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Partindo de uma pesquisa sobre diferenças de prestígio 
entre escolas de uma mesma rede, o interesse do presente artigo é descrever e analisar as expectativas e as as-
pirações profissionais relatadas em um survey realizado com alunos de 5ª a 8ª séries,1 de seis escolas municipais 
do Rio de Janeiro. Procurou-se identificar fatores presentes na intenção de escolha da carreira profissional dos 
jovens e em suas expectativas de longevidade nos estudos, estabelecendo relações entre tais percepções e ele-
mentos que podem ser tomados como básicos para sua definição, como as condições socioeconômicas, as con-
dições de escolarização e a trajetória escolar dos estudantes. Os resultados indicam a existência de importantes 
diferenças interescolares, dado que as escolas foram organizadas em pares de localização geográfica, dispondo 
cada par de uma escola considerada de alta reputação e outra em condição oposta.

São clássicos os estudos em sociologia da educação que arrolam as expectativas de futuro como elemento de 
destaque na explicação do empenho e, por conseguinte, do desempenho escolar. Trabalhos diversos, já na dé-
cada de 1950 do século passado, inspirados em teorias sobre a modernização, enfatizaram elementos atitudinais 
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de culturas e subculturas como condicionantes das 
diferenças de desempenho escolar. As expectativas 
de futuro aparecem como indicativas de probabilida-
des de tais diferenciações de comportamento diante 
da escola.2 

Ainda que se reconheçam a pertinência e o valor de 
tais abordagens – bem como das críticas que sofreram 
– o ponto aqui é diverso. Investiga-se uma possível 
causalidade inversa: a experiência escolar como pro-
motora de expectativas de futuro – escolares ou não 
– diferenciadas, destacando, assim, um possível efeito-
escola associado, mas analiticamente independente, 
daquele tradicionalmente identificado nos estudos so-
bre desempenho escolar.

Na área da sociologia da educação, encontra-se 
um bom número de pesquisas que abordam a temá-
tica “escola” a partir da exploração do conceito de 
eficácia. Tais pesquisas, em sua maioria, são elabora-
das buscando investigar a efetividade escolar (school 
effectiveness) e as escolas consideradas eficazes (effective 
schools). Constitui objetivo comum estudar as realida-
des de instituições de ensino que são consideradas 
de sucesso e que, em geral, atendem a alunos com 
baixas condições socioeconômicas. Há ainda estudos 
que apontam o “clima escolar” e os padrões de ges-
tão/liderança como fortes diferenciadores da eficácia 
da escola. Tenta-se evidenciar uma possível relação 
entre o clima e o rendimento de alunos, professores 
e funcionários (BRUNET, 1995; JOHNSON et al., 
2000). Assim, a liderança escolar, a relação entre os 
pais e a escola, a configuração do corpo docente e o 
estilo de gestão do trabalho educacional são alguns 
dos elementos estudados pelos pesquisadores nas 
(chamadas) escolas eficazes.

Em tais estudos, “tem se fortalecido a impres-
são de que elementos coletivos do ambiente escolar, 
como o padrão de gestão, ou o perfil do alunado, 
desempenham um papel de destaque na explicação 
de percursos e rendimentos escolares diferenciados, 
embaralhando e relativizando a força dos condiciona-
mentos socioeconômicos” (COSTA, 2005). É razoá-
vel, assim, propor que haja um efeito-escola, operando 
no sentido da criação de valores e hábitos entre os 
estudantes, limitando as influências de seus meios so-
ciais de origem. Talvez isso ajude a explicar por que 

estudantes de meios desfavorecidos, quando “deslo-
cados” em direção a meios escolares frequentados 
por estudantes de camadas superiores tendem a de-
senvolver um desempenho escolar condizente com 
este meio.

Acerca das representações e das escolhas das car-
reiras, estudiosos do campo educacional se referem 
à importância do ambiente institucional. Elas seriam 
constituídas ao longo do tempo em razão dos co-
legas de escola, das opiniões e dos conselhos dos 
professores e das experiências escolares (BALL et 
al., 2001 apud NOGUEIRA, 2004, p. 34). Pesquisas 
realizadas por tais estudiosos apontam que a pre-
ferência por algumas carreiras do ensino superior 
varia de modo significativo conforme a instituição 
frequentada.

O estudo aqui apresentado faz parte de uma in-
vestigação que pretende identificar as características 
de seis escolas públicas de ensino fundamental de 
alto e de baixo prestígio, na cidade do Rio de Janeiro. 
Conforme Costa (2008), o estudo mais abrangente 
refere-se às escolas públicas que, aparentemente 
sem dispor de condições nitidamente favoráveis de 
recursos, desfrutam de status diferenciado, isto é, de 
prestígio, tanto no interior das redes quanto entre os 
usuários reais e potenciais.

Costa e Koslinski (2006) discutem como dife-
rentes abordagens vêm tratando a temática das as-
pirações educacionais e das escolhas de carreiras 
dos alunos, especialmente abordagens oriundas da 
literatura educacional norte-americana. Para legiti-
mar o sistema social vigente nos Estados Unidos 
ou evitar revoltas contra tal sistema, Clark (1961) e 
Turner (1961), a partir de uma abordagem de corte 
funcional, destacam alguns procedimentos adotados 
no ensino secundário e nas universidades (na déca-
da de 1960) para bloquear determinadas aspirações 
educacionais dos alunos. A valorização da competi-
ção aberta (mobilidade competitiva) e dos processos de 
“aconselhamento” são alguns dos mecanismos que 
servem para bloquear o acesso de estudantes a níveis 
escolares mais altos. Segundo essa teoria, o sistema 
educacional norte-americano, ao manter seus alunos 
permanentemente em disputa termina por encorajá-
los a se verem como competidores por uma posição 
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de elite. Já os processos de “orientação” ou “aconse-
lhamento” seriam destinados aos alunos com baixo 
rendimento acadêmico que terminam desistindo de 
opções mais prestigiadas e são direcionados a cursos 
ou programas semiprofissionais. 

