrevistado frequenta 

Fonte: Base de dados da pesquisa de Egressos UFMG 

 

 

 

Dentre as variáveis que se demonstraram significativas, observamos apenas o tipo de 

escola que o pai estudou, a variável do logarítimo da renda familiar e a variável de 

controle - número de filhos do entrevistado. 
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A partir do modelo de regressão logística acima representado, tem-se que o incremento 

percentual do acréscimo de uma unidade da variável independente na resposta pode ser 

medido por meio da fórmula [Exp(b) - 1] x 100%.  

 

Sendo assim, o tipo de escola que os entrevistados estudaram consiste em uma variável 

explicativa do tipo de escola que os seus filhos estudam. Desse modo, temos que o pai 

ter frequentado escola privada antes da sua entrada na universidade, eleva em 183,7% a 

chance de o seu filho estudar em uma escola privada. 

 

A renda mensal familiar (transformada em logarítimo excluiu os valores iguais a 0) 

assim como o tipo de escola que o entrevistado estudou, se mostrou significativa, com P 

≤0,001. Assim, diante de um aumento de 100% na renda familiar, ou seja, dobrando-se 

a renda familiar, tem-se um aumento de 111,7% nas chances dos filhos estudarem em 

escolas particulares, mantendo constantes as demais variáveis.   

 

A variável utilizada para controlar o modelo, que consiste no número de filhos, também 

se mostrou significativa. Observamos que a cada filho a mais, diminui em 33,5% a 

chance dos filhos estudarem em escolas particulares.  

 

Entretanto, conforme mencionamos, ser branco ou não, não interfere no tipo de escola 

que os filhos dos entrevistados estudam. Analisando o valor de P encontrado, igual a 

0,16, observamos que raça não consiste em um preditor estatísticamente significativo 

para explicar o tipo de escola em que os filhos dos entrevistados estudam. 

 

A variável que avalia o prestígio ocupacional do entrevistado que acreditávamos ser 

capaz de predizer o tipo de escola que os filhos dos entrevistados estudam, também não 

se confirmou como um preditor significativo, pois o P valor encontrado = 0,08 superou 

o limite máximo de significância de 0,05.   
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Analisando os resultados para a hipótese 3 

 

Hipótese 3: 

“Dado que todos os pais que compõem o universo pesquisado possuem nível superior, 

espera-se uma equidade em relação ao tipo de escola em que seus filhos estudam. Pais 

que concluem o ensino superior exercem grande influência sobre o tipo de escola em 

que seus filhos vão estudar. Em outras palavras, mediante a conclusão do ensino 

superior, o prestígio ocupacional do pai tem grande influência sobre o tipo de escola em 

que os filhos dos entrevistados estudam”. 

 

Os resultados apresentados pelo modelo de regressão 3 chamam atenção para o fato de 

que não podemos confirmar a hipótese da relevância do prestígio ocupacional do pai na 

explicação do tipo de escola em que seus filhos estudam. Entretanto, a despeito da não 

confirmação da hipótese 3, consideramos relevante descobrir que a variável raça 

também não foi significativa para explicar o tipo de escola em que os filhos dos 

entrevistados estudam.  

 

Consideramos um achado interessante, que vai de encontro à vivência dos pais dos 

alunos, o fato de que ter estudado em escola particular, influencia na escolha de uma 

escola particular para os filhos, assim como ter estudado em escola pública também 

influencia na possibilidade de que esta seja uma escolha possível para esses pais, em 

relação aos seus filhos. Esta escolha parece ter uma explicação cultural e não possui 

relação com a raça, o que se torna muito importante para os nossos achados, mediante 

as desigualdades educacionais relacionadas aos negros, conforme mencionado ao longo 

do trabalho. (ANDREWS, 1992; AQUINO, 2009; FERNANDES, 2004;  

HASENBALG, VALLE SILVA, 1988; HASENBALG, VALE e SILVA, 1991; 

HASENBALG, 1995) 

 

Além do tipo de escola em que os pais estudaram, apenas a renda familiar e o número 

de filhos, conforme demonstrado pelo modelo que elaboramos para o teste da hipótese 

3, foram significativas para explicar o posicionamento dos pais em relação ao 

investimento em educação dos filhos. 
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Os coeficientes encontrados acenam com indícios de uma ruptura com a transmissão 

intergeracional da desigualdade que parece se consolidar ao longo do tempo, 

confirmando-se também em relação às gerações futuras.  

