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RESUMO 

 

O mercado de trabalho processa na atualidade  modificações constantemente. 
Essas mudanças ocorrem tanto nos padrões organizacionais como nos meios de 
produção e são causadas pelos avanços tecnológicos oriundos de uma sociedade 
que valoriza cada vez mais o conhecimento.  Dessa forma, o presente estudo teve 
como objetivo analisar os impactos do incremento dos anos de escolaridade, através 
da conclusão de um curso de graduação, na mobilidade ocupacional intrageracional 
e na renda. Para isso, foram alvo de investigação os egressos das graduações da 
Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED). Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
realizada por meio de um estudo de caso, em uma instituição de ensino superior 
privada, situada na microrregião de Guanhães. Os dados foram coletados por meio 
da realização de um grupo focal, composto por onze egressos da instituição 
pesquisada. Os critérios de seleção dos participantes foram: a acessibilidade, o fato 
de a conclusão da graduação ter se dado entre os anos de 2006 e 2012 e ainda, 
todos deveriam residir na microrregião de Guanhães. Os resultados,  compilados em 
uma abordagem qualitativa, apontam que 91% dos egressos da SOED, após 
concluírem o ensino superior, alcançaram mobilidade ocupacional intrageracional 
ascendente e auferiram aumento em sua renda. . Em suma, pode-se destacar que a 
escolarização proporcionou valor econômico aos participantes deste grupo focal. 
Estes eram, em sua maioria, classificados como trabalhadores urbanos não 
qualificados antes de ingressarem no ensino superior. Após concluir o curso, 
tornaram-se trabalhadores não manuais qualificados, trabalhadores de nível 
hierárquico baixo e pequenos proprietários.  Assim, observou-se que a escolarização 
proporcionou a esses egressos melhores condições de acesso ao mercado de 
trabalho, ou seja, alcançaram a mobilidade ocupacional intrageracional ascendente 
e como consequência melhor renda. Os participantes ainda informaram que a 
escolarização ofereceu: maior bagagem cultural e social, aquisição de valores de 
cidadania, direito de exercer uma profissão e usufruir de seu status, satisfação 
pessoal. Ficou então demonstrado, por meio desta pesquisa, que a escolarização é 
relevante para a mobilidade ocupacional intrageracional e para a renda. 
 
Palavras–chave: Mobilidade ocupacional. Renda. Ensino superior privado 
Investimento em escolarização. Graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Labor market is constantly changing. Such changes occur both in the organization 
standards as well as in the means of production, and are caused by technological 
advances which come from a society that values knowledge. This paper aims at 
identifying and analyzing the impact of education improvement through a graduation 
degree on occupational mobility within generations and on income. The investigation 
involved graduated students from SOED College. It is a descriptive research, carried 
out by means of a case study in a private college in the micro-region of Guanhães, 
Brazil. Data were collected from a focus group of 11 graduated students from the 
institution in question. Selection criteria were as follows: accessibility, graduation 
completed between 2006 and 2012, and residence within the Guanhães micro-
region. The results, which were compiled in a qualitative approach, show that SOED 
graduated students have achieved upward occupational mobility and obtained 
income increase. To sum up, one can say that schooling has provided research 
participants with economic value. Most of them were considered urban employees 
without qualification before their college degree. After acquiring their degree, they 
became qualified non-manual employees, of low hierarchy and small proprietors. It 
was indicated that schooling has offered students access to the labor market, that is 
to say, they achieved upward occupational mobility and, as a result, a higher income. 
Participants also informed that schooling offered: larger cultural and social baggage, 
citizenship values, right to have a profession, work with it, and enjoy its social status, 
besides personal satisfaction. Thus, the research results have shown that schooling 
is relevant for employability as well as for income. 
 
keywords: Occupational mobility; Income; Private Higher Education; Investiments in 
education; Graduation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade tem-se exigido, cada vez mais, uma melhor qualidade 

na formação humana, como maiores conhecimentos científicos, empíricos e 

escolares. Vive-se, nos dias atuais, a sociedade do conhecimento, à qual os homens 

devem se adaptar a formação, a informação e o processamento dessas 

informações. 

Nesse sentido, nota-se que a educação pode funcionar como uma mola 

propulsora para o alcance de mobilidade social. Pastore (1979) esclarece que a 

mobilidade social é a capacidade que o indivíduo tem de mover-se dentro de uma 

classe social ou de uma estratificação de classe. Esse fenômeno é observado entre 

integrantes de uma mesma cultura, que se diferenciam, dentro da sociedade, por 

critérios como poder aquisitivo, escolaridade, raça, ocupação e outros. Nesta 

pesquisa, buscou-se analisar como a mobilidade ocupacional atua na classificação   

do indivíduo na sociedade em que se encontra inserido. Especialmente, interessou 

avaliar como se dá a mobilidade ocupacional do indivíduo ao longo de sua trajetória 

no mercado de trabalho, ou seja, mobilidade ocupacional intrageracional ao longo da 

vida laborativa do homem. Segundo Parenza (2012), a mobilidade ocupacional 

intrageracional demonstra a evolução ocupacional do indivíduo em diferentes 

ocupações exercidas pelo sujeito, em relação a ele mesmo, desde quando este foi 

inserido, pela primeira vez, no mercado de trabalho e auferiu renda.  

Para Bastos (2004), a desigualdade social existe desde os primórdios da 

humanidade, porém, a sociedade moderna, com o advento da industrialização, não 

atribui valor à origem social e ao nome familiar, mas sim à ocupação e ao status 

profissional do indivíduo. A nova organização social do trabalho exige do homem 

moderno técnicas e habilidades, adquiridas por meio dos processos de ensino. Em 

consequência, há uma maior necessidade de instrução, uma vez que o 

conhecimento foi adotado como parâmetro universal de comparação, o que fortalece 

ainda mais o papel da instituição transmissora desse conhecimento, a Escola.  

Segundo Delors (1994), a Escola, através da disponibilização da educação 

formal, é o principal mecanismo que atribui valor ao indivíduo, sendo capaz de sanar 

diferenças, denominadas desigualdades sociais, muito embora Bourdieu (2011) 

afirme que a escola reproduz essas desigualdades. Entretanto, não se pode 
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desconsiderar as concepções de Delors (1994), as quais afirmam que as instituições 

de ensino são importantes:  

a) por proporcionarem aprendizagem interpessoal, introduzindo valores como 

pluralismo, compreensão mútua e paz;  

b) por levarem o aluno a aprender a aprender, transformando o conhecimento 

tácito em explícito;  

c) por levarem o aluno a aprender a fazer, a fim de que ele adquira 

conhecimentos, habilidades e atitudes não somente uma qualificação 

profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações;  

d) por levarem o aluno a aprender a ser, para melhor desenvolver em sua 

personalidade reflexão, proatividade, autonomia e responsabilidade.  

É interessante ressaltar que a Escola descrita por Delors (1994) ainda não é a 

realidade existente na maior parte do cenário brasileiro. Retomando Bourdieu 

(2011), em sua análise do papel da escola tradicional, este demonstra como a 

instituição escolar reproduz a cultura dominante das classes privilegiadas no seio da 

sociedade, na qual os detentores de maior capital cultural reforçam sua condição 

socioeconômica. Mesmo assim, acredita-se, segundo Schultz (1973), na teoria do 

capital humano, que investimentos individuais em mais anos de escolaridade 

geralmente possibilitam maiores conhecimentos, acréscimos salariais e melhores 

perspectivas relativas ao mercado de trabalho. 

O ensino superior, segundo Cunha (1998), representa o principal degrau de 

entrada para profissionais qualificados no mercado de trabalho, pois é neste 

momento que o sujeito escolhe sua profissão. A formação superior agrega valores 

econômicos e sociais ao sujeito. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os ganhos sociais e econômicos aumentam com os anos de 

escolaridade. É importante destacar que, ao final da graduação, o profissional 

vislumbrará um novo posto de trabalho, por apresentar novas competências (IBGE, 

2006).  

Diante do exposto, é necessário destacar a importância da criação, 

implantação e efetivação de políticas públicas em educação por parte do governo 

federal. Figueiredo (2006) ressalta que não basta apenas a criação dessas políticas, 

é preciso também que sejam oferecidas oportunidades que permitam o acesso ao 
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ensino superior, uma vez que, o país apresentava deficiência no número de 

instituição e vagas oferecidas para a população tanto na esfera pública como 

privada.  

Até pouco tempo, conforme demonstram os estudos de Cunha (1998), a 

maior parte das vagas oferecidas concentrava-se na região sudeste do país, em 

instituições federais de ensino, o que acentuava ainda mais as desigualdades 

sociais. O acesso às vagas era alcançado, na maioria das vezes, por alunos das 

classes média e alta. Estes alunos, geralmente, haviam concluído o ensino médio 

em instituições particulares de ensino.  

O quadro descrito acima acentuou fortemente a desigualdade de 

oportunidades de acesso ao ensino superior e caracterizou a realidade anterior aos 

anos de 1990. Para sanar esse problema, o governo federal teve que inovar em 

políticas educacionais. Uma delas, precursora das mudanças neste cenário, foi à 

regulamentação da Lei n. 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

20 de dezembro de 1996. A partir desta legislação, foi possível o ingresso de 

empresários no setor de Ensino Superior Privado no Brasil. Com essa nova 

prerrogativa, iniciou-se a instalação e expansão de instituições de caráter privado e 

de pequeno porte pelo país inteiro, proporcionando o aumento de vagas e de 

concorrência no setor, para oportunizar maior ingresso no ensino superior. 

Com base nessas considerações preliminares, pretendeu-se estudar nesta 

pesquisa o papel das instituições de ensino superior na busca da mobilidade social, 

relacionada ao critério “ocupação intrageracional”, segundo Pastore (1979), a partir 

da análise da trajetória de egressos de uma instituição de ensino superior, fundada 

no ano de 2003, denominada Sociedade de Ensino Elvira Dayrell, instalada na 

microrregião de Guanhães - MG.  

Até o ano de 2003, a microrregião de Guanhães não era atendida por 

nenhuma instituição de ensino superior. A maior parte da população regional 

apresentava baixa escolaridade, pois faltavam oportunidades para o acesso ao 

ensino superior. Este fato era um obstáculo para o aprimoramento na formação dos 

profissionais que, por diversos motivos, precisavam estar constantemente na região 

ou que não tinham condições de se deslocar para os grandes centros educacionais. 

Esta situação só começou a se modificar com a chegada da Sociedade de Ensino 

Elvira Dayrell à microrregião de Guanhães. 
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As primeiras turmas de concluintes de ensino superior oriundos da Sociedade 

de Ensino Elvira Dayrell, doravante denominada SOED, finalizaram sua graduação 

no ano de 2006. O ano de 2006 é marcante para a SOED, por introduzir no mercado 

de trabalho regional os primeiros profissionais qualificados e com maior parte de sua 

formação desenvolvida na região.  

Por ser a pioneira na oferta do ensino superior na microrregião de Guanhães 

– Minas Gerais, ficou explícito, com o estudo da SOED, a possibilidade de se 

conhecer o papel de uma instituição de ensino superior na mobilidade 

socioeconômica dos indivíduos que a frequentem.  

Analisando os diversos posicionamentos dos autores que corroboram a ideia 

de que o ensino é fundamental para o crescimento social, econômico e profissional, 

surge a questão norteadora deste estudo: Quais são os impactos do incremento dos 

anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e na renda dos 

egressos oriundos do ensino superior privado? 

Como objetivo geral, analisou-se quais foram os impactos do incremento dos 

anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e na renda dos 

egressos da SOED, uma instituição de ensino superior privada.  

Como objetivos específicos, pretendeu-se:  

1) Identificar na literatura os principais modelos teóricos que discutiram os 

impactos da conclusão da graduação na mobilidade ocupacional 

intrageracional e na renda dos egressos; 

2) Verificar os impactos da conclusão da graduação na SOED na mobilidade 

ocupacional intrageracional;  

3) Verificar os impactos da conclusão da graduação na SOED sobre a renda 

dos egressos;  

Em relação às possíveis respostas para a pergunta desta pesquisa, levantou-

se como pressuposto: conclusão do ensino superior proporciona impactos positivos 

na mobilidade ocupacional intrageracional e na renda.  

O tema escolhido apresenta relevância acadêmica, pois já é pesquisado por  

autores como Cunha (1998) e Schwartzman e Schwartzman (2002). Esses autores 

demonstram em seus trabalhos que as instituições de ensino superior privadas 

estão se expandindo por todo o país. Ressaltam ainda que a rede de ensino superior 

federal não apresenta número de vagas suficientes para atender a demanda  

populacional que necessita qualificar-se. Acrescentam ainda que, o ensino superior 
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privado é o destino encontrado pela população que não tem acesso ao ensino 

superior federal oferecido pelo governo. Por fim, os autores explicam que as 

instituições de ensino superior privadas propiciam produção de conhecimento 

científico e, em consequência disso, aumentam o nível educacional do acadêmico, 

proporcionando, assim, o desenvolvimento econômico na região em que se 

encontram inseridas.  

A Sociedade de Ensino Elvira Dayrell foi a primeira instituição de ensino 

superior privado a instalar-se na microrregião de Guanhães. Após, 

aproximadamente, sete anos do início de suas atividades no setor educacional, a 

organização buscou conhecer sua contribuição no incremento de empregabilidade e 

suas consequencias na renda de seus egressos que já são atuantes no mercado de 

trabalho da microrregião de Guanhães. Também tornou-se preponderante para a 

organização registrar qual a sua contribuição socioeconômica e cultural para o 

desenvolvimento da microrregião de Guanhães, levando-se em consideração que a 

mesma contribuiu para o mercado de trabalho regional com grande número de 

egressos qualificados.   

A pesquisadora labora há vários anos na área pedagógica e administrativa da 

instituição estudada, por este motivo buscou também conhecer a evolução 

ocupacional dos egressos da SOED. Portanto, é necessário verificar se as políticas 

institucionais e as grades curriculares estão em consonância com as realidades 

regional e nacional. 

Esta pesquisa está estruturada em seis capítulos, incluindo esta Introdução. 

No capítulo dois apresenta-se uma revisão de literatura que busca demonstrar o 

papel do ensino superior privado no contexto da America Latina e do Brasil. Foi 

realizado um resgate histórico do ensino superior no Brasil, ressaltando-se sua 

expansão e seus marcos regulatórios, a partir do governo Fernando Henrique 

Cardoso. Abordou-se ainda, analiticamente as diversas classes sociais existentes no 

Brasil e analisou a mobilidade social com base em diferentes autores.  

Destacam-se no capítulo dois, os fatores e as características que 

possibilitaram a mobilidade social na vida do indivíduo, incluindo investimentos 

educacionais em capital humano e suas repercussões na renda. Realizou-se ainda a 

análise do papel das instituições privadas, após a abertura e a expansão das 

instituições de ensino superior, e seus reflexos nas classes sociais. 



15 

No capítulo três, descreve-se a metodologia adotada no desenvolvimento 

desta pesquisa, a saber, o estudo de caso, realizado a partir do grupo SOED. 

Pretendeu-se verificar se houve mobilidade ocupacional intrageracional e de renda 

dos egressos da SOED após a conclusão do curso de graduação no ensino superior 

privado. Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados os dados do grupo 

focal realizado com os egressos da instituição. 

O capítulo quatro apresenta a instituição pesquisada, ou seja, a Sociedade de 

Ensino Elvira Dayrell e suas mantidas: o Instituto Superior de Educação Elvira 

Dayrell e a Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Descreveu-se a evolução histórica das 

instituições, desde sua fundação aos dias atuais, e ainda, destacou-se seus marcos 

regulatórios. Foram abordadas as características da primeira demanda de egressos 

recebidos pela SOED. Contextualizou-se ao final do capítulo a microrregião de 

Guanhães, local este em que a SOED encontra-se inserida e em funcionamento.  

O capítulo cinco apresenta o estudo de caso com os resultados obtidos por 

intermédio da coleta de dados em que foram utilizados como instrumentos grupo 

focal e a análise documental. Foram utilizados autores contidos no referencial 

teórico desta pesquisa para discussão dos resultados e seu consequente 

embasamento científico.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais referentes a este estudo de 

caso realizado na Sociedade de Ensino Elvira Dayrell. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos, com base em diferentes 

autores, os principais conceitos utilizados para descrever a mobilidade social. 

Aborda-se também, de maneira sucinta, o investimento em capital humano, ou seja, 

o investimento em educação no Brasil, e suas repercussões na mobilidade social e 

na renda.   

 

 

2.1 Aspectos de desigualdade, distribuição de recursos e mobilidade social 
 

Partindo da premissa de que a sociedade é formada por grupamentos de 

pessoas detentoras de características econômicas, sociais e culturais diferentes, 

entende-se que essas características variam de acordo com a conjuntura 

econômica, social e política em que cada grupo está inserido. Desse modo, para 

facilitar a convivência entre os diferentes indivíduos, o homem naturalmente 

agrupou-se de acordo com suas necessidades, similaridades e diversidades, que 

caracterizam seu locus social, de maneira a não se isolar. 

Aristóteles (1997) defende a teoria de que o homem é um ser político e 

necessita viver em sociedade. O filósofo acrescenta ainda que o homem não obtém 

êxito na sobrevivência isolada. Com efeito, a organização em sociedade resultou, 

por exemplo, na perpetuação da espécie, na busca de alimentos, na necessidade de 

segurança, no avanço educacional e no aperfeiçoamento da força de trabalho, e 

ainda, na satisfação de outras necessidades inerentes à natureza humana. Observa-

se, portanto, que o filósofo, já na antiguidade, retratava a necessidade da 

convivência em sociedade. Pode-se dizer também que está implícito subjetivamente 

em suas afirmações que o agrupamento social se dá por meio de  características e 

objetivos similares. 

Já Bobbio (2003), em uma abordagem geral, ao analisar a sociedade 

baseado nas correntes positivistas, esclarece que o grupamento de indivíduos foi 

intensificado com o desenvolvimento das cidades e com a implantação do 

capitalismo. Bobbio (2003) refere-se ao desenvolvimento da humanidade desde a 

era do homem nômade até à do homem contemporâneo.  
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O homem nômade tinha necessidades específicas, mudava constantemente 

de espaços geográficos, buscando saciar suas necessidades de sobrevivência, 

naturalmente resultantes de fatores climáticos que, naquele tempo, eram 

determinantes.  

Posteriormente, o homem estabeleceu-se em tribos, grupos e polis, que 

originaram as cidades. Esse fato foi muito bem ilustrado pela afirmação de 

Rousseau (1978, p. 34) de que “o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e 

disse que era sua propriedade e encontrou pessoas que acreditaram nele foi o 

fundador da sociedade civil”. Com essa frase, o filósofo não só ilustra o início da 

organização da sociedade civil, como também explicita a coincidência entre esse 

início e o das desigualdades sociais. 

Com o advento da revolução industrial, houve um maior contingente de 

pessoas migrando do campo para as cidades. As cidades e os locais de trabalho 

não eram organizados e nem apresentavam infraestrutura física, de saúde e de 

trabalho adequadas. É nesse período de transição que o homem vindo do campo, 

acostumado a viver em pequenas comunidades, vê-se obrigado a conviver 

harmoniosamente com pessoas diferentes, oriundas das mais diversas áreas 

geográficas. Desse modo, com a necessidade de convivência com a variedade de 

valores, culturas e hábitos, surge, mesmo que de maneira tácita, a criação de 

normas para se evitarem conflitos e para se manter a ordem social (DURKHEIM, 

1955). 

Diante dessa realidade, torna-se necessária a organização do homem em 

agrupamentos, os quais mais tarde seriam denominados classes sociais, 

determinadas por critérios econômicos, políticos e profissionais. Segundo Velho et. 

al. (1981), o termo classe social refere-se a grupamentos de pessoas que partilham 

de um interesse comum, como o interesse econômico na posse de bens e 

oportunidades de rendimentos, bem como condições de vida específicas, 

representadas, por exemplo, nos mercados de trabalhos e nos bens de consumo 

disponíveis. 

Note-se, portanto, que as diferenças entre as classes sociais podem ser 

consideradas históricas, sendo determinadas pela distribuição de recursos 

econômicos. Como consequência, surgem as estratificações sociais que classificam 

os indivíduos quanto a renda, educação, religião, gênero, profissão, raça, cultura e 

acesso a informações.  
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A estratificação social é um indicador da existência de desigualdade na 

distribuição de recursos entre os grupos de pessoas que ocupam posições 

diferentes na sociedade. Dessa forma, se os recursos fossem distribuídos de 

maneira menos discrepante, provavelmente a mobilidade social, isto é, a capacidade 

que o indivíduo ou grupo tem para se mover dentro do sistema de estratificação de 

classes, segundo Bastos (2004) em concordância com Turner (1989), seria mais 

igualitária. 

 Diversas abordagens tratam da desigualdade na distribuição de recursos, 

levando em consideração grupos sociais e status social.  Desde os primórdios da 

sociedade, percebe-se que o critério norteador para a mudança de grupo ou status 

social é discutido a partir do fator econômico. Tanto os autores clássicos quantos os 

contemporâneos se utilizam dessa abordagem, como demonstrado em uma breve 

apresentação histórica, a seguir.  

Autores clássicos, como Smith (1983) e Marx e Engels (2001) destacavam 

que as diferenças entre as sociedades se definiam pela presença e disponibilidade 

de recursos econômicos. Em uma abordagem mais contemporânea, Bourdieu 

(1996) incrementou a análise de Smith (1983) e Marx e Engels (2001), destacando 

que as diferenças de distribuição de recursos deveriam ser analisadas em 

consonância com os espaços sociais em que o homem estava inserido, de acordo 

com suas ideologias políticas e culturais. O autor afirma também que o fator 

disponibilidade de recurso econômico seria apenas mais um critério para a 

classificação do indivíduo.  

