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Universidade Federal Fluminense (UFF) Volta Redonda. 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o tema da estratificação educacional e suas 

consequências. Inicialmente serão apresentados dados e referências bibliográficas sobre a 

chamada estratificação vertical, bem como suas implicações para todo o sistema de ensino 

nacional. Na segunda parte o estudo se concentra na estratificação horizontal, suas origens e 

consequências para os indivíduos que conseguem vencer as barreiras verticais e ascendem até 

o ensino superior. Para a consecução de tal objetivo, será realizada uma pesquisa 

bibliográfica com o intuito de demonstrar o estado da arte sobre o tema. Na sequência será 

realizado o estudo de caso com a utilização de questionários socioeconômicos de alunos dos 

cursos de Administração Pública e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 

seu polo de Volta Redonda (RJ). Examinado a reprodução das desigualdades na referida 

instituição de ensino superior, o presente estudo pretende investigar se a realidade dessa 

universidade segue a tendência nacional. 
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1. Introdução 

 

O tema das desigualdades é extremamente debatido em todas as suas vertentes e por 

diversas correntes de pensamento. Com o intuito de fomentar o debate sobre as desigualdades 

educacionais, busca-se entender como se deu o acesso à educação no Brasil principalmente 

nas últimas seis décadas. 

 

A Desigualdade de Oportunidades Educacionais (DOE) é um indicador importante 

para se entender a possibilidade de mobilidade social através da educação. Esse indicador é 

mensurado pelo efeito das características socioeconômicas e culturais dos pais nos resultados 

educacionais dos filhos. Sabendo-se que a educação é a principal ferramenta de mobilidade 

social nas sociedades modernas, a diminuição da DOE é primordial para que haja uma maior 

mobilidade na sociedade.  

 

Considerando a importância do aumento dos anos de estudo para a inserção 

profissional e exercício da cidadania, evidenciou-se no Brasil um aumento das políticas 

públicas voltadas a ampliar as oportunidades de ensino para todas as camadas da população, 

refletindo tendências mundiais de mais escolarização para a população em geral. Essas 

oportunidades, seguindo nossas características de um país extremamente desigual, não foram 

oferecidas de maneira igualitária. Para que se possa compreender melhor esses processos e 

suas consequências se faz necessário o estudo da chamada estratificação educacional. A 

estratificação educacional, de acordo com Silva e Hasenbalg (2002): 

 

“(...) diz respeito à dependência do sistema escolar enquanto responsável por 
aquelas duas funções de seleção e de socialização, em relação à origem 
social dos alunos que por ele passam. Em outras palavras, diz respeito à 
relação entre as características de origem socioeconômica dos alunos na 
entrada do sistema escolar e as características individuais observáveis na sua 
saída, bem como aos mecanismos através dos quais essa relação é 
estabelecida. ” (p.68) 

 

Ainda sobre a estratificação educacional assinala o professor Arnaldo Mont’Alvão 

(2016), “a estratificação dos sistemas educacionais é uma questão de extrema importância 

social e tem sido foco de muitos estudos ao redor do mundo, inclusive no Brasil” (p.13). 

Esses estudos focaram, durante muitos anos, na dimensão “vertical” da estratificação, ou seja, 
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nas possibilidades de progressão dos indivíduos no sistema educacional levando em 

consideração suas origens socioeconômicas. 

 

Nas últimas décadas, porém, diversos pesquisadores voltaram suas atenções para a 

dimensão “horizontal” da estratificação educacional. Essa dimensão diz respeito às diferenças 

de qualidade que envolvem um mesmo nível educacional, com repercussões maiores no 

ensino superior. 

 

Vários estudos foram feitos acerca da estratificação vertical na educação e sobre suas 

consequências para os indivíduos. Analisando dados dos Censos brasileiros foi possível 

demonstrar que, apesar da grande expansão educacional ocorrida no Brasil em todos os níveis 

de ensino, as desigualdades em termos de progressão no sistema não diminuíram ao longo do 

tempo. De acordo com Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015), os indivíduos oriundos de famílias 

com melhores condições socioeconômicas mantêm praticamente intactas as mesmas 

vantagens de progressão no sistema ao longo do tempo.  