 

Após a conclusão do ensino superior, os entrevistados passariam por uma ruptura em 

relação à geração anterior, seus pais, que se perpetuaria, para as gerações futuras, ou 

seja, seus filhos, que tenderiam a contar com mais investimentos de seus pais 

(entrevistados) em sua educação, acenando positivamente para uma ruptura duradoura 

da transmissão da desigualdade, ao longo do tempo.   

 

 

7-Principais resultados  

 

Em relação à primeira hipótese, observamos que esta se confirma e que os resultados a 

partir dos modelos que foram desenvolvidos são bastante significativos para uma 

rejeição da teoria da reprodução social aqui representada por Bourdieu (1990, 1996, 

2008) e Collins (1977), sobretudo, no que diz respeito à manutenção da desigualdade a 

partir transmissão intergeracional de diversos aspectos que dificultariam rupturas em 

relação às gerações anteriores.  

 

Os resultados observados chamam atenção para efeitos positivos de ruptura das 

desigualdades intergeracionais. Desse modo, partindo da conclusão do ensino superior, 

pode-se dizer que as variáveis de origem social são neutralizadas pelas variáveis de 

capital humano, aqui representadas pelas variáveis de especialização,
54

 que passam a 

predizer o alcance (1) da renda e (2) do prestígio ocupacional, neutralizando, desse 

modo, a transmissão intergeracional da desigualdade. 

 

Em relação à segunda hipótese, realmente comprovamos que a raça consiste em uma 

variável significativa para explicar o alcance da renda, mas não foi relevante para 

explicar o alcance do prestígio ocupacional. 

 

                                                 
54

 Tratam-se das variáveis que representam cursos de especialização lato sensu e stricto sensu, que os 

entrevistados realizaram.   
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Desse modo, os resultados apresentados, aparentemente, levam a crer, com relação ao 

prestígio ocupacional, que a raça tenha perdido sua capacidade explicativa, quando 

considerada em relação aos atributos adquiridos pelos ex-alunos após a conclusão do 

ensino superior, como as especializações aqui analisadas.  

 

Para entendermos melhor a respeito do perfil dos alunos que fizeram pós-graduação, em 

relação à raça, observamos, com exceção das especializações lato sensu, que a 

proporção de brancos que fizeram mestrado e doutorado é muito superior à de não 

brancos
55

 (pretos e pardos). 

 

Esta descoberta talvez explique as diferenças de renda observadas entre brancos e não 

brancos, embora não explique as diferenças entre o prestígio ocupacional.  

 

Observando as distribuições de médias de renda para os não-brancos e brancos, 

conforme a tabela 18, encontramos resultados desiguais entre estes. Os brancos 

possuem em média, uma diferença superior de R$ 846,30 (oitocentos e quarenta e seis 

reais e trinta centavos) em relação aos não-brancos. 

 

Conforme as distribuições de médias para todas as categorias raciais do IBGE, 

observamos que os brancos possuem em média, diferenças de renda superiores em 

relação aos pretos e também em relação aos pardos. Sendo de R$ 1333,33 (um mil, 

trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em relação aos pretos e superior  

aos pardos, esta diferença cai para uma média de R$757,81 (setecentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e um centavos) positivos para os brancos. Também comparando os 

pardos em relação aos pretos, identificamos médias de renda superiores para os pardos 

em relação aos pretos em média, de R$575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta 

centavos).  

 

Embora a raça tenha perdido o efeito sobre o alcance do prestígio ocupacional quando 

analisada no modelo que foi apresentado, verificando a respeito da média do prestígio 

ocupacional dos entrevistados, medida pela escala de prestígio e pela raça dos 

                                                 
55

 Com teste de significância através do teste de diferença entre as proporções menor que 0,05. 
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entrevistados, observamos que os brancos possuem uma posição média na escala de 

prestígio de 62,30; enquanto os não brancos possuem uma média de 60,44. 

 

Desse modo, os resultados apresentados chamam atenção para o fato de que não 

podemos desconsiderar completamente o efeito da raça na transição intrageracional dos 

entrevistados. Além disso, embora a variável raça não seja capaz de explicar o alcance 

ocupacional, ela foi importante para predizer a renda.  