Ainda segundo Bourdieu (1996), a escolaridade do indivíduo é um dos fatores 

que pode influenciar diretamente na mobilidade social. Ou seja, o indivíduo poderá 

migrar de estrato ou grupo social por meio do acesso escolar, embora o autor 

também considere como fator preponderante o histórico de vida, habitus, acumulado 

no decorrer de sua existência. O habitus aqui é entendido, conforme Bourdieu 

(1996), como uma representação, no campo simbólico, da bagagem cultural, política 

e social adquirida pelo sujeito ao longo de sua experiência individual de vida, a qual 

depende de sua socialização com a escola, o trabalho, os amigos, a família, entre 

outros. Essa bagagem, adquirida pela experiência de vida, ajudaria o sujeito a 

conviver em sociedade, modificando-se ao longo da vida.  

Nas palavras de Setton (2002): 
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Habitus é então concebido como um sistema de esquemas 
individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas (no 
social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas 
experiências práticas (em condições sociais específicas de 
existência), constantemente orientado para funções e ações do agir 
cotidiano (SETTON,  p. 20, 2002). 

 

A afirmação de Setton (2002) reforça as considerações de Bourdieu (1996), 

uma vez que ambos defendem que o histórico de vida ou habitus adquirido ao longo 

da vida ou por intermédio da herança social é condição preponderante para o 

desenvolvimento do status social do indivíduo. 

Em sua obra “A riqueza das nações”, Smith (1983) caracteriza a sociedade 

capitalista como sendo geradora de riqueza. Essa riqueza seria gerada pela 

utilização da terra como recurso para o alcance de capital econômico (SMITH, 

1983). O autor explica que a estrutura social, à época da revolução industrial, era 

sólida, tendo duas classes: os indivíduos que possuíam a riqueza e os que 

possuíam apenas a força de trabalho. Smith (1983), no entanto, não ressalta em 

momento algum de sua obra a possibilidade de mobilidade social, o que, de certa 

forma, também se percebe em Marx e Engels (2001), ao abordarem a luta de 

classes. 
Em “O manifesto comunista”, de 1848, os autores Marx e Engels já discutiam 

as diferenças na distribuição de recursos entre as classes sociais. Os autores 

enfatizavam a problemática da miséria e da exploração da mão de obra, além de 

demonstrarem que os recursos são disponibilizados diferentemente entre os 

membros da sociedade. Eles apresentavam uma visão mais estática e simplificada 

das classes sociais, não aludindo à mobilidade social. A sociedade capitalista, 

segundo os autores, dividia-se em duas classes: os detentores dos meios de 

produção e os trabalhadores, que possuíam apenas a capacidade de trabalho e 

vendiam sua mão de obra em troca de recursos econômicos, sendo, assim, 

explorados. Marx e Engels (1848) acreditavam que a mudança social somente era 

atingida através da dominação dos meios de produção e por meio da luta de 

classes. “A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a 

história de luta de classes” (MARX; ENGELS, 2001, p. 8).  

Weber (1973) também contribuiu para o estudo da distribuição desigual de 

recursos. Ele apresenta um olhar diferenciado em relação aos demais autores já 

citados, não utilizando a expressão classe social e sim status. Percebe-se, portanto, 
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que, em sua obra, ao designar as classes sociais, o autor não utiliza uma 

abordagem pautada na existência ou não de recursos econômicos. Para Weber 

(1973), este fator parece não ser essencial para a classificação dos indivíduos 

dentro do grupo ao qual pertencem. Mas, utiliza-se, então, da expressão inovadora 

de status social, a qual designa a estratificação pela distribuição de honra social e 

prestígio, independentemente da abordagem econômica, como praticado pelos 

estudiosos anteriores (WEBER, 1973).  

 
Em contraste com a “situação de classe”, determinada de forma puramente 
econômica, queremos designar como “situação de status” todo componente 
típico do destino dos homens determinado por uma estimativa social 
específica, positiva ou negativa, de honra. (WEBER, 1973, p. 44.) 

 

 É importante destacar que, para Weber (1973), o poder econômico e a posse 

de propriedades não é condição fundamental para que o indivíduo seja pertencente 

a um mesmo grupo de status. “Frequentemente, a luta pelo poder é também 

condicionada pela 'honra social' que traz consigo” (WEBER, 1973, p. 39). 

Weber (1973) é o autor que apresenta a concepção mais aproximada da de 

Bourdieu (1996), pois demonstra que poderia haver indivíduos membros de um 

mesmo status, mas de classes sociais diferentes. Segundo os dois autores, os 

indivíduos de status sociais diferentes podem possuir honras e prestígios que, 

segundo estudos anteriores, pertenciam apenas às classes sociais mais 

privilegiadas. Weber (1973) ressalta ainda que os membros dos grupos classificados 

por status têm consciência de sua condição social real.  

Tanto para Bourdieu (1996) como para Smith (1983) e Marx e Engels (2001), 

as diferenças entre os homens sempre existiram, porém, o primeiro afirma que as 

classes sociais existem apenas na teoria. Para Bourdieu (1996), o que existe na 

realidade são espaços sociais, como estrutura de posições diferenciadas, definidas, 

em cada caso, pelo lugar que ocupam na distribuição de um tipo específico de 

capital, seja econômico, cultural ou social. Bourdieu (1996) demonstra ainda que é 

no espaço social que são organizados, construídos e classificados os agentes que 

distinguem e agrupam os homens quanto ao habitus. Segundo o autor não haveria 

definição de classes sociais, e sim a distinção de habitus (gostos, estilos, 

acumulação de capital social ou cultural) no espaço social (realidade) e simbólico 

(representações). As diferenças entre os homens, também para ele, sempre 

existiram, desde o início da sociedade. Com base nas considerações do autor, para 
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se falar em diferenças sociais, não se pode deixar de considerar o espaço social 

(ambiente histórico, político e cultural) no qual o homem está inserido. Do mesmo 

modo, ao se discutir a mobilidade social, é indispensável a consideração do espaço 

social em que o indivíduo que a busca, e eventualmente alcança, está inserido. 

Antes, porém, faz-se necessário analisar mais de perto as condições primárias que 

possibilitariam a mobilidade social.   

Para a ocorrência de mobilidade social, de acordo com Turner (1999), é 

imprescindível a existência de distribuição desigual de recursos entre os diversos 

estratos de classes sociais. Esses recursos podem ser definidos como renda, poder, 

patrimônio, prestígio, honra, saúde, diploma e outros. Como consequência da 

desigualdade, a sociedade cria membros que são comportamental, organizacional e 

culturalmente diferentes (TURNER, 1999).   

Com base nos diferentes conceitos de mobilidade social, passa-se a discutir  

os diferentes tipos de mobilidade social.  

 

2.2 Tipos de mobilidade social 
 

Diversas são as abordagens possíveis no estudo da mobilidade social. No 

Quadro 1 são apresentadas as contribuições e inovações referentes a diversos 

critérios de mobilidade social, segundo suas diferentes definições.  

 
Quadro 1 – Conceitos de mobilidade social 

Autor Abordagem 
Origem do Estudo: Internacional 

Sorokin (1973) A modalidade social é alcançada pelo trabalho, status ocupacional, e em 
consequência é possível ascensão na hierarquia social proporcionada 
por ele. 

Lipset e Bendix (1959) As tensões sociais funcionavam como válvula de escape, através das 
tensões é que haveria possibilidade de mobilidade social individual e/ou 
coletiva. 

Parsons (1954); Ball e 
Duncan (1967) 
 

A mobilidade social era determinada pelo nível educacional e a 
qualificação profissional, definindo, assim, o status na sociedade. 

J. Davis e W. Moore 
(1981) 

A mobilidade social era controlada por distribuição desigual de recursos 
econômicos. Gerando, por consequência, controle ao acesso a status 
sociais e também estimulando a população no cumprimento de seus 
deveres. 

Goldthorpe (1986) A mobilidade social é vista como herança de origem familiar, sendo 
herdados os privilégios, status ocupacionais.O conhecimento  não é  um 
fator importante para a mobilidade social nas camadas altas da 
sociedade . O conhecimento é necessário para a mobilidade social nas 
camadas médias da sociedade. 

Fonte: Adaptado pela autora (FIGUEIREDO, 2006)     (Continua...) 
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Quadro 1 – Conceitos de mobilidade social 

Autor Abordagem 
Origem do Estudo: Nacional 

Pastore (1979); Pastore 
e Silva (2000); Haller e 
Saraiva (1988); Pastore 
e Zylberstajn(1991) 

A mobilidade social é vista como decorrente do status ocupacional. 

Barros (2000); Ramos e 
Vieira (2000) 

A mobilidade social é vista como decorrente do status ocupacional e da 
renda. 

Pastore e 
Zylberstajn(1991); 
Barros e Lan (1991); 
Barros e Santos (1991) 

A mobilidade social é possibilitada pela educação. 

Scalon (1999) A mobilidade social é analisada a partir da concepção de espaço social. 
É no espaço social que os bens e valores são distribuídos, é o local de 
definição das posições e relações. Entretanto, o espaço social não é 
estático e é através do estudo de mobilidade social que se busca captar 
a intensidade e a direção das mudanças. 

Fonte: Adaptado pela autora (FIGUEIREDO, 2006)     (Conclusão) 
 

O Quadro 1 demonstra que um dos fatores que influenciam na mobilidade 

social é o desenvolvimento econômico, como já fora constatado por Pastore (1979). 

A educação é outro fator de importância acentuada, pois é por seu intermédio que 

acontecem mudanças no status. Além de Pastore (1979), Becker (1962), Schultz 

(1973) e Mincer (1958), com suas pesquisas sobre o investimento em educação, ou 

seja, em capital humano, destacam também a relevância da educação, por 

promover melhora nos conhecimentos, habilidades e competência do indivíduo, que 

em consequência propicia melhores oportunidades no mercado de trabalho, renda e 

desenvolvimento econômico. Porém esses autores desconsideram as desigualdades 

para o acesso a educação. Já Antigo (2010), Jannuzzi (2000) e Bourdieu (1996) 

afirmam que a desigualdade nas oportunidades de estudo e qualificação profissional 

podem incidir na ascensão ou preservação do status social. 

Como a mobilidade social abrange diferentes espaços sociais e depende de 

diversos fatores, caracterizando-se como um fenômeno bastante complexo, neste 

estudo optou-se por realizar uma abordagem que se concentre especificamente no 

que pode ser chamado de mobilidade ocupacional e suas repercussões na renda, 

relacionando-se ao fator escolaridade. Pastore (1979) é considerado o pioneiro nas 

pesquisas sobre mobilidade social. Com base em sua matriz de status de origem e 

destino é que se pôde entender melhor a dinâmica e os tipos de mobilidade social 

existentes no país. 

A FIG. 1 demonstra como pode variar a matriz status de origem e destino 
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social. 

 
Figura 1- Matriz de mobilidade Social  

 
Fonte: Pastore (1979) adaptado por Bastos (2004) 

 

A matriz de status origem e destino é utilizada para classificar a mobilidade 

social em ascendente, descendente ou inalterada. A matriz pode ser utilizada para 

comparar a relação pai e filho, ou seja, status de origem e destino do pai comparado 

ao status de origem e destino do filho através do tempo, então variáveis que definem 

mobilidade intergeracional. Outra maneira de utilizar a matriz é comparando-se o 

status de origem e destino do filho em relação a ele mesmo, no transcorrer dos 

anos. Ou seja, sua primeira ocupação (origem), com seu status de destino (status 

ocupacional no momento da pesquisa); portanto, essa condição define mobilidade 

intrageracional. E ainda, analisa-se a primeira ocupação do filho (status de origem) 

em relação a ele mesmo (status de destino), ou melhor explicando, a mobilidade 

intrageracional e suas repercussões sobre a renda ao longo da trajetória 

ocupacional percorrida.  

Neste estudo aborda-se a mobilidade social, tendo como critério a evolução 

ocupacional intrageracional e suas repercussões sobre a renda ao longo da 

trajetória ocupacional percorrida pelo indivíduo, podendo ser a mobilidade 

ocupacional intrageracional ascendente, descendente e inalterada. 

No ponto A, localizado no centro da matriz, como demonstrado na FIG.1, 

pode-se observar que não houve alteração no status de origem e destino do 

indivíduo. O mesmo não evoluiu ocupacionalmente. O status de entrada no mercado 

de trabalho (origem) não se alterou em relação a sua atual ocupação (destino), ou 
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seja, manteve-se o status, tanto de destino como de origem, inalterado. Segundo 

Scalon (1999), essa imobilidade, geralmente, pode ser desejada quando se 

observam filhos oriundos das famílias  advindas dos mais altos estratos sociais. No 

entanto, essa situação, em geral, não é desejada por indivíduos originários dos mais 

baixos estratos sociais. 

Já no ponto B, localizado na porção superior da FIG. 1, observa-se que o 

status de destino é sempre superior ao de origem; assim sendo, o indivíduo ascende 

socialmente, o que define mobilidade social ascendente.  

No ponto C, localizado na porção inferior da FIG. 1, percebe-se que o status 

de destino é sempre inferior ao de origem, caracterizando assim a mobilidade 

descendente.   

A partir da matriz de status de origem e destino, elaborada por Pastore 

(1979), foi que os pesquisadores subsequentes puderam realizar inovações 

incrementais  às suas pesquisas. 

Pastore (1979), corroborando os estudos de Jannuzzi (2000) e Bastos (2004), 

esclarece que a mobilidade ocupacional pode ser entendida como a capacidade que 

uma pessoa possui de transferir-se de um grupo ocupacional para outros, levando 

em consideração a situação de mercado e a conjuntura econômica, sem mudar de 

classe social, mas podendo alcançar postos de trabalho com maior ou menor 

remuneração. Nessas condições, pode-se classificar a mobilidade ocupacional como 

horizontal. Segundo Scalon (1999) “a mobilidade social lida com as oportunidades 

de movimento no contexto de mercado de trabalho e, portanto, com as mudanças 

nas posições de classe” (SCALON, 1999, p. 20). 

A mobilidade ocupacional é dividida em duas vertentes, quais sejam, 

intrageracional e intergeracional, segundo critérios estabelecidos por Pastore (1979). 

A mobilidade ocupacional intrageracional, ou de carreira, avalia como ocorre a  

movimentação ocupacional do indivíduo em relação a ele mesmo, no mercado de 

trabalho. Pastore e Silva (2000) acrescentam que a mobilidade ocupacional 

intrageracional é focada na entrada. Em seu estrato de origem no mercado de 

trabalho e em sua saída, ou seja, a posição em que o indivíduo se encontra, em um 

determinado momento, em relação a ele mesmo, ou ainda ao longo de sua vida. 

Parenza (2012), corroborando as observações de Pastore e Silva (2000), 

complementa ao afirmar que a análise é feita por meio da observação das diferentes 

ocupações conquistadas pelo próprio indivíduo em sua vida laboral. No entanto, 
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Paschoal (2008) e Antigo (2010) afirmam que a herança familiar auxilia a mobilidade 

ocupacional do filho. A renda e o nível de escolaridade dos pais são fatores que 

influenciam geralmente o sucesso na trajetória ocupacional do filho. Percebe-se, 

portanto, que há relação entre mobilidade intrageracional e intergeracional.  

Segundo Antigo (2010), existem duas forças de transmissão de rendimentos 

intergeracionais, o investimento do capital humano e correlação de habilidades. O 

investimento em capital humano, conforme explicitam Becker (1962), Schutz (1973), 

Mincer (1958) e Delors (1994), propicia meios para desenvolvimento de habilidades 

e competências que tornam o homem mais capaz de desenvolver sua produtividade 

no mercado de trabalho. Neste sentido, pode-se inferir que essas forças são 

convergentes e simultâneas para o alcance da mobilidade ocupacional. 

A mobilidade intrageracional ascendente, observada no ponto B da FIG. 1,  

ocorre quando o indivíduo alcança uma posição de status de destino superior a  seu 

status de origem. O ponto C da FIG. 1 exemplifica a mobilidade descendente, a qual 

se verifica quanto o status de destino do indivíduo é inferior ao dele mesmo no 

momento de sua entrada no mercado de trabalho. Já no ponto A, a posição do 

indivíduo é inalterada em relação a ele mesmo, assim, portanto, mantém-se no 

mesmo status profissional. 

Já a mobilidade ocupacional intergeracional compara a evolução da 

mobilidade ocupacional do pai em relação à do filho, considerando o primeiro 

emprego de ambos. A mobilidade ocupacional intrageracional somada à 

intergeracional origina a mobilidade ocupacional total. Desse modo, nas palavras de 

Figueiredo (2006, p. 12) “a mobilidade ocupacional pode ser entendida como a 

movimentação de um indivíduo ou de uma coletividade, considerando-se, sua 

origem e seu destino”.  

A mobilidade intergeracional utiliza-se do parâmetro de comparação do status 

de origem e de destino do pai em relação ao filho. Na maioria das vezes, observa-se 

que o status de destino do filho é superior ao do pai. No caso do Brasil, como pôde 

ser verificado nos últimos anos, esse quadro é possibilitado pelas mudanças 

ocorridas na conjuntura econômica e educacional do país. Essas mudanças no 

cenário do país possibilitaram um maior grau de escolaridade aos indivíduos, no 

período de 1970 a 1990, principalmente pela expansão do ensino superior privado. 

Percebe-se que, conforme Pastore e Silva (2000), o status de destino dos filhos 

poderia ser superior ao dos pais. Pais com maior grau de instrução investem mais 
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na educação dos filhos e percebem a graduação como forma de ascensão social, 

conforme Werfhorst e Andersen (2002). Os autores acrescentam ainda que, quanto 

maior o nível de escolaridade dos pais, maior é a idade para a entrada do filho no 

mercado de trabalho.   

O trabalho de Paschoal (2008) demonstra uma nova variável em relação à  

mobilidade ocupacional: o papel da mãe. O autor destaca o grau de instrução das 

mães como fator marcante, repercutindo de maneira positiva na carreira dos filhos, 

ou seja, comparando mães e pais, observou-se que a educação das mães 

apresenta maior efeito na escolaridade dos filhos, porém com maior influência na 

prole do sexo feminino. Já comparando filhos de diferentes gêneros, em relação aos 

pais, observa-se que as mulheres apresentam maior mobilidade intergeracional em 

relação aos seus genitores. 

Pastore e Silva (2000) utilizam também o conceito de mobilidade estrutural. 

Segundo os autores, a mobilidade estrutural pode ser entendida como o movimento 

realizado pelo indivíduo entre o seu status de origem e o de destino, tendo como 

ponto de referência a sua profissão. Esse tipo de mobilidade ocorreria, geralmente, 

nas sociedades em desenvolvimento, quando há grandes mudanças econômicas, 

originando novos status sociais. Para exemplificar melhor essa situação, pode-se 

citar o fenômeno do êxodo rural. Em consequência desse fenômeno, desaparecem 

profissões comuns ao meio rural e surgem novas oportunidades de trabalho no meio 

urbano. Os novos postos de trabalho surgidos nas áreas urbanas são ocupados, 

independente de qualificação prévia do indivíduo, propiciando assim ascensão no 

status social. 

Já a mobilidade circular, outro tipo de mobilidade ocupacional, descrita por 

Bastos (2004), ocorre quando há troca de posições no status profissional. Indivíduos 

circulam dentro de um sistema social sem alteração, pois enquanto alguns 

ascendem, outros se aposentam ou regridem no status profissional. Como critério de 

análise, também nesses casos, leva-se em consideração a comparação entre o 

status de origem e de destino do indivíduo. Esse tipo de mobilidade seria provocado 

pela qualificação profissional, ou seja, investimento em capital humano, pelo 

acúmulo de experiências, treinamentos, aumento nos anos de escolaridade, o que 

resulta em mobilidade no mercado de trabalho e alteração na renda auferida. Está 

mais presente em países desenvolvidos, com baixo crescimento populacional, em 

que há estabilidade nas profissões.  
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A mobilidade perfeita é uma medida ideal utilizada para medir o grau de 

democracia existente em uma sociedade. Essa medida avalia a mobilidade 

intrageracional, ou seja, o status de origem do filho independentemente do status do 

pai. 

Segundo Pastore (1979, p. 3), “a mobilidade pode ser usada como um 

indicador de desenvolvimento social. O tipo de mobilidade que melhor desempenha 

a função de indicador de desenvolvimento social é a mobilidade vertical”. Cabe 

ressaltar que a mobilidade vertical é outro tipo de mobilidade presente na literatura, 

que acontece quando o indivíduo ascende de seu status de origem para um de 

destino superior, independente do status do pai - mobilidade intrageracional. O 

Brasil, nos últimos anos, tem apresentado um cenário de desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e político, o qual vem impulsionando o aumento da 

mobilidade social. Na próxima seção é abordada mais especificamente a mobilidade 

social no Brasil. 

 

 

2.3 Mobilidade Social no Brasil 

 

A mobilidade social no Brasil apresenta uma dinâmica diferenciada em 

relação aos outros países, pois aconteceu conjuntamente com a organização 

socioeconômica do país nas primeiras décadas do século XX. Foi nesse período que 

ocorreu uma verdadeira estruturação do Estado brasileiro, com a presidência de 

Getúlio Vargas, no período que ficou conhecido como a República Nova. As políticas 

públicas então adotadas propiciaram a intensificação e a organização das indústrias 

de base, o surgimento das primeiras universidades e uma maior estruturação 

urbana.  