Ainda na década de 1960, na área da sociologia 
da educação, com a emergência de novas abordagens 
que passam a vislumbrar a escola como uma 
instituição reprodutora de desigualdades, os estudos 
de Bowles e Gintis (1977), Collins (1977), Bourdieu 
(1977) e outros ganham destaque por atribuírem à 
escola a função de mantenedora de um sistema de 
desigualdade socialmente estruturado e que possui 
como principal objetivo o de ensinar “culturas de 
status” (COLLINS, 1977).

Encontram-se, ainda, estudos – baseados na tradi-
ção da etnometodologia e do interacionismo simbólico 
– que tentam explicar como as percepções de gestores 
e de professores são capazes de moldar as aspirações 
ocupacionais e educacionais dos alunos. Através da 
teo ria da rotulação (labeling theory), Rist (1977) tenta 
compreender de que forma as aspirações e a performance 
do aluno são afetadas de acordo com certas expectati-
vas atribuídas pelos docentes em sala de aula. O estudo 
de Rist demonstra que se o tratamento dos professores 
é constante ao longo do tempo e os alunos não resis-
tem aos rótulos a eles atribuí dos, o comportamento e a 
performance dos educandos vão se conformando ao que 
deles foi originalmente esperado.

Existem também outros mecanismos utilizados 
pelas escolas norte-americanas que influenciam as 
aspirações e escolhas profissionais de seus alunos: o 
agrupamento por habilidade e a prática de tracking. O 
agrupamento por habilidade consiste na separação 
de alunos de acordo com seus desempenhos escola-
res. Segundo Costa e Koslinski (2006), tal divisão é 
fortemente criticada pela literatura educacional, 

pois os estudantes acabam sendo segregados, aumen-

ta-se a diferença intergrupos de alunos e os docentes 

que acompanham os grupos de menor rendimento 

tendem a apresentar baixa motivação e, em geral, 

são os mais inexperientes. 

Já o tracking consiste na escolha de disciplinas es-
pecíficas, ao longo do ensino secundário, de caráter 

acadêmico, que são pré-requisitos para entrada no 
ensino superior, ou de disciplinas mais vocacionais. 
Oakes e Guiton (1995) apontam em seus trabalhos a 
tentativa de algumas instituições de ensino secundá-
rias norte-americanas de modelar decisões em rela-
ção ao tracking. Nas escolas pesquisadas, observaram 
que os indivíduos economicamente mais favoreci-
dos possuíam melhores meios de acesso aos cursos 
que levam ao ensino superior e a trabalhos de maior 
prestígio social. Já os estudantes latinos e de menor 
renda, em geral, eram encaminhados para áreas de 
menor status. Ou seja, os autores perceberam que as 
escolas investigadas “não estavam comprometidas 
na realização de uma seleção neutra”. Aumentando 
e reforçando ainda mais as desigualdades de classe 
existentes na sociedade.

Ao abordar e problematizar a temática do prestígio 
escolar, este estudo tem como objetivo central oferecer 
evidências consistentes, referentes à dinâmica interna 
das escolas, de possíveis fatores que contribuam para 
a construção – por parte dos jovens – de percepções 
positivas ou negativas sobre seus futuros. Pretende-se 
demonstrar que as oportunidades escolares, sinteti-
zadas no prestígio da escola, ajudam a forjar as ex-
pectativas de futuro dos jovens estudantes, para além 
dos condicionantes socioeconômicos e culturais. Se 
isso for verdade, políticas educacionais de elevação 
da qualidade e equidade das escolas podem exercer 
papel de integração social, acrescendo significado ao 
slogan “a escola importa”.

Para enfocar de forma mais abrangente o objeto, 
é necessária também a incorporação de contribuições 
sobre a constituição das expectativas de futuro, pro-
venientes de duas correntes destacadas do pensamen-
to sociológico.

A compreensão do processo de escolha das carrei-
ras profissionais entre os jovens constitui um desafio 
para a sociologia da educação. Boudon constrói um 
modelo de explicação no qual indivíduos ou famí-
lias de classes diferentes adotariam procedimentos 
assemelhados de escolha, avaliando racionalmente 
os custos, benefícios e riscos associados a cada uma 
das alternativas disponíveis. Ou seja, o autor propõe 
uma “estrutura motivacional” universal, com opor-
tunidades diferenciadas às quais os indivíduos se 
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futuro de estudantes ainda muito jovens. Mas consi-
dera-se de grande importância ouvir as opiniões do 
alunado e, portanto, optou-se por séries mais adian-
tadas do ensino fundamental, de forma a ter acesso a 
alunos mais velhos. Além disso, essas séries são mais 
complexas em sua organização, o que permite maior 
diversidade de situações escolares.

