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Das escolas privadas às “profissões imperiais”? Socialização e escolarização dos 

aprovados em Direito e Engenharia Civil na Universidade Estadual do Maranhão  

Leandro Augusto dos Remédios Costa1 

Este trabalho, propondo conjugar reflexões que perpassam a sociologia da educação e a 
sociologia das profissões, parte da problemática sociológica que trata de compreender como 
processos de escolarização e socialização podem revelar as lógicas de reprodução da 
desigualdade social. A hipótese de pesquisa é que as estratégias de reprodução das famílias 
passam por um processo de escolarização via setor privado do sistema secundário de ensino em 
direção aos cursos superiores mais prestigiosos nas universidades públicas, que formam as 
outrora chamadas de “profissões imperiais”. O objetivo é analisar o espaço dos possíveis, no 

interior da relação entre escolarização secundária, propriedades sociais e monopólio de 
determinadas profissões por determinados grupos sociais, em termos de formação para posições 
dominantes num espaço social hierarquizado. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa 
com “arquivos”, questionários socioeconômicos e culturais dos cursos de Direito e Engenharia 

Civil da UEMA (2010-2015), que permitem compreender tanto as propriedades sociais das 
famílias quanto possíveis regularidades estatísticas no que concerne os projetos coletivos de 
mobilidade social. 
 

Palavras-chave: Sociologia das profissões; escolarização; estratégias de reprodução; 
“profissões imperiais”. 

 

1 Introdução  

Este trabalho intitulado “Das escolas privadas às “profissões imperiais”: 

Socialização e escolarização dos aprovados em Direito e Engenharia Civil na 

Universidade Estadual do Maranhão”, se situa na interface da sociologia da educação e 

da sociologia das profissões2. 

A problemática sociológica aqui adotada propõe compreender como os 

processos de escolarização e socialização podem revelar as lógicas de reprodução da 

desigualdade social. Postula-se que as estratégias de reprodução das famílias passam por 

um processo de escolarização via setor privado do sistema secundário de ensino em 

                                                           
1 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); mestrando em 
ciências sociais pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA); bolsista CAPES; professor de sociologia no ensino médio na escola UIRB 
(Universidade Infantil Rivanda Berenice). 
2 Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado em Ciências Sociais, que por sua vez está vinculada 
ao projeto de pesquisa intitulado “Segregação espacial e segregação escolar: sociologia da distribuição 
geográfica dos estabelecimentos de ensino em São Luís do Maranhão”. O Projeto foi aprovado e é 

financiado pela FAPEMA e Coordenado pelo Professor Dr. Juarez Lopes de Carvalho Filho, professor e 
pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia e membro do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais, da Universidade Federal do Maranhão-UFMA, Brasil. 



2 
 

direção aos cursos superiores mais prestigiosos nas universidades públicas, que formam 

as outrora chamadas de “profissões imperiais”
3. 

As análises aqui realizadas tomam como campo empírico os alunos aprovados 

nos cursos de Direito e Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA). A ênfase é dada a algumas de suas propriedades sociais, escolares e 

características sociais de suas famílias. O objetivo do trabalho é analisar o espaço dos 

possíveis, no interior da relação entre escolarização secundária, propriedades sociais e 

disputas de determinadas profissões por determinados grupos sociais, em termos de 

formação para posições dominantes num espaço social hierarquizado. Nesse sentido, ele 

busca mostrar que as estratégias de reprodução4 das famílias encontra peso na relação e 

na mobilização do capital cultural e do capital escolar, tanto para a reprodução da 

posição familiar de dominação ou para ascensão a posições dominantes na sociedade5. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa com “arquivos”, questionários 

socioeconômicos e culturais dos cursos de Direito e Engenharia Civil da UEMA (2010-

2015), que permitem compreender tanto as propriedades sociais das famílias quanto 

possíveis regularidades estatísticas no que concerne os projetos coletivos de mobilidade 

social.  

Diante disso, esse artigo tratará, num primeiro momento, do lugar dado a 

educação no que tem se chamado de uma sociologia das profissões. Em seguida, será 

abordado a configuração que as tais “profissões imperiais” formam no Brasil em relação 

as demais profissões. Por fim, o último tópico privilegia uma análise dos aprovados em 

Direito e Engenharia Civil na UEMA.   

2 A dimensão da educação ou o credencialismo na sociologia das profissões 

 Inicialmente é necessário esboçar aqui um breve balanço do que tem sido 

chamado de Sociologia das Profissões, abordando tanto seu desenvolvimento no âmbito 

internacional, desde os “clássicos” da sociologia até os fundadores deste campo 

                                                           
3
Edmundo Campos Coelho, no livro intitulado “As Profissões Imperiais: Medicina, Engenharia e 

Advocacia no Rio de Janeiro”, trata da constituição das profissões tradicionais ao longo do século XIX no 
Brasil. 
4 Trata-se de “construir um objeto”, um “sistema de estratégias de reprodução” (BOURDIEU, 2015. p. 

126), ou seja, práticas fenomenalmente diferentes - que não se reduzem somente ao que é definido e 
reconhecido como estratégia pelos agentes pesquisados - que desempenham funções de reprodução 
orientadas para conservação ou aumento do patrimônio e da posição na estrutura social, tendendo a 
perpetuar a identidade, as hierarquias e todo sistema de diferenças. 
5 Num outro artigo analiso, como dimensão complementar a essa, as estratégias de distinção das “escolas 

de elite” de São Luís. Ver CARVALHO FILHO, J. L.; COSTA, L. A. R. O espaço das escolas de elite em 

São Luís: diferenciação escolar, diferenciação urbana, diferenciação social. In anais (online) do VII 
Seminário Nacional Sociologia & Política: Instituições e Democracia na América Latina. Universidade 
Federal do Paraná, de 11 a 13 de Maio, 2016. Curitiba, PR: UFPR, 2016.  
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disciplinar e seus representantes contemporâneos, quanto os estudos sobre profissões tal 

como tem sido realizados no Brasil. Após isso, julgo interessante me apropriar de 

algumas contribuições de dois autores classificados como weberianos, Elitot Freidson e 

Magali Larson, considerados fundamentais nesse debate.  

 No que diz respeito a própria constituição da Sociologia das Profissões, Barbosa 

(1993) nos traz um panorama interessante das diferentes abordagens que foram se 

constituindo no interior deste campo disciplinar.  

 No que tange a abordagem funcionalista, Barbosa (1993) afirma que Parsons 

definiu as profissões como sistemas de solidariedade onde a identidade está ancorada na 

competência de seus membros, sendo esta adquirida por meio de instituições 

educacionais e científicas. Nessa perspectiva, a institucionalização das profissões 

relaciona-se com a consolidação de um sistema cultural onde o conhecimento adquire 

centralidade e as universidades e instituições de pesquisa tornam-se centrais na estrutura 

institucional das profissões. Do ponto de vista da abordagem funcionalista, as profissões 

são princípios definidores e hierarquizadores dos grupos sociais, fundadores de todas as 

diferenças e eixo organizador das sociedades modernas.  