Autores como Jannuzzi (2000), Pastore (1979) e Pastore e Silva (2000), 

concordam que, naquele momento, a sociedade brasileira passava por inúmeras 

transformações em relação aos outros países, tendo como consequência grandes 

impactos na mobilidade social.  

Na década de 1970, houve grande ascensão social intergeracional, segundo 

Pastore e Haller (1993), pois, com o êxodo rural, houve alteração na mobilidade 

estrutural do Brasil, o que acarretou em nova formatação da estrutura ocupacional 

do país e de seus sistemas produtivos. Segundo Torquato (2011, p. 17), é nesse 



28 

momento também que a teoria do capital humano encontra ambiente fértil para seu 

desenvolvimento, visto que “a reestruturação produtiva que culminou nas grandes 

mudanças dos padrões organizacionais e tecnológicos ressultou na redefinição do 

trabalho”. Então era necessário ocupar os novos postos de trabalhos criados, com 

homens participantes do processo de produção, não alienados como no modelo 

tecnicista de Frederick Taylor e Henry Ford. Essa 'desalienação' seria proporcionada 

pelo aumento da escolarização e, por consequência, maior capacitação das 

habilidades técnicas do trabalhador. Esse fato, segundo a autora, refletiu-se no 

aumento da procura por incremento no nível de escolaridade, por redefinir a 

competitividade e alterar a dinâmica ocupacional, subtende-se, mobilidade 

ocupacional no período em questão. 

Nos anos de 1980 e 1990, após os períodos da República Nova e da posterior 

Ditadura Militar (de 1964), não houve grande mobilidade social no país. Foi 

observada apenas a mobilidade circular. Em outras palavras, uma parte da 

população ascendeu na pirâmide social, enquanto a outra regrediu, conforme 

constatado por Jannuzzi (2000) e Pastore e Silva (2000). 

É possível perceber hoje, segundo Scalon (1999, p. 21), que a mobilidade 

social brasileira apresenta algumas características marcantes. Afirma a autora que 

“a sociedade tem um arranjo de estratos delimitado, apresentando fluidez nos 

estratos intermediários da sociedade, e certa cristalização entre as fronteiras que 

dividem estes estratos”. Nessa perspectiva, os estratos superiores se encontram 

quase fechados e os inferiores estão isolados, o que tende a dificultar a mobilidade, 

por meio do enrijecimento das classes sociais no país. É interessante ressaltar que a 

mobilidade social no Brasil poderá ser modificada apenas para mobilidade circular e 

intrageracional, característica dos países desenvolvidos (SCALON, 1999). 

 
[...] as taxas de mobilidade são mais altas nos estratos intermediários da 
estrutura social do que nos extremos. Isto produz um nível de mobilidade 
menor no topo e na base da pirâmide ocupacional, cujo resultado é o 
fechamento nas extremidades da estrutura social, impedindo a mobilidade 
de longa distância. [...] as classes localizadas no topo da estrutura de 
estratificação retêm suas posições, conforme uma elite que não apenas 
mantém, mas transmite sua posição de classe, garantindo que seja herdada 
pelos seus descendentes (FIGUEIREDO, 2006, p.103). 
 

Observa-se que, em aspectos de mobilidade social, as diferentes visões dos 

autores quanto à distribuição desigual de recursos, sejam eles econômicos, políticos 

e culturais, têm como ponto comum o fato de ser por intermédio da organização e 
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distribuição desses recursos na sociedade que é possível a classificação e 

ordenação dos sujeitos em diferentes grupos sociais, sejam essas classes sociais, 

estratificação social ou status profissionais. Como consequência desse arranjo 

organizacional da sociedade, é possível a mobilidade ascendente, descendente ou 

inalterada. Esses tipos de mobilidades podem ser avaliados, levando-se em 

consideração a mobilidade intergeracional ou intrageracional, que propicia ao 

homem mudar sua condição de vida, ou habitus, dentro da sociedade. 

Conforme Turner (1999), o Brasil apresenta um sistema aberto de classes 

sociais, em que um membro da sociedade tem chance de mobilidade entre status. O 

indivíduo pode migrar, trabalhando para melhorar o status ou classe herdada de 

uma família, o que geralmente ocorre quando há um crescimento do indivíduo 

quanto à educação e à qualificação profissional. Os diplomas melhoram as 

condições de emprego, renda, prestígio e poder dos indivíduos e, no Brasil, vem 

ocorrendo um importante desenvolvimento no campo educacional e profissional. 

Porém, nem sempre essa foi a situação do país. Em seguida, serão discutidos os 

aspectos evolutivos dos modelos sócio-ocupacionais de Pastore (1979) e seus 

colaboradores que abordam a mobilidade social no Brasil. 

 

 

 2.4 Aspectos evolutivos  dos modelos sócio-ocupacionais no Brasil:  
 

Com a disseminação dos valores liberais na sociedade moderna, as nações 

democráticas passaram a classificar a mobilidade social quanto à desigualdade na 

distribuição de rendimentos. Essa desigualdade é inerente ao capitalismo, segundo 

Jannuzzi (2000). Os rendimentos econômicos não devem ser o principal fator para a 

alocação do indivíduo em grupamentos específicos, devendo-se considerar 

diferentes ocupações e graus de escolaridade, acrescenta o autor. 

Pastore e Haller (1993) e Pastore e Silva (2000) consideravam que ocupação 

e escolaridade são fatores importantes para a classificação das pessoas em grupos 

sociais. Os autores se fundamentaram na Pesquisa Nacional de Amostragem por 

Domicílio (PNAD), definindo, assim, as classes conforme ocupações e seu prestígio. 

“Pastore (1979), em seus estudos, estabeleceu seis níveis hierárquicos, conforme a 

Pesquisa Nacional de Amostragem por domicílio em 1996” (FIGUEIREDO, 2006, p. 

30). Esses níveis estão demonstrados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Níveis sócio-ocupacionais segundo Pastore e Haller (1993) 

NÍVEL CARACTERÍSTICA 

Baixo – inferior Trabalhadores rurais não qualificados (pescadores, 
lavradores, posseiros etc.). 

Baixo – superior Trabalhadores urbanos não qualificados (operários, 
balconistas, empregadas domésticas etc.) 

Médio – inferior Trabalhadores manuais qualificados e semi - qualificados 
(eletricistas, encanadores, torneiros, etc.). 

Médio – médio 
Trabalhadores não manuais qualificados, trabalhadores de 
nível hierárquico baixo e pequenos proprietários (bancários, 
supervisores etc.). 

Médio – superior 
 

Profissionais de nível hierárquico médio e médios 
proprietários (administradores, comerciantes etc.). 

Alto 
Profissionais de nível hierárquico superior e grandes 
proprietários (industriais, magistrados e profissionais 
liberais etc.). 

Fonte: Pastore e Haller (1993) 

 

Fato de destaque é a observação que Silva (1992) faz sobre a escala de 

Pastore e Haller (1993) e Pastore e Silva (2000), acrescentando a ela a visão de 

escolaridade relacionada à renda dos indivíduos. Essas categorias estão 

demonstradas no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Níveis sócio-ocupacionais segundo Silva (1992) 

CATEGORIA CARACTERISTICA 
1 Profissionais liberais 
2 Dirigentes e administradores de alto nível 
3 Profissionais  
4 Funções administrativas 
5 Funções não manuais de rotina e de escritório 
6 Proprietários (empregadores) na indústria, comércio e serviços 
7 Empresários por conta própria 
8 Técnicos, artistas e supervisores de trabalho não manuais 
9 Trabalhadores manuais em indústrias modernas 
10 Trabalhadores manuais em indústrias tradicionais 
11 Trabalhadores manuais em serviços gerais 
12 Trabalhadores nos serviços domésticos 
13 Vendedores ambulantes 
14 Artesãos 
15 Proprietários (empregadores) no setor primário 
16 Técnicos e administradores no setor primário 
17 Produtores agrícolas autônomos 
18 Trabalhadores rurais 
Fonte: Scalon (1999) 

 

É importante ressaltar que os estudos de Scalon (1999) tiveram como base os 

estudos de Silva (1992), os quais foram complementados posteriormente pela 
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autora. Porém, a pesquisadora reduz os níveis categóricos, levando em 

consideração a homogeneidade interna dos grupos quanto a renda e os anos de 

escolaridade. O Quadro 4 apresenta os níveis sócio-ocupacionais descritos por 

Scalon (1999): 

 
Quadro 4 - Níveis sócio-ocupacionais segundo Scalon (1999) 

CATEGORIA CARACTERÍSTICA 
1 Profissionais 
2 Administradores e gerentes 
3 Proprietários empregadores 
4 Funções não manuais de rotina 
5 Proprietários e funções por conta própria 
6 Funções manuais qualificadas 
7 Funções manuais não qualificadas 
8 Empregadores rurais 
9 Empregados rurais 
Fonte: Scalon (1999) 
 

É possível notar a partir da análise dos Quadros 1, 2, 3 e 4, que a sociedade 

brasileira do século XXI apresenta características que se assemelham às diversas 

evoluções nos níveis sócio-ocupacionais neles presentes.  

Entre outras coisas, o país passou por diversas transformações estruturais e 

há maior volume de mobilidade circular ascendente. Esse fato é desencadeado pela 

existência de maior racionalização dos processos produtivos, que passam a utilizar 

tecnologias e mão de obra mais qualificadas. Necessitar de mão de obra mais 

qualificada significa exigir das pessoas um investimento maior em educação. E 

permanecer por um maior tempo em estabelecimentos de ensino pode significar não 

sentir-se despreparado ao ingressar no campo profissional.  

A seguir, será demonstrada, de maneira sucinta, a teoria de Maslow (1970), 

que contribui para o entendimento de como o indivíduo motiva-se a buscar a 

educação, entendida como uma nova possibilidade de ascensão social. 

A constante motivação é um comportamento do homem que se encontra 

inserido na sociedade do conhecimento. Desse modo, torna-se imperativa uma 

maior qualificação educacional, para se obter melhores oportunidades de carreiras 

no mercado de trabalho e, consequente, incremento na renda. Essa visão é 

defendida por Stewart (1997) em seu livro “O capital intelectual”, no qual o autor 

descreve o conhecimento como o fator de produção mais importante na economia 

moderna. Partindo do princípio de que a motivação e a superação são necessidades 
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primárias dos indivíduos, deduz-se que a mobilidade social pode ocorrer de maneira 

hierárquica, princípio que orienta a teoria de Maslow (1970), a qual será abordada a 

seguir. 
 

 

2.5 A teoria hierárquica de Abraham Maslow e sua contribuição para a 
educação 

 

Nesta seção, faz-se uma exposição da teoria hierárquica de Maslow e sua 

contribuição para a educação e para a mobilidade social.  

A mobilidade intrageracional ocorre principalmente quando o indivíduo evolui 

no mercado de trabalho, ou seja, a ascendente de seu status de origem em relação 

ao de destino, comparada ao momento de seu ingresso no mercado de trabalho, 

conforme afirma Pastore (1979). Segundo Oliveira (1943) e Pisandelli (2003), esse 

fato ocorre, na maioria das vezes, pela necessidade de o indivíduo se manter no 

mercado de trabalho, acompanhando as mudanças organizacionais e econômicas, 

que influenciam constantemente a mobilidade circular. Para o alcance das metas 

impostas pela sociedade, o indivíduo precisa aprimorar sua escolaridade e 

qualificação, pois necessita permanecer constantemente atualizado no mercado de 

trabalho, para alcançar seu desejo de autorrealização. 

Os indivíduos progridem diferentemente na hierarquia das necessidades, ou 

seja, cada indivíduo percebe sua necessidade de acordo com sua interação com o 

meio social, como esclarece Pisandelli (2003): 

 
Algumas pessoas, devido às circunstâncias de vida, chegam a se 
preocupar fortemente com as necessidades de autorrealização. 
Outras estacionam nas necessidades de autoestima. Outras ainda, 
nas necessidades sociais, enquanto muitas outras ficam ocupadas 
exclusivamente com necessidades de segurança e fisiológicas, sem 
conseguirem satisfazê-las adequadamente. São os chamados 
excluídos (PISANDELLI, 2003, p. 3).  

 

 A teoria hierárquica de Maslow (1970) “parte da premissa de que as pessoas 

têm necessidade de crescer e de se desenvolver” (OLIVEIRA, 1943, p. 13). Isso se 

deve ao fato de as motivações serem dinâmicas e ao fato de que, quando o 

indivíduo alcança o nível hierárquico desejado, esse nível desencadeia novas 

necessidades. Esse novo estado de necessidade rompe o estado de equilíbrio, 

causando uma tensão, o que gera nova motivação e desencadeia um novo círculo 
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de necessidades superiores. A FIG. 2 mostra como essa dinâmica ocorre dentro das 

organizações de trabalho e na sociedade. 

 
Figura 2 – Fatores motivacionais no emprego 

Fonte: Adaptado de Oliveira (1943) 
 

Com base na teoria de hierarquia dos níveis de necessidade, de Maslow 

(1970), é possível correlacionar o processo de motivação do indivíduo ao alcance de 

suas necessidades de desenvolvimento educacional. Segundo Maslow (1970) e 

Ferreira, Demutti e Gimenez (2010), o homem apresenta necessidades primárias, 

que são externas a ele e voltadas para a sobrevivência no meio; são representadas 

pelas necessidades fisiológicas e de segurança. Nas palavras de Ferreira, Demutti e 

Gimenez (2010, p. 40) “para que exista condição para satisfação das necessidades 

básicas é necessário liberdade de expressão, busca de informações, justiça, 

honestidade e ordem social”. As necessidades secundárias são internas ao homem 

e correspondem às necessidades sociais, de estima e de autorrealização. 

A FIG. 3 ilustra os níveis hierárquicos da necessidade da pirâmide de Maslow. 
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Figura 3 – Necessidades humanas segundo Maslow (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (1943) 

 

 As necessidades fisiológicas estão alocadas no primeiro nível de necessidade 

e são relacionadas às necessidades instintivas presentes no indivíduo desde seu o 

nascimento: as necessidades de alimentação, abrigo, sexo, sono, descanso. 

As necessidades de segurança estão dispostas no segundo nível da pirâmide 

de Maslow (1970) e são as necessidades de segurança, que levam o indivíduo a 

proteger-se de qualquer perigo real ou imaginário. Também estão relacionadas com 

a sobrevivência do indivíduo, pois é primordial a proteção contra perigo, doença, 

incerteza, desemprego, roubo etc. 

Já as necessidades sociais encontram-se no terceiro nível da pirâmide e 

estão relacionadas com a vida em sociedade do indivíduo. Podemos considerar a 

educação como uma prática social, que, na atual sociedade do conhecimento, é 

necessária para a inserção do sujeito no meio social. 

As necessidades de estima, presentes no nível quaternário da pirâmide, estão 

relacionadas com a autoavaliação e a autoestima do indivíduo. O homem busca a 

aprovação e o respeito social, por meio da autonomia representada por status, 

prestígio, confiança e independência em relação ao mundo. 

As necessidades de autorrealização estão localizadas no topo da pirâmide. 

Autorrealização 

Sociais 

Estima 

Segurança 

Fisiológicas 
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Primárias 
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Elas estão relacionadas ao desejo de cumprir a tendência que cada indivíduo tem 

para realizar o seu potencial continuamente. Esses desejos são expressos no desejo 

de tornar-se mais do que é, ou seja, alcançar a plena realização, utilizando 

plenamente seus talentos individuais. Aqui se percebe uma maior capacidade de 

mobilidade intrageracional por meio de escolarização. 

Vale ressaltar que as necessidades humanas dos níveis mais altos da 

pirâmide surgem apenas quando as necessidades dos níveis inferiores são 

satisfeitas parcial ou completamente. 

Segundo Ferreira, Demutti e Gimenez. (2010), é possível perceber que 

indivíduos com diferentes níveis de instrução apresentam diferentes percepções 

sobre suas necessidades, levando-se em consideração a teoria hierárquica das 

necessidades de Maslow (1970). 

Em seu estudo Maslow (1970) observou que quando o indivíduo apresenta 

instrução em nível baixo, ou seja, ensino fundamental, esse indivíduo considera as 

necessidades de sobrevivência mais importantes que as de carreira. Já os 

indivíduos com nível médio de escolaridade, ensino médio, dão maior importância 

aos fatores mais altos da pirâmide, demonstrando-se preocupados com o 

crescimento pessoal por intermédio da aprendizagem. Os indivíduos com 

escolaridade de nível superior demonstraram maior preocupação com as 

necessidades secundárias, porém, em maior escala que os detentores apenas de 

escolaridade de nível médio.  

A seguir discute-se sobre o investimento em capital humano e suas 

repercussões na renda e na mobilidade ocupacional, visto que Maslow (1970) 

demonstra em seus estudos que o aumento nos anos de escolaridade é fator de 

destaque para a mudança do desejo que desencadeia a necessidade de alterar o 

nível hierárquico na pirâmide de necessidades.  

 

 

2.6 Investimentos em capital humano e suas repercussões na renda e na 
mobilidade ocupacional 

 

A instituição escolar, através da disponibilização da educação formal, é um 

dos principais mecanismos que atribui valor ao indivíduo, sendo capaz de sanar 
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diferenças nas desigualdades sociais. Para Delors (1994), as instituições de ensino 

são importantes:  

1) por proporcionarem aprendizagem interpessoal, introduzindo valores como 

pluralismo, compreensão mútua e paz;  

2) por levarem o aluno a aprender a aprender, transformando o conhecimento 

tácito em explícito;  

3) por levarem o aluno a aprender a fazer, a fim de adquirir conhecimentos, 

habilidades e atitudes, ou seja, não somente uma qualificação profissional, 

mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a 

enfrentar diversas situações;  

4) por levarem o aluno a aprender a ser, para o melhor desenvolvimento de  

sua personalidade crítica, reflexiva, proativa, autônoma e  responsável. 

 Com base nas concepções de Delors (1994), a educação é um instrumento 

que transforma a ação do homem, em todas suas dimensões. O mesmo autor ainda 

destaca que a educação capacita e desenvolve competências e habilidades 

individuais que proporcionam melhor produtividade. Ou seja, ela melhora os 

requisitos profissionais. Essa concepção também é compartilhada por autores 

clássicos como Jacob Mincer (1958), Gary Becker (1962) e Theodoro WillIiam 

Schultz (1963). Esses autores demonstraram a credibilidade e relevância da “Teoria 

Econômica do Capital Humano”, visto que Gary Becker (1963) e William Schultz 

(1963) foram vencedores do Prêmio Nobel de Economia, respectivamente em 1992 

e 1979. 

 A principal premissa da Teoria do Capital Humano é que se o homem investe 

economicamente em educação, está investindo em si mesmo, acumulando capital. 

Esse capital, quando desenvolvido e aprimorado, melhora o desempenho individual 

do trabalhador, possibilitando o desenvolvimento das capacidades humanas, 

proporcionando maior produtividade, otimizando melhores oportunidades de acesso 

ao mercado de trabalho, e consequentemente, gerando maior renda. Mincer (1958) 

acrescenta que, além de produtividade, a educação também culmina em mobilidade 

ocupacional, denominada pelo mesmo como mobilidade no mercado de trabalho. 

Para França, Gasparini e Loureiro (2005), o incremento nos anos de escolaridade 

proporciona maior valor econômico, social e cultural ao trabalhador, uma vez que a 

produtividade e a mobilidade ocupacional são fatores que, geralmente, impulsionam 

a dinâmica do desenvolvimento econômico de uma nação. Mincer (1958) acrescenta 
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ainda que, não apenas as características individuais do homem relacionadas à 

escolaridade, são significantes para o aumento dos seus rendimentos.  O autor 

destaca que as condições socioeconômicas e macroeconômicas da nação também 

devem ser favoráveis para o aumento dos rendimentos. Estes fatores agregados à 

produtividade estão associados à geração de maior número de produtos e melhor 

qualidade da atividade desenvolvida por hora trabalhada (FRANÇA; GASPARINI; 

LOUREIRO, 2005). 

 Ainda segundo Mincer (1958), os investimentos em capital humano, alocados 

de acordo com as fases cronológicas do ciclo da vida, são : investimento em pré-

escola, utilizado com intenção de estimular o desenvolvimento das crianças; 

investimento na educação formal; investimentos em job training, learning, job search 

e migração; e investimento em saúde, que continua ao longo da vida.  

Partindo das constatações de como decidir investir em capital humano de 

acordo com o ciclo cronológico da vida, Becker (1962) destaca que o critério para a 

tomada de decisão sobre quanto investir em escolaridade dependerá dos custos 

despendidos para alcançar os benefícios de auferir lucros ao longo da vida. Nesse 

sentido, pressupõe-se que o capital humano não é depreciado ao longo do tempo e 

que os seguintes requisitos estarão presentes: o trabalhador estará laborando no 

mercado de trabalho até os 65 anos; os salários são constantes para uma 

escolaridade; e existe o nível secundário e superior de ensino. Borjas1 (1996), citado 

por Soares e Milan (2008) considerando que existem os níveis secundário (médio) e 

superior de ensino (universitário), demonstra através do “modelo discreto de 

investimento em capital humano” que os indivíduos advindos do ensino universitário 

terão maior produtividade se comparado aos advindo do ensino médio,; 

consequentemente também terão maiores salários. 

 O incremento nos anos de escolaridade, segundo Hoffman (2007), influencia 

positivamente a qualidade de vida do sujeito, uma vez que proporciona à  população 

maior entendimento das políticas de controle da fecundidade e da mortalidade, 

reduzindo, geralmente, a pobreza por quantidade excessiva de filhos. Além de maior 

qualidade de vida, proporciona melhor produtividade individual e, em consequência, 

possibilita maiores rendimentos auferidos. 