Neste artigo, utilizam-se somente os dados de um 
survey realizado com alunos. O questionário foi aplica-
do em 2.650 estudantes de 5a a 8a séries e outro survey 
teve participação de aproximadamente 100 docentes. 
O levantamento com estudantes (todos os presentes) 
nas escolas que compõem o universo de estudo foi 
aplicado de forma orquestrada em cada turma. 

Os alunos receberam um questionário com 65 
perguntas (abertas e fechadas), dividido em cinco se-
ções. Na primeira, solicitaram-se os dados de identifi-
cação dos alunos. Na segunda parte, os jovens foram 
questionados a respeito de sua composição familiar 
e também sobre seus hábitos culturais e práticas co-
tidianas. Já na terceira seção, as questões versaram 
sobre diversos aspectos da vida escolar pregressa 
dos jovens e sobre o modo como os seus respectivos 
pais/responsáveis participam de sua vida escolar. Na 
quarta parte do questionário, os jovens relataram suas 
perspectivas para o futuro, suas aspirações profissio-
nais e fizeram uma avaliação a respeito da qualidade 
de sua vida (por exemplo: o que você acha que estará 
fazendo daqui a dois anos? E daqui a dez anos? Já 
escolheu sua profissão? Você acredita que a qualidade 
de sua vida está melhorando, piorando ou continua 
igual à de seus pais/responsáveis?). Por fim, a quinta 
e última seção do questionário explorou perguntas 
sobre o meio de convivência dos alunos, sobre inú-
meros aspectos de sua escola atual, envolvendo suas 
avaliações detalhadas, os padrões de relacionamento 
com os diversos integrantes desse ambiente, e sobre 
seus sentimentos quanto à presença e pertencimento 
à escola em que se encontram.3

Com isso, espera-se apurar a existência de con-
dicionantes diversos e de significativas diferenças 
interescolares. Assim como, na medida em que se 
controla e se relativiza a força dos condicionamen-
tos socioeconômicos, é possível que se identifique o 
efeito da escola nas expectativas e aspirações profis-

adequariam racionalmente. Em contrapartida, ao to-
mar as reflexões sob influência bourdieuniana sobre 
as relações entre família, escola e trajetória escolar, 
depara-se com a noção de que a incorporação das 
disposições duráveis ocorre segundo um habitus, que 
é a transposição das estruturas sociais incorporadas 
ao plano dos indivíduos. Nessa dinâmica, a sociali-
zação estabelece uma hierarquia prática, que orienta 
sistematicamente as escolhas das alternativas e induz 
escolhas ou preferências. 

De acordo com Nogueira (2004), os estudos de-
senvolvidos por Duru e Mingat (1979, 1988), Ball 
et al. (2001) e Duru-Bellat (1995) apontam que, de 
modo geral, os indivíduos não escolhem suas car-
reiras de maneira aleatória, mas em razão de suas 
características socioeconômicas e acadêmicas, do 
seu gênero, de sua idade e de seu pertencimento 
étnico. Tais pesquisas tendem a reiterar as observa-
ções anteriormente realizadas que enfatizam a tese 
do efeito de socialização, conforme os trabalhos de 
Bourdieu. 

Boudon e os teóricos da Escolha Racional argumen-
tam que os atores costumam escolher diante de um 
leque de opções mais ou menos reduzido. A escolha 
não é racionalmente objetiva, mas segue a racionali-
dade que cada um consegue alcançar. Essa teoria é 
um contraponto àquelas cuja atenção aos condicio-
nantes estruturais implica a ausência de elementos 
volitivos e idiossincráticos dos indivíduos.

Também Hodkinson e Sparkes (1997) apontam 
três modelos relativos à questão da escolha da car-
reira entre os jovens: uma escolha pragmaticamente 
racional do jovem, pautada na concepção de habitus; 
a interação com outros jovens no campo das institui-
ções de ensino, relacionada a recursos desiguais que 
cada “jogador” possui; e as decisões em parte rela-
cionadas a caminhos imprevisíveis que fazem a vida 
seguir seu curso. Dessa forma, os autores defendem 
que a escolha da carreira está longe de possuir algum 
tipo de rígido determinismo social, mas eles também 
criticam o fato de os jovens serem vistos como com-
pletamente livres para tomarem suas decisões.

Ao contemplar as percepções de alunos perten-
centes à rede pública municipal de ensino do Rio 
de Janeiro, lida-se com aspirações e perspectivas de 
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Gráfico 1

Perspectiva de Futuro dos Alunos, por Escolas (Previsão para Dois Anos)
Rio de Janeiro – set. 2006

Fonte: Pesquisa do autor.

partilhados nas percepções da população usuária das 
redes públicas. Assim, escolheram-se pares de esco-
las próximas geograficamente que gozassem de re-
putação claramente diferençada em suas regiões. As 
escolas de alto e de baixo prestígio foram analisadas 
em duplas, a fim de possibilitar a comparação entre 
elas. Optou-se, ainda, por contar com diferenciação 
socioeconômica também nos padrões do alunado 
potencialmente presente nas escolas, recorrendo a 
áreas da cidade que apresentam as marcadas hierar-
quias observáveis em contextos como o do Rio de 
Janeiro. As escolas estão representadas na forma de 
letras que indicam essas áreas da cidade, seguidas de 
um sinal que simboliza o prestígio maior ou menor 
desfrutado.4

PERsPEctivAs DE FutuRo E  
AvAliAção DAs EscolAs

Com relação à perspectiva de futuro referente aos 
estudos e também ao trabalho, os resultados apresen-
tam marcante diferenciação entre as escolas de alto 
e de baixo prestígio. Estudantes de escolas de baixo 
prestígio tendem a possuir uma expectativa de estudo 
menor, se comparados aos estudantes de escolas de 
alto prestígio. No Gráfico 1 percebe-se que parcela 

sionais dos alunos. Um estabelecimento de ensino 
de alto prestígio imprime uma aspiração mais ousa-
da em seus integrantes, independentemente de suas 
condições socioeconômicas e culturais? Será que a 
frequência a uma escola “melhor” aumenta as ex-
pectativas dos alunos quanto ao futuro acadêmico/
profissional? 

