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Resumo 

O segmento de Educação Superior no Brasil tem evoluído rapidamente tanto 

em quantidades de instituições quanto em novos cursos oferecidos. Tendo em 

vista esse cenário, as escolhas educacionais dos indivíduos tem sido objeto de 

estudo da sociologia e da educação. Muitas pesquisas foram dirigidas no intuito 

de compreender os fatores que influenciam os alunos nas escolhas dos cursos 

de graduação ofertados pelas Universidades.  Isto posto, o presente estudo 

tem como objetivo verificar quais são os principais fatores que determinam a 

escolha no curso de graduação dos alunos do terceiro ano do ensino médio do 

Colégio Aplicação na cidade de Londrina-Pr. Para responder tal pergunta, será 

realizado um estudo quantitativo, através de questionário aplicado em sala de 

aula, contendo 10 perguntas fechadas, sendo duas, com opção de 

complemento de resposta. O estudo encontra-se em andamento, mas é 

possível perceber por meio das leituras que algumas escolhas dos alunos 

estão relacionadas com o capital cultural agregado a família do mesmo, bem 

como aos aspectos sociais, culturais e econômicos produzidos no contexto 

social.  
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Introdução 

Exceto em caso de habilidades ou dons especiais, como esportivos, 

artísticos e outros que possam ser explorados economicamente, a educação 

ainda é uma das principais maneiras de um indivíduo ascender socialmente, 

sendo capaz de diminuir a desigualdade social em um país como o Brasil. 

A escolha certa na hora do vestibular pode ser o primeiro passo para o 

sucesso da carreira profissional de um indivíduo, ou contribuir para dados 

estatísticos que apontam o número crescente de profissionais infelizes e mal 

remunerados na carreira de trabalho. 

Diversos fatores podem ser condicionantes no ato da escolha do curso 

superior.  Aspectos econômicos, sociais e culturais, tais como, custos 

envolvidos, prestígio, estabilidade, retorno financeiro, grau de dificuldade no 

processo seletivo e influência da família, além de fatores pessoais, como, gosto 

e vocação, são determinantes no processo de escolha do curso superior. 

Para Bourdieu, os indivíduos se caracterizam pela bagagem social 

herdada, caracterizado pelo capital cultural institucionalizado, que é 

basicamente formado por títulos escolares da família, e o capital cultural 

incorporado, que seria o patrimônio familiar subjetivo, ou seja, o “bom-gosto” 

cultural, o domínio da linguagem culta, o interesse pelas artes, vestuário e 

esportes. O capital cultural estaria estreitamente ligado à definição do destino 

escolar desse indivíduo, influenciando diretamente no desenvolvimento escolar 

e facilitando o aprendizado levando o indivíduo ao êxito educacional 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 

A intenção deste trabalho é buscar quais são os fatores que influenciam 

na escolha do curso superior dos alunos do terceiro ano do ensino médio do 

Colégio Aplicação no município de Londrina-Pr. Para tanto será aplicado uma 

pesquisa exploratória de caráter quantitativo na forma de questionário 

composto por pergunta abertas e fechadas, tendo como objetivo analisar de 

maneira geral os aspectos que influenciam nas escolhas dos alunos 

pesquisados as suas inclinações a determinadas graduações, na tentativa de 

traçar o perfil desses estudantes segundo a teoria de capital cultural de 

Bourdieu.  
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Metodologia 

Trata-se de um trabalho de caráter exploratória do tipo quantitativa tendo 

como técnica de coleta de dados a aplicação de um questionário composto por 

dez perguntas fechadas, destas, duas oferece a opção de complementação de 

resposta. 

Os sujeitos da pesquisa serão os alunos do último ano do ensino médio 

do período matutino e noturno do Colégio Estadual Professor José Aloísio 

Aragão, mais conhecido como "Colégio de Aplicação da Uel", localizado na 

região central do município de Londrina-Pr. 

O questionário será aplicado com número de alunos presentes em sala 

de aula no momento da pesquisa, mediante termo de consentimento livre 

esclarecido devidamente preenchido com dados pessoais, o nome, o número 

do documento de identidade e a assinatura do entrevistado. Sendo a 

participação voluntária e os dados fornecidos confidenciais servindo apenas 

para dados comparativos.  

A pesquisa primeiramente irá traçar um perfil dos entrevistados para 

então verificar a pretensão dos mesmos sobre a escolha do currículo na 

educação superior. Fatores como o sexo, a idade, a preferência de estudo das 

disciplinas do ensino médio, a área de atuação, escolaridade dos pais, 

expectativa salarial, influência da mídia, enfim, questões referentes ao capital 

cultural entre outros, serão considerados na decisão final do aluno. 

A data da coleta ainda será definida pelos aplicadores e após a 

pesquisa, serão produzidos gráficos demonstrativos para apresentação do 

trabalho, além de discussões acerca de referências bibliográficas sobre o 

assunto. 

 

Referencial Teórico 

Levando em conta a teoria capital cultural de Bourdieu, que afirma que 

indivíduo se caracteriza pela bagagem social herdada, estando diretamente 

ligado à definição do destino escolar, facilitando o aprendizado e levando o 

indivíduo ao êxito educacional. Segundo o autor, existem ainda componentes 

externos postos a serviço do sucesso escolar, como o acesso a bens de 

consumo e serviço, chamado capital econômico, e a influência social ou 
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conjunto de relacionamentos mantido pela família, caracterizado capital social 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). Sendo assim, os alunos que se apresentam 

socialmente mais privilegiados, certamente possui um capital cultural agregado 

à família, depositando na escola possibilidades concreta de realizações 

pessoais e profissionais. 

Contrapondo esse pensamento, Lahire, propõe que as trajetórias 

escolares de um indivíduo são múltiplas e heterogêneas, todavia as condições 

culturais, econômicas, sociais das famílias não reproduzem as condições 

escolares dos indivíduos. Em sua pesquisa realizada na França em 1997, 

investigou 26 crianças que frequentam a 2a séria do ensino fundamental, 

provindas de camadas populares, relatou perfis que vão desde “fracassos” 

previsíveis, ou seja, crianças cujos pais caracterizavam baixo capital cultural, 

“fracassos” improváveis, isto é, crianças com desempenho acadêmico bastante 

ruim apesar dos pais apresentarem maior nível de instrução, e “sucessos” 

brilhantes, ou seja, alunos que possuem exemplar desempenho acadêmico 

embora apresentassem condições sociais extremamente difíceis (Piotto, 2008). 

A cerca da escolha do curso superior, Lahier critica o conceito habitus de 

Bourdieu, que traz que ou o quadro das disposições que orientam um indivíduo 

seria derivado da sua participação em apenas uma esfera da vida social 

(NOGUEIRA, 2004). Diante, disso esta pesquisa irá verificar quais os pré 

supostos que embasariam as escolhas dos alunos do ensino fundamental de 

um colégio Estadual nas escolhas do curso superior. 
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