 Hoffman (2007) e Reardon (1999) explicitam que o retorno de renda é mais 

                                                
1 BORJAS, G. Labor economics. New York: McGraw-Hill, 1996. 
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significativo em atividades não agrícolas se comparadas com as agrícolas. Os 

autores destacam que o maior nível de instrução proporciona uma taxa de retorno 

mais rápida ao indivíduo que labora em áreas da economia, como serviço e 

indústria. Esse contexto se deve ao fato de que as atividades desenvolvidas no setor 

não agrícola exigem maiores habilidades e competências para o desenvolvimento de 

atividades mais diversificadas existentes nas áreas urbanas. 

 Como exemplo, pode-se demonstrar por intermédio dos estudos de Hoffmann 

(2007) que, a cada ano de incremento na escolaridade do trabalhador, há um 

aumento de 10,7% em sua renda. Segundo Langoni (1973), quando se compara um 

indivíduo com ensino superior completo em relação a um analfabeto, espera-se que 

a renda do sujeito com maior número de anos de escolaridade seja maior 624,3% do 

que a renda do analfabeto. 

Mediante a este contexto, observa-se que, segundo Schultz (1963), Mincer 

(1958), Becker (1962) e Balassiano, Seabra e Lemos (2005), a teoria do capital 

humano aponta que uma mudança na realidade social é possível com a promoção 

da  instrução escolar da população. Como pôde ser observado nas seções 

anteriores, a mobilidade social somente poderia ser alcançada pelo sujeito se o 

mesmo tivesse propriedade de capital físico e/ou econômico. Já na teoria do capital 

humano, essa realidade poderia ser modificada pela aquisição e investimento 

individual em educação, ou seja, investimento em capital humano. Portanto, o capital 

humano seria uma das maneiras que ajudaria a sanar as desigualdades sociais 

impostas pelo capital econômico, conforme discutido pelas teorias capitalistas, e 

ainda, mais uma alternativa de incremento na renda, proporcionando, em 

consequência, salários mais altos e movimentação na dinâmica econômica e 

ocupacional. 

A seguir, discute-se sobre o ensino superior privado no Brasil, visto que 

Mincer (1958), Schultz (1963) e Becker (1962) demonstram em seus estudos que o 

aumento nos anos de escolaridade é fato que facilita maiores oportunidades de  

acesso ao mercado de trabalho, pois o investimento em capital humano aprimora e 

desenvolve a capacidade  produtiva do indivíduo para o desempenho de uma 

determinada ocupação, gerando aumento na renda. Explana-se também como 

ocorreu a expansão do ensino superior privado no Brasil e como esse fato refletiu 

nas classes sociais e em seu status ocupacional. 
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2.7 A expansão do ensino superior privado e seus reflexos na mobilidade 
ocupacional e nas classes sociais 

 

No Brasil muito se tem discutido sobre papel da escola e se esta pode ser ou 

não um meio que possibilita a mobilidade ocupacional. A população tem a escola, 

segundo Sposito (1986), como uma esperança para a melhoria nas condições de 

vida impostas por uma sociedade capitalista que distribui recursos econômicos e 

escolares desigualmente. 

A Escola é tida como uma instituição que tem como missão sanar os 

problemas relacionados com a distribuição desigual de recurso. Porém, a escola, 

como instituição, tem reproduzido essa desigualdade de distribuição de recursos, 

confirmando a realidade de renda e de classe social dos indivíduos que a 

frequentam. Os indivíduos de maior renda têm maior número de anos de estudo e 

de cursos concluídos. Já a população de baixa renda possui geralmente menor 

número de anos de estudo e apresenta ainda um alto índice de repetência e evasão, 

o que acaba acarretando um maior número de cursos não concluídos (BOURDIEU, 

2009) Segundo Bourdieu (2009, p. 219), isso se deve ao fato de a escola utilizar 

abordagens metodológicas e avaliativas iguais para sujeitos que apresentam 

bagagem cultural, social e econômica diferentes. Estas observações também se 

aplicam, segundo o autor, ao ensino superior. Nas palavras de Bourdieu (2009, p. 

219), “o ensino superior favorece as classes altas, tanto do ponto de vista 

econômico, e, sobretudo, do ponto de vista cultural, criando uma situação de cisma 

cultural”.  

O Brasil apresenta uma realidade peculiar em relação a outras nações, 

quando o quesito analisado é o número de alunos matriculados no ensino superior. 

Segundo Schwartzman e Schwartzman (2002), a maior parte das matrículas na 

graduação, mais especificamente dois terços delas, encontra-se concentrada no 

ensino superior privado. As instituições privadas podem ser percebidas como 

importante local de formação de conhecimento e de disponibilização de profissionais 

qualificados para prestação de serviço ao mercado de trabalho nacional. 

Não se pode desconsiderar que o ensino superior privado ocupa, hoje, lugar 

de destaque na sociedade pelo seu caráter de dar complementaridade ao 

atendimento de demanda não englobada pelo setor público e por inovar e contribuir 

para o crescimento do país em desenvolvimento:  
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O crescimento desse novo tipo de ensino superior é fenômeno 
relativamente recente que tem afetado, de modo particular, os países em 
desenvolvimento. Talvez pelo fato de a expansão deste tipo de ensino 
privado ser um fenômeno que não afetou, até pouco tempo atrás, os países 
nos quais se concentram as pesquisas sobre ensino superior, a 
investigação desse fenômeno despertou pouco interesse. É apenas nos 
últimos anos que começa a se generalizar entre os pesquisadores uma 
preocupação crescente com o significado e os efeitos desse novo ensino 
privado (DURHAM, 2003, p. 192). 

  

 Não se pode deixar de mencionar que a crítica nem sempre é favorável à 

iniciativa privada, especialmente no que se refere ao ensino superior. Acredita-se 

que esse tipo de ensino apresenta características que, quando não avaliadas e 

gerenciadas de forma crítica e consciente, podem prejudicar a qualidade do ensino. 

Entre essas características estão a finalidade puramente lucrativa das instituições, a 

prevalência do ensino noturno (grande parte dos alunos trabalham durante o dia), o 

baixo grau de estudo (pesquisas comprovam que 40% dos alunos estudam de uma 

a duas horas apenas por dia), a ausência de carreira docente, o predomínio de 

instituições isoladas (não universitárias), a ênfase em profissões sociais como, por 

exemplo, Direito e  Administração (DURHAM, 2003). 

Nesse sentido, independente da opinião da crítica, é fato que o ensino 

superior privado, no Brasil, vem crescendo e ocupando lugar na sociedade. Segundo 

Durham (2003, p. 195), “de fato, com a proclamação da República, a nova 

Constituição descentralizou o ensino superior e permitiu a criação de novas 

instituições tanto pelas demais instâncias do poder público (estaduais e municipais), 

como pela iniciativa privada”. A partir daí, começaram a surgir as instituições 

privadas de ensino superior e esse fenômeno, conforme já foi dito, vem crescendo 

significativamente. 

É interessante ressaltar que o surgimento do ensino superior no Brasil 

acontece, especificamente, em 1808, como consequência da chegada da família 

real portuguesa. Pode-se dizer que o ensino superior, além de chegar tardiamente, 

foi criado com a finalidade de titular a nobreza, na ocasião em que o Brasil é visto 

pelo mundo europeu como fonte de grandes riquezas. Mas somente anos depois é 

que o ensino superior privado é iniciado, conforme já foi mencionado, com a 

Constituição da República de 1891, que descentralizou a oferta de ensino superior, 

permitindo que os governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus próprios 

estabelecimentos.  
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No ano de 1933, segundo Cunha (1998), as primeiras estatísticas sobre a 

educação contavam com 64,4% de instituições na iniciativa privada, sendo que tal 

fato praticamente não se alterou até meados de 1960. A demanda não absorvida 

pelo Estado abriu espaço à iniciativa privada. Essa abertura ocorreu com maior 

destaque, conforme ainda demonstrado por Cunha (1998), a partir da década de 

1990, com a disponibilização de vários marcos normativos, que proporcionaram 

melhor regulamentação à atividade do setor. Os primeiros instrumentos legais 

aperfeiçoados foram os artigos 207, 208, 213 e 218 da Constituição Federal 

Brasileira (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 

9394/1996) (BRASIL, 1996). Logo após, surgiram, segundo Ranieri (2000), outros 

instrumentos, como emendas constitucionais, leis, medidas provisórias, decretos, 

resoluções, portarias, pareceres do conselho nacional de educação. 

Segundo Schwartzman e Schwartzman (2002), pode-se dizer que uma das 

causas do ensino privado no Brasil se expandir e ganhar força no mercado são as 

características da sociedade contemporânea, a qual é marcada pela necessidade de 

mão de obra qualificada para o exercício do trabalho. Com a democratização do 

ensino superior, surge um novo perfil de público, e assim as instituições de ensino 

superior privado veem uma nova oportunidade e criam os cursos voltados para a 

formação profissional. 

A caracterização do setor de ensino privado é distinta em relação ao setor 

público, que, segundo Schwartzman e Schwartzman (2002), concentra a maior parte 

das matrículas na região Sudeste do país e possui graduandos preparando-se para 

profissões sociais, incluindo cursos de Administração, Direito e outros. Com relação 

ao porte das instituições, as de médio tamanho oferecem maior número de cursos 

voltados para a educação e as de pequeno porte na área de ciências e computação.  

Também na obra de Schwartzman e Schwartzman (2002), é possível 

perceber que a maior parte dos estudantes é composta por mulheres. Os estudantes 

do setor privado frequentam as aulas principalmente à noite e apresentam idade 

superior a 24 anos no momento de ingresso na graduação. Os autores ainda 

esclarecem que as mulheres matriculadas nos cursos da área de educação 

ingressam nesse nível de ensino com idade superior a 24 anos, considerada uma 

idade elevada, quando comparada à das matriculadas nas outras áreas do próprio 

ensino superior privado.  

É relevante destacar que estas instituições estão localizadas geograficamente 
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em localidades em que predomina a população com maior idade e sem qualificação. 

Dessa forma, pode-se inferir que a maior parte do público alvo deste setor são 

estudantes trabalhadores que arcam com suas mensalidades escolares e que ainda 

não se encontram qualificados no mercado de trabalho, optando por ingressar em 

carreiras sociais.   

Mediante as considerações acima, mostra-se relevante estudar e 

compreender com maior cuidado como as instituições de ensino superior privado 

dinamizam e possibilitam a mobilidade ocupacional e de renda dos estudantes 

oriundos de suas graduações. Percebe-se que o setor privado é o que mais 

disponibiliza mão de obra qualificada no mercado de trabalho brasileiro, segundo 

afirmam Schwartzman e Schwartzman (2002). 

Para Bastos (2004) e Cunha (1998), o diploma de ensino superior possibilita a 

mobilidade social, mais especificamente a ocupacional, pois disponibiliza 

instrumentos para que o graduando tenha melhores condições de trabalho e 

consequente aumento de renda. Bourdieu (2012) acrescenta que o diploma de 

ensino superior legitima que houve aquisição de competências e de capital cultural 

em determinada instituição escolar. O autor ainda acrescenta que os alunos já 

inseridos no mercado de trabalho conseguem obter melhores condições de trabalho 

utilizando da mobilidade entre cargos. Bastos (2004) reforça a discussão ao afirmar 

que: 

 
[...] os grandes benefícios sociais e econômicos ainda resultam da obtenção 
de um diploma superior, o que se evidencia nos grandes diferenciais de 
renda que existem no Brasil entre os detentores de diploma de nível 
superior e o restante da população (BASTOS, 2004, p. 47). 

 

Bourdieu (2012), corroborando as afirmações de Schwartzman (2002) e de 

Bastos (2004), ressalta que o sistema de ensino, por meio do diploma, proporciona 

valor econômico universal ao trabalho humano no mercado, ou seja, competência 

para ocupar determinado cargo. Porém, o autor destaca que os poderes e privilégios 

outorgados pelos diplomas acompanham o indivíduo para o resto da vida, enquanto 

as necessidades de qualificação para o trabalho são mutáveis.  

Bastos (2004) destaca que, para maior valia dos diplomas de graduação, 

estes devem estar acompanhados de outras qualificações que valorizem ainda mais 

o currículo do indivíduo. Cursos de línguas, informática e pós-graduação podem 

exemplificar estas qualificações adicionais, necessárias à obtenção de melhores 
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cargos no mercado de trabalho.  

A herança familiar ou a classe social da qual o indivíduo é proveniente, 

segundo Bourdieu (2012) e Pastore (1979), é o fator de maior importância para o 

acesso a instituições privadas ou públicas, pois influencia a escolha da profissão e 

os cargos ou postos de trabalhos a serem ocupados, resultando, dessa forma, em 

acessibilidade diferenciada à mobilidade ocupacional. 

 É possível perceber, tanto na obra de Bastos (2004) quanto na de Bourdieu, 

(2012) que ambos compartilham a ideia de que os estudantes das classes sociais 

mais baixas encontram entraves ao acesso à graduação. Esta dificuldade será 

sanada, na maioria dos casos, na rede privada de ensino superior. Candidatos que 

ingressam no ensino superior, originários de classes baixas, apresentam geralmente 

um capital cultural baixo, o que dificulta o seu acesso a instituições renomadas, 

geralmente as instituições federais de ensino. As instituições federais apresentam 

processo de seleção mais rigoroso para ingresso. A esses fatores também pode ser 

acrescentado o fato de os indivíduos provenientes das classes sociais menos 

favorecidas apresentarem a preocupação em optar por profissões que proporcionem 

mobilidade ocupacional e retorno financeiro mais imediato. Como efeito, esse fator 

influencia a escolha de profissões menos concorridas e com retornos mais seguros a 

pequeno e médio prazo.  

Já os filhos provenientes de famílias mais abastadas têm maior capital 

cultural, o que afeta o seu desempenho escolar, na maioria das vezes, 

positivamente. Esse melhor desempenho escolar, associado à maior disponibilidade 

de tempo para dedicação aos estudos, possibilita a esses indivíduos o acesso a 

instituições de ensino superior federais e a oportunidade de concorrer às vagas para 

as carreiras mais disputadas. 

Essa desigualdade na distribuição de capital econômico e cultural é 

reproduzida, segundo Bourdieu (2012), em toda a experiência educacional do 

sujeito. Como já discutido e enfatizado por Bourdieu (2012), aos detentores de maior 

capital cultural, gerado em consequência de um maior capital econômico, são 

destinados os melhores cargos do mercado de trabalho.  
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2.8 Contribuições do marco teórico para a pesquisa de campo 

 

 Foram explorados, nos itens anteriores, diversas definições e ponderações a 

respeito do tema. Demonstrou-se a relevância em pesquisar a temática da 

mobilidade ocupacional intrageracional após conclusão de uma graduação no ensino 

superior privado. Assim, foram abordados diversos autores que pesquisam 

mobilidade social, tendo como critério específico à ocupação intrageracional, 

destacando-se Pastore (1979). 

Os modelos apresentados no referencial teórico mostram que o trabalho 

realizado por Pastore (1979) é precursor na área de mobilidade social. Ele é 

utilizado pela maioria dos estudiosos como base para a definição e o 

desenvolvimento de seus trabalhos, sendo feitas apenas inovações incrementais ao 

seu trabalho. 

Os modelos de Mincer (1958), Becker (1962) e Schultz (1963), também 

apresentados no referencial teórico, demonstraram que o incremento nos anos de 

escolaridade proporciona maior valor econômico, social e cultural ao trabalhador, 

uma vez que a escolarização proporciona o desenvolvimento das competências, 

habilidades e atitudes tendo como resultado maior produtividade, e, 

consequentemente, maior chance de mobilidade ocupacional - fatores 

impulsionadores da dinâmica do social, ocupacional e econômica de uma nação. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o modelo de Pastore (1979) 

para a mobilidade ocupacional intrageracional e o modelo de Mincer (1958), Becker 

(1962) e Schultz (1963) para o investimento em capital humano. O modelo de 

Pastore (1979) apresenta a variação da mobilidade social do indivíduo ao longo do 

tempo, do seu status de origem ao seu status de destino. Por se tratar de uma 

pesquisa de mobilidade ocupacional intrageracional, analisou-se a variável 

mobilidade ocupação intrageracional.ou seja, o indivíduo se movendo entre diversas 

ocupações, em relação a ele mesmo, ao longo de sua vida profissional. 

Já o modelo de Mincer (1958), Becker (1962) e Schultz (1963) apresenta a 

variação de investimento em educação para desenvolvimento e aprimoramento de 

conhecimentos, competências e habilidades para o alcance de melhores postos de 

trabalho e salários. 

O modelo teórico de Maslow (1979) permite compreender que o processo de 

motivação é desencadeado diferentemente entre os indivíduos pertencentes à  
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sociedade. Ou seja, cada individuo buscará por motivação de acordo com sua 

interação e suas necessidades no meio social. O homem após ter alcançado uma 

motivação desejada desencadeia novos desejos, e por serem dinâmicos são 

segundo Maslow (1979), são organizados em níveis hierárquicos como: 

necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de estima e necessidades de autorrealização.  

Maslow (1979) também parte da premissa de que as pessoas buscam o 

desenvolvimento constantemente, portanto, logo que uma necessidade é alcançada  

um novo estímulo é desencadeado para busca de outra motivação. Mediante esta 

exposição, apoiada nas explanações de Oliveira (1943), observa-se que para 

alcançar mobilidade social por meio do critério de desenvolvimento educacional 

torna-se  necessário que o homem se mantenha constantemente atualizado em 

relação ao mercado de trabalho, acompanhando as mudanças organizacionais e 

econômicas. Para atender essas demandas, o homem  aprimora sua qualificação e 

escolaridade para alcançar as necessidades individuais, sociais, mercadológicas 

como mostrado pela pirâmide de Maslow (1979). 

Dessa maneira, tornou-se possível entender quais são os fatores que 

motivam o homem a aumentar seu nível de escolaridade. 

A partir do entendimento do modelo apresentado no trabalho e das definições 

a respeito de mobilidade social, segundo Pastore (1979), Pastore e Haller (1993), 

Pastore e Silva (2000), Scalon (1999), e das definições a respeito de capital 

humano,  considerando Mincer (1958), Becker (1962) e Schultz (1963), e ainda, o 

entendimento da Teoria hierárquica de Maslow (1979) com base em Oliveira (1943) 

foi possível à pesquisadora definir o melhor modelo para desenvolvimento deste 

estudo,  que é apresentado no capítulo que se segue. 

O estudo a respeito de mobilidade social, alinhado ao modelo da teoria do 

capital humano e da teoria hierárquica de Maslow (1979) e também com base em 

Oliveira (1943) permitiu à pesquisadora observar o quanto a educação é necessária 

como meio propiciador de mobilidade ocupacional intrageracional, proporcionando 

assim à população melhor escolaridade, instrução, postos de trabalho e, em 

consequência, melhores salários e qualidade de vida. 

O entendimento do modelo teórico de Pastore (1979) sobre mobilidade 

ocupacional intrageracional e do modelo teórico de Mincer (1958), Becker (1962) e 

Schultz (1963) sobre capital humano, além da teoria hierárquica de Maslow (1979) 
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associada a Oliveira (1943) permitiu realizar reflexões acerca do tema da pesquisa, 

a saber: educação como fator que influencia a mobilidade ocupacional 

intrageracional e a renda dos indivíduos. Essas reflexões, aliadas  às estratégias de 

coleta de dados,  podem favorecer o esclarecimento da questão norteadora do 

estudo, do objetivo geral, dos objetivos específicos, da análise dos resultados e das 

considerações finais.  
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, apresentam-se os métodos e técnicas a foram utilizados na 

condução desta pesquisa para o alcance dos seus objetivos. 
 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

A presente pesquisa possui caráter descritivo, quando classificada quanto a 

seus fins. Seu objetivo é descrever o fenômeno e não explicá-lo. Segundo Collis e 

Hussey (2005) e Vergara (2007), este tipo de pesquisa objetiva descrever 

estritamente a prática corrente, sem ter como objetivo explicar o fenômeno, mas sim 

servir de base para sua explicação. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso descritivo “traça a sequência de 

eventos interpessoais ao longo do tempo, descreve uma subcultura que raramente 

foi estudada anteriormente e descobre seus fenômenos-chave” (YIN, 2001, p. 22).  

Esta pesquisa, quanto aos meios, pode ser considerada como estudo de caso 

com pesquisa de campo e corte transversal, pois utiliza como fonte de coleta de 

dados o grupo focal e a análise documental. A pergunta do estudo será respondida 

em uma abordagem qualitativa. 

Pretendeu-se aqui, estudar o papel das instituições de ensino superior na 

busca da mobilidade social, relacionado ao critério “ocupação intrageracional” e à 

mobilidade de renda a partir da análise de uma instituição de ensino superior 

privada, fundada no ano de 2003, denominada Sociedade de Ensino Elvira Dayrell, 

instalada na microrregião de Guanhães - MG.  

Para o alcance dos objetivos propostos, foi utilizado o estudo de caso. 

Segundo Barañano (2008) e Yin (2001), o estudo de caso é o método que tem por 

objetivo explicar “porque” e “como” os fatos ocorrem, na tentativa de evidenciar uma 

visão mais individual do fato estudado.  

Collis e Hussey (2005), corroborando a visão de Barañano (2008) e Yin 

(2001), acrescentam que este tipo de estudo busca entender os acontecimentos 

dentro de um único ambiente, ou seja, da unidade de análise a ser observada.  