A hipótese é de que uma possível diferenciação nos 
resultados encontrados nas escolas de alto e de baixo 
prestígio pode expressar a tendência do efeito-escola em 
incentivar mais os estudos e os valores meritocráticos 
para o alcance da profissão desejada. Assim, o clima 
institucional pode contribuir para que os estudantes 
possuam perspectivas de futuro mais/menos elevadas. 
Busca-se analisar as expectativas dos alunos diante do 
efeito das instituições em que estudam.

As escolas investigadas situam-se nas zonas norte, 
sul, na Tijuca e em suas adjacências. Foram escolhidas 
em uma amostra intencional, a partir de informações 
sobre a demanda maior ou menor dentro de suas 
regiões. É fato que, mesmo com grande proximida-
de geográfica, escolas públicas gozam de reputação 
bastante distinta, refletida em índices de procura cla-
ramente diferenciados pela população. Tais contex-
tos decorrem de longos processos constitutivos da 
reputação de uma escola e são frequentemente com-
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maior dos estudantes das escolas de alto prestígio 
(N+, T+ e S+) relatou que daqui a dois anos estará se 
dedicando exclusivamente aos estudos, ao passo que 
se percebe tendência dos alunos das escolas de baixo 
prestígio (N-, T- e S-) a projetar uma porção maior de 
seu tempo entre os estudos e o ingresso no mercado 
de trabalho. Uma das possíveis explicações para este 
último fato pode estar condicionada à diferença de 
perfis socioeconômicos dos alunos, mas é razoável 
também considerar que a oportunidade de “melhor” 
escolarização presente condicione essa expectativa 
mais ampla dos alunos das escolas “+”.

Quando interrogados sobre “até que série preten-
de estudar?” (Gráfico 2), os estudantes de duas esco-
las de alto prestígio (T+ e S+) declararam pretensão 
maior em alcançar níveis escolares mais elevados (en-
sino médio e/ou ensino superior). A escola municipal 
da Zona Norte (N+) também comporta parcela de 
jovens que almeja altos níveis escolares, porém apre-
senta índice relativamente menor, se comparada às 

Gráfico 2

Até que série Pretende Estudar, por Escolas
Rio de Janeiro – set. 2006

Fonte: Pesquisa do autor.
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Tabela 1
comparação que os Alunos Fizeram de suas Escolas em Relação às outras, segundo Escolas

Rio de Janeiro – set. 2006

Escolas

Comparação que os Alunos Fizeram de suas Escolas em Relação às Outras

Muito 
Melhor que 
as Outras

Melhor que 
as Outras

Igual às 
Outras

Pior que as 
Outras 

Muito Pior 
que as 
Outras

Total

Nos 
Abs. % Nos 

Abs. % Nos 
Abs. % Nos 

Abs. % Nos 
Abs. % Nos 

Abs. %

Total 870 33,3 789 30,2 662 25,3 217 8,3 76 2,9 2.614 100,0

Zona Norte com alto prestígio (N+) 362 53,5 209 30,9 82 12,1 16 2,4 8 1,2  677 100,0

Zona Norte com baixo prestígio (N-) 30 11,9 50 19,8 117 46,2 47 18,6 9 3,6  253 100,0

Tijuca com alto prestígio (T+) 215 49,7 173 40,0 41 9,5 1 0,2 3 0,7  433 100,0

Tijuca com baixo prestígio (T-) 20 6,8 79 27,0 135 46,1 46 15,7 13 4,4  293 100,0

Zona Sul com alto prestígio (S+) 182 46,8 169 43,4 27 6,9 6 1,5 5 1,3  389 100,0

Zona Sul com baixo prestígio (S-) 61 10,7 109 19,2 260 45,7 101 17,8 38 6,7  569 100,0

Fonte: Pesquisa do autor.
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Tabela 2
opinião dos Alunos sobre se a Escola o Prepara para o Futuro, segundo Escolas

Rio de Janeiro – set. 2006

Escolas

Opinião dos Alunos sobre se a Escola o Prepara para o Futuro

Muito Bem Bem Mais ou Menos Mal Muito Mal Total

Nos 
Abs. % Nos 

Abs. % Nos 
Abs. % Nos 

Abs. % Nos 
Abs. % Nos 

Abs. %

Total 1.065  40,5 1.012  38,5 421  16,0  85  3,2  48  1,8 2.631 100,0

N+ 368  53,9 229  33,5 69  10,1 12  1,8 5  0,7  683 100,0

N- 73  29,2 103  41,2 56  22,4 8  3,2 10  4,0  250 100,0

T+ 225  52,0 154  35,6 41  9,5 10  2,3 3  0,7  433 100,0

T- 80  27,1 129  43,7 66  22,4 13  4,4 7  2,4  295 100,0

S+ 185  47,2 155  39,5 42  10,7 8  2,0 2  0,5  392 100,0

S- 134  23,2 242  41,9 147  25,4 34  5,9 21  3,6  578 100,0

Fonte: Pesquisa do autor.

escolas T+ e S+. Na escola T-, os alunos demons-
tram possuir baixa expectativa escolar. E apesar de 
apresentarem menor variação, tal tendência também 
pode ser verificada nas demais escolas de baixo pres-
tígio (N- e S-).5

Nas próximas três tabelas pode-se verificar que os 
alunos pertencentes às instituições de baixo prestígio 
têm consciência de que suas escolas não são considera-
das as melhores da região. Ao passo que, nas três esco-
las de alto prestígio há um certo orgulho dos alunos de 
pertencer à instituição de ensino (N+, T+ e S+). 

