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Introdução 

O mapeamento da geografia de oportunidades educacionais na cidade de Rio de 

Janeiro evidencia a existência de mecanismos que possibilitam o acesso às escolas de 

qualidade para crianças oriundas de famílias de classes populares, particularmente para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Dentre os mecanismos escolares podemos destacar a 

permissão da Secretaria Municipal em não restringir a matrícula nas suas escolas à 

proximidade da moradia do aluno1 e os processos de admissão de estudantes na rede federal e 

nos colégios de aplicação das universidades por meio de sorteio (ALVES, 2008). Nos últimos 

anos, é crescente o número de investigações sobre estratificação educacional que incorporam, 

no arcabouço teórico metodológico, os mecanismos relacionados ao modelo de segregação 

residencial e do contexto de moradia (ALVES ET AL, 2008; ALVES ET AL, 2009; RIBEIRO 

E KOLINSK, 2009). Sem dúvidas, a confluência dessas abordagens contribui para ampliar as 

investigações sobre os mecanismos de produção das desigualdades educacionais.  

O presente artigo aborda o tema das escolhas familiares por estabelecimentos 

escolares, enriquecendo por contextualizar tais escolhas tanto a partir dos conceitos mais 

tradicionais que conformam a estrutura social quanto da estrutura da ocupação do espaço 

social da cidade do Rio de Janeiro. Nesta perspectiva consideramos que as escolhas familiares 

por estabelecimentos escolares são ações voltadas à superação ou moderação da estratificação 

educacional. Em outras palavras, este estudo é uma tentativa de explorar os mecanismos de 

estratificação educacional, sem perder de vista o sujeito na sua capacidade de resistência e 

adaptação.  

O principal objetivo do trabalho é investigar os efeitos das características familiares e 

do contexto de moradia na chance de famílias de classes populares realizarem uma escolha 

diferencial por estabelecimentos escolares na cidade do Rio de Janeiro. O estudo fez uso de 

dados de uma amostra de cerca de 2 mil crianças que iniciaram o 2º ano do Ensino 

Fundamental em 2005 em escolas municipais, federais e privadas na cidade do Rio de Janeiro. 

                                                 
1Acrescenta-se a esse fato a garantia, segundo o artigo 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 
que alunos das redes municipal, estadual e federal de ensino básico, tenham gratuidade em todo o sistema de 
transporte público de passageiros.  
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O artigo está estruturado em três partes, além desta introdução. A seguir, destacamos 

os conceitos teóricos mais pertinentes, como o de escolhas familiares e estrutura de 

oportunidades escolares. Na seção seguinte mostramos a abordagem analítica. Por último, 

apresentamos e discutimos os resultados encontrados.  

 
Escolhas Familiares no contexto das oportunidades e limites estruturais 

Em seu estudo, Valle Silva (2003) destaca que “a expansão dos sistemas educativos 

(...) não tem resultado em uma maior igualdade de chances educacionais relativas” (p. 105). 

Mesmo nos sistemas educacionais em expansão, como é o caso do Brasil, as desigualdades 

sociais e educacionais continuam presentes e as famílias traçam estratégias com a finalidade 

de encontrar uma escola de qualidade para seus filhos.  

No quadro da manutenção das desigualdades sociais e do elevado interesse das 

famílias pela escolaridade dos filhos, interrogamos acerca das ações e mecanismos a partir 

dos quais as famílias de classes populares buscam um diferencial de qualidade para a 

escolarização dos seus filhos. A presença da família na escolarização dos filhos é tema de 

diversos estudos na área de sociologia, dando visibilidade às ações das famílias dos diferentes 

grupos sociais que, com base nos exemplos de sucesso ou fracasso de seus filhos no sistema 

escolar, e como parte de suas estratégias educativas, tendem a ajustar os investimentos às 

probabilidades de êxito na carreira escolar. A natureza e a intensidade dos investimentos de 

caráter escolar variam também em função da manutenção da posição social atual ou da 

possibilidade de ascensão.  