O estudo de caso, de acordo com Yin (2001), não apresenta um esquema 

conceitual rígido, possibilitando assim uma maior flexibilidade de análise dos 
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resultados. Para evitar problemas que possam surgir em decorrência dessa 

flexibilidade, Yin (2001) recomenda que, à medida que a análise do fenômeno 

progrida, os tópicos sejam reorganizados, em uma combinação de dados 

qualitativos. Portanto, como o objeto pesquisado pretendeu elucidar uma realidade 

organizacional e regional específica, justifica-se a utilização deste tipo de pesquisa 

no estudo. Acrescenta-se ainda que, por tratar-se de uma região carente em 

pesquisas, os resultados alcançados servirão como base para novos estudos. 

Segundo Vergara (2007), a pesquisa de campo é uma investigação realizada 

no local do acontecimento dos fatos estudados e apresenta elementos que podem 

explicá-lo.   

A compilação dos dados foi realizada em uma abordagem qualitativa. 

Segundo Minayo (1996), as pesquisas qualitativas trabalham com significados, 

motivações, valores e crenças, os quais não podem ser simplesmente reduzidos às 

questões qualitativas, pois respondem a noções muito particulares.  

Segundo Gil (2000), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte primária de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Portanto, 

com a pesquisa qualitativa, o envolvimento na vida do sujeito a ser pesquisado 

reforça a importância da utilização do estudo de caso, colocando os leitores mais 

próximos do processo investigativo. 

 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

O estudo de caso realizado nesta pesquisa teve como unidade de análise a 

instituição de ensino superior privada denominada Sociedade de Ensino Elvira 

Dayrell (SOED), sediada no município de Virginópolis que pertence à microrregião 

de Guanhães, interior de Minas Gerais, e como unidade de observação os 998 

egressos que concluíram sua graduação nesta instituição de ensino segundo 

informações fornecidas pelo NESPISEED (2006).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), a 

microrregião de Guanhães é composta por 15 municípios, ocupando uma área de 

5.781,503 km2 e tendo uma população de 127.945 habitantes. Pertencem à 

microrregião de Guanhães o próprio município que denomina a microrregião e as 

cidades de Braúnas, Carmésia, Coluna, Divinolândia de Minas, Dores de Guanhães, 
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Gonzaga, Santa Efigênia de Minas, Sardoá, Materlândia, Sabinópolis, Paulistas, São 

João Evangelista e Senhora do Porto. 

A instituição de ensino superior privada, foco desta pesquisa, obteve 

autorização para funcionar junto ao Ministério de Educação e Cultura no ano de 

2003; porém, iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2004, com sete cursos 

de Licenciatura Plena. No ano de 2006, houve autorização para funcionamento de 

outra mantida, que passou a oferecer três novos cursos, sendo dois bacharelados e 

um curso superior em tecnologia. A instituição foi a primeira a ser instalada na 

microrregião de Guanhães, conforme informações disponibilizadas no site do 

Ministério de Educação e Cultura (BRASIL, 2012). Somente após o ano de 2005, 

instalaram-se outras instituições de ensino superior privado na região.  

Conforme informações obtidas junto ao Núcleo de Estudos Sócio-Políticos 

(NESP) da instituição estudada, no período que antecedeu à sua instalação, parte 

da população somente tinha acesso ao ensino superior, privado ou público, quando 

tinha poder aquisitivo para se deslocar e permanecer nos grandes centros urbanos. 

Sendo assim, a população que não possuía condição financeira suficiente para a 

manutenção dos estudos fora da sua microrregião não tinha acesso a essa 

modalidade de ensino (NESPISEED, 2006). 

Por apresentar essa peculiaridade regional e por ser a primeira instituição de 

ensino superior privado a dar maior acessibilidade à graduação na microrregião de 

Guanhães, é necessário analisar a dinâmica do impacto da formação no ensino 

superior privado na vida ocupacional e na renda dos estudantes egressos desta 

instituição, ou seja, a mobilidade ocupacional intrageracional e de renda destes 

egressos após conclusão da graduação. 

No capítulo quatro desta pesquisa, será abordada a unidade de análise 

(SOED) e observação (egressos da SOED) deste estudo de caso, por meio de um 

breve relato da sua história, dos egressos e outras informações que se tornarem 

necessárias.  Para geração desses dados, serão analisadas fontes secundárias, ou 

seja, documentos institucionais. 

A unidade de observação é constituída pelos egressos da SOED que 

concluíram a graduação na instituição, entre os anos de 2006 a 2012, em cursos 

oferecidos pela unidade de observação (SOED). Os egressos que participaram do 

grupo focal foram selecionados pelo critério de acessibilidade, e que, 

obrigatoriamente: concluíram a graduação em uma das mantidas da SOED entre os 
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anos de 2006 e 2012, residem na microrregião de Guanhães e aceitaram participar 

da pesquisa.  

 

 

3.3 Coleta de dados  

 

De acordo com Vieira e Zouain (2004), para sua melhor compreensão é 

importante que um fenômeno analisado seja acompanhado em um período 

determinado de tempo. Com base nesta afirmação foi considerado interessante 

utilizar o recorte transversal.  

Segundo Collis e Russey (2005), esta delimitação no tempo fornece 

pressupostos importantes para a investigação e a análise da problemática, pois se 

trata de observar o fenômeno em sua gênese e, simultaneamente, no momento de 

seu acontecimento. Portanto, a variável a ser observada no fenômeno é o espaço de 

tempo para ocorrência. O recorte foi realizado no tempo, entre os anos de 2006 a 

2012, para realização do grupo focal, que teve como unidade de análise os egressos 

da SOED que concluíram sua graduação no espaço de tempo descrito. Collis e 

Russey (2005) ressaltam que o corte transversal proporciona praticidade na 

execução da coleta de dados, visto que são reunidos uma só vez. Além das 

exposições anteriores, Collis e Russey (2005) salientam que o corte temporal 

transverso não tem como pretensão explicar a ocorrência do fenômeno, e sim 

indicar sua existência. Essas características descritas no corte transversal 

fortalecem a utilização desse tipo de recorte no estudo, pois é objetivo desta 

pesquisa somente mostrar e descrever a ocorrência de mobilidade ocupacional  

intrageracional e de renda na vida ocupacional dos egressos oriundos da SOED, 

entre os anos de 2006 a 2012. 

O grupo focal foi utilizado como fonte primária de dados. O grupo focal, 

segundo Collis e Hussey (2005), em concordância com Calixta (2008), é uma 

metodologia de abordagem de pesquisa fenomenológica, a qual busca entender um 

fenômeno do comportamento humano.  

Para sua execução, segundo Collis e Hussey (2005), é necessário que se 

reúnam de oito a 14 pessoas, aproximadamente, envolvidas em uma situação 

comum. Também é primordial o entendimento dos modelos teóricos de Pastore 

(1979), Becker (1962), Schultz (1963) e Mincer (1958), Maslow (1979) e Oliveira 
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(1943) para o desenvolvimento de um roteiro que norteie a discussão durante a 

realização do grupo focal. Sendo este utilizado como instrumento de coleta de 

dados. 

A seleção das pessoas que participaram do grupo focal desta pesquisa 

pautou-se pelo critério básico de acessibilidade do egresso e do fato de ter 

concluído obrigatoriamente a graduação nas mantidas da SOED analisadas entre os 

anos de 2006 e 2012. Os participantes também residiam nas cidades pertencentes à 

microrregião de Guanhães.  

Após reunir os selecionados, estes foram estimulados por um líder moderador 

contratado para discutir as questões contidas no roteiro de entrevista do grupo focal 

(APÊNDICE D). A contratação de um moderador externo deveu-se ao fato de tentar 

minimizar e/ou eliminar percepções individuais da pesquisadora deste estudo. 

Porém, a pesquisadora acompanhou a realização deste grupo focal como 

observadora. 

As discussões foram norteadas durante toda a execução do grupo de foco, 

para a temática: influência da conclusão da graduação na mobilidade ocupacional 

intrageracional e na mobilidade de renda, qual seja, a possibilidade ou não de 

mobilidade social e de renda após conclusão de graduação no ensino superior 

privado. As variáveis contidas, obrigatoriamente, no instrumento de coleta de dados 

foram: escolaridade, ocupação e renda dos egressos da SOED. Essas variáveis 

foram observadas pelo grupo focal em dois momentos distintos: a) antes de o 

indivíduo ingressar na graduação; e b)  no ano de 2012, especificamente no ato de 

realização do grupo focal, após a conclusão da graduação na SOED pelos egressos. 

O convite para a participação no grupo focal foi feito via telefone, redes 

sociais - facebook ou e-mail. Antes de aceitar o convite, o convidado foi esclarecido 

sobre o objetivo da discussão. 

O grupo focal foi realizado em um único encontro, no dia 30/10/2012, e teve 

duração de uma hora e vinte cinco minutos; iniciou-se às 19:20 h e terminou as 

20:45 h , seguindo o roteiro de entrevista para grupo focal (APÊNDICE D). O grupo 

focal foi realizado em ambiente adequado, conforme orientado por Gil (2000), 

contendo equipamentos para gravação de vídeo e áudio. Durante a execução do 

grupo focal, foi oferecido aos participantes um lanche e, no final, foi feito um 

agradecimento a todos pela contribuição na realização desta pesquisa. 
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Antes de iniciar a realização do grupo focal, por aproximadamente 10 

minutos, houve uma explicação dos objetivos pretendidos com a pesquisa, além da 

apresentação dos participantes, mencionando seu nome, em qual  mantida da 

SOED concluiu a graduação, ano de conclusão e o tipo de curso frequentado. A 

moderadora iniciou a entrevista. Assim que os temas foram expostos para o grupo, 

estes se envolveram e deram início à exposição de suas ideias e opiniões. Os 

assuntos fluíram dentro do roteiro proposto, e a média de duração da discussão, 

para cada questão, foi aproximadamente 9 minutos. 

Para que as imagens pudessem ser utilizadas na análise de dados e 

discussão dos resultados, foi solicitado ao egresso um termo de consentimento para 

uso das informações contidas na gravação do vídeo produzido no momento da 

discussão, ou seja, na execução do grupo focal (APÊNDICE A). Todos os 

participantes autorizaram a utilização da gravação de vídeo e áudio sem objeção. 

Também foi solicitado, antes da realização da discussão do grupo focal, que os 

participantes respondessem a um questionário socioeconômico simples visando à 

caracterização dos participantes deste grupo focal (APÊNDICE C).  

Para complementar o esclarecimento do objetivo principal da pesquisa, 

utilizou-se da pesquisa documental., Laville (1999) e Roesch (1999) esclarecem que 

esta é uma forma de enriquecer a pesquisa de natureza qualitativa em diversas 

áreas do saber, ou seja, na área de Ciências Sociais. Esta análise documental, 

proporcionou uma visão das condições socioeconômicas dos participantes da 

pesquisa no momento de ingresso e no dia de realização do grupo focal, ou seja, 

após concluir o ensino superior privado.  

Já a pesquisa de campo, aqui desenvolvida com o grupo focal, teve um 

roteiro de execução estruturado, embasado no marco teórico Pastore (1979), Becker 

(1962), Schultz (1963),  Mincer (1958), Maslow (1979) e Oliveira (1943) que 

objetivou esclarecer as percepções dos egressos em relação à mobilidade 

ocupacional intrageracional e à mobilidade de renda após conclusão da graduação 

no grupo SOED, ou seja, em uma instituição de ensino superior privada (APÊNDICE 

A).  

Para facilitar a compreensão dos itens 3.1 e 3.3, formulou-se o Quadro 5, que 

apresenta a estrutura de classificação das metodologias científicas.  
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Quadro 5 - Estrutura de classificação das metodologias científicas 

Classificação 
quanto aos 
objetivos 

específicos 

Classificação 
quanto aos 

meios 

Classificaçã
o quanto à 
natureza 

Classificação 
quanto ao 

corte 
temporal 

Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise de 

dados 

Pesquisa 
descritiva 

Estudo de 
caso com 

pesquisa de 
campo. 

Pesquisa 
qualitativa 

Estudo 
transversal 

Entrevista 
com grupo 

focal 

Técnica de 
análise de 

dados 
qualitativa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.4 Estratégias de análise e tratamento de dados 

 

O Quadro 6 apresenta a estratégia a ser utilizada na análise dos dados e 

correlaciona os objetivos principais e específicos propostos nesta pesquisa, 

juntamente com os autores que darão sustentação teórica ao assunto abordado e os 

instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 
Quadro 6 – Estratégia de Análise de Dados 

Objetivo geral Autores Tipo de 
Pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento de 
coleta de dados 

Analisar quais são os 
impactos do incremento 
dos anos de escolaridade 
na mobilidade 
ocupacional 
intrageracional e na renda 
dos egressos da SOED, 
uma instituição de ensino 
superior privada. 
 

Parenza (2012); Antigo 
(2010). Bourdieu (1996); 
Turner (1999); Bastos 
(2004); Figueiredo (2006); 
Pastore (1979); Pastore e 
Haller (1993); Sorokin 
(1973); Oliveira (2002); 
Scalon (1999); Jannuzzi 
(2000); Pastore e Silva 
(2000); Sampaio (2000); 
Schwartzman e 
Schwartzman (2002); 
Maslow (1970); Ferreira 
Demutti e Gimenez. (2010); 
Delors (1994); Mincer (1958); 
França, Gasparine e 
Loureiro, (2005); Hoffman 
(2007); Reardon (1997); 
Langoni (1973); Schultz 
(1973); Balassiano, Seabra e 
Lemos (2005); Talcott e 
Parson (1954); Ball e 
Duncan (1976); 

Pesquisa 
bibliográfica, 
pesquisa 
documental e 
pesquisa de 
campo com 
grupo focal 

Análise 
bibliografica. 
Pesquisa 
documental através 
de questionário 
socioeconômico. 
Entrevista  com 
grupo focal 

Fonte: Elaborado pela autora       (Continua...) 
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Quadro 6 – Estratégia de Análise de Dados 

Objetivos específicos Autores Tipo de 
Pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento de 
coleta de dados 

Identificar na literatura os 
principais modelos 
teóricos que discutam que 
o incremento nos anos de 
escolaridade, ou seja, a 
conclusão de uma 
graduação no ensino 
superior privado 
possibilita impactos na 
mobilidade ocupacional 
intrageracional e na renda 
dos egressos. 

Parenza (2012); Antigo 
(2010). Bourdieu (1996); 
Turner (1999); Bastos 
(2004); Figueiredo (2006); 
Pastore (1979); Pastore e 
Haller (1993); Sorokin 
(1973); Oliveira (2002); 
Scalon (1999); Jannuzzi 
(2000); Pastore e Silva 
(2000); Sampaio (2000); 
Schwartzman e 
Schwartzman (2002); 
Maslow (1970); Oliveira 
(1943); Ferreira, Demutti e 
Gimenez (2010); Delors 
(1994); Mincer (1958); 
França, Gasparine e Loureiro 
(2005); Hoffman (2007); 
Reardon (1997); Langoni 
(1973); Schultz (1973); 
Balassiano, Seabra e Lemos 
(2005); Talcott e Parson 
(1954); Ball e Duncan 
(1976); 

Pesquisa 
documental 
bibliográfica 

Referencial 
Teórico 

Verificar os impactos da 
conclusão da graduação 
na SOED na mobilidade 
ocupacional 
intrageracional. 
 

Pastore (1979); Pastore e 
Haller (1993); Pastore e Silva 
(2000); Ferreira, Demutti e 
Gimenez(2010); Bourdieu 
(1996) Durham (1993); 
Delors (1994); Mincer (1958); 
França, Gasparine e Loureiro 
(2005); Hoffman (2007); 
Reardon (1997); Langoni 
(1973); Schultz (1973); 
Balassiano, Seabra e Lemos 
(2005): Maslow (1979); 
Oliveira (1943) 

Pesquisa de 
campo  

 
Pesquisa 

documental 
 

Pesquisa 
documental. 
 
Entrevista  com 
grupo focal: 
questões 
1,2,3,4,5,7,8,9 

Verificar os impactos da 
conclusão da graduação 
na SOED sobre a renda 
dos egressos; 
 
 
 

Pastore (1979); Pastore e 
Haller (1993); Pastore e Silva 
(2000); Sampaio (2000); 
Bourdieu (2000); 
Schwartzman e 
Schwartzman (2002); Delors 
(1994); Mincer (1958); 
França, Gasparine e Loureiro 
(2005); Hoffman (2007); 
Reardon (1997); Langoni 
(1973); Schultz (1973); 
Balassiano, Seabra e Lemos 
(2005); Maslow (1979); 
Oliveira (1943). 

Pesquisa de 
campo  

 
Pesquisa 

documental 

Pesquisa 
documental . 
 
Entrevista  com 
grupo focal: 
questões 4,6,8,9 

Fonte: Elaborado pela autora       (Conclusão) 
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 No próximo capítulo, será caracterizada a instituição pesquisada, quanto a 

sua história, sua implantação, seus marcos regulatórios, sua inserção regional e  

primeira demanda de alunos recebidos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

O objetivo deste capítulo é caracterizar a instituição pesquisada, ou seja, a 

Sociedade de Ensino Elvira Dayrell e os alunos recebidos em seu primeiro ano de 

funcionamento. 

A Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED) foi constituída em 17 de maio 

2001, mediante contrato firmado pelos sócios, com objetivo de prestar serviços no 

setor educacional. São objetivos da SOED:  

a) Manter o ensino nas seguintes modalidades: educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e superior;  

b) Realizar intercâmbio cultural com escolas de todos os graus, do setor 

público e privado, para incentivo de suas atividades;  

c) Realizar intercâmbio cultural com organismos internacionais para a 

integração entre povos, utilizando como instrumento a educação, a pesquisa 

e cultura.  
A fundação da SOED foi motivada pela constatação da não existência de 

instituições de ensino superior na região. Esse fato impedia a qualificação de muitos 

professores que precisavam cursar o ensino superior por exigência da Lei nº. 

9394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) (BRASIL, 1996). 

Portanto, mediante esta realidade, os mantenedores solicitaram o credenciamento 

da sua primeira mantida, o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell (ISEED), 

que obteve autorização para funcionar através da Portaria Ministerial nº 3.445, de 

19/11/2003. O ISEED oferece somente cursos de Licenciatura Plena nas áreas de: 

letras, matemática, história, geografia, educação física, pedagogia e ciências 

biológicas. Seus marcos regulatórios podem ser observados no Quadro 7. 

O ISEED iniciou seu funcionamento em sede não própria, situada à Rua 

Nossa Senhora de Fátima, número 398, no centro de Virginópolis. Em seus dois 

anos iniciais de funcionamento - 2004 a maio de 2006 -, a instituição utilizava as 

instalações prediais da Campanha Nacional das Escolas da Comunidade (CNEC). 

Porém, como o local não comportava toda a infraestrutura adequada para o 

funcionamento e expansão da instituição, ela foi transferida para sede própria, seu 

atual endereço, em maio de 2006. Com a mudança de endereço para a Rodovia de 

Ligação de BR 120/259, km 001, zona rural do município de Virginópolis, também no 
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ano de 2006, a SOED teve sua segunda mantida credenciada pela Portaria 

Ministerial nº 1.990 de 10/12/2006, autorizando o funcionamento da Faculdade do 

Vale Elvira Dayrell (FAVED) que sedia cursos de bacharelado e tecnólogos, a saber: 

bacharelado em Administração de empresas, bacharelado em Enfermagem e curso 

superior de Tecnologia de Alimentos. Seus marcos regulatórios podem ser 

observados na Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Portarias de Autorização e Reconhecimento do  

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell e da Faculdade do Vale Elvira Dayrell 

Mantida Nome do curso Portaria de 
Autorização 

Portaria de 
Reconhecimento 

In
st

itu
to

 S
up

er
io

r d
e 

E
du

ca
çã

o 
El

vi
ra

 D
ay

re
ll 

Licenciatura Plena em Letras, 
língua portuguesa e suas 
literaturas 

Portaria de Autorização 
 nº. 3.449 de 19/11/2003 

Portaria de 
Reconhecimento  
nº. 206 de 08/03/2007 

Licenciatura Plena em 
Matemática 

Portaria de Reconhecimento 
nº. 2.885 de 13/09/2004 

Portaria de 
Reconhecimento 
 nº. 164 de 16/02/2007 

Licenciatura plena  em 
História 

Portaria de Reconhecimento 
nº. 3.448 de 19/11/2003 

Portaria de 
Reconhecimento  
nº. 164 de 16/02/2007 

Licenciatura Plena  em 
Geografia 

Portaria de Autorização nº. 
3.447 de 19/11/2003 

Portaria de 
Reconhecimento  
nº. 164 de 16/02/2007 

Licenciatura Plena  em 
Ciências Biológicas 

Portaria de Autorização nº. 
2.877 de 13/09/2004 

Portaria de 
Reconhecimento 
 nº. 1.134 de 21/12/2006 

Licenciatura Plena  em 
Pedagogia  

Portaria de Autorização nº. 
3.446 de 19/11/2003 

Portaria de 
Reconhecimento  
nº. 206 de 08/03/2007 

Licenciatura Plena em  
Educação Física 

Portaria de Autorização nº. 
2.876 de 13/09/2004 

Portaria de 
Reconhecimento 
 nº. 164 de 16/02/2007 

Fa
cu

ld
ad

e 
do

 V
al

e 
 

   
 E

lv
ira

 D
ay

re
ll 

Bacharelado em  
Administração de Empresas 

Portaria de Autorização nº. 
1.101 de 19/12/2006 

Portaria de 
Reconhecimento 
 nº. 39 de 19/04/2012 

Bacharelado em Enfermagem Portaria de Autorização nº. 
1.101 de 19/12/2006 

Aguardando publicação 
 da portaria de 
reconhecimento 

Curso Superior em Tecnologia 
de Alimentos 

Portaria de Autorização nº. 
128 de 12/01/2007 

Aguardando publicação  
da portaria de 
reconhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Segundo os mantenedores da SOED, a instituição teve sua fundação em 

Virginópolis, por tratar-se de um município com localização estratégica em relação 

aos outros municípios da microrregião Guanhães. A localização estratégica permite 

maior acessibilidade ao educandário, proporcionando atendimento da demanda 

estudantil das várias pequenas cidades circunvizinhas, uma vez que não se 
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justificaria a implantação de uma instituição de ensino superior para atendimento 

exclusivo do município de Virginópolis.  