 

Assim, o maior investimento em educação não elimina o efeito da raça sobre o alcance 

da renda, mas eliminou seu efeito sobre o alcance do prestígio ocupacional. Fator que 

pode significar mudanças positivas ao longo do tempo. A partir da conquista de 

ocupações de maior prestígio, mediante a conclusão do ensino superior, este pode 

significar um passo significativo para a conquista de salários mais equitativos em 

relação aos brancos. 

 

Em geral, podemos afirmar, a partir dos modelos que foram testados, que ter feito 

especialização (pos-graduação lato sensu) e mestrado, são fatores relevantes para  

explicar o alcance de rendas mais altas. Além destas, também o doutorado, significam 

variáveis importantes para explicar o alcance de ocupações de maior prestígio para os 

ex-alunos. Os resultados das regressões confirmam as distribuições de médias que 

mostraram rendas superiores para aqueles que concluíram maiores níveis de pós-

graduação, conforme os dados do Quadro 1. 

 

Desse modo, contrariando os achados da teoria da reprodução social, as variáveis 

relacionadas aos atributos adquiridos pelos ex-alunos, após a conclusão do ensino 

superior, se mostraram bastante capazes de predizer o alcance da renda e do prestígio 

ocupacional dos ex-alunos da UFMG. 

 

No que diz respeito à diminuição do efeito das variáveis de origem na predição da renda 

e do prestígio ocupacional, a primeira hipótese se confirma. Tanto o nível de 

escolaridade da mãe, quanto o prestígio ocupacional do pai, foram variáveis que 

deixaram de ser explicativas do alcance da renda e do prestígio ocupacional dos 

entrevistados conforme os resultados obtidos a partir dos modelos que foram analisados.  
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No que diz respeito à ocupação do pai, esta não se mostrou estatisticamente significativa 

em nenhum dos modelos testados. Com valores observados para P maiores que 0,05 em 

todas as tentativas. O mesmo ocorreu para a variável que mede o nível de educação da 

mãe e o tipo de escola que o entrevistado estudou antes de entrar na universidade e o 

tipo de escola que o entrevistado estudou antes de entrar na universidade, (em relação a 

esta variável, no que se refere ao prestígio ocupacional alcançado).  

 

Entretanto, para não dizer que a origem foi completamente desconsiderada, faz-se 

importante destacar que as médias de rendas mais altas foram encontradas para os filhos 

de mães com mais anos de estudo, conforme mostrou a tabela 18. Acredita-se que a 

capacidade explicativa da variável individualmente se tornaria menos relevante, quando 

inserida no modelo. Pois em todos os modelos que foram investigados esta variável não 

se mostrou estatisticamente significativa para predizer renda ou até mesmo a ocupação. 

 

Apenas a variável sexo, dentre as variáveis de origem avaliadas, se mostrou relevante 

nos modelos que tomaram como variável dependente a renda. As mulheres que 

compõem a amostra têm probabilidade de receber rendas inferiores aos homens, 

mantidas as demais variáveis constantes. Entretanto, de acordo com o prestígio 

ocupacional, o último modelo avaliado mostrou que elas têm maiores chances de 

alcançar ocupações de maior prestígio em relação aos homens, se mantidas as demais 

variáveis constantes.  

 

Os resultados foram semelhantes aos encontrados nas estatísticas descritivas das 

médias, onde observamos que as mulheres possuem, em média, uma renda inferior à 

dos homens de R$1603,99 (Um mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos). 

 

A respeito das médias das ocupações dos entrevistados em relação ao sexo, as mulheres 

possuem em média, ocupações de prestígio superiores às dos homens em 0,5 pontos.  

 

Contudo, os resultados observados mostraram que as mulheres possuem rendas 

inferiores às dos homens, embora ocupem em média, cargos de maior prestígio, e 

tenham nível de escolaridade bastante semelhante ao dos homens. 
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Em relação à hipótese 3, pode-se dizer que esta foi completamente rejeitada, pois a 

variável prestígio ocupacional (dos egressos) não possui nenhuma associação com o 

tipo de escola dos filhos dos entrevistados.  

 

Do ponto de vista das gerações futuras, a investigação a respeito da hipótese 3  mostrou 

que as variáveis de origem raça e tipo de escola em que os ex-alunos (entrevistados) 

estudaram não foram explicativas do alcance educacional dos seus filhos mais velhos.  

 

Analisando a respeito do tipo de escola que os filhos dos entrevistados estudam, 

estávamos interessados em verificar se os ex-alunos tinham uma percepção a respeito do 

investimento na educação dos filhos de forma semelhante, independentemente da sua 

origem. Entretanto, observamos que aqueles que estudaram em escolas públicas tiveram 

uma tendência maior de colocar seus filhos em escolas públicas.   