 A crítica fenomenológica ao funcionalismo – presente em Becker, Hall e 

Rucschemeyer – mostra que as características sociais dos consumidores dos serviços 

condicionam o status e a realização das tarefas profissionais. A abordagem weberiana, 

por sua vez – representada por Larson, Freidson e Paul Star, analisa a profissionalização 

como fenômeno ligado a desigualdade social onde o conceito de status é fundamental 

(BARBOSA, 1993).   

 Da perspectiva de Magali Larson, Barbosa (1993) destaca que com o 

fortalecimento das profissões uma nova forma de desigualdade social emerge, tendo em 

vista que, além do mercado, a estruturação do conhecimento e sua relação com outras 

instâncias torna-se fundamental nas sociedades modernas. Para Larson o 

profissionalismo é definido como um projeto coletivo de mobilidade social6 em torno de 

um conhecimento cujo monopólio permite controlar um mercado definido.  

 Sobre o trabalho de Eliot Freidson, a autora destaca que este tem como ponto de 

partida a relação entre criação, transmissão e aplicação do conhecimento formal e poder, 

                                                           
6 Barbosa (1993) destaca de Magali Larson a compreensão de que as profissões, pelo seu caráter coletivo 
de mobilidade social, estão vinculadas aos processos mais amplos de estratificação social. Nesse 
contexto, a escola desempenha papel justificador que fundamenta as hierarquias meritocráticas, bem 
como a ideologia burguesa é fonte de coesão interna no campo profissional e de legitimação do lugar das 
profissões na estrutura social.     
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buscando compreender o papel do sistema institucionalizado a partir de seus agentes, 

analisando os meios para obter os recursos que permite alguns se tornarem agentes do 

conhecimento. Para este autor, as profissões são ocupações especializadas nas quais a 

educação é pré-requisito para determinadas posições, havendo um sistema de 

credenciamento que funciona como mecanismo de exclusão e que é o elemento central 

para a análise das condições que permitem as profissões exercerem poder (BARBOSA, 

1993).      

 A abordagem marxista, afirma Barbosa (1993), que trata das profissões tem forte 

influência da perspectiva de Poulantzas. David Noble teria incorporado em suas análises 

a construção de representações, uma imagem da profissão e do profissional, bem como 

deu ênfase aos cortes de classe e diferenças entre profissões, inexistindo aí as noções de 

comunidade ou de grupo social. Terry Johnson, outro autor destacado por Barbosa, 

afirma que o processo de diferenciação da propriedade e do trabalho ocorre na esfera da 

produção e se estende a esfera da reprodução, havendo também uma relação intrínseca 

entre poder estatal e privilégio profissional.  

 Por fim, Barbosa (1993) destaca a teoria da formação dos grupos sociais a partir 

da perspectiva de Pierre Bourdieu7. As profissões não seriam o padrão de desigualdade 

(como em Larson), mas um padrão de desigualdade em confronto com outros. A lógica 

do capital cultural, principal eixo de estruturação do campo das profissões define as 

condições de produção, distribuição e controle dos profissionais. Os campos ligam-se a 

processos estruturais e sua autonomia relativiza-se pela replicação interna dos princípios 

dominantes da sociedade.  

 Dito isto, cabe agora tratar dos estudos sobre profissões no Brasil. Bonelli 

(1999) afirma que a temática profissional nas ciências sociais brasileiras pode ser 

dividida em quatro dimensões: 1) Sociologia das profissões (debates de modelos 

analíticos considerados pertinentes); 2) profissionalização como aspecto relevante de 

outra problemática estudada; 3) profissionalização de carreiras; 4) distinção do uso no 

senso comum e uso acadêmico do termo profissão.     

 Bonelli (1999) analisa a produção das ciências sociais brasileiras sobre esta 

temática desde os anos 1970. A autora levanta 170 títulos, selecionando 40 e afirmando 

haver uma sintonia com a bibliografia internacional, onde até a década de 1980 havia 

                                                           
7 Do Bourdieu, Bonelli (1999) destaca as noções de capital cultural, espaço social, campos relativamente 
autônomos – com suas lógicas de funcionamento, bem como a relevância da análise histórica da 
constituição dos campos e suas lutas internas.    
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um predomínio de trabalhos que lidavam coma inserção de profissões no mercado e de 

outros que as concebiam como comunidades, com forte influência da literatura anglo-

saxã. Após este período há um predomínio de uma perspectiva histórico-comparada e 

um reconhecimento de uma certa autonomia das profissões em relação a ordem 

econômica e das classes.  

 A autora afirma seguir a tipologia de Halliday, onde as profissões são analisadas 

em relação a quatro esferas: estado, mercado, sociedade civil e comunidade. De acordo 

com Bonelli (1999) o caminho percorrido pela Sociologia das Profissões em trinta anos 

focalizou, no caso brasileiro, as profissões no mercado e problematizou as relações entre 

profissões, o que possibilitou captar como as profissões interagem na sociedade e no 

Estado.  

 Tendo esboçado o desenvolvimento de uma Sociologia das Profissões e seus 

desdobramentos no Brasil, é importante recuperar mais diretamente as contribuições de 

Eliot Freidson e Magali Larson, no que se refere a alguns aspectos destacados por estes 

autores sobre a relação entre educação e profissões.  

 Freidson (1996, p. 150) tem como objetivo “esboçar o quadro completo de uma 

teoria que especifica os tópicos e as questões teóricas a serem enfrentadas por uma 

análise sistemática das profissões”. Entretanto, para fins deste trabalho, me apropriarei 

aqui apenas de algumas indicações deste sobre a relação entre educação e profissões.  

 Inicialmente é interessante a afirmação de Freidson de que, na sua construção do 

profissionalismo como um tipo ideal, ele pretende fundamentar sua teoria tanto na 

sociologia do trabalho quanto na sociologia do conhecimento. Ele se preocupa em 

elaborar uma breve definição (ideal típica) de “profissão”, afirmando que esta é 

fundamentalmente um tipo de trabalho especializado desempenhado e reconhecido na 

economia oficial e que se distingue por sua posição relativamente elevada nas 

classificações da força de trabalho, o que está ligado, em parte, às aspirações e origem 

de classe de seus membros.  

 Freidson (1996) destaca que o treinamento profissional ocorre fora do mercado 

de trabalho, especificamente em salas de aulas ou instalações para a prática separadas 

dos locais rotineiros do trabalho. A associação do ensino profissional diferenciado com 

as instituições chamadas universidades é o que garante a relativa independência diante 

das práticas rotineiras de mercado. Além disso, a educação universitária oferece aos 

alunos mais do que uma mera competência técnica, mas o ingresso numa classe “mais 

educada”. 
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 Larson (1990), por sua vez, num artigo em que faz uma espécie de revisão do 

seu principal trabalho (O Renascimento do profissionalismo), traz contribuições 

decisivas para uma análise das relações entre educação e profissões. Da mesma forma 

que afirmei em relação a Freidson, não pretendo aqui me apropriar do rico debate sobre 

uma teoria que pretende explicar o profissionalismo, mas apenas de alguns dos seus 

aspectos.   