A Tabela 1 traz a comparação que os alunos fize-
ram de suas escolas com outras escolas municipais da 
mesma região. Constata-se que a maioria dos alunos 
das escolas de alto prestígio considera sua escola mui-
to melhor/melhor que as outras da região. 

Com relação ao preparo para o futuro, a Tabela 
2, exibe resultados semelhantes, ainda que com algu-
ma variação nos porcentuais. A título de curiosidade, 
observa-se que mesmo nas escolas de baixo prestígio 
a apreciação das escolas tende a ser mais positiva que 
negativa. Em nenhuma delas a soma das frequências 
“mais ou menos”, “mal” e “muito mal” ultrapassa 
35%, o que contrasta com todas as avaliações de quali-
dade das escolas no Brasil. É possível, ainda, especular 

sobre o que significa para um estudante considerar-se 
bem ou mal preparado para o futuro. A experiência, 
bem como resultados já encontrados (COSTA, 2005; 
COSTA; KOSLINSKI, 2006), sugere que estudan-
tes de escolas e turmas mais prestigiadas e exigentes 
tendem a ser igualmente mais exigentes quanto a suas 
escolas, formando, assim, um típico círculo virtuoso, 
que, porém, limita a tentativa de colocar em uma mes-
ma escala de satisfação a apreciação dos alunos quanto 
à preparação que suas escolas lhes proporcionam. Ain-
da assim, os resultados são expressivos.

Com relação ao orgulho de frequentar a escola 
(Tabela 3), as instituições de alto prestígio recebe-
ram a maior proporção de “muito” como resposta, 
evidenciando certo orgulho, por parte dos alunos, 
de pertencer a essas instituições. Proporcionalmente, 
poucos alunos das instituições de baixo prestígio afir-
maram sentir orgulho em relação a sua escola.

AsPiRAçõEs PRoFissionAis E ExPEctAtivAs  
DE longEviDADE nos EstuDos

Quanto aos resultados referentes às aspirações pro-
fissionais, o questionário utilizado no survey continha 
uma pergunta na qual os alunos informavam se já 
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Gráfico 3

Distribuição dos Alunos, por Escolas, segundo sua 
opinião se Já Escolheu a Profissão

Rio de Janeiro – set. 2006

Fonte: Pesquisa do autor.
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Tabela 3
opinião dos Alunos com Relação ao orgulho de Frequentar a Escola, segundo Escolas

Rio de Janeiro – set. 2006

Escolas

Sentem Orgulho em Estar na Escola

Muito Mais ou Menos Pouco Nada Total

Nos Abs. % Nos 
 Abs. % Nos 

 Abs. % Nos 
 Abs. % Nos 

 Abs. %

Total  1.105  42,1  981  37,4  307  11,7  232  8,8 2.625 100,0

N+ 393  57,6 215  31,5 45  6,6 29  4,3  682 100,0

N- 80  31,9 99  39,4 38  15,1 34  13,5  251 100,0

T+ 239  55,3 149  34,5 27  6,3 17  3,9  432 100,0

T- 80  27,1 139  47,1 50  16,9 26  8,8  295 100,0

S+ 197  50,4 141  36,1 25  6,4 28  7,2  391 100,0

S- 116  20,2 238  41,5 122  21,3 98  17,1  574 100,0

Fonte: Pesquisa do autor.

do pelo fato de serem ainda muito jovens, as diferen-
ças são significativas entre as escolas de alto e baixo 
prestígio.

Em seguida, caso já tivessem escolhido a profis-
são, os alunos deveriam relatar o nome dessa pro-
fissão/carreira. Como essa pergunta do questionário 
foi aberta, uma infinidade de profissões e carreiras 
foi citada pelos jovens, conforme o Quadro 1. Para 
a análise, algumas profissões e carreiras foram classi-
ficadas segundo seu prestígio social. Por exemplo, na 
área médica as profissões de médico, dentista e vete-
rinário possuem maior prestígio social do que as de 
fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiro. Ao passo 
que, nas ciências humanas aplicadas, as carreiras de 
advocacia, economia e publicidade são mais prestigia-
das do que as de pedagogia e assistente social.