Nos últimos anos, o debate sobre a escolha do estabelecimento de ensino pelas 

famílias tem despertado o crescente interesse dos sociólogos da educação, acrescentando este 

tema aos estudos sobre as estratégias familiares utilizadas no processo de escolarização e 

sobre as trajetórias de sucesso e fracasso escolar nas diferentes classes sociais (NOGUEIRA, 

1998; ROMANELLI, 1995; SOUZA E SILVA, 1999). Segundo Nogueira (1998), essa 

preocupação com a escolha da melhor escola para os filhos nem sempre foi uma questão que 

permeava as famílias, já que os estabelecimentos eram mais homogêneos no que se refere à 

qualidade de ensino e não se fazia necessária a elaboração de estratégias de escolhas. No 

entanto, atualmente a realidade é bem diferente e as escolas não possuem mais essa 

homogeneidade e, muitas vezes, escolas muito próximas apresentam resultados muito 

diferenciados nas avaliações padronizadas. Portanto, passou a ser preocupação das famílias, a 

elaboração de estratégias para encontrar a escola que melhor atenda as suas perspectivas 

internas. 
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Pesquisas sobre escolhas familiares mostram que os critérios não são determinados 

apenas pelos projetos familiares e representações sobre a escola. O volume e a estrutura dos 

diferentes tipos de capital (econômico, cultural, social) adquiridos pelas famílias ocupam uma 

posição de destaque interferindo neste processo de escolha. A desigualdade, tanto na posse 

quanto nas formas de apropriação de tais capitais pelas famílias dos diferentes grupos sociais, 

vai interferir não só na determinação dos critérios de escolha, como principalmente revelar as 

condições de escolha de escola de cada família, delimitando os “horizontes possíveis” (PAES 

DE CARVALHO, 2004). 

Segundo van Zanten (2005), as famílias de classes populares apresentam desvantagens 

no “jogo da escolhas”, não apenas porque faltam recursos econômicos e culturais necessários 

para fazer as melhores escolhas, mas, em muitos casos, estas não podem ser realizadas. Isto 

ocorre por várias razões como, por exemplo, a percepção sobre a escola como um serviço 

público homogêneo. No mesmo sentido, Nogueira e Nogueira (2002) explicitam que as 

disposições e estratégias de investimento escolar adotados pelas classes populares seguem a 

lógica da necessidade. Dentre as principais características estão: experiência escolar restrita, 

internalização das chances objetivas, baixo investimento em relação à escola decorrente dos 

escassos recursos econômicos e também os sociais e os culturais e incerteza do retorno do 

investimento. No entanto, alguns trabalhos mostram evidências de que famílias de classes 

populares utilizam as escolhas de estabelecimentos escolares como estratégias na busca de um 

diferencial de qualidade para seus filhos, a despeito das características da sua posição social e 

das disposições culturais da família (ALVES, 2008; COSTA E KOLINSK, 2009).  

As recentes mudanças econômicas, culturais e educacionais têm criado novos 

contextos para a ação dos pais no que diz respeito à educação dos seus filhos, a partir do 

aparecimento de novas oportunidades ou limites para as famílias de diversos grupos sociais 

(VAN ZANTEN, 2005). Uma das dimensões que vem ganhando espaço nas pesquisas 

sociológicas é o local de moradia das famílias, na perspectiva de que o espaço social também 

importa no desempenho e nas trajetórias escolares. O ambiente social da vizinhança do local 

de moradia pode ser considerado como uma das formas de capital social tanto individual 

quanto coletivo (BOURDIEU, 1980; COLEMAN, 1988; LIN, 2001). Segundo Coleman 

(1988), o capital social fora da família - fonte de benefícios mediados por uma rede extra-

familiar - consiste das relações sociais dos pais com as pessoas e com as instituições da 

comunidade e é também considerado um determinante importante no sucesso educacional de 

crianças e jovens.  Willms (1998) destaca que estudos que queiram incorporar medidas de 
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capital social nas medidas de status socioeconômico não podem deixar de considerar os dois 

contextos principais nos quais se encontra esse construto: a família e a comunidade. Sua 

observação está embasada em Coleman (1988) para quem o capital social é mais efetivo 

quando esses dois contextos estão juntos. É nesta perspectiva que o presente trabalho focaliza 

os efeitos das características familiares e do contexto de moradia na chance de famílias de 

classes populares realizarem escolhas por escolas diferencial por estabelecimentos escolares.  