 Para esta autora, todos os fenômenos profissionais e profissionalizadores devem 

pôr-se em relação teórica com a reprodução social e certificação do conhecimento, 

tendo em vista que dentro dos fenômenos profissionais se encontram códigos e práticas 

que se justificam a partir do discurso “douto”. 

 De acordo com Larson (1990) é importante ressaltar que a profissão é sempre 

um conceito histórico, e seu significado deve incluir a função essencial das profissões 

nas sociedade modernas de organizar a aquisição e certificação da perícia, legitimada 

pelos títulos educativos formais e posse de determinados indivíduos. Nas palavras da 

autora 

Cualquiera que sea el origen de la profesionalización, su desarrollo 
conduce a la traducción de un orden de recursos escasos (la pericia 
creada a través de procesos de formación y exámenes estandarizados 
en los niveles superiores del sistema educativo formal) en otro 
(oportunidades en el mercado, privilegios laborales, status social, 
rango burocrático). Así, profesión es la denominación que damos a un 
conjunto de formas históricas concretas que establecen vínculos 
estructurales entre niveles de educación formal relativamente altos y 
posiciones y/o recompensas en la división social del trabajo 
relativamente deseables (LARSON, 1990, p. 208-209). 

 
  O conceito de profissionalização pressupõe um certo grau de controle sobre o 

acesso a titulações somado a proteção à escassez e regulamentação de um monopólio. 

Nas sociedades que valorizam o conhecimento dos expertos, diz Larson, a escassez e os 

monopólios são dois tipos de recompensas interdependentes que implicam em 

oportunidades no mercado de trabalho, assim como status e privilégios na hierarquia 

ocupacional. 

 Larson (1990) toca ainda na questão da autonomia profissional no exercício das 

funções especializadas, sendo a justificativa desta a afirmação de um conhecimento 

especial e superior, que não deve se submeter a avaliação dos leigos e nem a 

intromissão de não expertos. Nesse sentido, a organização dos sistemas obrigatórios e 
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hierárquicos de educação pública se dá sob uma justificativa meritocrática da 

desigualdade sustentada pela força da objetividade institucional8. 

 Esta autora afirma ainda que existem laços estruturais que se estabelecem nas 

sociedades contemporâneas entre o conhecimento e a prática, entre a educação e a 

ocupação, entre a escola e o trabalho, ou, em outras palavras, um enlace estrutural entre 

um sistema educativo e uma ordem ocupacional, ambos hierárquicos, onde os 

profissionais tentam conseguir nas duas ordens garantias institucionais que o Estado 

pode oferecer (LARSON, 1990).       

  Por fim, cabe dizer que, apesar de uma relação intrínseca entre educação e 

profissões que, como vimos, aparece nas mais diversas correntes desde o surgimento da 

Sociologia das Profissões até seus representantes contemporâneos, o vínculo entre 

educação secundária, ensino superior e profissões parece pouco explorado, sobretudo na 

literatura brasileira. É nessa dimensão pouco explorada que este trabalho dará ênfase 

nas próximas seções. 

3. As “profissões imperiais” ou ocupações de elite no Brasil   

 Tendo colocado essas questões de ordem mais teórica, mas que legitima a 

análise da relação entre sistema de ensino e profissões, cabe agora concentrar o debate a 

partir de trabalhos que revelam as dinâmicas específicas da realidade brasileira no que 

diz respeito à entrada dos diferentes grupos sociais no ensino superior brasileiro e as 

possibilidades diferentes que diferentes carreiras profissionais oferecem.  

 Registra-se que nos anos 2000 há uma expansão da educação superior no Brasil, 

havendo, de acordo com interpretação de Almeida e Ernica (2015) retirada dos dados de 

2012 do INEP e IBGE, um aumento de 100% das matrículas enquanto que a população 

aumenta apenas 12%.  

 Estes autores, que realizam seus estudos a partir dos questionários respondidos 

entre 1990 e 2011 pelos candidatos no exame de ingresso de quatro universidades 

públicas de São Paulo (USP, UNICAMP, UFABC e UNIFESP), elegem o nível 

socioeconômico (indicado pela renda) e a proximidade com a cultura legítima (indicada 

pela escolarização dos pais) como variáveis para analisar o que eles chamam de “padrão 

                                                           
8 Larson (1990) menciona, ainda sobre esta relação entre educação e profissões, que “La certificación 
académica, instrumento esencial de los proyectos profesionalizadores, requiere una base de 
conocimientos homogeneizados y estandarizados. Por otra parte, el significado de «profesión» entraña 
que dichos conocimientos se aplicarán en el mundo del trabajo: en las sociedades modernas, la 
estandarización y la uniformidad de las enseñanzas vienen exigidas tanto por el mercado como por la 
forma burocrática de organización del trabajo (p. 209)”. 
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tradicional” de segmentação nas universidades brasileiras (ALMEIDA e ERNICA, 

2015).  

 A conclusão mais geral deste estudo é que a renda e a titulação superior de pais 

ou mães continuam desempenhando um importante papel para o ingresso das 

universidades públicas paulistas. Além disso, os autores apontam uma forte associação 

entre a origem social dos estudantes e o prestígio social dos cursos, provocando uma 

separação social no interior das instituições, diferenciando as experiências universitárias 

que, por sua vez, tem seus estudantes distribuídos numa relação direta entre origem 

social e cursos mais e menos prestigiosos. Dito em outras palavras, os cursos de maior 

prestígio social são relativamente fechados aos grupos menos favorecidos econômica e 

culturalmente.  

  O segundo trabalho que contribui decisivamente para a análise aqui proposta, 

trata-se da perspectiva de Vargas (2010), que apresenta um quadro mais amplo sobre as 

relações entre ensino superior e profissões no Brasil.  

Em sua análise este autor considera, entre outras, as mesmas variáveis dos 

autores anteriormente citados – nível socioeconômico e proximidade com a cultura 

legítima – apreendendo-as fundamentalmente a partir dos relatórios do ENADE de 2006 

e dos microdados do provão entre 2000-2003 (sobretudo as relações entre carreiras e 

renda e entre carreiras e titulação dos pais).  

 Vargas (2010) mostra, retomando a análise de Edmundo Campos Coelho, que a 

respeito de tais “profissões imperiais”, que a relação candidato/vaga permanece elevada 

no âmbito do seletivo para ingresso no ensino superior. Além disso, essas profissões 

contam com associações corporativas fortes (o Conselho Federal de Medicina, a Ordem 

dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura) que 

contribuem para preservar o status dos cursos e profissões, por exemplo, influenciando 

no veto do funcionamento de cursos. 

 O trabalho empírico de Vargas (2010) mostrou uma oposição entre os cursos de 

maior (Direito, Engenharia e Medicina) e menor prestígio (Biologia, Letras e 

Matemática) de acordo com a composição social dos ingressantes, o que contribui para 

uma diferenciação e hierarquização dos cursos no Brasil. Este autor afirma que 

independente do critério de hierarquização selecionado – outros autores consideraram, 

por exemplo, volume e tipo do capital entre os estudantes ou conjugação da relação 
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candidato/vaga com ofertas no mercado de trabalho – as “profissões imperiais” estão no 

polo superior9.  