 

Contudo, conforme observamos nas análises descritivas, a grande maioria dos filhos dos 

entrevistados, independentemente do tipo de escola em que os entrevistados estudaram,  

declarou que seus filhos estudavam em escolas particulares. 83,1% dos filhos de pais 

que estudaram em escolas públicas municipais, 77,9% dos filhos de pais que estudaram 

em escolas estaduais e 90,5% dos filhos de pais que estudaram em escolas particulares, 

declararam que seus filhos estudam em escolas particulares. 

 

Desse modo, em relação às gerações futuras, observamos que o tipo de educação que os 

filhos dos entrevistados dispõem é bastante semelhante. Também no que diz respeito 

aos filhos dos egressos com idade entre 18 e 25 anos, faixa etária em que estes já 

estariam com idade de entrada na educação superior, assim como também de conclusão 

desta etapa, podemos observar, dentre o grupo de filhos com este perfil, conforme os 

dados descritivos, que a grande maioria desses jovens, 47,6% já estão cursando o ensino 

superior, 27,3% já concluíram o ensino superior e 10,8% possuem pós-graduação. 

 

Contudo, observamos que os filhos de pais que concluíram o ensino superior, 

encontraram oportunidades bastante semelhantes do ponto de vista do tipo de escola em 

que estudam, indicando possivelmente uma ruptura com a transmissão intergeracional 

da desigualdade para as gerações futuras.  
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Os resultados do presente estudo chamam atenção para algumas descobertas 

importantes considerando as descobertas relacionadas ao alcance da renda e do prestígio 

ocupacional após a conclusão do ensino superior. A partir dos principais achados do 

presente estudo, encontramos que o acesso à educação superior aparentemente teria 

influenciado positivamente para que o alcance ocupacional e renda dos entrevistados 

não apresentasse associação com variáveis de origem, que tradicionalmente, conforme 

diversos estudos apresentaram, ainda seriam explicativos das trajetórias profissionais 

dos indivíduos. (PASTORE, SILVA, 2000; SCALON, 1999; SANTOS, 2002; COSTA 

RIBEIRO, 2007) 

 

A despeito da variável sexo, que demonstrou que as mulheres ainda apresentam rendas 

inferiores, mesmo ocupando em média, posições de maior prestígio e tenham níveis de 

escolaridade semelhantes aos dos homens, e da variável raça, que embora não tenha 

apresentado associações significativas no modelo de avaliação do prestígio ocupacional, 

apresentou informações relevantes sobre a persistência da desigualdade de renda para 

negros, mesmo controlando pela aquisição de mais anos de estudo. Os achados a 

respeito da raça acenam para a existência de possíveis barreiras para os não brancos 

realizarem cursos de mestrado e doutorado.  

 

Além disso, foi possível identificar que a origem socioeconômica não foi capaz de 

predizer o alcance profissional e renda dos entrevistados, contrariando a teoria da 

reprodução social, conforme apresentamos nas reflexões teóricas do presente estudo.  

 

Seja do ponto de vista do prestígio ocupacional alcançado pelo indivíduo, seja da sua 

renda obtida a partir do seu trabalho, os resultados do presente estudo, para os ex-alunos 

da UFMG, chamam atenção para a capacidade explicativa das características adquiridas 

por eles após a conclusão da graduação, como especialização lato sensu, mestrado e 

doutorado. Mais anos de estudo corresponderam a maior renda e ocupações de maior 

prestígio. 

 

Os achados contrariam em alguma medida a teoria da reprodução social e apontam para 

uma possível ruptura da transmissão intergeracional da desigualdade para aqueles que 

fizeram ensino superior, assim como para as gerações futuras no que diz respeito ao tipo 

de escola em que seus filhos estudam. 
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Os resultados, a despeito das limitações da presente amostra, acenam positivamente 

para os investimentos atuais do governo federal na ampliação do acesso à educação 

superior para jovens de origem pobre e entre estes, negros, para sua inserção social e 

também para o futuro dos seus filhos. 