O chamado efeito de vizinhança enquadra-se na categoria geral de modelos 

explicativos fundados na hipótese da relação de causalidade entre certos acontecimentos e o 

contexto social no qual ocorrem. Trata-se de buscar explicar determinado desfecho social em 

função da relação de causalidade entre o indivíduo - suas motivações, escolhas, 

comportamentos e situação social – e os contextos sociais decorrentes da concentração 

residencial de pessoas com certas propriedades comuns ou semelhantes. Por outras palavras, 

trata-se de captar o efeito de relações sociais desenvolvidas no âmbito do lugar de moradia 

sobre desfechos ocorridos na vizinhança (SAMPSON, RAUDENBUSH E EARLS, 1997). O 

efeito vizinhança não deve ser entendido como mera conseqüência da composição social das 

vizinhanças. O desafio para o pesquisador é o de captar o efeito de vizinhança a partir de uma 

variável que expresse as relações sociais que são capazes de alterar o desfecho em estudo. 

Consultando o conjunto de trabalhos realizados nos Estado Unidos sobre o efeito bairro após 

a publicação do livro de Wilson (1987), especialmente as resenhas bibliográficas realizadas 

por Jencks e Mayer (1990) e por Gould-Ellen e Austin-Turner (1997), constatamos que a 

literatura não é convergente sobre a existência desta causalidade quando o desfecho social 

estudado é o desempenho escolar de crianças. Uma parte da literatura tende a relativizar ou 

negar a existência do efeito vizinhança, a partir da argumentação da grande influência que o 

meio social mais próximo à criança – notadamente a família – tem nesta etapa do ciclo da 

vida dos indivíduos.  

No estudo realizado por Soares et al. (2008) sobre o desempenho escolar em Belo 

Horizonte foram analisados espaços com maiores índices de nível sócio econômico (NSE), 

mas com presença de favelas em sua vizinhança. As escolas públicas localizadas nestes 

bairros abrigam alunos com menor NSE. O resultado obtido foi que o efeito território que 

poderia ser positivo, uma vez que possibilitaria a convivência dos menos favorecidos com 

exemplos de alunos exitosos, de capital social e cultural mais elevado, se anula, pois estes não 

estudam nas escolas próximas de suas residências. Isto reforça a segregação residencial e as 

fronteiras simbólicas entre favela e bairro e a escola, que deveria promover integrações entre 
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diferentes, os tornam ainda mais segregados. Flores (2008), em seu estudo norteado pelos 

efeitos da concentração espacial da pobreza sobre resultados na educação das crianças em 

Santiago, procurou entender as disponibilidades de oportunidades dos entornos e como estas 

são aproveitadas, assim como os efeitos diretos e indiretos que o bairro exerce sobre os 

resultados escolares. Em Santiago, a distribuição da população no espaço urbano é 

conformada por grandes espaços socioeconômicos homogêneos e tais espaços são isolados 

uns dos outros, o que repercute diferentemente no desenvolvimento do aproveitamento das 

oportunidades educacionais. Em outras palavras, as crianças que vivem em áreas com 

concentração de pobreza têm menos possibilidades de uma educação de qualidade. Assim 

como Soares et al. (2008), a autora impõe restrições ao efeito do contexto do bairro sobre os 

indivíduos e coloca que o como e o porquê deste efeito continuam sem explicação, pois a 

segregação, não incorpora “a capacidade do indivíduo de  resistir ou se adaptar às condições 

do lugar onde mora” (p.147), nem incorpora “a maneira com que os indivíduos reagem no seu 

entorno e vão ajustando suas próprias expectativas” (p. 154).  