Para simplificação, agruparam-se as escolhas an-
teriormente listadas. Entre as profissões e carreiras 
mais citadas pelos jovens (Tabela 4), a maioria es-
colheu as de nível superior. Destaca-se ainda a exis-
tência de diferenciação por área da cidade e também 
segundo o prestígio da escola. De maneira geral, a 
escolha de carreiras e profissões de nível superior 
segue o padrão associado ao nível socioeconômico 
(NSE). Quanto maior o NSE, maiores são os índi-
ces de escolha das carreiras de nível superior. Con-
forme se observa na Tabela 4, ao se caminhar da 

tinham escolhido a profissão que gostariam de ter. 
Nas escolas de alto prestígio (Gráfico 3), houve um 
índice relativamente maior de respostas “sim”. Já nas 
escolas de baixo prestígio, uma parcela maior de jo-
vens relatou ainda não ter escolhido sua profissão/
carreira. Ainda que o porcentual de estudantes que 
ainda não escolheram sua profissão possa ser explica-



EXPEcTaTIVaS dE FuTuRO cOMO EFEITO-EScOla: EXPlORandO POSSIbIlIdadES 109

São Paulo Perspec., São Paulo, v. 23, n. 1, p. 101-114, jan./jun. 2009

zona norte para a zona sul da cidade, tais índices 
aumentam gradativamente nas escolas de alto e de 
baixo prestígio. 

Por um lado, os resultados também parecem apon-
tar que uma pequena parcela dos educandos das es-
colas de baixo prestígio incorporaram predisposições 
limitadas, ou seja, parecem antecipar uma estimativa 
de suas probabilidades de sucesso, visto que preten-
dem seguir algumas profissões – embora de nível 
superior – de baixo prestígio social, como professor 
(índices de 4,2% a 8,8%) e pedagogia/serviço social. 
Do mesmo modo, outras profissões consideradas de 
baixo prestígio social também foram citadas por uma 
parcela de estudantes das escolas de menor prestígio 
(N-, T-, S-): motorista de ônibus, cobrador, costurei-
ra, operador de caixa, empregada doméstica, etc. Por 
outro lado, a junção das expectativas de escolaridade 
futura em cursos superiores de alto prestígio (das áre-
as médica, técnica e das ciências humanas aplicadas), 
permite verificar que os estudantes das escolas de alto 
prestígio tendem a indicar com maior frequência cur-
sos superiores mais prestigiados socialmente (como 
odontologia, medicina, engenharia, economia, direito, 
publicidade, etc.).

Na tentativa de reduzir o número elevado de 
variá veis que estão relacionadas ao alcance da pro-
fissão desejada, optou-se por um procedimento es-
tatístico – denominado análise fatorial – que tem por 

Tabela 4
Distribuição dos Alunos, por Profissão/carreira  

que Desejam seguir, segundo Escolas
Rio de Janeiro – set. 2006

Escolas Nível
 Superior Professor  Militar Atletas Outras 

Respostas Total

N+ 47,6 5,4 4,4 12,9 29,6 100,0

N- 37,4 8,8 10,9 15,0 27,9 100,0

T+ 48,5 7,1 2,2 8,0 34,3 100,0

T- 40,7 8,5 5,6 10,7 34,5 100,0

S+ 51,3 1,0 6,0 7,0 34,7 100,0

S- 45,7 4,2 4,2 14,9 31,1 100,0

Fonte: Pesquisa do autor.

Quadro 1

Profissões e carreiras citadas pelos Estudantes
Rio de Janeiro – set. 2006

1- Área médica (maior prestígio): Médico/Dentista/Veterinário

2- Área médica (menor prestígio): Fonoaudiólogo/
Nutricionista/Enfermeiro

3- Área técnica (maior prestígio): Engenheiro/Arquiteto/
Informática

4- Área técnica (menor prestígio): Estatístico

5- Ciências humanas: Sociólogo/Historiador/Filósofo

6- Ciências humanas aplicadas (maior prestígio): Advogado/
Economista/Publicitário/Psicólogo

7- Ciências humanas aplicadas (menor prestígio): Assistente 
Social/Pedagogo

8- Ciências naturais: Físico/Químico/Biólogo/Geólogo

9- Professor

10- Professor de educação infantil

11- Professor de nível fundamental

12- Professor de nível médio

13- Professor de nível superior

14- Professor de nível médio da área técnica

15- Militar

16- Policial

17- Guarda municipal

18- Guarda-vidas

19- Bombeiro

20- Sacerdote

21- Turismo

22- Ator/Atriz/Dançarino/Músico/Cantor

23- Fotógrafo

24- Jogador de futebol/Tenista/Nadador

25- Piloto/Navegador/Comandante de Embarcação

26- Comissário/Marinheiro

27- Motorista/Cobrador de ônibus

28- Comerciante

29- Costureira

30- Operador de caixa

31- Modelo/Manequim

32- Empregado Doméstico

33- Secretária

34- Estilista

35- Empresário

36- Serviços na área de alimentação

37- Mecânico

38- “Bandido”

Fonte: Pesquisa do autor.
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finalidade reduzir uma multiplicidade de variáveis a 
dimensões inteligíveis, que possam ser mais bem 
compreendidas e analisadas. 

Solicitou-se aos alunos que atribuíssem uma nota 
de 1 a 10 (1 = nada importante; 10 = muito impor-
tante) para alguns fatores, conforme sua relevância 

para “alcançar a profissão que gostariam de ter”.6 
Os estudantes indicaram duas dimensões inteligí-
veis, que podem ser tomadas como recurso de aná-
lise.7 Assim, a análise fatorial resultou no agrupa-
mento observado das variáveis “fazer cursinhos”; 
“estudar muito” e “trabalhar duro”, compondo a 
dimensão que foi denominada “esforço”. Também 
se mostraram relacionadas as respostas “dar sorte”, 
“conhecer as pessoas certas”, “ter boas condições 
econômicas” e “ter boa aparência”, reunidas na di-
mensão denominada “fatores fortuitos”. A análise 
fatorial permite observar as diferenças entre as di-
mensões obtidas empiricamente na forma de índi-
ces padronizados.

