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Depto. de Sociologia
Muitas são as pesquisas e teorias sociológicas que
proporcionam argumentos a fim de pensar o universo escolar. Esclarecer as relações entre as desigualdades sociais e o
desempenho dos estudantes é um dos assuntos recorrentemente pesquisados. A partir de dados dos estudantes participantes do ENADE 2008, a presente pesquisa busca verificar o
impacto dos elementos culturais exteriores à escolarização no

Justificativa
Em sociedades com altos índices de desigual-

desempenho dos estudantes do ensino superior brasileiro. A

dade, como a brasileira, cuja distribuição das

pesquisa propõe refletir sobre como as características trazi-

oportunidades de ascensão segue a passos

das da vida social fora da academia impactam no desempe-

lentos, é justificável observar se a universida-

nho destes estudantes na vida acadêmica. Busca-se perceber

de reproduz disparidades sociais, exteriores

tendências e probabilidades que dizem respeito ao impacto de

ao seu ambiente cotidiano. O objetivo deste

um conjunto de elementos sobre outros, ou seja, podendo

projeto é o entendimento das relações sociais

visualizar uma relação de causa e efeito.

para além dos muros das instituições universitárias, constituindo um objeto de investiga-

Metodologia e resultados preliminares
Para tal análise está sendo usado o banco de dados elaborado a
partir das respostas dos estudantes participantes do ENADE

ção sociológica, sem com isso desconsiderar
os fatores internos às IES capazes de influenciar nos desempenhos estudantis.

2008, disponível no site do MEC/INEP. Até o presente momento os dados foram organizados, mantendo as variáveis a serem
usadas e as arrumando de modo que possam ser cruzadas para a
obtenção dos possíveis resultados. As primeiras análises descritivas apontam para uma associação entre o capital cultural e as
notas dos estudantes.
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