É neste sentido que os estudos sobre o efeito vizinhança sinalizam para como o 

contexto de moradia de um indivíduo cumpre um papel socializador que se amolda às 

características do bairro, à qualidade das instituições disponíveis e ao contingente de capital 

social disponível. Porém, os indivíduos os processam de maneira diferente de acordo com 

suas características individuais e familiares. Em contextos de grande concentração de pobreza 

existem certos elementos nos bairros e nas redes sociais que influenciam negativamente os 

indivíduos que ali habitam. Suas posições nas redes sociais podem potencializar ou minimizar 

o efeito bairro. Determinadas famílias possuem certos recursos ou adotam certas estratégias 

que lhes permitem superar ou moderar o efeito bairro. Estas estratégias englobam o uso das 

redes sociais locais e as dinâmicas do bairro. Soma-se a este debate, o conceito de segregação 

residencial. A compreensão dos modelos de segregação residencial permite não apenas 

mapear a morfologia social da cidade, mas também os processos que levam a uma maior 

homogeneidade na composição social dos bairros e a diminuição das oportunidades de 

interação com pessoas de mais alta qualificação.  

No Rio de Janeiro, assim como em várias outras cidades, observa-se que a relação 

entre espaço urbano e espaço social não é de total homologia, prevalecendo defasagens entre a 

estrutura urbana e a hierarquia social, destacando-se no interior dos espaços dominados pelas 

classes superiores, territórios populares que geram proximidades geográficas de grupos 

inseridos em posições opostas no espaço social (RIBEIRO, 1996). Esta é umas das 
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características marcantes das metrópoles brasileiras, que, no Rio de Janeiro, ganha grande 

importância em virtude do fenômeno das favelas, espaços caracterizados por uma estrutura 

social bastante diferente em relação à totalidade da cidade. Nas grandes cidades brasileiras 

observa-se a emergência de um modelo de organização espacial no qual a diferenciação das 

classes sociais é transformada em separações físicas e simbólicas. Estes processos sócio-

espaciais são importantes para a compreensão dos mecanismos de produção/reprodução de 

desigualdades sociais. Esta segregação gera diferenças de atributos, de recursos, de poder e de 

status que se constituem nas bases materiais da formação de categorias sociais, que tendem a 

buscar localizações específicas na cidade, criando a divisão social do território. O Mapa 1 

mostra a distribuição do Índice de Desenvolvimento Social (IDS)  para a cidade do Rio de 

Janeiro. O IDS é um índice composto pelas seguintes dimensões: a) acesso ao saneamento 

básico; b) qualidade da habitação; c) grau de escolaridade e d) disponibilidade de renda.  

Os resultados mostram que, na cidade do Rio de Janeiro, encontramos um modelo de 

segregação complexo: em uma primeira análise, observamos um modelo centro - periferia, 

caracterizado pela presença de uma região na qual se concentram os maiores IDS’s e outra 

com índices muito baixos. Já em uma análise mais aprofundada percebem-se as 

especificidades dentro das regiões da cidade. Conforme apontado anteriormente, uma 

característica da cidade do Rio de Janeiro é a presença de favelas, com baixo desenvolvimento 

social, em áreas nobres da cidade. No entanto, encontramos também, nas áreas de baixo 

desenvolvimento social, regiões com alto desenvolvimento.  

Mapa 1: Distribuição do Índice de Desenvolvimento Social na cidade do Rio de Janeiro 

 
 A questão que direciona este trabalho refere-se a determinação das relações existentes 
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entre a estrutura de oportunidades educacionais na cidade do Rio de Janeiro e as estratégias 

familiares de escolha de estabelecimentos escolares. Especificamente, o trabalho identifica 

quais características familiares e do entorno da moradia estão associadas a maior chance de 

realização de escolhas familiares diferencial em relação a educação.  A seguir vamos detalhar 

os dados e as variáveis utilizadas, bem como a abordagem analítica.  

 
Dados, Variáveis e Abordagem Analítica 

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados os dados referentes à cidade do 

Rio de Janeiro do “Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005” (GERES 2005). O GERES 

é estudo longitudinal que, durante o período de quatro anos, começando em 2005, uma 

mesma amostra de alunos de escolas estaduais, municipais, federais e privadas foram testados 

em Leitura e Matemática (FRANCO, BROOKE e ALVES, 2008).  