 

Considerações Finais 

 

O processo de expansão do acesso à educação superior que se colocou em curso no país 

a partir dos anos 2000 pelas ações realizadas pelo governo federal em parceria com 

algumas universidades federais que iniciaram políticas de cotas de formas diferenciadas,  

com o objetivo de inserir jovens pobres e negros nas universidades, vai de encontro à 

proposta de construção de um Estado de Bem-Estar Social que possa se consolidar 

como sendo de fato, universalista.  

 

Para a construção de um Estado de Bem-Estar Social igualitário, para a promoção de 

oportunidades semelhantes aos cidadãos brasileiros, faz-se preciso reconhecer as 

desigualdades existentes e criar mecanismos, ações ou políticas focalizadas para 

minimizar processos de transmissão intergeracional das desigualdades existentes.  

 

De acordo com diversos trabalhos já realizados sobre a desigualdade social no país, 

observa-se a prevalência de pouca mobilidade ascendente de longa distância entre as 

classes, chamando atenção para uma forte tendência de prevalência da transmissão 

intergeracional das desigualdades. (PASTORE, SILVA, 2000; SCALON, 1999; 

SANTOS, 2002; FERNANDES, 2005; COSTA RIBEIRO, 2007). 

 

Desse modo, a construção de um Estado de Bem-Estar Social universalista que se 

colocou em curso no país a partir da Constituição de 1988, vai de encontro ao 

reconhecimento da necessidade de uma sociedade menos desigual. A despeito do que 

propunha a Teoria da Modernização, Treiman (1970), sobretudo, a partir da Hipótese 

Meritocrática, o desenvolvimento econômico e industrial que se observou na sociedade 

brasileira, principalmente durante o período da ditadura militar, não foi, por si só, capaz 
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de promover condições igualitárias para os brasileiros, sobretudo, no que diz respeito ao 

acesso à educação. Mais do que isto, foi propulsor das desigualdades já existentes.   

 

Observando os diferentes períodos históricos e políticos vivenciados no país, no que diz 

respeito à educação pública, é possível dizer que a expansão da educação básica e média 

não foi capaz de promover maior igualdade social, efeito semelhante ao encontrado em 

diversos estudos comparativos entre diferentes países, realizados por Blossfeld e Shavit 

(1993), Coleman (2008), Mosteller e Moyniham (2008), Jencks (2008), Bowles e Gintis 

(2008). 

Nem mesmo considerando as mudanças políticas de promoção do acesso à educação 

básica e média, após as transformações na legislação educacional, no que diz respeito à  

educação primária, ensino fundamental, ter se tornado obrigatória em 1985, reforçando 

os estudos internacionais de Blossfeld e Shavit (1993), que chamam atenção para a 

persistência das desigualdades em sociedades onde ocorreu a universalização do acesso 

à educação básica e também de nível médio.  

Desse modo, a partir do processo de expansão do acesso à educação superior que vem 

sendo promovido, inicialmente, através de políticas de cotas adotadas por algumas 

universidades, no início dos anos 2000, que se tornaram referência para a mais recente 

política de cotas para negros e minorias indígenas nas universidades federais, aprovada 

em 2012, como também pelos programas federais, ProUni, FIES e REUNI, faz-se 

importante refletir sobre a real capacidade dessas ações, programas e políticas, de serem 

capazes de promover maior inclusão social, atuando na ruptura da transmissão 

intergeracional da desigualdade. 

 

Diversos estudos (PASTORE, SILVA, 2000; SCALON, 1999; SANTOS, 2002; 

FERNANDES, 2005; COSTA RIBEIRO, 2007), conforme apresentamos ao longo do 

trabalho, chamam atenção para a reprodução da desigualdade de uma geração para 

outra, no que diz respeito a aspectos socioeconômicos e raciais no Brasil. Para além dos 

muros das escolas, o mercado de trabalho seria o lócus da observância da reprodução 

dessas desigualdades.  
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Entretanto, trabalhos mais recentes a respeito da expansão do acesso à educação 

superior para jovens pobres e também minorias étnicas, vêm demonstrando a relevância 

da conquista da educação superior para transformações significativas nas trajetórias 

profissionais desses jovens, assim como novas perspectivas positivas para as gerações 

futuras. (ATTEWELL, LAVIN, 2008; SHAVIT, ARUM, GAMORAN, 2007). 

 

Com o objetivo de identificar as possibilidades e as barreiras que possam ser 

encontradas por esses jovens que estão se formando a partir dos programas de expansão 

do acesso à educação superior para jovens de origem pobre e também negros, 

realizamos um estudo a partir de ex-universitários da UFMG, com origem 

socioeconômica e racial diversas, que já estão inseridos no mercado de trabalho há pelo 

menos 6 anos.  