 Em um estudo mais abrangente, Coradini (2010) parte dos Censos de 1979 a 

2000 do IBGE para construir uma análise das relações entre titulação escolar, ocupação 

profissional e rendimentos no Brasil.  

 De acordo com esse autor, numa configuração histórica “periférica”, como ele 

classifica analiticamente a sociedade brasileira, as relações entre titulação escolar, 

posição social e processos de profissionalização são diferentes do que ocorre em outros 

países, tendo em vista que não há um setor exclusivo do ensino superior que forme as 

elites, além de haver, por um lado, portadores de diferentes títulos universitários em 

posições semelhantes e, por outro, uma polivalência nos usos da titulação escolar que 

tem a ocupação de posição dominante como um dos fatores responsáveis.  

 Coradini (2010) aponta que ao confrontar o título escolar mais alto com a 

ocupação declarada no Censo, há uma proporção relativamente baixa da 

correspondência entre ambos, sendo que na maior parte dos casos a proporção daqueles 

cujo título escolar coincide com o respectivo agrupamento profissional situa-se entre 30 

e 60%.  

 O autor classifica como ocupações de “elite” ou como componentes de grupos 

dirigentes três grupos específicos: 1) empregadores e proprietários em geral 

(caracterizados pela propriedade de capital econômico); 2) gerentes em empresas 

privadas (caracterizados pela gestão do capital econômico); 3) diretores e chefes na 

administração pública (detenção de algum capital político). Essas ocupações de elite não 

tem um título superior específico como critério de acesso.  

 No outro polo, há os portadores de títulos com baixa correspondência com a 

ocupação, tais como agronomia, psicologia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, 

engenharia química, ciências da computação, estatística, geologia, ciências contábeis, 

ciências econômicas e comunicação social. No extremo deste polo estão as 

licenciaturas, com um terço dos portadores de titulação sendo constituído de professores 

                                                           
9 Como conclusão Vargas afirma que “a inserção particular de Medicina, Direito e Engenharia no quadro 
nacional, especialmente em sua feição corporativo-profissional, a manutenção de um perfil 

socioeconômico elitizado dos profissionais destas áreas e sua diferenciação interna no campo do ensino 

superior agregam-se no sentido de manter a hierarquia das carreiras e sua contraface em termos de 
desníveis salariais acentuados no mercado. Por tudo isso, podemos dizer que, na perspectiva dos dados 
aqui trabalhados, as profissões imperiais no país não perderam a majestade, mesmo em tempos 
republicanos (p.120)”. 
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de 2º grau e uma parte menor de ensino de 1º grau, constituindo-se como o grupo com 

titulação escolar com menor valor econômico. 

 Nesse contexto, somente os portadores de alguns títulos universitários tem forte 

predominância daqueles cujo destino profissional mantém relações formais diretas com 

o título escolar. Os cursos de Medicina, Direito, Odontologia e Cursos Militares, a 

correspondência supera 60% em 2000. Tratando de casos específicos, os graduados em 

Engenharia Civil tem proporção de correlação entre título e ocupação de pouco mais da 

metade (mais de 50%), enquanto que os graduados em Arquitetura e Urbanismo tem 

proporção de pouco mais de 50%, entretanto com tendência de diminuição. Nos casos 

de proporção mais alta de correspondência entre título e ocupação, geralmente se trata 

de profissões com mercado mais delimitado e prerrogativas profissionais mais 

estabelecidas (CORADINI, 2010).   

 Dito isto, vale colocar aqui que ainda que Coradini (2010) tenha mostrado 

através do seu trabalho que não há nenhum “curso especializado na formação de 

‘elites’” (p.53), é perceptível que há algumas profissões historicamente privilegiadas em 

relação as demais, tanto no que tange a remuneração quanto a relação mais estável entre 

título escolar e ocupação. Essas profissões, por essas características, podem ser 

classificadas aqui em relação as outras como “profissões de elite”, sendo que, vale 

destacar, a presença daquelas classificadas como “profissões imperiais” – Direito, 

Engenharia e Medicina.   

 Como pudemos ver, essas profissões gozam não somente de um prestígio social 

e de um lugar hierárquico, um reconhecimento social, simbolicamente superior em 

relação as demais profissões, mas de efetivas possibilidades de um rendimento 

econômico superior no mercado de trabalho. Esse contexto torna essas profissões 

extremamente cobiçadas, sendo alvo de diversos grupos sociais.  

Diante disso, a questão que pretendo examinar daqui pra frente é, considerando 

o contexto de desigualdades econômicas, sociais e culturais da capital maranhense – 

onde as diferenças entre carreiras profissionais são um dos padrões constitutivos da 

desigualdade – que processos de socialização e escolarização e que propriedades 

sociais, econômicas e culturais dos agentes sociais e das suas famílias são necessárias 

para ocupar as vagas limitadas nas universidades públicas que dão acesso aos cursos 

superiores que formam tais profissionais? 
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 4. Hierarquias entre cursos e estratégias de reprodução: Direito e Engenharia 

Civil na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

 Como vimos, as chamadas “profissões imperiais” no Brasil ocupam uma posição 

privilegiada na hierarquia das profissões e, consequentemente, na hierarquia de cursos 

superiores. Diante disso, questão fundamental para este trabalho é perceber como se 

configura no cenário de São Luís as hierarquias entre essas profissões e as disputas 

pelas vagas universitárias para os cursos que formam os profissionais dessas áreas aqui 

enfatizadas.  

 Vale afirmar que, neste trabalho, a ênfase será sobre os cursos de Direito e 

Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão10, cursos que na configuração 

do sistema de ensino da capital ludovicense encontram-se em situações bem diferentes.  

O curso de Direito de São Luís da UEMA é relativamente recente, foi criado 

apenas em 2007, além de ter como concorrentes no mercado escolar o já consagrado 

curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e mais onze cursos 

distribuídos pelas instituições privadas – três do UNICEUMA e um curso para 

Pitágoras, Instituto Florense, IMEC, FACEM, FACAM, UNDB, Faculdade São 

Luís/Estácio de Sá e Faculdade Santa Teresinha (CEST).  

 Por outro lado, já em 1967 foi criada a Escola de Engenharia Civil, hoje atrelada 

a UEMA (fundada em 1972) e que dispõe do curso de Engenharia Civil. Este curso é 

oferecido também pelo Instituto Federal do Maranhão e pelas seguintes instituições 

privadas: UNDB, UNICEUMA, Maurício de Nassau e Estácio.  

 Em que pese esse cenário de expansão da oferta em São Luís, da mesma forma 

que Vargas (2010, p. 110) mostrou em relação ao cenário nacional, “a relação 

candidato/vaga nos cursos mais prestigiosos permanece elevada”. Este autor mostra 

também que uma das formas de analisar a hierarquia de cursos no Brasil é justamente 

observar como se configura a relação candidato/vaga dos cursos mais prestigiosos em 

relação aos demais cursos.   