A abordagem analítica envolveu a estimação de modelos multivariados de regressão 

logística, cuja variável dependente é uma proxy de mobilização familiar das classes populares 

em busca de um diferencial de qualidade para os seus filhos. Neste sentido, 

operacionalizamos a variável dependente como a escolha da família em matricular os filhos 

nos seguintes tipos de escolas: a) escolas privadas que atendem uma clientela com perfil 

socioeconômico semelhante ao da rede municipal; b) escolas federais e colégios de aplicação 

das universidades estadual e federal entrada, cuja entrada é via sorteio; c) escolas municipais 

com bons resultados na avaliação nacional dos estudantes e d) escolas municipais com bons 

resultados na avaliação nacional, a despeito de ela estar localizada a mais de 1500 metros da 

moradia da família. Nosso grupo de comparação são os alunos cujas famílias fizeram escolhas 

“mais tradicionais” de matricularem seus filhos em escolas próximas de casa. Com esta 

abordagem, estimamos os efeitos das características familiares e do contexto de moradia no 

aumento ou na diminuição da chance de realizar uma das escolas familiares aqui 

consideradas.   

O Quadro 1 e a Tabela 1 apresentam, respectivamente, a definição e a estatística 

descritiva das variáveis usadas na análise .  

 

 

 

 

 

 Quadro 1– Variáveis Utilizadas na Investigação.  
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 Variáveis Tipo Descrição 
Variável dependente 
 Escolha familiar 

diferenciada 
Dicotômica 

Indica se o aluno estuda em uma escola com 
diferencial de qualidade (1=sim/0=c.c) 

Variáveis explicativas 

Menino Dicotômica Indica se o aluno é menino (1=sim/0=c.c) 

Branco Dicotômica 
Indica se o aluno se auto-declarou branco 
(1=sim/0=c.c) 

Características do 
aluno 

Educação Infantil Dicotômica 
Indica se o aluno freqüentou a Educação 
Infantil (1=sim/0=c.c) 

Ocupação familiar Dicotômica  
Indica se a profissão de ao menos um dos pais 
potencializa redes sociais de informações 
sobre sistema escolar. (1=sim/0=c.c) 

Dona de casa Dicotômica 
Indica se a mãe do aluno é dona de casa. 
(1=sim/0=c.c) 

Escolaridade da 
família 

Dicotômica 
Indica se ao menos um dos pais possui 
Ensino Médio ou Superior. (1=sim/0=c.c) 

Características 
familiares 

Posse de bens 
econômicos  

Contínua 

Medida relacionada à presença de posse de 
bens duráveis na residência do aluno. Valores 
positivos indicam melhores condições 
econômicas. 

Mais Oferta Dicotômica 

Indica se o aluno mora em locais com mais 
oferta de estabelecimentos escolares 
(públicos e privados) do que demanda de 
crianças em idade escolar (1=sim/0=c.c) 

Equilibrada Dicotômica 

Indica se o aluno mora em locais com oferta 
de estabelecimentos escolares (públicos e 
privados) equilibrada com a  demanda de 
crianças em idade escolar (1=sim/0=c.c) 

Mais Demanda Dicotômica 

Indica se o aluno mora em locais com mais 
demanda de crianças em idade escolar do que 
oferta de estabelecimentos escolares 
(públicos e privados) (1=sim/0=c.c) 

Presença de favelas em 
um raio de 100m 

Dicotômica 
Indica se, em um raio de 100m do local de 
moradia do aluno, há uma favela. 
(1=sim/0=c.c) 

Características do 
contexto de moradia 

Índice de 
Desenvolvimento 
Social 

Contínua 

Medida relacionada às condições sociais e 
econômicas do entorno de moradia do aluno. 
Valores positivos indicam melhores 
condições sociais e econômicas do entorno. 

Tabela 1- Estatística descritiva das variáveis utilizadas 
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  N Min Max Média/ % DP 

Escolha familiar diferenciada 3838 - - 42% - 

Menino 2670 - - 48% - 

Branco 2678 - - 28% - 

Educação Infantil 2673 - - 90% - 

Ocupação familiar 3742 - - 31% - 

Dona de casa 3682 - - 40% - 

Escolaridade da família 3737 - - 41% - 

Posse de bens econômicos  3838 -3,0 1,8 0 1 

Mais Oferta 3580 - - 26% - 

Equilibrada 3580 - - 60%  

Mais Demanda 3580 - - 14% - 

Presença de favelas em um raio de 100m 3838 - - 25% - 

Índice de Desenvolvimento Social 3832 -2,2 4,8 0 1 

 

Resultados 

Nesta seção apresentaremos os resultados da estimação dos efeitos das características 

dos alunos, das famílias e do contexto de moradia na chance de realizar escolhas por 

estabelecimentos escolares que indicam mobilização familiar por educação de qualidade. A 

tabela 2 apresenta as razões de prevalência estimadas para as variáveis incluídas nos dois 

modelos. Para facilitar a leitura, destacamos em negrito as categorias de referência. 

