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Esta pesquisa busca examinar características culturais, sociais e econômicas 
que estruturam o cotidiano dos estudantes de Bacharelado em Engenharia 
de produção e Licenciatura em Educação do Campo da UFCG/CDSA. O 
objetivo é compreender quais são os determinantes que inclinam os 
graduandos ao “sucesso” ou “fracasso” acadêmico. Nesse contexto, 
investigamos os principais motivos pelos quais levaram a escolher o 
respectivo curso, as dificuldades de permanência e estratégias utilizadas para 
se adequar as exigências da instituição. Na intenção de detectar as 
diferenciações nos cursos de ensino superior, utilizamos pesquisa de natureza 
quantitativa (tratamento estatístico) e qualitativa (entrevistas, aplicação de 
questionário, pesquisa documental e bibliográfica) numa amostra de 171 
alunos de Licenciatura em Educação do Campo e 166 de engenharia de 
produção. É pertinente enfatizar que a demanda para o tal curso de 
Licenciatura é maior, possibilitando facilidade no ingresso. Os dados  
numéricos foram tratados  via SPSS,  o estudo das entrevistas  e 
documentos ocorreu através da técnica de Análise de Conteúdo por temas. 
Nossa fundamentação teórica ancorou-se nas reflexões de Pierre Bourdieu, 
Basil  Bernstein,  Bernard  Lahire  e  Bernard  Charlot.  Os  resultados  da 
pesquisa mostraram que o acesso ao curso de Engenharia de produção, um 
dos mais cobiçados do CDSA, pertence aos que tiveram uma formação básica 
melhor,  enquanto  a determinada licenciatura  acolhe  um  grande número 
de alunos advindos das escolas públicas. Seguindo no mesmo raciocínio,  é  
perceptível  os  paradoxos  vinculados  a  democratização  do Ensino Superior 
no Brasil porque os cursos que provavelmente terão processos seletivos mais 
rígidos e remunerações atrativas continuam ocupados por indivíduos 
provenientes de um capital cultural e econômico superior. 
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