 Considerando isto é que julgo relevante examinar aqui a oferta de vagas e a 

procura pelos cursos de Direito e Engenharia Civil da UEMA entre os anos de 2010 e 

2016. A ideia é propor uma forma de pensar relacional e comparativa (BOURDIEU, 

2011), seguindo a oposição construída e verificada por Vargas (2010) relativa a estes 

                                                           
10 O curso de Medicina não foi incluso aqui porque a UEMA possui este curso apenas no município de 
Caxias, inclui-lo nesta pesquisa ampliaria as variáveis a serem consideradas para além dos limites aqui 
estabelecidos.  
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cursos e a perspectiva de Coradini (2010) em relação às profissões correspondentes. 

Para isto escolhi, dentre as licenciaturas, que estão em oposição aos cursos mais 

prestigiosos no Brasil, o curso de Matemática. 

 No que diz respeito ao curso de Direito, a oferta de vagas tem um aumento de 

100% entre 2010 e 2011 (de 30 para 60 vagas) e de 33,33% entre 2011 e 2012 (de 60 

para 80 vagas), permanecendo a oferta de 80 vagas entre 2012 e 2014, quadro que irá se 

alterar em 2015 e 2016, quando há um decréscimo de 50% das vagas, tendo em vista 

que neste dois anos, apenas 40 vagas foram ofertadas.   

  Sobre a dimensão da procura pelo curso de Direito, é possível afirmar que, de 

modo geral, houve um aumento no número de inscritos. Se for levado em consideração 

a quantidade daqueles que se inscreveram em 2010 em relação a quantidade dos que se 

inscreveram em 2016, registra-se 68,78% a mais no número de candidatos.  

 Essa primeira observação aponta para uma tendência de crescimento no número 

de inscritos ao longo dos anos analisado. No entanto, numa observação que leve em 

conta a variação entre os anos, é possível a identificação de um padrão, uma certa 

regularidade em relação a procura pelo curso de Direito que não estabelece relações que 

possam ser diretamente relacionadas com o aumento ou decréscimo de vagas registrado 

acima.  

 Esse padrão do número de inscritos pode ser estabelecido pela fórmula: 

aumento-estabilidade-aumento-estabilidade-aumento, e ocorre entre os anos de 2010 a 

2015. É interessante notar que entre os anos de 2010 e 2011 há um aumento de 13,46% 

no número de inscritos, enquanto que entre 2011 e 2012 praticamente não há variação 

(estabilidade), havendo 0,60% a menos de candidatos. Entre 2012 e 2013, por sua vez, 

há novamente um aumento, de 14,92% no número de inscritos, semelhante aos dois 

primeiros anos observados. De igual modo, entre os anos de 2013 e 2014 mantém-se 

praticamente o mesmo número de inscritos, com apenas 1,08 % a mais de candidatos. 

Por fim, entre 2014-2015 há novamente um aumento, desta vez de 9,22% a mais de 

inscritos.11  

                                                           
11 De 2015 para 2016 há um aumento de 20,53% no número de inscritos, o que interrompe o padrão 
registrado entre 2010 e 2015. No entanto, ele pode estar relacionado a um aumento geral na procura de 
cursos em toda UEMA, o que pode ser verificado por uma disparidade no aumento de inscrições de 2015 
para 2016, que contrasta com uma regularidade no número total de inscrições verificada entre 2010 e 
2015. Isso também pode ser um indicador de que o curso de Direito está no topo da hierarquia dos cursos, 
tendo em vista que o número de inscrições para o curso cresceu enquanto o número total de inscrições se 
manteve relativamente estável no mesmo período. (2010: 14036 inscritos, 2011: 14388 inscritos, 2012: 
14044 inscritos, 2013: 15043 inscritos, 2014: 14102 inscritos, 2015: 15342 inscritos, 2016: 19526 
inscritos)   
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Tabela 1 – Estatística de inscritos/vaga - Curso de Direito/UEMA entre 2010 e 2016  

Direito  
(MATUTINO) 

Vagas Candidato/vagas Inscritos 
(Masc./Fem.) 

2010 30 73,27 2198 (925 M, 1273 F) 
2011 60  41,57 2494 (977 M, 1517 F) 
2012 72 34,43 2479 (887 M, 1592 F) 
2013 68 41,90 2849 (961 M, 1888 F) 
2014 68 41,44 2818 (1001M 1817 F) 
2015 34 90,53 3078 (1123M 1955 F) 
2016 34 109,12 3710 (1325M 2385 F) 
Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – PAES/2010-2016   

 O padrão encontrado pode indicar que, além de uma tendência de crescimento na 

procura pelo curso de Direito da UEMA – o que já aponta para uma valorização 

crescente de um curso relativamente recente, mas que tem a seu favor os prestígios 

sociais e simbólicos de uma universidade pública e de só haver mais um de Direito 

nessa condição (o da UFMA) –, parece haver um número socialmente determinado de 

agentes que estão dispostos (tanto no sentido sociológico de uma disposição adquirida 

de forma não consciente quanto no sentido comum de estar conscientemente disposto a 

concorrer) a prestar o seletivo. 

 O curso de Matemática segue aqui como caso exemplar do extremo oposto do 

que o curso de Direito parece significar em relação aos demais, ou seja, o curso de 

Matemática apresenta-se no período analisado (2010-2016) com uma oferta regular de 

vagas, com um baixo e regular número de inscritos para prestar o vestibular e, por 

conseguinte, uma baixa concorrência considerando a relação candidato/vaga. 

Tabela 2 - Estatística de inscritos/vaga - Curso de Matemática/UEMA entre 2010 e 2016     

Matemática Vagas  Candidato/vagas  Inscritos 
(Masc./Fem) 

2010 (vespertino) 30 2,90 87 (61 M 26 F) 
2010 (noturno) 30 3,57 107 (85 M 22 F) 
2011 (vespertino) 30 4,43 133 (84 M 49 F) 
2011 (noturno) 30 4,50 135 (105 M 30 F) 
2012 (vespertino) 27 4,30 116 (66 M 50 F) 
2012 (noturno) 27 4,56 123 (91 M 32 F) 
2013 (vespertino)  27 3,89 105 (65 M 40 F) 
2013 (noturno) 27 4,00 108 (73 M 35 F) 
2014 (noturno) 25 6,40 160 (100 M 60 F) 
2015 (vespertino) 25 4,04 101 (51 M 50 F) 
2015 (noturno)  25 3,88 97 (73 M 24 F) 
2016 (vespertino) 25 5,36 134 (66 M 68 F) 
2016 (noturno) 25 4,52 113 (90 M 23 F) 
Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – PAES/2010-2016 

 O curso de Engenharia Civil, por sua vez, apresenta uma oferta de vagas que se 

mantém inalterada entre 2010 e 2016. Em relação à procura, de forma geral temos um 
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aumento de 147,32% no número de inscritos se compararmos a quantidade dos que se 

inscreveram em 2010 com a quantidade dos que se inscreveram em 2016.  