Inicialmente, discutiremos o resultado do modelo 1.  

Como podemos observar as variáveis relacionadas ao gênero e ao grupo de cor do 

aluno não apresentam estimativas significativas. Já o fato de o aluno ter freqüentado a 

educação infantil antes de iniciar o Ensino Fundamental aumenta, em 55%, a propensão das 

famílias realizarem escolhas diferenciadas. Este resultado é confluente com diversos estudos 

que mostram a associação positiva da educação infantil com diversos desfechos educacionais 

(CARNEIRO, CUNHA E HECKMAN, 2003; HECKMAN, 2005; ARAÚJO, 2006, KLEIN, 

2006; CURI E MENEZES-FILHO, 2006). 

Neste sentido, o efeito positivo encontrado neste trabalho corrobora com a idéia de que 

a freqüência a educação infantil está inserido em um ciclo virtuoso da trajetória escolar, bem 

como de mobilização familiar. Já com relação à escolaridade da família, os resultados 

apontam que famílias com ensino médio ou superior têm uma chance 86% maior de 

escolherem uma escola com diferencial de qualidade em comparação com famílias que têm 



10 
 

escolaridade abaixo do ensino médio. Com relação à medida de capital econômico (posse de 

bens) o aumento em uma unidade na medida de posse de bens aumenta em 41% a chance das 

famílias dos alunos realizarem escolhas diferenciadas. 

Tabela 2- Modelos estimados 

 Modelo 1 Modelo 2 
 RP p-value RP p-value 

Menina     
Menino 0,99 0,98 0,99 0,98 
Não Branco     
Branco 1,13 0,12 1,11 0,12 
Não freqüentou a educação infantil     
Freqüentou a educação infantil 1,55 0,00 1,52 0,00 
Ocupação Familiar sem rede social     
Ocupação Familiar com rede social 0,79 0,01 0,66 0,01 
Mãe não é dona de casa     
Mãe é dona de casa 1,00 0,92 0,97 0,81 
Escolaridade da família: abaixo de Ensino 
Médio 

    

Escolaridade da família: Ensino Médio ou 
Superior 

1,86 0,00 1,67 0,00 

Posse de bens econômicos  1,41 0,00 1,39 0,00 
Equilibrada     
Mais Oferta 1,17 0,04 1,18 0,04 
Mais Demanda 0,77 0,02 0,78 0,04 
Presença de favelas em um raio de 100m 1,00 0,39 1,07 0,42 
Índice de Desenvolvimento Social 1,5 0,00 1,49 0,00 
Ocupação Familiar com rede social* Esc. da fam. 
Ensino Médio ou Superior 

  1,02 0,01 

Deviance 2664,8 0,00 2658,3 0,00 

 

Um aspecto da caracterização do perfil da família considerado na análise refere-se à 

ocupação dos pais. Neste sentido incorporando uma variável indicando se a mãe do aluno é 

dona de casa e outra indicando se, pelo menos um dos pais, tem uma profissão que favoreça o 

contato com redes sociais de informações sobre sistema escolar, o que Brandão (2003) 

denomina de capital informacional. Exemplos do tipo de ocupações consideradas na 

construção desta variável foram  empregada doméstica, babá, manicure, porteiro. No entanto, 

o fato do aluno ter um dos pais com uma ocupação profissional que favoreça a rede de 

conhecimento sobre educação, reduz em 21% a chance de escolhas diferenciadas, 

contrariando nossas hipóteses iniciais. Uma análise mais detalhada sobre este resultado será 

descrita mais adiante. Os resultados não foram significativos para a variável que indicava se a 

mãe do aluno era dona de casa. 