A SOED, mantenedora do Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell 

(ISEED) e da Faculdade do Vale Elvira Dayrell (FAVED), está localizada no 

município de Virginópolis, interior do Estado de Minas Gerais. O município pertence 

à região Leste do estado de Minas Gerais, mais especificamente, na microrregião de 

Guanhães, conforme classificação originária da Constituição Brasileira de 1988 que 

agrupa municípios com similaridades econômicas e sociais para avaliação pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo dados do IBGE (2012), a microrregião de Guanhães apresenta 

como característica geográfica uma área total de ocupação territorial de 5.781,503 

km2 . Ainda segundo dados demográficos do IBGE (2012), a população é de 

127.945 habitantes e sua densidade demográfica é de 22,1 habitantes por 

quilômetro quadrado. Os indicadores econômicos demonstram um produto interno 

bruto (PIB) de R$ 414.821.189,00 e o produto PIB (per capita) de R$ 3.233,12.  

A microrregião de Guanhães é composta pelos seguintes municípios, 

incluindo o que denomina a região: Guanhães, Braúnas, Divinolândia de Minas, 

Guanhães, Sabinópolis, Sardoá, Carmésia, Dores de Guanhães, Materlândia, Santa 

Efigênia de Minas, Senhora do Porto, Coluna, Gonzaga, Paulista e Virginópolis. A 

microrregião de Guanhães, segundo Romero (2006), apresenta um índice de 

desenvolvimento humano municipal médio (IDHM), na faixa de 0, 5000 a 0, 799.  

O município de Virginópolis apresenta uma área de ocupação territorial de 

440.424 km2 e está situado entre 680 a 1060 metros de altitude em relação ao nível 

do mar. As rodovias que ligam o município são a BR 259 e a BR 120. A cidade está 

a 119 km de distância da cidade de Governador Valadares e a 277 km de Belo 

Horizonte. Sua economia, segundo dados do IBGE (2012), baseia-se na 

agroindústria e no comércio, destacando-se as plantações de milho, feijão, cana de 

açúcar e café, o reflorestamento de eucaliptos e a pecuária leiteira. O município  tem 

como indicadores econômicos, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) (2003), um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,717. Ainda conforme indicadores econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) é de 

R$ 60.212,122, e o PIB per capita é de R$ 5.356,47 segundo o IBGE (2012). O clima 

típico é o tropical úmido. A população de Virginópolis, segundo dados IBGE (2012) é 
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estimada 10.572 pessoas, sendo que a maior parte da população reside na zona 

urbana. 

 Nos parágrafos anteriores caracterizou-se a instituição pesquisada e o 

município na qual a mesma encontra-se inserida. A seguir será realizada uma breve 

explanação sobre a primeira demanda de alunos recebida pelas mantidas da SOED. 

Conforme dados fornecidos pelo NESPISEED (2006), a SOED recebia alunos 

oriundos de diversas cidades. É  interessante ressaltar que estes extrapolavam os 

limites da microrregião de Guanhães. Com relação ao gênero da demanda recebida, 

esta era composta predominantemente por estudantes do sexo feminino, que 

representavam 78,9%, sendo que  apenas 21,6% representavam o sexo masculino. 

A maior parte dos estudantes encontrava-se na faixa etária de 25 a 34 anos, eram 

casados e se consideravam da cor parda. Com relação ao 2º grau, 80,2% tinham 

concluído essa modalidade de ensino na rede estadual de ensino. A escolaridade 

dos pais era baixa, sendo que 28,8% das mães e 38,6% dos pais não tinham o 

ensino fundamental completo. Já em relação à ocupação, 86% dos estudantes 

realizavam atividades remuneradas e 63,5% eram funcionários públicos que viviam 

predominantemente no meio urbano. É interessante ressaltar que menos de 10% do 

alunado recebido se dedicavam apenas aos estudos. Em relação à renda, 60% dos 

estudantes declararam ter renda mensal individual na faixa de R$ 600,01 a 

R$900,00. 

 Em suma, os dados apontados acima refletem a realidade dos primeiros alunos  

recebidos pela SOED, sendo eles detentores de um perfil socioeconômico baixo. Esse 

alunado apresentava predominância de afrodescendentes, assalariados, originários de 

famílias com baixa escolaridade dos pais e formados em escolas públicas. 

 A partir do ano de 2006, esses egressos foram disponibilizados no mercado de 

trabalho. No ano de 2006 houve a formação das primeiras turmas dos cursos de 

licenciaturas. Já no ano de 2011, a formação dos primeiros egressos dos cursos de 

bacharelado e tecnólogos. Conforme dados fornecidos pelo setor de registro 

acadêmico das instituições (ISEED/FAVED), ou seja, no período compreendido entre  o 

segundo semestre de 2006 e o primeiro semestre de 2012, foram diplomados um total 

de 998  alunos. Portanto, é necessário verificar qual foi o impacto da escolarização, ou 

seja, da formação no ensino superior, na ocupação e na renda desses egressos.   
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados apurados junto aos 

egressos da graduação oferecida pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED), 

através do grupo focal e da aplicação de questionários. As análises visam 

disponibilizar as informações,  respondendo, assim, aos objetivos da pesquisa. Os 

dados serão apresentados de forma qualitativa descritiva. 

 
 
5.1 Análise da mobilidade ocupacional intrageracional e de renda após 

conclusão do curso de graduação 
 

Este item apresenta os resultados obtidos no grupo focal e analisa a 

mobilidade ocupacional intrageracional e a mobilidade de renda em egressos dos 

cursos de graduação oferecidos pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell. 

 
 

5.1.1 Caracterização dos participantes 
 
 A caracterização dos participantes foi realizada com base nas respostas 

dadas pelos egressos da SOED ao questionário socioeconômico (APÊNDICE C) 

aplicado no início do grupo focal 

 Para assegurar o sigilo e preservar a identidade dos participantes da 

entrevista no grupo focal, os nomes foram substituídos por “participante” seguido por 

numeração arábica, como demonstrado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Identificação dos participantes no grupo focal 

Entrevistado Gênero Área de formação 
 na graduação 

Instituição de ensino 
superior mantida pela 
SOED em que obteve 

título de graduado 

Faixa de ano em 
que concluiu o 

curso de 
graduação 

Participante 1 Feminino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2010 a 2011 

Participante 2 Feminino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Participante 3 Feminino Tecnólogo Faculdade do Vale 
Elvira Dayrell 2011 a 2012 

Participante 4 Feminino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Fonte: Dados da pesquisa        (Continua...) 
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Quadro 8 – Identificação dos participantes no grupo focal 

Participante 5 Feminino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Participante 6 Masculino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Participante 7 Masculino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Participante 8 Masculino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2010 a 2011 

Participante 9 Masculino Bacharelado Faculdade do Vale 
Elvira Dayrell 2009 a 2010 

Participante 10 Masculino Licenciatura 
Instituto Superior de 
Educação Elvira 
Dayrell 

2006 a 2008 

Participante 11 Masculino Tecnólogo Faculdade do Vale Elvira 
Dayrell 2009 a 2010 

Fonte: Dados da pesquisa       (Conclusão) 
 

 O grupo foi composto por cinco mulheres e seis homens, tendo então uma 

equivalência quanto aos gêneros nas discussões propostas. Observa-se também no 

Quadro 8 que a maioria dos participantes eram egressos do Instituto Superior de 

Educação Elvira Dayrell (ISEED), ou seja, egressos da primeira (unidade) mantida 

da SOED, que abriga cursos na área de formação de professores. O Instituto 

Superior de Educação Elvira Dayrell (ISEED) é a mantida da SOED que oferta maior 

quantidade de cursos, estes na área de educação. Também o ISEED é a mantida 

que já disponibilizou no mercado de trabalho o maior número de egressos.  

Observando o período em anos, em que os egressos concluíram a 

graduação, percebeu-se que: seis participantes concluíram a graduação entre os 

anos de 2006 a 2008; dois participantes concluíram a graduação entre os anos de 

2009 a 2010; dois participantes concluíram a graduação entre os anos de 2010 a 

2011; e um participante concluiu a graduação entre os anos 2011 a 2012. Diante do 

exposto, verificou-se que mais de 50% dos participantes deste grupo focal 

concluíram a graduação entre os anos de 2006 a 2008. O período situado entre os 

anos de 2006 a 2008 é o momento em que ainda havia apenas turmas de 

licenciados com titulação expedida pelo Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell 

(ISEED). A predominância desses egressos, ou seja, concluintes de graduação no 

período compreendido entre os anos de 2006 a 2008, possibilitou uma discussão 

com ricos exemplos, pois esses egressos já atuam no mercado de trabalho há 
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aproximadamente seis anos, portanto, já são possuidores de experiências com 

relação à renda e ocupações diversificadas. 

A faixa etária dos entrevistados também não apresentou concentração em 

uma faixa específica de idade, sendo que: quatro participantes tinham mais de 40 

anos; três participantes tinham até 24 anos; três participantes tinham entre 25 e 30 

anos; um participante tinha entre 31 e 35 anos. A composição do grupo focal por 

idade pode ser observada no Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Distribuição dos participantes do grupo focal por faixa etária 

Faixa etária Participantes 

Até 24 anos 3 

Entre 25 e 30 anos 3 

Entre 31 e 35 anos 1 

Entre 36 e 40 anos 0 

Mais de 40 anos 4 

Total 11 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

A seguir são analisados os impactos da conclusão da graduação, ou seja, o 

aumento dos anos de escolarização, na mobilidade ocupacional intrageracional dos 

egressos oriundos das mantidas da Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED). 

 

 

5.1.2 Análise da mobilidade ocupacional intrageracional 

 

Estudos realizados por Sorokin (1973), Becker (1972), Schultz (1963), Mincer 

(1958), Bourdieu (1996) e Pastore (1991) demonstram que a escolaridade é um dos 

fatores que podem influenciar positivamente a mobilidade social do indivíduo. 

Bourdieu (1996) e Pastore (1991) destacam que é por intermédio da escola que, 

geralmente, o indivíduo pode migrar de estrato ou classe social. A exemplo disso, 

observou-se, em linhas gerais, nos depoimentos dos participantes do grupo focal, 

que o aumento nos anos de escolaridade, por meio da conclusão de um curso de 

graduação, possibilitou mobilidade social dos egressos das mantidas da SOED, 

tendo como critério de análise a ocupação.  



63 

Para Pastore (1979) a mobilidade social é classificada em duas modalidades 

são estas: intrageracional e intergeracional. Essa classificação é utilizada quando se 

comparam os status de origem e de destino dos indivíduos em diferentes momentos. 

Quando se compara o status de origem e destino do pai com relação ao filho, esta é 

denominada mobilidade intergeracional. Já comparando-se o status de origem e 

destino do filho com relação a ele mesmo, ao longo de sua trajetória ocupacional no 

mercado de trabalho, é definida a mobilidade intrageracional.  

Ainda segundo Pastore (1979), a mobilidade ocupacional intrageracional pode 

ser classificada como: descendente, inalterada e ascendente. A mobilidade 

ocupacional intrageracional descendente ocorre quando o status de destino do 

indivíduo no dia da pesquisa é inferior ao status de origem, ou seja, quando este 

ingressou no mercado de trabalho. Já a mobilidade ocupacional intrageracional 

inalterada ocorre quando não há mudança no status de origem e nem no status de 

destino do indivíduo em relação a sua empregabilidade. A mobilidade ocupacional 

intrageracional ascendente acontece quando o indivíduo apresenta status de destino 

superior ao status de origem, ao longo de sua trajetória ocupacional no mercado de 

trabalho. 

Partindo das classificações de Pastore (1979), observou-se que 91% dos 

participantes  do grupo focal alcançaram a mobilidade ocupacional intrageracional 

ascendente, exceto a participante 2 que corresponde a 9%. Esse fato pôde ser 

constatato durante a execução do grupo focal, quando os participantes foram 

solicitados a se posicionarem oralmente quanto ao seu status de origem e status de 

destino, utilizando como parâmetro a ocupação exercida no momento de ingresso na 

graduação, ou seja, status de origem comparado com a ocupação exercida após o 

término da graduação, isto é, ocupação exercida no dia de realização do grupo focal 

status de destino. Para que a avaliação com relação à migração de status pudesse 

ser realizada, foi apresentado aos participantes o Quadro 10, que descreve, por 

meio de números, os níveis sócio-ocupacionais segundo a escolaridade, conforme 

demonstrado por Pastore e Haller (1993).  
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Quadro 10 – Classificação dos níveis sócio-ocupacionais segundo a escolaridade. 

NÚMERO NÍVEL CARACTERÍSTICA 

1 Baixo – 
inferior 

Trabalhadores rurais não qualificados (pescadores, 
lavradores, posseiros etc.). 

2 Baixo – 
superior 

Trabalhadores urbanos não qualificados (operários, 
balconistas, empregadas domésticas etc.) 

3 Médio – 
inferior 

Trabalhadores manuais qualificados e 
semiqualificados (eletricistas, encanadores, 
torneiros, etc.). 

4 Médio – 
médio 

Trabalhadores não manuais qualificados, 
trabalhadores de nível hierárquico baixo e 
pequenos proprietários (bancários, supervisores 
etc.). 

5 Médio – 
superior 

Profissionais de nível hierárquico médio e médios 
proprietários (administradores, comerciantes etc.). 

6 Alto 
Profissionais de nível hierárquico superior e 
grandes proprietários (industriais, magistrados e 
profissionais liberais etc.). 

Fonte: Pastore e Haller (1993)  

 
Após análise dos resultados obtidos por este grupo focal, e tendo como 

parâmetro de análise o Quadro 10 , constatou-se que somente a participante 2 

manteve seu status ocupacional inalterado, ou seja, quando ingressou na 

graduação, exercia atividade de nível sócio-ocupacional médio-médio e, após 

concluir o curso, manteve o nível sócio-ocupacional médio-médio inalterado, ou seja, 

seu status de destino. Ao considerar a premissa de que o indivíduo pode aumentar a 

escolaridade e não migrar de nível ocupacional, Pastore (1979) aborda a mobilidade 

ocupacional intrageracional inalterada, visto que foi o ocorrido com a participante 2. 

Portanto, a participante 2 manteve tanto o status ocupacional de origem quanto o de 

destino inalterados. 

Em contraposição à participante 2, que corresponde a 9% do grupo em 

questão, os outros participantes, que correspondem a 91% do grupo focal, migraram 

de um nível sócio – ocupacional baixo-superior, ou seja, eram trabalhadores urbanos 

não qualificados antes de concluírem a graduação e migraram, após concluí-la,  para 

nível sócio-ocupacional médio-médio.,Tornaram-se trabalhadores não manuais 

qualificados de nível hierárquico baixo e pequenos proprietários. A migração de nível 

sócio-ocupacional por aumento na escolaridade e, consequentemente, a melhora na 

qualificação profissional já eram previstas por estudiosos das Teorias do Capital 

Humano e da Mobilidade Social. Pastore (1979), Parson (1954), Blau e Duncan 

(1967), relatam que a mobilidade ocupacional pode ser alcançada pelo aumento da 
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escolaridade. Becker (1962), Schultz (1973) e Mincer (1958) também corroboram 

com a ideia e passam a considerar a educação como um capital, ou seja, o 

investimento em educação proporciona retorno financeiro. Então a melhora de 

conhecimentos, habilidades e competências gera, por consequência, melhores 

oportunidades no mercado de trabalho e na renda. Essa melhora de nível sócio-

ocupacional por investimento em educação pode ser constatada neste grupo focal, 

tendo como referência o Quadro 11. 

O Quadro 11 demonstra que, após a formação profissional e/ou melhora 

desta, 54,4% dos participantes deste grupo focal migraram do nível 2 para outros 

níveis sócio-ocupacionais superiores, caracterizando assim a mobilidade 

ocupacional ascendente, segundo Pastore (1979). Essa mobilidade ocupacional 

ascendente foi obtida após os participantes terem concluído a graduação, ou seja, 

após o incremento da escolarização, conforme elucidam Pastore (1979), Parson 

(1954), Blau e Duncan (1967), Becker (1962), Schultz (1973) e Mincer (1958). 

Os participantes 5 e 11 declararam ter migrado do nível 2 (baixo - superior) 

para o nível 5 (médio - superior). Apenas o participante 9 migrou do nível 2 (baixo - 

superior) para nível 6 (alto). Já o participante 1 declarou ter migrado do nível 3 

(médio-inferior) para o nível 5 (médio – superior). Os participantes 6 e 10 declararam 

ter migrado do nível 4 (médio-médio) para o nível 5 (médio-superior). O participante 

8 declarou ter migrado do nível 3 (médio-inferior) para o nível 4(médio - médio). 

Esses resultados, como demonstrado acima, contrapõem a concepção de Smith 

(1983) e Marx e Engels (2001). Smith (1983) e Marx e Engels (2001) não 

consideravam a escolarização como fator desencadeador de mobilidade 

ocupacional; eles vislumbravam a mobilidade ocupacional apenas quando herdada 

de origem familiar por meio da disponibilização de capital socioeconômico. O Quadro 

11 demonstra a migração dos participantes em relação aos níveis sócio-

ocupacionais em dois momentos distintos: status de origem (ocupação exercida no 

momento de ingresso na graduação) e status de destino (ocupação exercida após 

concluir o curso de graduação). 

Ainda com relação ao quadro 11, ressalta-se que 25% dos participantes deste 

grupo focal tiveram migração de 3 ou mais níveis sócio-ocupacionais. Segundo 

Maslow (1979) e Oliveira (1043) este fator pode ser explicado a partir das  

motivações que promovem a busca por novos desejos. Neste caso, maior 

escolaridade está relacionada ao meio social em que os sujeitos se encontram 
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inseridos. Portanto, como a maioria dos participantes está atuando no magistério 

faz-se necessário a manutenção constante da qualificação. 

Exemplificando a dinâmica do desencadeamento dos diferentes fatores 

motivacionais buscado pelo individuo destacou-se a migração do participante 9 

nesta pesquisa. Este migrou de nível 2 baixo-superior - era um trabalhador urbano 

não qualificado - e, após o incremento nos anos de escolaridade, migrou para nível 

sócio-economico alto, ou seja o nível 6.  Segundo seu relato no grupo focal tornou-

um profissional de nível hirarquico superior e grande proprietário a partir da 

aquisição de uma nova escolaridade. 

 
Quadro 11 –  Migração dos níveis sócio-ocupacionais após incremento dos  

anos de escolaridade 

Participante Status de origem Status de destino 
Participante 1 3 5 
Participante 2 4 4 
Participante 3 2 4 
Participante 4  2 4 
Participante 5 2 5 
Participante 6 4 5 
Participante7 2 4 
Participante 8 3 4 
Participante 9 2      6 
Participante 10 4       5 
Participante 11 2             5  

Fonte: Dados da pesquisa   
 

Ainda considerando os níveis sócio-ocupacionais do Quadro 11, percebe-se que 

a maioria dos participantes migraram do nível sócio-ocupacional 2 para o nível 4 e o 

nível 5. Respectivamente, baixo-superior, médio - médio e médio - superior. Portanto, 

tornou-se relevante expor os depoimentos desses participantes, visto que 

demonstraram por meio dos depoimentos no grupo focal, a ocorrência da migração de 

do nível sócio-ocupacional pelo incremento nos anos de escolaridade. A conclusão de 

um curso superior proporcionou mobilidade ocupacional para estes egressos. Os 

depoimentos dos participantes 3, 4 e 7 estão destacados no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Migração de nível sócio–ocupacional considerando o status de origem e destino 

Migração de status de origem e destino Depoimento 

Status de origem: nível 2 (baixo – superior), ou 
seja, trabalhadores urbanos não qualificados. 
 
Status de destino: nível 4 (médio – médio), ou 
seja, trabalhadores não manuais qualificados, 
trabalhadores de nível hierárquico baixo e 
pequenos proprietários. 

“Comparando meu atual emprego, com o que eu 
tinha quando ingressei no ISEED, eu considero 
que obtive uma ascensão após ter concluído a 
graduação. Quando eu ingressei no ISEED, eu 
era auxiliar de jardinagem, já hoje, sou professor 
da educação básica”. Participante 7 
 
“Eu obtive melhora de emprego comparando 
hoje com o momento que ingressei na 
graduação. Eu trabalhava como balconista e 
como atendente de posto de gasolina. Hoje após 
ter terminado minha graduação sou professora 
da educação básica.”  Participante 4 
 
“Eu considero que melhorei de emprego após a 
conclusão da graduação. Eu era babá e hoje sou 
secretária de cursos técnicos.” Participante 3 
 

Status de origem: nível 2 (baixo – superior), ou 
seja, trabalhadores urbanos não qualificados. 
 
Status de destino: nível 5 (médio - superior), ou 
seja, profissionais de nível hierárquico médio e 
médios proprietários. 