Os resultados desses índices, por escola, são elo-
quentes. Nas três escolas de alto prestígio destacou-
se a dimensão meritocrática “esforço” como a que 
impulsiona e facilita, na percepção dos alunos, al-
cançar a profissão desejada (Gráfico 4). Já o valor 
atribuído à dimensão “fatores fortuitos” sobressai 
nas escolas de baixo prestígio (Gráfico 5). Apenas a 
escola N+ confunde um pouco essa distinção entre 
as dimensões. No entanto, é necessário ressaltar que 
a técnica utilizada – componentes principais – pro-
duz dimensões que não são antagônicas, mas inde-

Tabela 5
opinião dos Alunos sobre a Expectativa de Frequentar 

curso superior, segundo Escolas
Rio de Janeiro – set. 2006

Escolas

Opinião dos Alunos sobre  
a Expectativa de Frequentar Curso Superior

Curso Superior Total

Nos Abs. % Nos Abs. %

Total  725  27,4  2.650 100,0

N+ 195 28,5 684 100,0

N- 47 18,3 257 100,0

T+ 132 30,3 436 100,0

T- 62 20,9 297 100,0

S+ 135 34,4 393 100,0

S- 154 26,4 583 100,0

Fonte: Pesquisa do autor.

Gráfico 4

Média do Fator de Esforço, por Escolas
Rio de Janeiro – set. 2006

Fonte: Pesquisa do autor.

Gráfico 5

Média do Fator dos Elementos Fortuitos, por Escolas
Rio de Janeiro – set. 2006

Fonte: Pesquisa do autor.
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pendentes. Assim, é possível apresentar alta pontua-
ção em ambas, já que elas são ortogonais.

A questão do esforço pessoal para se alcançar uma 
profissão e as expectativas de estudo mais elevadas 
declaradas pelos jovens pertencentes às escolas de 
alto prestígio podem expressar a tendência do efeito-
escola em promover um incentivo maior aos estudos e 
aos valores meritocráticos para o alcance da profissão 
almejada. 

Após essas iniciativas de caráter mais descritivo, 
partiu-se para uma análise mais complexa e rica. Para 
isso, utilizou-se um modelo de regressão logística. Na 
Tabela 6, apresenta-se um modelo que busca medir 
condicionantes da pretensão dos alunos de chegada 
ao ensino superior. Procura-se, nesse modelo, alinhar 
variáveis contextuais dos alunos, algumas que podem 
ser tomadas, limitadamente, como de característica 
individual8 e as que dizem respeito à dimensão pro-
priamente escolar.9 A atenção está voltada para a va-

riável “prestígio da escola”, que distingue entre as de 
melhor ou pior reputação, na tentativa de aferir se 
esse aspecto, por si, como síntese de um conjunto 
de procedimentos, rotinas, práticas e da própria ima-
gem pública da escola pode indicar expectativas de 
escolaridade futura mais alargadas entre seus alunos. 
Para tal, introduziram-se outros aspectos reconheci-
damente relevantes, na tentativa de controle da su-
posta relação de causalidade entre o tipo de escola 
pública frequentada e esse importante sinalizador de 
expectativas sociais e escolares.

Como se pode observar,10 mesmo quando contro-
lado por fatores contextuais e “pessoais”, ainda assim 
a frequência a uma escola considerada de alto pres-
tígio eleva em cerca de 74% a probabilidade de um 
aluno na amostra declarar sua expectativa de alcançar 
o ensino superior. Destaques também vão para a con-
dição feminina, que acresce em 1,5 vez tal probabili-
dade e para a defasagem idade/série, que a reduz em 
cerca de 30%, para cada ano de atraso em relação à 
média observada.

Em suma, há fortes indícios de que práticas, va-
lores, clima acadêmico e características marcadas de 
ambientes escolares exercem papel relevante no con-
dicionamento das expectativas futuras dos alunos.

consiDERAçõEs FinAis

Pode-se observar, a partir da análise dos dados apre-
sentados neste estudo, que as percepções dos alunos 
tendem a variar de acordo com o prestígio das escolas, 
sendo os melhores resultados, em geral, destinados às 
escolas de alto prestígio. Constatou-se a “superiori-
dade” das instituições de ensino de alto prestígio em 
relação às de baixo prestígio, principalmente quando 
a análise se centralizou especificamente nos pares 
(escolas de alto e baixo prestígio) de cada localidade 
(zona norte, zona sul, Tijuca e adjacências). Este fato 
pode, portanto, sugerir a existência de um ambiente 
escolar mais incentivador e propício à aprendizagem 
nas escolas de alto prestígio.