Para as variáveis relacionadas com as características do contexto de moradia, os 

resultados também são bem interessantes. A moradia em locais com maior oferta de 
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estabelecimentos escolares aumenta a chance de realização da escolha familiar em 17% em 

comparação com famílias que moram em locais com uma relação entre oferta e demanda 

equilibrada. Já o fato dos alunos morarem em locais com maior demanda diminui a chance de 

realizarem tais escolhas. Estes resultados sinalizam que um dos mecanismos presentes na 

dinâmica das escolhas familiares dos estabelecimentos escolares refere-se à distribuição da 

estrutura de oportunidades educacionais na cidade do Rio de Janeiro. No mesmo sentido, os 

resultados mostram que quanto maior o desenvolvimento social do entorno da moradia maior 

é a chance das famílias realizarem uma escolha diferenciada: o aumento de um desvio padrão 

na medida do IDS aumenta em 50% a chance de famílias realizarem este tipo de escolha. Para 

os alunos cuja família tem uma favela em um raio de até 100 metros do local de moradia os 

resultados não foram significativos.  

Na seqüência da análise investigamos o tema da modificação de efeitos. Nosso 

objetivo é o de responder à seguinte pergunta: o efeito da variável da ocupação dos pais que 

propicia um maior capital informacional é o mesmo para todos os níveis de escolaridade? Em 

outras palavras: será que pais com maior escolaridade se beneficiam mais do capital 

informacional propiciado pela sua profissão do que os menos escolarizados? Para responder a 

essa pergunta foi incluída no modelo de regressão logística uma interação envolvendo as 

variáveis “ocupação familiar” e “escolaridade da família”. O modelo 2, na tabela 2, apresenta 

o resultado da razão de prevalência. Inicialmente, destacamos que o exame do resultado da 

estimação do modelo 2 indica a estabilidade dos efeitos associados às variáveis não 

relacionadas com o termo de interação incluído, razão pela qual limitamo-nos a discutir os 

resultados referentes às variáveis relacionados com o termo de interação. É importante notar 

que no modelo 1 a ocupação familiar  estimava-se o efeito médio  de ter uma família com 

uma ocupação que propicia acesso ao capital informacional, controlado pelas demais 

variáveis incluídas nesse modelo, em comparação com famílias que não tinham este tipo de 

ocupação. Já no caso do modelo 2 a interpretação é diferenciada, devido à inclusão do termo 

de interação. No contexto do modelo 2, o exame direto da razão de prevalência associada à 

variável “ocupação familiar”, refere-se às famílias que possuem este tipo de ocupação e 

possuem escolaridade abaixo do ensino médio. A apuração do aumento ou diminuição da 

chance para o grupo com escolaridade acima do ensino médio envolve a consideração 

simultânea do efeito principal e do efeito do termo de interação. Isso significa que os alunos 

que possuem pais com uma ocupação que possibilita acesso às informações do sistema 

escolar e escolaridade abaixo do ensino médio têm menos chances de realização de escolhas 
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familiares aqui consideradas. Neste caso a chance é 34% menor. No entanto, para os alunos 

cujos pais têm o mesmo tipo de ocupação, mas possuem escolaridade acima do ensino médio, 

a chance de realização de escolha familiar diferenciada é 2% maior. O Gráfico 1 apresenta a 

razão de prevalência dos dois modelos estimados.  

Gráfico 1- Razão de Prevalência das variáveis estimadas nos modelos 1 e 2 

 

 
Considerações finais 

Este estudo teve por finalidade estudar as características familiares e do contexto de 

moradia na chance de famílias de classes populares realizarem uma escolha diferenciada por 

um estabelecimento escolar. Argumentamos que essa variável é uma proxy de mobilização 

familiar das classes populares em busca de um diferencial de qualidade para os seus filhos. 