“Eu, por exemplo, melhorei meu emprego em 
relação ao ingresso na faculdade, já fui até 
auxiliar na construção civil. Hoje exerço 
atividades como  professor da educação técnica 
e também sou vendedor de automóveis. Hoje eu 
considero que ascendi profissionalmente na 
atividade que exerço, mas ainda não tive  um 
retorno financeiro significativo. Hoje no entanto, 
não trabalho com uma atividade ocupacional que 
dependa do meu esforço físico e sim de uma 
atividade mais intelectual, graças ao fato de eu 
ter concluído um curso de graduação.” 
Participante 11 

Fonte: Dados da pesquisa         (Conclusão) 
 

A participante 2 manifestou que não alterou seu nível sócio-ocupacional após 

ter concluído a graduação no ISEED, ou seja, manteve-se no nível 4 (médio - 

médio). Porém declarou ser  detentora de uma graduação anterior, sendo que o 

curso no ISEED foi uma segunda graduação. Ela esclareceu não ter mudado de 

nível sócio-ocupacional na segunda graduação, mas, em contrapartida, obteve 

aumento da bagagem cultural e maior satisfação pessoal na atual categoria de 

trabalho. Esse fato pode ser esclarecido por Bourdieu (1996) quando concebeu que 

a educação poderia trazer como consequência não somente rendimentos financeiros  

como também acumulação de capital cultural, e foi isso o que ocorreu com a 

participante 2. 

A participante 2 ainda acrescentou que se sente mais satisfeita na atual 

categoria de trabalho. Esse fato pode ser esclarecido  à luz de Maslow (1979) 

partindo da premissa de que o indivíduo busca se desenvolver e crescer de acordo 
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com suas necessidades individuais. Maslow (1979) elucida que as necessidades são 

diferentes entre os indivíduos. Ferreira, Demutti e Gimenez (2010) acrescentam à 

premissa de Maslow (1979) que as necessidades dependem do nível de 

escolaridade alcançado por cada indivíduo. Segundo Maslow (1979) as 

necessidades desencadeadoras das necessidades humanas encontram-se 

hierarquizadas na pirâmide das necessidades humanas, como descrito na FIG. 3, do 

capítulo dois deste estudo. Maslow (1979) destaca que indivíduos com baixo nível 

de escolaridade - ou seja, ensino fundamental -, estão preocupados com as 

necessidades primárias: alimentação, abrigo, sexo, sono e descanso. Já os 

participantes com maior nível de instrução - ensino superior - apresentam maior 

preocupação com as necessidades secundárias relacionadas a autorrealização, 

crescimento pessoal e aprimoramento dos talentos individuais por meio da 

aprendizagem. Esse fato pode ser observado no depoimento da participante 2 : 

 
Comparando o meu emprego atual com o que eu tinha quando ingressei na 
graduação do ISEED, considero que não tive influência da graduação em 
minha empregabilidade. Quando ingressei no ISEED eu já tinha uma 
graduação e era professora e comerciante. Hoje sou apenas professora e 
estou satisfeita com minha profissão e com meus conhecimentos. 
Participante 2 

 

 Em um segundo momento da discussão, quando questionados sobre quais 

teriam sido os fatores que os motivaram a investir em educação, ou seja, em cursar 

uma graduação, os participantes citaram os seguintes fatores: necessidades sociais, 

mercadológicas e individuais. Dentro das necessidades sociais foram citados os 

seguintes fatores: necessidade de adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes;  

necessidade de formação e/ou qualificação profissional para exercício profissional. 

Este exercício profissional deve ser imbuído de valores referentes a cidadania e 

reconhecimento do status ocupacional dentro de uma classe ocupacional. Dentro 

das necessidades mercadológicas foram explicitadas as seguintes necessidades: 

oportunizar acesso ao mercado de trabalho, qualificação  para manter-se no trabalho 

e a necessidade de educação continuada. Dentro das necessidades mercadológicas 

foram explicitadas as seguintes necessidades: oportunizar acesso ao mercado de 

trabalho, qualificação  para manter-se no trabalho e a necessidade de educação 

continuada. E por fim referiram-se às necessidades individuais: melhorar a renda e 

satisfazer as necessidades pessoais de autorrealização. Segundo Maslow (1979) o 
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homem busca motivar-se constantemente para obter novos desejos, necessidades, 

conquistando assim outros níveis hierárquicos superiores. Esse processo, que 

ocorre ao longo da vida do homem, é desencadeado quando há geração de tensão 

para o alcance de um próximo desejo. Assim que esse desejo é alcançado, o ciclo 

de busca para o crescimento é desencadeado novamente. 

A busca continuada por novas necessidades foi observada nos depoimentos 

dos participantes deste grupo focal. Observou-se que, quando questionados sobre 

os fatores que os motivaram a buscar maior escolaridade por meio do ensino 

superior, ocorreram diferentes apontamentos com relação às necessidades de cada 

indivíduo. Esse fato pode ser esclarecido pela teoria de Maslow (1979) ao explicar  

que cada indivíduo encontrava-se em diferentes posicionamentos em relação aos 

níveis hierárquicos demonstrados pela pirâmide de Maslow (1979).  

A seguir, os depoimentos obtidos no grupo focal são expostos e discutidos de 

acordo com as necessidades levantadas por seus participantes. 

 Como elucidado, a busca por desenvolvimento e crescimento é constante na 

trajetória de vida do homem. A busca em satisfazer as necessidades profissionais 

envolve os diferentes níveis da pirâmide de Maslow (1979).  

 O participante 4 destacou que buscou a qualificação por intermédio da 

graduação para satisfazer suas necessidades profissionais e mercadológicas. 

Elucidou ainda que, com a obtenção de maiores conhecimentos, habilidades e 

atitudes teria maior acesso ao mercado de trabalho e, de posse do diploma 

profissional, poderia exercer a profissão, como foi observado em seu depoimento: 

 
Eu busquei a graduação para ter mais conhecimento, habilidade e atitudes. 
Além disso, busquei pertencer a uma classe profissional. Isto me 
proporcionaria maior acesso ao mercado de trabalho condições para 
desenvolver minha vida pessoal e profissional. Participante 4 

 

Esse depoimento exemplifica aspectos das teorias de Delors (1994), Becker 

(1962), Schultz (1963), Mincer (1958), pois estes afirmam que o incremento da 

escolaridade proporciona valor econômico ao homem. Segundo Delors (1994) esse 

valor é agregado ao homem quando ele aprende a fazer, ou seja, se qualifica  

profissionalmente, aprendendo a fazer atividades de uma determinada profissão 

que, em consequência, gera status, prestígio e honra profissional legitimada pela 

profissão. Bastos (2004), Cunha (1998) e Schwartzman (2002) acrescentam que o 
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exercício de algumas profissões somente é legitimado quando são expedidos 

diplomas por instituições de ensino. Becker (1962), Schultz (1963) e Mincer (1958) 

esclarecem que o investimento em educação torna-se um capital, pois investindo em 

si mesmo proporciona aptidão profissional que, por consequência, gerara maior 

desempenho individual e chances no mercado de trabalho. 

O participante 8 exemplifica que até dentro da igreja católica a legitimação 

dos cargos de poder e status social são alocados conforme a titulação acadêmica do 

religioso.  

 
O conhecimento também é exigido dentro da igreja católica brasileira. 
Observando a evolução histórica dos bispos brasileiros, tendo como 
parâmetro os últimos quatro escolhidos, dois deles têm titulação acadêmica 
de doutor em Roma, este fato não é coincidência. Ter maior nível de 
instrução hoje envolve até cargos de status e poder. Então se até na igreja 
a escolaridade tem sido exigida, imaginem isso no mercado de trabalho. 
Participante 8 

 

Como o participante 4, o participante 11 também considerou que adquirir 

conhecimento é o fator motivador para a procura de um curso de graduação. O 

participante 11 também abordou sobre a aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, reportou-se ao status profissional outorgado pela diplomação e acrescentou 

que a formação escolar introduziu valores de cidadania. Segundo Delors (1994) é 

por meio da escolarização, ou seja, aprendizagem interpessoal, que são 

acrescentados   aos profissionais valores como pluralismo, compreensão mútua e 

paz. Assim, estes valores possibilitam ao indivíduo a oportunidade de exercer 

cidadania plena e atividade profissional responsável por meio dos ensinamentos dos 

escolares. Delors (1994) também compartilha a premissa de que a qualificação 

profissional possibilitada pela escolarização proporciona status, prestígio e honra 

profissional, conforme também ressaltado por Weber (1973). França, Gasparini e 

Loureiro (2005) também concordam com Weber (1973), pois confirmam que o 

aumento dos anos de escolaridade proporciona maior valor econômico, social e 

cultural ao indivíduo. 

Estas observações foram verificadas no depoimento do participante 11: 

 
A busca do conhecimento é o principal fator que me motivou a buscar um 
curso de graduação. A partir do momento que você tem um curso de 
graduação o seu papel na sociedade é diferenciado, pois você terá mais 
consciência de suas responsabilidades como profissional e cidadão. É a 
partir deste momento que o conhecimento proporciona diferencial, ou seja, 
você é um profissional na sociedade com mais conhecimentos que a 
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população em geral, isto é ser diferente até profissionalmente na sociedade. 
Participante 11 

 

O participante 6 salienou que a busca pela graduação é motivada por  

necessidades mercadológicas. Como elucidado por Bastos (2004), Cunha (1998) e 

Schwartzman (2002) com a obtenção de maiores conhecimentos, habilidades e 

atitudes o indivíduo melhora o seu acesso ao mercado de trabalho, pois a aquisição 

de um diploma profissional possibilita a competência para exercer determinada 

profissão e/ou melhora o seu desempenho em uma função já exercida. Torquato 

(2011) ainda salienta que as mudanças são constantes nas formas de utilizar os 

meios de produção e essas mudanças são propiciadas pelo avanço das tecnologias 

e dos padrões organizacionais, exigindo, cada dia, como consequência, profissionais 

mais qualificados. Ainda segundo Torquato (2011) essa qualificação pode ser 

alcançada com o incremento da escolaridade. Delors (1994) acrescenta que o 

conhecimento leva o profissional a aprender a aprender, ou seja, transformar o 

conhecimento tácito em explícito. Incentiva o aluno a aprender a ser, isto é, melhorar 

seu desempenho utilizando do pensamento crítico, da reflexão, da proatividade, da 

autonomia e da responsabilidade. Estes fatores  foram narrados pelo participante 6, 

quando esclareceu que o mercado de trabalho não busca profissionais detentores 

apenas de conhecimentos teóricos. O conhecimento tem que ser imbuído de 

significado, ou seja,  a aprendizagem teórica aplicada com competência na vida 

prática quando necessário. O mercado busca pessoas proativas, com visão de futuro 

e que atendam as diferentes mudanças que surgem no cotidiano profissional. 

 
O sujeito que tem maior nível de instrução geralmente é possuidor de 
maiores conhecimentos teóricos. Esse conhecimento teórico  proporcionará 
a ele competitividade em certas circunstâncias como em concursos e 
provas. Só que não adianta ter conhecimento teórico sem aplicá-lo à prática 
profissional. O conhecimento tem que ser teórico – prático, proporcionando 
atitude e visão de futuro. A busca do conhecimento tem que ser constante e 
dinâmica, pois o mercado hoje procura pessoas proativas e antenadas nas 
mudanças de mercado. Participante 6 

 

O participante 8 ressaltou que os indivíduos detentores de formação em 

diversas áreas - em mais de uma graduação -  têm geralmente maior desempenho 

e, por consequência, melhores chances de conseguir trabalho, por apresentar maior 

bagagem cultural e social (BOURDIEU, 1996). para Mincer (1958) é necessário 

atualizarem-se constantemente. O autor destaca que o indivíduo que investe em job 
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training, learning e job search é possuidor de maior repertório de conhecimentos 

para resolução de problemas e para se posicionar no mercado.  

 
A graduação pode trazer maiores oportunidades no mercado de trabalho, 
desde que estes conhecimentos sejam diversificados. Um exemplo é cursar 
várias graduações, isso te torna um profissional multidisciplinar, capaz de 
ter mais soluções para problemas. Além da diversificação de 
conhecimentos, proporciona também a graduação uma bagagem cultural, 
para que você seja capaz de correlacionar diversas áreas do conhecimento 
e do saber. Participante 8 

 

 As necessidades sociais e mercadológicas analisadas, em conjunto, 

proporcionaram ao indivíduo mobilidade de ocupacional e de renda. Na seção a 

seguir, foram analisadas as necessidades individuais, destacando-se a mobilidade 

de renda após conclusão de um curso superior. 

 

 

5.1.3 Análise da mobilidade de renda 

 

 Nesta seção foram analisadas as necessidades individuais que motivam o 

homem a buscar maior escolarização. As necessidades individuais destacadas são: 

mobilidade da renda e a busca por satisfação pessoal, ou seja, autorrealização pela 

educação. 

O participante 7 declarou que, além de buscar satisfazer as necessidades 

sociais e mercadológicas, buscou satisfazer necessidades pessoais, como melhorar o 

retorno financeiro na profissão exercida. O aumento na renda é uma das 

consequências do aumento dos anos de escolarização, conforme esclarecem Becker 

(1962), Schultz (1963) e Mincer (1958) com base na Teoria do Capital Humano. Essa 

teoria destaca que os investimentos em capital humano melhoram o desempenho 

individual, agregando assim maior valor ao indivíduo no mercado de trabalho e, 

consequente, maior remuneração.  
 

Eu busquei a graduação para ter maior segurança (conhecimento, emprego 
e oportunidade) em minha profissão. Busco segurança no mercado de 
trabalho com relação a salários, conhecimentos e oportunidades na 
profissão. Participante 7 

 

Os participantes 2, 4, 7 e 10 concordaram que, quanto maior a competência 

oriunda do aumento dos anos de escolarização, maiores serão as possibilidades de 
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auferir renda. Essa concepção também é compartilhada por Borjas (1996) ao 

explicar que os indivíduos com formação em nível ensino superior terão maior 

produtividade se comparados aos indivíduos com nível médio de ensino, e , por 

consequência, maiores salários. Langoni (1973) também corrobora com esta 

premissa, pois verificou em seus estudos que, quando se compara um indivíduo com 

ensino superior completo a um indivíduo analfabeto, espera-se que a renda do 

sujeito com maior escolaridade, detentor de ensino superior de escolaridade seja 

maior 624,3% do que a renda do analfabeto. Os depoimentos dos participantes 2, 4 

e 7 foram ao encontro desta afirmativa: 

 
Nós acreditamos que quanto maior a competência dada pela escolarização, 
maiores serão as chances e possibilidades de acesso ao mercado de 
trabalho com maior renda. Participantes 2, 4 e 7 

 

Já o participante 11 destacou que, para haver maiores salários é necessário a 

utilização das competências adquiridas na graduação, além de um mercado de 

trabalho com demanda e condições favoráveis para o exercício da profissão. Mincer 

(1958) esclarece esse fato, ao relacionar o retorno financeiro às características 

individuais relacionadas a escolaridade. Segundo o autor as condições 

socioeconômicas e macroeconômicas devem estar favoráveis para que ocorra o 

aumento dos rendimentos financeiros. O participante 11 também acrescentou que 

esses serviços devem ser prestados com qualidade para que façam diferença. 

 
A graduação está ligada diretamente a maior oportunidade no mercado de 
trabalho, por promover maiores competências profissionais. A graduação 
em si não é garantia de maiores salários. O aumento salarial é 
consequência do aprendizado adquirido ao longo do curso de graduação e 
da execução de um trabalho com qualidade. Os maiores salários muitas 
vezes estão ligados a demanda e oferta do mercado por uma determinada 
profissão. Se você exerce sua profissão em uma área carente de 
desenvolvimento e de profissionais, provavelmente seus salários serão 
maiores. Participante 11 

 

No entanto, o participante 10 acrescentou que, além de proporcionar 

rendimentos financeiros, o conhecimento também deve ser fonte de satisfação 

pessoal, outra necessidade individual de natureza humana. Considerando o 

posicionamento de Maslow (1979), cada indivíduo tem necessidade de crescer e de 

se desenvolver diferentemente. Esse fato é determinado de acordo com sua 

interação com o meio e com as necessidades já satisfeitas anteriormente. Portanto, 
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as necessidades são desencadeadas por diferentes fatores. A educação, segundo 

Maslow (1949), Oliveira (1943) e Ferreira, Demutti e Gimenez (2010), pode ser 

alocada em nível secundário, especificamente nas necessidades de autorrealização, 

quando o indivíduo a busca para realização pessoal, por utilizar plenamente seus 

talentos individuais. Nesse nível de necessidade, o indivíduo já se encontra inserido 

no mercado de trabalho, visto que já alcançou as necessidades de estima no 

mercado de trabalho. Sendo assim, ele busca a autorrealização plena, utilizando 

seus talentos individuais, como observou o participante 10: 
 

É uma maneira de expandir seu intelecto, seu modo de viver e o ego. O 
conhecimento traz crescimento individual e social, em consequência temos 
aumento das oportunidades de emprego e renda. Participante 10 

 

Em outro momento da discussão, os participantes deste grupo focal 

declararam acreditar que a maioria dos seus contemporâneos de graduação está  

em melhores condições de trabalho. Portanto, inferem que os colegas obtiveram 

maior renda após ter concluído a graduação. 

A participante 2, em contraposição aos demais participantes deste grupo 

focal, destacou que, em sua percepção, houve uma diminuição de seus rendimentos 

após ter concluído a graduação. A diminuição dos rendimentos, segundo declarado 

pela participante 2, foi consequência da mudança de categoria profissional. A 

participante declarou estar mais satisfeita com a qualidade de vida e com o aumento 

de conhecimentos culturais adquiridos. Como defendido por Becker (1962), Schultz 

(1963) e Mincer (1958) o aumento da escolarização está geralmente associada a um 

aumento de renda. Porém Mincer (1958) acrescenta que as condições 

socioeconômicas também deverão ser favoráveis para que esse aumento de renda 

ocorra. A participante 2 não obteve aumento de renda, mas  obteve aumento da 

bagagem cultural e da qualidade de vida. Esse fato foi observado por Hoffman 

(2007) quando explanou que o aumento nos anos de escolaridade influencia 

positivamente a qualidade de vida do sujeito, por proporcionar maior entendimento 

das políticas públicas de saúde. Becker (1962), Schultz (1963) e Mincer (1958) 

acrescentam que, quanto maiores  a escolaridade e a renda, maiores são os 

investimentos em saúde ao longo da vida.  

 
O aumento da minha escolaridade através da segunda graduação não veio 
acompanhado do aumento de renda. Antes eu era comerciante e ganhava 
mais, hoje sou educadora. Mudei de ocupação e de categoria de trabalho, em 
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consequência, ganho menos como educadora, porém estou mais satisfeita e 
realizada com minha qualidade de vida e profissão. Minha qualidade de vida e 
bagagem cultural aumentaram muito. Participante 2 

 
Os depoimentos desta seção demonstraram que o aumento da escolarização, 

obtida pela conclusão de um curso de graduação encontra-se, em   geral, associado 

a maiores chances de acesso ao mercado de trabalho. Como efeito, obtém-se 

aumento nos rendimentos financeiros. Mediante a essa constatação, e em 

concordância com os depoimentos dos participantes deste grupo focal, questionou-

se: Caso você já tivesse um emprego desejado, ou seja, que satisfizesse suas 

necessidades gerais com relação ao trabalho e aos aspectos financeiros, pessoais e 

profissionais, você ainda investiria em educação?  

A maior parte dos participantes declarou que, mesmo havendo alcançado o 

emprego “desejado”, ainda continuariam investindo em educação. Entretanto, o 

participante 11 ressaltou que esse não é um comportamento comum na população. . 

O participante 11 esclareceu que a população, em geral, investe em escolarização 

até o momento em que alcança uma situação ocupacional que lhe  proporcione 

segurança. Conforme os estudos de Maslow (1979), pode-se perceber que, quando 

o participante expõem a expressão “procura segurança no trabalho”, o mesmo 

refere-se implicitamente às necessidades de segurança, ou seja, proteger-se de 

qualquer perigo real ou imaginário, como: doença, incerteza, desemprego, roubo etc. 

O participante 11 ainda destacou que a busca por conhecimento é motivada 

pelo ambiente social em que o indivíduo se encontra inserido. Essa premissa 

também é compartilhada por Bourdieu (1996) quando destaca que a mudança de 

habitus é proporcionada pelo meio social no qual o sujeito encontra-se inserido. 