De forma mais acentuada em relação ao que afirmei sobre a procura pelo curso 

de Direito, o curso de Engenharia Civil apresenta um número regular de agentes 

“destinados” ou que se consideram “aptos” a concorrer a uma vaga. Essa característica é 

reforçada pelo fato de que em 2016 houve um aumento geral na procura dos cursos na 

UEMA em relação aos anos anteriores, entretanto, como podemos ver, isso não afetou o 

curso de Engenharia Civil. 

Tabela 3 - Estatística de inscritos/vaga - Curso de Engenharia Civil/UEMA entre 2010 e 2016 

Engenharia Civil 
(DIURNO) 

Vagas  Candidato/Vagas  Inscritos 
(Masc./Fem.) 

2010  80 11,46  917 (631 M, 286 F) 
2011 80  21,46 1717 (1154 M, 563 F) 
2012  72 24,72 1780 (1162 M, 618 F) 
2013  72 31,82 2291 (1433 M, 858 F) 
2014  68 29,10 1979 (1226 M 753 F) 
2015  68 30,72 2089 (1308 M 781 F) 
2016  68 33,35 2268 (1379 M 889 F) 
Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – PAES/2010-2016  

  Além disso, cabe ainda dizer aqui que, apesar de uma menor procura e uma 

menor concorrência em relação ao curso de Direito, o Curso de Engenharia Civil é um 

dos cursos mais procurados e concorridos da UEMA, estando abaixo apenas de Direito 

e dos Cursos de Formações de Oficiais, porém estando bem acima nesses termos de 

todos os cursos de licenciatura, como podemos ver se compararmos com o curso de 

Matemática (ver tabela 2), e dos demais cursos da UEMA. 

Com isto é possível afirmar que na UEMA repete-se o que ocorre no contexto 

nacional, ou seja, uma hierarquização entre os cursos, demonstrada aqui pelos altos 

índices de procura por Direito e Engenharia Civil, que está ligada a uma hierarquia entre 

as profissões que é tanto objetiva (como vimos através do trabalho do Coradini) quanto 

parece se repetir na subjetividade dos agentes sociais, o que podem mostrar as 

estatísticas crescentes e volumosas da procura por essas carreiras universitárias em 

relação a outras.  

Isto posto, fica claro a grande disputa pelas vagas por esses cursos nessa 

universidade pública. Diante de tal disputa, o que precisa ser colocado é, considerando a 

seletividade no acesso as vagas ao ensino superior, que grupos ou classes sociais tem 

obtido o êxito escolar, ou seja, a aprovação nos cursos mais concorridos e prestigiosos.  
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Para uma análise multivariada desta questão, segundo a perspectiva de Bourdieu 

(2015), estarei considerando o nível cultural (ou capital cultural) global do pai e da mãe, 

o sistema de ensino (público ou privado) nos níveis fundamental e médio, a residência 

(capital ou municípios) durante o ensino médio e o capital econômico (indicado aqui 

pela renda da família).   

A hipótese aqui adotada é que a combinação dessas variáveis permite, por um 

lado, “explicar quase inteiramente os diferentes graus de êxitos obtidos pelos diferentes 

subgrupos definidos pela combinação desses critérios” (BOURDIEU, 2015, p. 48), e 

por outro, aponta para além da função (do sistema de ensino) de reprodução técnica ou 

função de reprodução da força de trabalho qualificada, para “funções de reprodução da 

posição dos agentes e de seu grupo na estrutura social (função de reprodução social)” 

(BOURDIEU, 2015, p. 146). 

4.1 Direito 

Tratando primeiramente do curso de Direito, no que diz respeito a escolaridade 

do pai ao longo dos anos analisados (2010-2016), se somarmos os pais com curso 

superior com os pais com pós graduação, é possível observar que dentre os aprovados 

em Direito na UEMA há um predomínio, e uma regularidade nesses seis anos, de pais 

que passaram pela universidade12.  

Tabela 4 – Escolaridade dos pais dos aprovados no Curso de Direito/UEMA entre 2010-2016 

Escolaridade do 
pai: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pós-graduação 13,33% 20% 15% 21,25% 16,25% 12,50% 24,39% 
Superior 50% 28,33% 25% 13,75% 33,75% 40% 29,27% 
Médio 26,67% 36,67% 32,50% 38,75% 33,75% 20% 31,71% 
Fundamental 3,33% 1,67% 5% 3,75% 3,75% 5% 2,44% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016  

O mesmo pode ser dito em relação a dimensão da escolaridade da mãe. Há um 

predomínio de mães que passaram pela universidade sobre as que possuem apenas o 

ensino médio. Vale afirmar que, de acordo com as informações oficiais da UEMA, que 

compara a escolaridade do pai e da mãe dos inscritos nos anos de 2008 e 2013 tratando-

se de informações mais amplas que se referem a todos os cursos do campus de São Luís, 

há um predomínio de pais e mães com ensino médio.  

 

                                                           
12 Seguindo essa lógica, apenas no ano de 2013 os pais com ensino médio, 38,75%, superam, mas de 
forma pouco expressiva, os pais que passaram pela universidade (que corresponde aqui a pais com curso 
superior mais os pais com pós graduação), 35,00%.  
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Tabela 5 - Escolaridade das mães dos aprovados no Curso de Direito/UEMA entre 2010-2016 

Escolaridade da mãe: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Pós graduação 26,67% 25% 25% 20,00% 22,50% 15% 31,71% 
Superior 36,67% 35% 30% 22,50% 32,50% 37,50% 19,51% 
Médio 23,33% 33,33% 27,50% 33,35% 30% 30% 29,27% 
Fundamental 6,67% 1,67% 3,75% 7,50% 5% 5% 2,44% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

Outros dois aspectos merecem ser destacados aqui, ainda que rapidamente. O 

primeiro diz respeito a regularidade durante os anos, de pais e mães com escolaridade 

ensino médio completo. Tudo se passa como se houvesse um número estável de vagas 

destinado aqueles alunos com pais e mães que não apresentam passagem pela 

universidade. Por outro lado, outro aspecto relevante é a pouca expressividade 

estatística daqueles que advém das famílias que estão mais distantes da cultura escolar. 

A dimensão da renda familiar, por sua vez, apresenta uma distribuição 

relativamente equilibrada, que vai se consolidando ao longo dos anos (principalmente a 

partir de 2013), de famílias com diferentes rendas (exceto as famílias com até um 

salário mínimo, que são inexpressivas estatisticamente em relação as demais). 

Configuração bem diferente com relação aos inscritos no vestibular da UEMA de forma 

geral nos anos de 2008 e 2013, onde há um predomínio das famílias com mais de 1 até 3 

salários mínimos com um decréscimo do percentual a medida que aumenta o nível 

socioeconômico. 