No fundamental, os resultados indicam que entre as características familiares consideradas no 

modelo, a educação familiar está associada com o aumento da chance das famílias realizarem 

tais escolhas, especialmente famílias com ensino médio e ensino superior.  Resultados 

semelhantes foram encontrados para freqüência a educação infantil e posse de bens 

econômicos.  Este trabalho incorporou a dimensão da diferenciação sócio-espacial da cidade 

do Rio de Janeiro, a partir da inclusão de variáveis que capturassem o contexto de moradia 

dos alunos. Os resultados mostram os efeitos diferenciados e de grande magnitude na chance 

de realização da escolhas familiares aqui consideradas. Em especial, famílias com contexto de 

moradia com alto desenvolvimento social têm maiores chances de realizarem a escolha 

diferenciada por uma escola. O mesmo ocorre com contextos de moradia com diferentes 

oportunidades educacionais relacionadas à oferta e à demanda do Ensino Fundamental.  



13 
 

No entanto, alguns aspectos precisam de melhor aprofundamento, seja teórico, seja 

metodológico. O primeiro deles está relacionado ao fato de que as ações diferenciadas das 

famílias podem também agravar o problema da estratificação para quem não faz esse tipo de 

escolha, já que as escolas de seus filhos perdem os alunos cujas famílias fazem determinadas 

escolhas em busca da qualidade, diminuindo a “positividade” do efeito de pares. Além disso, 

apesar de a estrutura do sistema educacional oferecer oportunidades para famílias de classes 

populares que buscam um diferencial de qualidade, alguns fatores atuam como limitantes para 

a realização de determinadas escolhas. Por exemplo, a opção por educação diferenciada no 

âmbito de escolas privadas possui diversas limitações: mesmo as mensalidades mais baratas 

constituem-se em obstáculo intransponível para famílias mais pobres e mesmo a bolsa integral 

só pode ser usufruída por crianças de famílias que têm condições de fazer investimentos 

monetários e de lidar com os desafios culturais associados a este tipo de escolha de 

estabelecimento escolar. Além disso, algumas escolas privadas que atendem famílias de 

classes populares possuem professores com baixa qualificação e indicadores precários de 

infra-estrutura e de recursos pedagógicos, não configurando uma opção de escola com um 

diferencial de qualidade. No entanto, o argumento principal do trabalho centra-se no fato de 

que algumas famílias de classes populares escolhem os estabelecimentos escolares não 

seguindo a lógica da necessidade apontada na literatura (p.e. NOGUEIRA, 1998), 

especialmente no que se refere à proximidade do local de moradia e o ensino público. A 

contribuição do trabalho é identificar características das famílias que realizam esta escolha 

diferenciada.  

O segundo aspecto diz respeito ao efeito da medida de ocupação dos pais que propicia 

acesso ao capital informacional. Diversos estudos apontam para a importância do capital 

social nas escolhas dos estabelecimentos de ensino, especialmente para as famílias de classes 

populares. Em seu trabalho Souza e Silva (2003) destaca a trajetória de um entrevistado que 

conseguiu sucesso na sua trajetória escolar face às redes sociais de seus pais. Neste sentido, o 

autor descreve que graças à influência de irmãs de caridade que moravam perto da casa do 

entrevistado, seus pais o colocaram logo cedo no jardim de infância; posteriormente também 

devido a redes de relações, ele conseguiu ingressar na escola do Serviço Social da Indústria, 

mesmo seus pais não tendo direito, mas a explicadora conhecia a diretora do estabelecimento. 

Em outro exemplo apontado pelo estudo, é de um entrevistado que consegue uma bolsa 

integral de estudos, a partir das relações estabelecidas entre o pai e o padrão. Piotto (2008) 

nos apresenta um caso de um entrevistado que ingressou em uma escola municipal de boa 
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qualidade, pelo fato do seu tio ser o porteiro da escola. 

Os resultados aqui estimados para a variável ocupação dos pais mostram que a 

operacionalização da medida de capital informacional, via ocupação dos pais, é um indicador 

frágil. Devido à sua importância para a compreensão dos mecanismos familiares associados 

às escolhas familiares por estabelecimentos escolares para as classes populares, 

argumentamos para a necessidade da inclusão, nos questionários familiares, de medidas que 

capturem tais dinâmicas, e que estas ultrapassem a questão da ocupação dos pais.  Um aspecto 

positivo nos resultados encontrados neste trabalho foi o efeito catalisador que a educação 

familiar tem o capital informacional, sendo também um ponto que precisa ser aprofundado em 

nas pesquisas.  
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