Adicionalmente, em geral os alunos têm consciên-
cia sobre o prestígio de suas escolas perante a comuni-
dade na qual estão inseridos. As distinções por escola 
parecem obedecer simultaneamente a um conjunto 

Tabela 6
Regressão logística para Expectativa de chegar ao 

Ensino superior
Rio de Janeiro – set. 2006

Indicadores Sig. Exp(B)

Escolaridade da mãe (1) 0,006 1,22

NSE (2) 0,000 1,43

Sexo (Feminino) 0,000 2,50

Se considera aluno... (3) 0,000 1,46

Esforço (fator) (4) 0,002 1,20

Hábitos de Estudo (fator) (4) 0,001 1,26

Defasagem para a série (5) 0,000 0,68

Prestígio da escola (6) 0,000 1,74

Constant 0,067 0,48

Fonte: Pesquisa do autor.
(1) Ordinal (1 = sem estudo; 5 = superior).
(2) Medida padronizada de uma soma ponderada de bens domésticos 
na residência.
(3) Ordinal (1 = muito ruim; 5 = muito bom).
(4) Obtido a partir de análise fatorial com elementos fortuitos e merito-
cráticos escolhidos em escalas de 1 a 10, para definição do futuro.
(5) Medido em anos de diferença para a média de idade por série, na 
amostra.
(6) Dicotômica (0 = baixo; 1 = alto).
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complexo de associações que devem considerar a 
área da cidade, as condições socioeconômicas, o am-
biente cultural das famílias e o prestígio das escolas, 
além de, em alguns aspectos, poderem refletir políti-
cas e iniciativas específicas a cada escola. Ao serem 
questionados sobre o que projetavam estar fazendo 
em um futuro não muito distante, os estudantes de 
escolas de baixo prestígio apresentaram expectativa 
de estudo menor, se comparados àqueles de escolas 
de alto prestígio. Coerentemente, exibem também 
tendência a dividir o seu tempo entre os estudos e o 
ingresso no mercado de trabalho. 

A satisfação diante da escola frequentada liga-se 
diretamente ao prestígio da instituição de ensino. 
Após a análise dos resultados referentes às aspirações 
profissionais dos jovens, observou-se que algumas 
das escolas selecionadas apresentaram porcentuais 
diferenciados, que sofreram variações de acordo com 
o nível socioeconômico dos alunos, o prestígio da 
escola (+ ou -) e a área da cidade onde se situa. De 
maneira geral, a escolha de carreiras e profissões de 
nível superior segue o padrão associado ao nível so-
cioeconômico (NSE). 

Os estudantes opinaram ainda sobre a profissão 
que gostariam de ter, e os resultados caminharam em 
direção semelhante à dos anteriores.

Na etapa seguinte, os jovens foram questionados 
sobre aspectos relevantes para o alcance dessa carrei-
ra. Nas escolas de alto prestígio, a questão do esforço 

pessoal surgiu com mais vigor. Os valores meritocrá-
ticos apontados para se alcançar uma profissão e as 
expectativas de estudo mais elevadas declaradas pelos 
alunos pertencentes às escolas de alto prestígio po-
dem expressar a tendência do efeito-escola de incentivar 
mais o alcance da profissão desejada. 

Tais resultados sugerem, pois, um efeito-escola im-
portante na formação de expectativas de futuro mais 
“ambiciosas” dos estudantes expostos a uma esco-
larização melhor, sintetizada na imagem de escolas 
de alto prestígio. Tal fenômeno tem sua impressão 
fortalecida pelo tratamento multivariado por que pas-
saram os dados, o qual evidenciou a força da variá-
vel “prestígio da escola” – síntese de um conjunto 
de elementos intra e extraescolares – na predição da 
expectativa de chegar ao ensino superior. Consoan-
te à literatura, essa expectativa pode expressar pers-
pectivas de sociabilidade mais integradoras, talvez o 
resultado mais relevante deste estudo. A chance de 
uma experiência escolar considerada de melhor nível, 
em ambientes educacionais mais consistentes, eleva, 
por si só, as expectativas dos alunos, para além dos 
condicionantes socioeconômicos e culturais. Tais re-
sultados reforçam não apenas a convicção de que a 
“escola importa”, mas também a demanda por políti-
cas públicas mais efetivas em proporcionar melhores 
ofertas escolares a um alunado que parece consciente 
da desigualdade de oportunidades, nesse aspecto, a 
que está submetido.

Notas

1. Agora denominadas 6o e 9o ano do ensino fundamental.
2. A esse respeito, ver Forquin (1993).
3. Explicações mais detidas da pesquisa, bem como sua fun-
damentação mais abrangente, estão em Costa (2008).
4. De forma a não alongar muito este artigo, optou-se por 
não provê-lo de informações mais detidas sobre o contexto 
socioeconômico das escolas e sobre outras de suas caracterís-
ticas. Esses aspectos são analisados em Costa (2008).
5. Em um item do questionário os alunos deveriam respon-
der “até que série pretendiam estudar”. As opções eram as se-
guintes: a) 6ª série; b) 7ª série; c) 8ª série; d) 1° ano do ensino 
médio; e) 2° ano do ensino médio; f) 3° ano do ensino médio; 
g) Faculdade. Com isso, os resultados foram padronizados e 

gerou-se o indicador “até que série pretende estudar”, atri-
buindo-se valores crescentes a cada uma dessas intenções.
6. As opções para marcar no questionário foram as seguintes: 
fazer cursinhos (informática, inglês, etc.), estudar muito, trabalhar 
duro, dar sorte, conhecer as pessoas certas, ter boas condições econômicas 
e ter boa aparência. 
7. Análise fatorial por componentes principais sem rotação.
8. Ainda que não possam ser exatamente tomadas como in-
dividuais, pois são formadas também sob a influência de pro-
cessos de socialização.
9. Não há relações muito fortes entre as variáveis dependen-
tes que pudessem violar princípios da regressão adotada.
10. Deve ser considerado que o coeficiente Exp(B) exprime o 
incremento provável na variável dependente como efeito líqui-
do do incremento de uma unidade na variável independente.
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