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desempenho individual e organização escolar na realização educacional
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Resumo:
Esse artigo analisa algumas representações dos brasileiros 
sobre seu processo de escolarização (avaliações e lem-
branças sobre escola e professores) e suas relações com a 
objetivação dessas representações em trajetórias escolares 
diferenciadas (níveis de desempenho escolar dos entrevis-
tados). São descritas as variáveis clássicas – idade, sexo e 
origem social – dos chefes de família e cônjuges integran-
tes da nossa amostra, que é representativa da população 
brasileira. A escola foi caracterizada como um fator inter-
veniente na trajetória social dos indivíduos através de três 
avaliações da experiência individual: a escola, o professor 
e a própria posição entre os colegas. Analisou-se o peso 
dessas experiências escolares na determinação dos dife-
rentes níveis de sucesso escolar em relação ao peso da 
origem familiar ou social. No contexto brasileiro, origem 
social determina fortemente as trajetórias escolares. A es-
cola não foi capaz ainda de reduzir substancialmente os 
impactos da origem social dos alunos sobre o seu destino.

Abstract:
This article analyzes some representations of Brazilians 
on their educational processes (reviews and memories 
about school and teachers) and their relationships with 
the objectification of these differentiated representations 
in school trajectories (schooling levels of respondents). 
We describe the classical variables – age, sex and social 
background – of household heads and spouses members 
of our sample that is representative of the population. 
The school was characterized as an intervening factor in 
the social trajectory through three evaluations of indi-
vidual experience: the school, the teacher and the posi-
tion among colleagues. We analyzed the weight of these 
school experiences in determining the different levels of 
educational attainment in relation to the weight of fam-
ily or social origin. In the Brazilian context, social origin 
strongly determines the school trajectories. The school 
still has not been able to substantially reduce the impact 
of social background on the students’ trajectories.
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