Tabela 6 – Renda mensal total das famílias dos aprovados em Direito/UEMA entre 2010-2016 

Renda mensal 
total da 
família: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Até um salário 
mínimo  

- - 1,25% 5,00% 3,75% 2,50% 7,32% 

Mais de 1 até 3 
salário mínimo 

3,33% 15,00% 16,25% 33,75% 17,50% 25,00% 21,95% 

Mais de 3 até 5 
salário mínimo  

30,00% 33,33% 28,75% 21,25% 21,15% 20,00% 26,83% 

Mais de 5 até 
10 salário 
mínimo 

23,33% 23,33% 18,75% 21,25% 41,25% 25,00% 19,51% 

Mais de 10 
salário mínimo 

43,44% 28,33% 35,00% 18,75% 16,35% 27,50% 24,39% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

No que tange a escolarização secundária dos aprovados em Direito, tanto em 

relação ao ensino fundamental quanto em relação ao ensino médio13 há uma hegemonia 

                                                           
13 Trata-se de agentes sociais que majoritariamente cursaram o ensino médio em São Luís, com um 
percentual que ao longo dos seis anos esteve sempre em torno dos 90% para os que estudaram na capital 
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da escolha pelas escolas privadas e, por conseguinte, um baixo percentual de agentes 

vem de escola pública ou que dividiram o ensino secundário entre escola pública ou 

privada. Isso contrasta com o perfil dos que se inscreveram na UEMA de forma geral 

em 2008 e 2013, onde em ambos os anos há um relativo equilíbrio entre os que vem de 

escola pública e os que vem de escola privada, sendo que em 2008 a maior parte 

(56,62%) vem de escola privada e em 2013 a maior parte (49,72%) vem de escola 

pública.  

Tabela 7 – Escolarização secundária (nível fundamental) dos aprovados em Direito/UEMA 
entre 2010-2016 

Ensino 
Fundamental: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Todo em escola 
privada 

90% 86,67% 76,25% 72,50% 80,00% 87,50% 87,50% 

Parte em privada, 
parte em pública 

6,67% 6,67% 11,25% 8,57% 8,75% 5,00% 4,88% 

Todo em escola 
pública  

- 6,67% 12,50% 18,75% 11,25% 7,50% 7,23% 

Em escola 
comunitária 

3,33% - - - - - - 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

Tabela 8 - Escolarização secundária (nível médio) dos aprovados em Direito/UEMA entre 2010-
2016 

Ensino Médio: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Todo em escola 
privada 

96,67% 88,33% 82,50% 72,50% 78,75% 77,50% 85,37% 

Parte em escola 
privada, parte em 
escola pública 

- 3,33% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% - 

Todo em escola 
pública  

3,33% 8,33% 15% 25% 18,75% 20% 14,63% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

4.2 Engenharia Civil 

No Curso de Engenharia Civil, tal como em relação ao curso de Direito, temos o 

predomínio (sempre em torno de 50% ao longo dos anos) de pais com trajetórias mais 

longas de escolarização, ou seja, que passaram pela universidade, seguido por um 

percentual regular (em torno de 30%) de pais com escolaridade no nível médio e, por 

fim, caracterizado por uma quase ausência de pais que possuem apenas o nível 

fundamental.   

 

                                                                                                                                                                          
do Maranhão, em torno de 10% para os que cursaram o ensino médio em municípios do Maranhão e em 
torno de 3% para os que cursaram o nível médio em capitais de outros estados. 
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Tabela 9 - Escolaridade dos pais dos aprovados no Curso de Engenharia Civil/UEMA entre 
2010-2016 

Escolaridade 
do pai: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pós graduação 12,50% 14,81% 20% 12,50% 23,75% 15% 18,75% 
Superior 38,75% 32,10% 25% 30% 27,50% 35% 27,50% 
Médio 22,50% 30,86% 27,50% 36,25% 28,75% 25% 28,75% 
Fundamental 6,25% 6,17% 2,50% 1,25% 7,50% 2,50% 2,50% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

Em relação a escolaridade da mãe há um quadro bem semelhante a escolaridade 

dos pais, tornando desnecessário repetir a análise, como pode ser visto na tabela abaixo.  

 

Tabela 10 - Escolaridade das mães dos aprovados no Curso de Engenharia Civil/UEMA entre 
2010-2016 

Escolaridade 
da mãe:  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pós graduação 18,75% 13,58% 17,50% 23,75% 27,50% 16,25% 25% 
Superior 41,25% 29,63% 28,75% 26,25% 27,50% 33,75% 30% 
Médio 21,25% 43,21% 31,25% 27,50% 20% 31,25% 30% 
Fundamental 2,50% - 3,75% 5% 5% 1,25% 2,50% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016    

Sobre a dimensão do nível socioeconômico das famílias, é possível perceber que 

a renda mais de 10 salários mínimos é a que mais se repete. Em 2010, 32,50% das 

famílias estão neste “segmento”. Neste ano o mesmo percentual aparece entre os que 

declaram mais de 5 até 10 salários mínimos; em 2011 o maior percentual de famílias 

(30,86%) também está entre os que declaram renda de mais de 10 salários mínimos; em 

2014 são 32,50%, a maior parte das famílias, que estão nessa “categoria”; em 2015, o 

maior percentual é dividido entre os que declaram a renda como mais de 10 salários 

mínimos quanto entre os que se encaixam na renda mais de 3 até 5 salários mínimos. 

Tabela 11 - Renda mensal total das famílias dos aprovados em Engenharia Civil/UEMA entre 
2010-2016 

Renda mensal 
total da família: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Até um salário 
mínimo  

- - 5,00% 8,75% 3,75% 8,75% 7,50% 

Mais de 1 até 3 
salários mínimos 

15,00% 14,81% 18,75% 18,75% 20,00% 13,75% 27,50% 

Mais de 3 até 5 
salários mínimos  

20,00% 28,40% 26,25% 26,25% 23,75% 27,50% 16,25% 

Mais de 5 até 10 
salários mínimos 

32,50% 25,93% 25,00% 25,00% 20,00% 22,50% 22,50% 

Mais de 10 salários 
mínimos 

32,50% 30,86% 21,25% 21,25% 32,50% 27,50% 26,25% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 
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 Vale afirmar que nos anos de 2012, 2013 e 2016, embora a maior parte das 

famílias não esteja entre os que declaram possuir renda de mais de 10 salários mínimos, 

ainda assim, há um alto percentual de famílias nesse nível socioeconômico. Além disso, 

pode-se afirmar também que, no que diz respeito à dimensão da renda, há um equilíbrio 

(e uma regularidade ao longo dos anos analisados) entre famílias com as rendas mais de 

10 salários, mais 5 até 10 salários e mais de 3 até 5 salários, um percentual menor de 

famílias que declaram mais de 1 até 3 salários, e um número ínfimo entre aprovados de 

famílias que declaram possuir renda de até um salário mínimo.  

A dimensão da escolarização secundária revela, de forma semelhante ao curso 

de Direito, que há uma hegemonia do investimento dos agentes sociais, tanto no nível 

fundamental quanto no nível médio14, no sistema de ensino privado. Nos dois níveis de 

ensino vemos que ao longo dos seis anos observados o percentual agentes que passaram 

exclusivamente pelo sistema privado de ensino está sempre relativamente próximo aos 

80%. 