 

Os resultados observados levam a uma possível neutralização das variáveis de origem, 

na explicação do alcance do prestígio ocupacional e renda dos ex-alunos. Entretanto, no 

que diz respeito à raça, pretos e pardos ainda percebem rendas inferiores aos brancos, 

embora tenham alcançado ocupações de prestígio semelhante ao dos brancos. 

 

Assim como a raça, o gênero ainda representa fator relevante para o alcance dos 

salários. As mulheres do grupo analisado também recebem salários inferiores aos dos 

homens, embora ocupem posições de prestígio até superior às dos homens e de 

possuírem nível de pós-graduação semelhante aos dos homens. 

 

Desse modo, as principais barreiras ainda estão ligadas à origem racial e ao gênero dos 

egressos do ensino superior. A despeito da origem socioeconômica, que deixou de ser 

relevante no processo de transição intergeracional, mulheres e negros ainda recebem 

salários menores, a despeito das posições de prestígio que ocupem.  

 

A partir da conclusão do ensino superior, o investimento em cursos de pós-graduação 

latu senso e stricto senso consistem em fatores importantes para explicar o alcance da 

renda e do prestígio ocupacional, alcançando uma capacidade maior de explicação do 

alcance dessas variáveis dependentes nos dois modelos, conforme os resultados dos 

modelos de regressão analisados. 
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No que diz respeito às gerações futuras, também foi importante observar que os filhos 

dos entrevistados experimentam oportunidades bastante semelhantes do ponto de vista 

do tipo de escola a que têm acesso, independentemente da sua origem socioeconômica 

ou racial. A grande maioria dos filhos dos entrevistados estuda em escolas privadas.  

Contudo, a despeito das limitações referentes a este trabalho, sobretudo no que diz 

respeito à população investigada não se tratar de um grupo que tenha sido beneficiado 

pelos programas de expansão a respeito dos quais estamos interessados, foi importante 

investigar a partir do grupo analisado, os limites e possibilidades por eles observados no 

que diz respeito à sua trajetória intrageracional, a partir da conclusão do ensino superior 

e posterior inserção no mercado de trabalho. Também foi importante poder refletir sobre 

as rupturas com a transmissão intergeracional da desigualdade, no que diz respeito à 

origem socioeconômica desses ex-universitários.  

 

Foi importante observar que, a partir da conclusão do ensino superior, verificou-se uma 

ruptura com a transmissão intergeracional da desigualdade dos pais dos entrevistados 

em relação a estes, assim como a manutenção dessa ruptura para a geração futura, ou 

seja, os filhos dos entrevistados, que passaram a encontrar oportunidades semelhantes 

de acesso à educação em escolas particulares.  

 

A conclusão do ensino superior para jovens de origem pobre e também negros foi 

fundamental para que estes pudessem romper com as desvantagens das gerações 

anteriores e conquistassem melhores ocupações (maior prestígio ocupacional) em 

relação aos seus pais.  

 

Desse modo, é possível estimar a positividade dos programas de expansão da educação 

superior como o ProUni, o FIES e o Reuni. Também se faz importante destacar a 

relevância das políticas de cotas para as universidades públicas, mediante a positividade 

da conclusão do ensino superior para com uma ruptura em relação à transmissão 

intergeracional da desigualdade. A despeito da desigualdade de renda observada entre 

brancos e negros, o prestígio ocupacional não foi explicado pela raça.    

 

Além disso, a capacidade preditiva das variáveis relacionadas a mais anos de estudo, 

especializações, após a conclusão do ensino superior se mostraram com maior 
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capacidade explicativa em relação à renda e ao alcance do prestígio ocupacional.  Mais  

investimentos em pós-graduação como a especialização lato sensu e o mestrado, foram 

muito importantes para a conquista de maiores rendas, assim como sua relevância além 

do doutorado, para o alcance de ocupações de maior prestígio.   

 

Apesar reconhecermos a necessidade de que outros estudos sejam realizados em relação 

ao grupo de beneficiários dos programas de expansão do acesso à educação superior já 

mencionados, assim como o trabalho de Hout (1988), concluímos pela positividade da 

conclusão da educação superior, para a promoção de maior inclusão social e melhores 

oportunidades no mercado de trabalho, a despeito da origem social.  
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