 

A estratificação horizontal demonstra que mesmo quando os indivíduos progridem até 

o mais alto nível de escolarização, ou seja, o ensino superior, as diferenças entre os gêneros e 

raças mantêm as desigualdades, pois quando as mulheres e os pretos ou pardos ascendem a 

este nível mais alto de escolarização isso se dá, de forma geral, em cursos menos valorizados 

pelo mercado de trabalho, como as áreas de educação, ciências sociais e demais cursos de 

humanidades. 

 

O presente estudo de caso pretende, além de corroborar os estudos da desigualdade 

vertical através da literatura, ampliar o debate sobre as características e consequências da 

desigualdade horizontal no ensino superior com o estudo das particularidades dos alunos 

matriculados nos cursos de Administração Pública e Direito da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em Volta Redonda.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

- Delinear um panorama do Sistema de Ensino brasileiro com enfoque na estratificação 

educacional e em suas causas e consequências ao longo do sistema. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Investigar o desenvolvimento das políticas públicas de acesso ao sistema de ensino 

brasileiro. 

- Analisar o fenômeno da estratificação educacional em suas duas vertentes, vertical e 

horizontal. 

-  Ilustrar brevemente o caso dos cursos de Administração Pública e Direito da UFF em 

Volta Redonda. 

 

 

3. Fundamentação Teórica 

 

 

3.1 Estratificação Vertical na Educação 

 

A educação básica se tornou prioridade de todas as sociedades modernas, tal fato é 

comprovado pela quase inexistência de países que não garantam em suas legislações o direito 

de suas populações à educação básica (Cury, 2002). 

 

Ao mesmo tempo, também não são poucas as convenções internacionais que indicam 

esse caminho a ser seguido por todos os países. Um exemplo nessa direção está no artigo 26 

da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que expressa claramente que “todo ser 

humano tem direito à instrução. Toda instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. ” (ONU, 1948) 
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No Brasil, como comprovam os estudos feitos por Silva e Hasembalg (2000), os 

indicadores relacionados à expansão educacional obtiveram melhorias significativas. Com 

relação ao ensino fundamental é preciso considerar que:  

 

“Seja como for, apesar do déficit histórico nessa dimensão da cidadania, as 
melhorias educacionais conseguidas nas últimas décadas são inegáveis. As 
análises dessa evolução educacional tendem, em geral, a destacar o papel do 
Estado, via alocação de gasto social na esfera educacional e políticas 
educacionais específicas, na explicação das melhorias”. (Silva e Hasembalg, 
2000) 

  

Apesar dessas melhorias, vários estudos internacionais (Mare, 1980; Shavit e 

Blossfeld, 1993), evidenciaram a associação entre origem social e desigualdades 

educacionais. Desde então, segundo Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015), o esforço dos 

pesquisadores se deu em buscar modelos que expliquem os padrões empíricos encontrados, 

principalmente no que tange às desigualdades persistentes ou duráveis (Tilly, 1998)1. Duas 

das principais teorias utilizadas para explicar esses padrões são a desigualdade maximamente 

mantida e a desigualdade efetivamente mantida. 

 

Segundo Mont’Alvão(2016), a desigualdade maximamente mantida desenvolvida por 

Raftery e Hout(1993) pode explicar a manutenção da desigualdade educacional, pois segundo 

essa teoria a desigualdade só irá diminuir caso um determinado país atinja a universalização 

de determinado nível educacional. Segundo esses autores, estudantes de camadas sociais mais 

baixas podem atingir níveis educacionais mais altos, mas a diminuição da correlação entre 

classe social e progressão educacional só é alcançada quando ocorre uma completa 

universalização desse nível educacional para as classes mais altas. 