Tabela 12 - Escolarização secundária (nível fundamental) dos aprovados em Engenharia 
Civil/UEMA entre 2010-2016 

Ensino Fundamental: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Todo em escola 
privada 

82,50% 82,48% 73,75% 70% 77,50% 75,00% 76,25% 

Parte em escola 
privada, parte em 
escola pública 

5,00% 6,17% 6,25% 10% 7,50% 6,25% 11,25% 

Todo em escola 
pública  

12,50% 12,53% 18,75% 20% 13,75% 17,50% 12,50% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

Tabela 13 - Escolarização secundária (nível médio) dos aprovados em Engenharia Civil/UEMA 
entre 2010-2016 

Ensino Médio: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Todo em escola 
privada 

83,75% 82,72% 77,50% 82,50% 75,00% 78,75% 75,00% 

Parte em escola 
privada, parte em 
escola pública 

5,00% 2,47% 2,50% - 1,25% 1,25% - 

Todo em escola 
pública 

15,00% 14,81% 20,00 17,50% 23,75% 20,00% 25,00% 

Fonte: DOCV/CAT/PROG/UEMA – Questionário socioeconômico cultural/2010 - 2016 

 

                                                           
14 Trata-se de agentes sociais que majoritariamente cursaram o ensino médio em São Luís, com um 
percentual que ao longo dos seis anos esteve sempre em torno dos 75% para os que estudaram na capital 
do Maranhão, em torno de 15% para os que cursaram o ensino médio em municípios do Maranhão e em 
torno de 10% para os que cursaram o nível médio em capitais de outros estados. 
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Considerações finais 

A análise das hierarquias entre cursos e das estratégias de reprodução das 

famílias a partir dos aprovados em Direito e Engenharia Civil na UEMA, revela um 

cenário concorrencial entre grupos ou classes sociais com diferentes origens econômica 

e cultural. Os altos índices de inscritos nesses cursos apontam para isso, mas também 

indicam um certo reconhecimento subjetivo das hierarquias objetivas que diferenciam 

as profissões no Brasil.    

Considerando duas das variáveis destacadas, aquelas ligadas aos capitais 

econômico e cultural como princípios de diferenciação social que tem operado tanto na 

sociedade francesa (BOURDIEU, 1996) quanto na sociedade brasileira (ALMEIDA e 

ERNICA, 2015; VARGAS, 2010), ou seja, o nível socioeconômico da família e a 

 escolarização do pai e da mãe, algumas questões pertinentes podem ser esboçadas aqui.  

Em primeiro lugar, é possível afirmar que há um relativo equilíbrio na aprovação 

entre grupos com diferentes origens socioeconômicas, ainda que desta afirmação seja 

necessário enfatizar que nos dois cursos analisados os menos favorecidos 

economicamente (identificados pela renda até um salário mínimo) estão quase que 

completamente excluídos15.  

Por outro lado, esse relativo equilíbrio quanto a dimensão econômica não se 

repete na dimensão cultural, ou seja, tem se mostrado decisivo ao longo dos anos 

analisados ter sido socializado em famílias que já possuem uma proximidade com a 

cultura escolar, ou seja, possuir pai e/ou mãe que tenham passado pela universidade. O 

outro lado disso é um reduzido espaço para aqueles que advém de meios familiares com 

pais e mães que possuem apenas o ensino fundamental.  

Esta configuração aponta para um peso maior do capital cultural em relação ao 

capital econômico para aprovação nos cursos mais prestígios que “prometem” acesso as 

carreiras profissionais melhor remuneradas. Nesse sentido, o lugar que ocupa o capital 

cultural pode explicar, ainda que parcialmente, o interesse e o investimento econômico 

das famílias na educação (BOURDIEU, 1996), tendo em vista que apesar das diferenças 

socioeconômicas, essas famílias investem quase que consensualmente na escolarização 

secundária via segmento privado do sistema de ensino.   

 

                                                           
15 Vale afirmar que no curso de Engenharia Civil tanto este equilíbrio se localiza “mais acima”, ou seja, 

tanto se dá entre os três “estratos” mais altos de renda (de 3 até 5, de 5 a 10 e mais de 10 salários 
mínimos) – no curso de Direito quatro “estratos” estão em equilíbrio (incluindo de 1 até 3 salários) – 
quanto aqueles que declaram mais de 10 salários estão percentualmente melhor representados. 



21 
 

Referências bibliográficas  

ALMEIDA, Ana Maria F.; ERNICA, Maurício. Inclusão e segmentação social no 
ensino superior público no estado de São Paulo (1990-2012). Educ. Soc., Campinas, 
v. 36, nº. 130, p. 63-83, jan.-mar., 2015.  
 
BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira. A sociologia das profissões: Em torno da 
legitimidade de um objeto. BIB, Rio de Janeiro, n. 36. 2º semestre 1993. pp. 3-30 
 
BONELLI, Maria da Glória. Estudos sobre profissões no Brasil.  In: Sergio Miceli. 
(Org.). O que ler na Ciência Social Brasileira. 1ed.São Paulo: Sumaré - ANPOCS, 1999, 
v. 2, p. 285-328. 
 
BOURDIEU, Pierre. Espaço social e espaço simbólico. In BOURDIEU, Pierre. Razões 
Práticas. Sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996.   
 
________________. O novo capital. In BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. Sobre a 
teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
 
________________. Introdução a uma sociologia reflexiva. In BOURDIEU, Pierre. O 
poder simbólico. 15ª ed. Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2011. 
 
________________. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à 
cultura. In CATANI, Afrânio e NOGUEIRA, Maria Alice (org.) Escritos de educação. 
16. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
 
________________. O diploma e o cargo: relações entre o sistema de produção e o 
sistema de reprodução. In CATANI, Afrânio e NOGUEIRA, Maria Alice (org.) 
Escritos de educação. 16. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
 
CARVALHO FILHO, J. L.; COSTA, L. A. R. O espaço das escolas de elite em São 
Luís: diferenciação escolar, diferenciação urbana, diferenciação social. In anais 
(online) do VII Seminário Nacional Sociologia & Política: Instituições e Democracia na 
América Latina. Universidade Federal do Paraná, de 11 a 13 de Maio, 2016. Curitiba, 
PR: UFPR, 2016. 
 
CORADINI, Odaci Luiz. Titulação escolar, condição de “elite” e posição social. 
Revista Brasileira de Educação v. 15 n. 43 jan./abr. 2010.   
 
FREIDSON, Eliot. Para uma análise comparada das profissões: A 
institucionalização do discurso e do conhecimento formais. Revista brasileira de 
Ciências Sociais. São Paulo, v.11, n.31, p.141-155, 1996. 
 
LARSON, Magalí Sarfatti. Acerca de los expertos y los proesionales o la 
impossibilitad de haberlo dicho todo. In Revista de educación, (Ejemplar dedicado a: 
Los usos en la comparación en ciencias sociales en la educación), págs. 199-237, Nº 
Extra 1, 1989. 
 
VARGAS, Hustana Maria. Sem perder a majestade: “profissões imperiais no 

Brasil”. Estudos de Sociologia, Araraquara, v.15, n.28, p.107-124, 2010. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/1985
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/1985