Hoffman (2007) e Reardon (1997) alertaram que os grandes centros urbanos são 

locais de maior competitividade no mercado de trabalho, desencadeando no 

indivíduo a necessidade de adquirir mais qualificação. Hoffman (2007) e Reardon 

(1997) também corroboram o discurso do participante 11 ao destacarem que os 

retornos financeiros dependem do meio no qual a pessoa labora, sendo que estes 

são mais significativos em atividades não agrícolas, em áreas da economia em que 

predominam a prestação de serviços e as atividades industriais. O depoimento do 

participante 11 demonstrou esse aspecto: 
 

Levando em consideração a população em geral, posso afirmar que 
70% da população se acomodam com relação à escolaridade após 
ter conseguido seu emprego desejado. Não só nos centros urbanos 
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como em qualquer local, os melhores postos de trabalho não sobram 
para o indivíduo com este perfil profissional.  As empresas buscam 
pessoas com cultura  que não se acomodam. Então o meio social em 
que o trabalhador está é que desencadeará necessidade ou não de 
continuar buscando conhecimento. Participante 11 

 
 Após avaliar os depoimentos e confrontá-los com as teorias utilizadas no 

referencial teórico, percebeu-se que a maioria dos egressos do Instituto Superior de 

Educação Elvira Dayrell (ISEED) e da Faculdade do Vale Elvira Dayrell (FAVED) 

obtiveram mobilidade ocupacional intrageracional ascendente ao concluírem os 

cursos de graduação nestas unidades de ensino. A mobilidade ocupacional 

intrageracional ascendente só não foi alcançada pela participante 2, pelo fato de 

haver concluído sua segunda graduação no ISEED. Sendo assim, manteve seu 

status ocupacional inalterado. Os participantes declararam que, devido à aquisição 

e/ou aprimoramento de suas qualificações individuais, conseguiram maior acesso ao 

mercado de trabalho, resultado do aumento da escolarização. São detentores de 

maior cultura e mais atuantes com relação à cidadania e qualidade de vida 

desejada. Ressaltaram que obtiveram aumento dos rendimentos após concluírem a 

graduação. Ainda segundo os participantes deste grupo focal, o aumento de renda 

não depende unicamente dos talentos individuais, mas também das condições 

socioeconômicas da localidade onde se encontram inseridos e da profissão que 

exercem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tais considerações tiveram como fundamentação os resultados obtidos nas 

análises das variáveis investigadas. Foram também realizadas neste capítulo, 

recomendações quanto à  contribuição  desta pesquisa para novos trabalhos 

relativos ao tema estudado - investimento em escolaridade como propiciador de 

mobilidade social, ou seja, a mudança de ocupação proporcionada pela 

escolarização e suas consequências sobre a renda. 

Retoma-se neste ponto um pouco da descrição das teorias que foram 

tomadas como referencial para o embasamento deste estudo e de suas 

justificativas, além de oferecerem suporte necessário para o desenvolvimento do  

tema proposto. 

O tema justificou-se pelo surgimento de novas demandas no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, percebeu-se que as novas exigências são oriundas de um 

cenário dinâmico e inovador, operando modificações constantes em relação à 

qualificação de mão de obra do trabalhador no século XXI. Aliado a essas demandas 

mercadológicas e suas dinâmicas inovadoras, constatou-se o surgimento de novas 

tecnologias que acabaram exigindo, como consequência, um indivíduo preparado 

para lidar com os diversos processos de produção surgidos com domínio de novos 

conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Para atender essa dinâmica, é 

exigência das organizações de trabalho que os indivíduos invistam em 

escolarização. A instituição escolar demonstrou ser o meio propiciador do principal 

requisito necessário a esta nova era, ou seja, a aquisição dos saberes, conforme 

demonstrado pela teoria de Delors (1994). Essa teoria parte da premissa do 

aprender a fazer. Sendo assim,, o indivíduo inserido no ambiente escolar adquire 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Bourdieu (1996) e Delors (1994) 

demonstraram que a instituição escolar é o espaço mais propício para aquisição de 

capital cultural, conferindo ao indivíduo o aprimoramento e o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas por meio do processo de ensino. 

No caso desta pesquisa, foram reportadas as investigações acerca da implantação 

de uma instituição de ensino superior privado em uma região até então desprovida 

desta modalidade de ensino, tanto pela rede pública como pela iniciativa privada.  

Diante do exposto, e ao longo deste estudo, constatou-se que houve um 

aumento significativo na busca por cursos de graduação, pois essa modalidade de 
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ensino, com a expedição do diploma superior, legitimou a aquisição de 

competências e o capital cultural, além do reconhecimento de status profissional em 

uma determinada área. Portanto, com base nos resultados apresentados  

considerou-se que o indivíduo está mais preparado para desempenhar ocupações 

no mercado de trabalho, permitindo dessa forma a mobilidade ocupacional 

intrageracional e, como consequência, melhores colocações no mercado de trabalho 

e maiores chances de auferir  renda.   

A procura pelo ensino superior gerou um problema para os governantes do 

país, que até então não disponibilizavam, de políticas públicas que garantissem a 

quantidade de vagas suficientes para o acesso igualitário  ao ensino superior público 

e privado à população que procurava por essa modalidade de ensino.  

Diante dessa constatação, foi necessária a adoção de políticas públicas que 

permitissem a abertura e/ou expansão do ensino superior privado no Brasil. 

Mediante a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

9.394/96, de 20 de Dezembro de 1996 -, foi possível a flexibilização da abertura e da 

expansão do ensino superior privado não só no estado de Minas Gerais como em 

todo o país. Tal fato possibilitou também a abertura de instituições de ensino 

superior de caráter privado na microrregião de Guanhães, até então desprovida 

dessa modalidade de ensino.  

Outro fator importante desencadeado pela promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional foi o acirramento da competição entre os indivíduos 

que buscavam o conhecimento e que permitiu à sociedade  buscar por mão de obra  

com maior qualificação e escolarização.  

Portanto, considerou-se que as pessoas procuram no ensino superior uma 

forma de melhorar sua mobilidade social por intermédio da escolaridade. Ou seja, 

uma alternativa para melhorar suas condições de vida por meio de uma graduação 

que influencia o seu histórico de vida e o habitus, refletindo no aumento da sua 

renda. 

Pastore (1979), Becker (1962), Schultz (1963) e Mincer (1958) destacaram 

que uma mudança na realidade social é possível por meio de maior instrução 

escolar da população. Como foi observado nos capítulos anteriores, a mobilidade 

social foi alcançada pelos indivíduos por meio da escolarização, mesmo estes não 

sendo detentores de um  expressivo capital econômico, como era concebido por 

Smith (1983) e Marx e Engels (2001). Sendo assim, o investimento em educação foi 
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um dos fatores indicados pelos participantes do grupo focal, visto que este contribui 

na melhoria das condições de vida existentes antes da conclusão de um curso de 

graduação. A graduação possibilitou o incremento da renda e, por consequência, a 

mobilidade ocupacional proporcionada pelo aumento dos anos de escolarização. 

Ressalta-se que, durante a pesquisa, foi observado o predomínio de 

entrevistados com diferentes necessidades em relação à mobilidade social e à 

educação segundo a teoria de Maslow (1979). Observou-se que, a maioria dos 

participantes do grupo focal, antes de ingressarem na graduação encontravam-se 

alocados no nível primário da pirâmide, com relação às necessidades fisiológicas e 

de segurança. Porém, após concluírem o curso de graduação, demonstraram 

desejos a nível secundário da pirâmide, ou seja, necessidades sociais, estima e 

autorrealização. 

Este estudo teve como objetivo principal analisar quais são os impactos do 

incremento dos anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e 

na renda dos egressos da Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED) e a 

consequente mobilidade social. Para o alcance deste objetivo foi necessário a 

elaboração de um referencial teórico baseado na mobilidade social, tendo como 

critério de análise a “mobilidade ocupação” após a conclusão do ensino superior e 

suas repercussões na renda dos egressos. 

O referencial teórico contido nesta pesquisa foi elaborado visando o suporte à 

metodologia. 

Com a utilização da técnica de grupo focal, os dois primeiros objetivos 

específicos desta pesquisa foram alcançados com êxito, pois a esta possibilitou a 

verificação dos impactos proporcionados na mobilidade ocupacional e na renda dos 

egressos dos cursos de graduação da Sociedade de Ensino Elvira Dayrell (SOED). 

Percebeu-se que a escolarização tornou-se um valor econômico universal que 

proporcionou para 91% dos participantes do grupo focal mobilidade ocupacional 

intrageracional ascendente, exceto para a participante 2 que manteve seu status 

ocupacional inalterado - que corresponde a 9% da participação no grupo focal.  

Com relação à migração de nível sócio-ocupacional, segundo a escolaridade, 

percebeu-se que 91% dos egressos da SOED encontravam-se em nível baixo – 

superior antes de ingressarem na graduação, ou seja, eram trabalhadores urbanos 

não qualificados. Após concluírem a graduação, migraram para o nível médio-médio, 
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portanto, tornaram-se trabalhadores não manuais qualificados de nível hierárquico 

baixo e pequenos proprietários. 

Os egressos demonstraram que os fatores motivadores para a busca do 

ensino superior são de natureza social, mercadológica e individual conforme 

demonstrado por Maslow (1979) e Oliveira (1943). Como fatores de natureza social 

foram destacados: as necessidades de adquirir conhecimentos, habilidade e 

atitudes; necessidade de formação e/ou qualificação profissional imbuídos de 

valores referentes a cidadania e reconhecimento de seu status profissional dentro de 

uma classe social. Com relação às necessidades mercadológicas, foram observadas 

as necessidades de: oportunizar acesso ao mercado de trabalho, além de manter -

se qualificado, atendendo as necessidades de educação continuada. Quanto a  

relação com as necessidades individuais, observou-se que houve necessidades de: 

melhorar a renda e atingir a autorrealização por intermédio da educação. 

Segundo declarações dos participantes do grupo focal, o mercado de trabalho 

busca indivíduos dotados de conhecimentos teóricos e que os disponibilizem no 

exercício profissional com proatividade e capacidade de mudança frente a novas 

situações. O resultados deste estudo apontaram também para a necessidade da  

formação em diversificadas áreas dos saberes, pois como constatado por este grupo 

focal, os graduados são possuidores de repertório variado e de conhecimento 

cultural e social, tendo a possibilidade de maiores chances de mobilidade 

ocupacional no mercado de trabalho. 

Em relação às necessidades individuais, destacaram-se a busca por melhores 

salários e a autorrealização pela escolarização. Conforme os resultados 

apresentados por esta pesquisa contatou-se que, quanto maiores são as 

competências oriundas da escolarização, maiores são as possibilidades de auferir 

renda. E ainda, além das competências individuais relacionadas à escolaridade, são 

necessárias condições socioeconômicas e macroeconômicas favoráveis para que 

ocorra o aumento dos rendimentos salariais. A maioria dos participantes do grupo 

focal declarou ter obtido aumento de renda após conclusão do ensino superior.  

Os participantes do grupo focal destacaram que, mesmo já havendo 

alcançado o emprego desejado, ainda continuariam investindo em educação porque 

esta proporciona melhora no capital cultural e na qualidade de vida. 

Comprovou-se, com base nesta pesquisa, que o  pressuposto levantado por 

este estudo, ou seja, que a conclusão do ensino superior proporciona impactos 
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positivos na mobilidade ocupacional intrageracional dos concluintes do ensino 

superior. Essa evidência foi confirmada por intermédio dos depoimentos dos 

participantes do grupo focal que admitiram ter melhorado sua mobilidade 

ocupacional e a renda após o incremento de sua escolarização. 

 

Uma limitação deste trabalho foi impossibilidade de realizare uma pesquisa 

quantitativa para a complementação dos dados qualitativos obtidos com a discussão 

entre os participantes do grupo focal. Por tratar-se de uma pesquisa realizada em 

uma única instituição privada de ensino superior observa-se que essas 

considerações não podem ser generalizadas às demais realidades, porém podem 

servir como estudos preliminares. 

A relevância do ensino superior privado não pode ser negada, visto que este 

fornece quantidade expressiva de vagas para escolarização dos indivíduos, 

tornando-se assim, responsável pela formação de parcela significativa da mão de 

obra qualificada disponibilizada no mercado de trabalho brasileiro. Diante desse fato, 

o trabalho contribuiu positivamente para a atividade profissional da pesquisadora, 

que labora na instituição pesquisada há aproximadamente sete anos.  

A pesquisa possibilitou o conhecimento de como o incremento nos anos de 

escolaridade, por meio da conclusão do ensino superior, proporcionou impactos 

positivos na mobilidade ocupacional intrageracional e na renda de seus egressos. 

Esse fato também pode ser considerado como um indício de que as matrizes 

curriculares ofertadas pela instituição estão em consonância com a realidade 

regional, visto que, como descrito pelos participantes do grupo focal, a maioria dos 

egressos foram inseridos no mercado de trabalho com boa aceitação. 

Em suma, não se pretende considerar como finalizados os resultados aqui 

demonstrados, pois a maior contribuição desta pesquisa está na tentativa de 

estabelecer um estudo de exploração inicial sobre os impactos da escolaridade na 

mobilidade ocupacional intrageracional  e na renda. Então, este é um caminho que 

pode ser seguido em pesquisas posteriores relacionadas à temática discutida. 
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APÊNDICE A 
 

Termo de autorização de uso de imagem, depoimentos e questionário 
socioeconômico 

 

Eu_________________________________________________________________,

CPF______________________, RG______________________________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento e do questionário socioeconômico em posse da 

pesquisadora, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Priscila Maria 

Mesquita de Miranda da dissertação de mestrado intitulado “Impactos do incremento 

nos anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e na renda: Um 

Estudo de Caso no Ensino Superior Privado”, a realizar as filmagens que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização desta filmagem e/ou depoimentos  e do 

questionário socioeconômico em posse da pesquisadora, para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Virginopolis,__________ de ____________________ de 201__ 
 

__________________________________________________________________ 

Priscila Maria Mesquita de Miranda (Pesquisadora) 

 

__________________________________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa (Egresso) 
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APÊNDICE B 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Dados de identificação 
 
Título do Projeto: “Impactos do incremento nos anos de escolaridade na mobilidade 

ocupacional intrageracional e na renda: Um Estudo de Caso no Ensino Superior 

Privado”. 

Pesquisador Responsável: Priscila Maria Mesquita de Miranda 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIPEL 

Telefones para contato: (33) 3416-2121- (33) 88116683 – 

priscilamiranda2002@hotmail.com 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________. 

Idade: __________ anos R.G. __________________________________________. 

 

 O Sr.(ª) é convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Impactos do 

incremento nos anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e 

na renda: Um Estudo de Caso no Ensino Superior Privado”., de responsabilidade da 

pesquisadora Priscila Maria Mesquita de Miranda.  

 
A seguir leia com atenção os esclarecimentos: 
 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral, Analisar quais são os impactos do 

incremento dos anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e 

na renda dos egressos da SOED, uma instituição de ensino superior privada. Para 

alcançar o objetivo geral torna-se necessário estipular objetivos específicos, são 

estes: i) Identificar na literatura os principais modelos teóricos que, discutam que a 

conclusão da graduação no ensino superior privado possibilita mobilidade 

ocupacional intrageracional ao egresso; ii) Verificar os impactos da conclusão da 

graduação na SOED na mobilidade ocupacional intrageracional; iii) Verificar os 

impactos da conclusão da graduação na SOED sobre a renda dos egressos. 

O estudo justifica-se por ter relevância acadêmica, este já é  pesquisado por 
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autores como Cunha (1998) e Schwartzman e Schwartzman (2002). Estes 

demonstram em seus trabalhos, que as instituições de ensino superiores privadas 

estão expandindo-se por todo o país. Ressaltam que a rede de ensino superior 

federal, no Brasil, não apresenta número de vagas suficientes para atender a 

demanda populacional que necessita qualificar-se. Acrescentam ainda que o ensino 

superior privado é destino encontrado pela população que não tem acesso ao ensino 

superior federal oferecido pelo governo. Por fim, os autores explanam que as 

instituições de ensino superior privadas propiciam produção de conhecimento 

científico e em consequência aumentam o nível educacional do acadêmico, fato este 

que propicia desenvolvimento econômico na região em que estão inseridas.  

A Sociedade de Ensino Elvira Dayrell foi a primeira instituição de ensino 

superior privado a instalar-se na microrregião de Guanhães. Após aproximadamente 

7 (sete) anos do início de suas atividades, no setor educacional, a organização 

busca conhecer sua contribuição no incremento de escolaridade de seus egressos 

que já são atuantes no mercado de trabalho da microrregião de Guanhães. 

Também, torna-se preponderante para a organização, registrar qual a sua 

contribuição socioeconômica e cultural para o desenvolvimento da microrregião de 

Guanhães, levando-se em consideração que a mesma disponibilizou no mercado de 

trabalho regional grande número de egressos qualificados.  Outro fato que justifica a 

realização da pesquisa é o fato da pesquisadora, laborar na área pedagógica e 

administrativa da instituição estudada. Portanto a pesquisadora busca  conhecer a 

evolução ocupacional dos egressos da SOED e verificar se as políticas institucionais 

e as grades curriculares estão atualizadas com a realidade regional e nacional. 

A coleta de dados será realizada em dois momentos distintos: i) análise do 

questionário socioeconômico e execução do grupo focal. A coleta de dados objetiva 

esclarecer a ocupação, renda a escolaridade e percepções do egresso em relação à 

mobilidade ocupacional intrageracional e a mobilidade de renda após conclusão da 

graduação no grupo SOED, ou seja, em uma instituição de ensino superior privada. 

O grupo focal prestará esclarecimentos a cerca das condições do egresso no 

mercado de trabalho relativas a ocupação e renda após concluir a graduação. Aqui, 

é preciso analisar quais as condições do egresso no momento de realização da 

pesquisa levando-se em consideração sua situação no mercado de trabalho.  

A coleta de dados realizada no momento do grupo focal será gravada em 

vídeo e transcrita para análise de dados, após consentimento formal do egresso. 
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Anexo termo de autorização de uso de imagem e depoimentos questionário 

socioeconômico. 

Os benefícios para o egresso com a participação na pesquisa é de natureza 

acadêmica, pois proporcionará o conhecimento de sua evolução ocupacional e 

escolar além de contribuir para o conhecimento da realidade ocupacional e escolar 

da microrregião de Guanhães. 

Caso o egresso tenham alguma dúvida sobre a pesquisa, este deverá 

procurar a pesquisador através dos contatos disponibilizados para sanar eventuais 

dúvidas acerca dos  assuntos relacionados com a pesquisa. 

 A participação do egresso na coleta de dados é voluntária, não tendo 

compensações financeiras, sendo que este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo. 

É garantida a confidencialidade das informações geradas e privacidade não 

identificando o sujeito participante na pesquisa. 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG nº_____________________, CPF_____________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Virginopolis, _____ de ____________ de 2012. 

 

Testemunhas: 

 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________
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APÊNDICE C 

 

Questionário socioeconômico para caracterização dos participantes 
do grupo focal 

 
Caro egresso este questionário que você está recebendo faz parte da coleta 

de dados prevista para a dissertação de mestrado denominado “Impactos do 

incremento nos anos de escolaridade na mobilidade ocupacional intrageracional e 

na renda: Um Estudo de Caso no Ensino Superior Privado”. O objetivo dessa 

pesquisa é analisar quais são os impactos da escolaridade na sua empregabilidade 

e na sua renda (momento que ingressou na graduação e após ter concluído a 

graduação). Assinale apenas uma alternativa. Seus dados serão mantidos em sigilo, 

portando, você não precisa se identificar. A sua participação é fundamental e, 

portanto, agradeço imensamente a sua boa vontade em participar! 

 
 
 
1 – Seu sexo: 
 

A. (   ) Masculino    
B. (   ) Feminino 

 
2 - Em qual Instituição de Ensino 
Superior você concluiu (formou) 
sua graduação? (Assinale apenas 
uma alternativa) 
 

A. (  ) Instituto Superior de 
Educação Elvira Dayrell 

B. (  ) Faculdade do Vale Elvira 
Dayrell 

 
3 – Em qual área você concluiu sua 
graduação? (Assinale apenas uma 
alternativa) 
 

A. (   ) Licenciatura 
B. (   ) Bacharelado 
C. (   ) Tecnólogo 

 
4 – Em que tipo de instituição de 
ensino você concluiu o 2º grau? 
(Assinale apenas uma alternativa) 
 

 
 

A. (   ) Integralmente em escola 
pública 

B. (   ) Integralmente em escola 
privada 

C. (   ) Maior parte em escola 
pública 

D. (   ) Maior parte em escola 
privada 

 
5 -  Em que tipo de modalidade de 
ensino você concluiu o ensino 
médio? (Assinale apenas uma  
alternativa) 
 

A. (  ) 2º grau geral comum, ou 
seja, científico  

B. (    ) Técnico profissionalizante 
C. (   ) Magistério, ou seja, antigo 

curso normal 
D. (    ) Supletiva 
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APÊNDICE D 

 
Roteiro de entrevista com grupo focal 

 
 

1) Comparando seu emprego atual em dois momentos distintos, são estes: i) 

período que você ingressou pela primeira vez no mercado de trabalho, ou 

seja, antes da graduação ii) e hoje em sua atual emprego. Vocês consideram 

que em relação ao emprego vocês ascenderam, descenderam ou sua posição 

no mercado de trabalho esta inalterada? Expliquem 

 

2) Caso você tenha mudado de emprego, você considera que a graduação foi 

um fator que contribuiu para ocorrência dessa mudança? Expliquem 

 

3) Em relação ao quadro anexo, Pastore e Haller (1993), qual era posição 

ocupacional em que vocês se encontravam quando ingressaram na 

graduação e hoje após a ter concluído? 

 

4) Quais são os fatores que motivam vocês a investirem em sua educação, ou 

seja, aumentar seu nível de escolaridade? 

 

5) Vocês consideram que o aumento dos anos de escolarização propiciou mais 

oportunidade de empregabilidade para vocês no mercado de trabalho? 

Expliquem 

 

6) Vocês consideram que o aumento dos anos de escolaridade está diretamente 

ligado ao aumento de salário? (População em geral, do entrevistado e 

colegas)  Expliquem o porque. 

 

7) Após ter concluído a graduação vocês consideram que estão mais aptos para 

exercerem sua profissão e cidadania de  melhor forma? Expliquem 
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8) Vocês acreditam que o aumento do nível escolar, a empregabilidade e a 

renda são fatores diretamente interligados? (População em geral, do 

entrevistado e colegas)  Expliquem o porque? 

9) Caso vocês já tivessem alcançado uma emprego desejado  (mobilidade 

inalterada) vocês ainda estariam dispostos a investiriam na melhoria de sua 

educação? Expliquem 
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