 

Ainda sobre a análise de Mont’Alvão (2016), a desigualdade efetivamente mantida, 

elaborada por Lucas (2001), afirma que mesmo em condições onde as progressões 

educacionais ocorrem, outros fatores como a qualidade das escolas, os cursos frequentados ou 

o fato da instituição ser pública ou privada atuam de forma a manter as desigualdades 

educacionais. 

 

                                                
1 As desigualdades categóricas ou duráveis, de acordo com Tilly (1998), surgem da exploração e do 
acúmulo de oportunidades que advêm dos controles desiguais dos recursos simbólicos e materiais de 
uma sociedade.  
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A estratificação vertical pode ser observada pelas chances de indivíduos de diferentes 

classes sociais progredirem dentro do sistema educacional. Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015) 

afirmam que: 

 
“Nas últimas três décadas, a expansão do sistema educacional no país foi 
direcionada fundamentalmente aos níveis de progressão mais baixos, e 
diminuiu as desigualdades de classe no acesso a estes níveis, mas em grande 
medida deslocou-as para níveis mais altos de escolarização, sendo que se 
chega hoje a demonstrar um aumento na associação entre origem social e 
realização de transições educacionais nestes níveis. Sob esta ótica, continua 
plausível avaliar a evolução da estratificação educacional no país como 
dentro do padrão de desigualdades persistentes, e a expansão do sistema em 
seus níveis mais baixos pode ser entendida nos termos da desigualdade 
maximamente mantida”. (p.82 ) 
 

Os estudos publicados por Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015), trazem dados relevantes 

para ampliar a discussão sobre o aumento do número absoluto de alunos matriculados em 

escolas e universidades e sobre as possibilidades de progressão dos mesmos no sistema 

educacional brasileiro. Os gráficos a seguir, retirados destes mesmos estudos, ilustram o 

grande crescimento de estudantes matriculados em todos os níveis da educação brasileira de 

1960 até 2010. 
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Os dados demonstram crescimentos significativos de matrículas nas escolas e 

universidades brasileiras, apontando também que, apesar desse crescimento, os estágios mais 

avançados na progressão educacional continuam não sendo acessíveis a maior parte da 

população brasileira.  Em 1960 pouco mais de 20% da população havia completado 4 anos de 

estudo, ao passo que em 2010 esse número já chegava perto da marca de 90%, o que 

demonstra o processo de universalização do sistema (Ribeiro, Ceneviva e Brito, 2015). 

 

Os dados são conclusivos ao apontar ganhos em todos os níveis de escolaridade, mas 

também comprovam que o ensino médio continua a ter um caráter fortemente terminativo, 

constituindo-se como o grande gargalo no sistema de ensino brasileiro. Segundo Ribeiro, 

Ceneviva e Brito (2015, p.86) “a conclusão do Ensino Médio continua a interpor-se como 

uma barreira relevante à escolarização entre os jovens de 19 a 25 anos. ” 

 

Vários fatores influenciam diretamente as possibilidades de os jovens brasileiros 

progredirem no sistema educacional, como comprovam Silva e Hasenbalg (2002). No estudo 

desses autores foram elencadas cinco variáveis que afetam a trajetória escolar dos jovens2, 

são elas: variáveis locacionais/espaciais; características individuais; capital econômico; 

capital cultural e capital social (Silva e Hasenbalg,2002). 

 

                                                
2
 No estudo dos autores foram utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

1999 (PNAD-1999) (IBGE-1999), além de um modelo logístico para a análise da progressão escolar 
(Silva e Hasembalg, 2002). 
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Para fins de análise, Silva e Hasenbalg (2002) determinaram algumas transições 

escolares entre séries do ensino básico. A transição T0 se refere ao fato do cidadão ter tido ou 

não acesso ao sistema de ensino, a transição T1 indica a conclusão com sucesso ou não da 

primeira série dado que ele teve acesso ao sistema educacional, a transição T2 aponta para a 

conclusão ou não da segunda série dado ter completado a primeira, e assim sucessivamente, 

até a transição T8, indicativa da conclusão ou não do ensino fundamental. 

 

Com destaque, os estudos demonstram que a renda familiar per capita tem uma 

grande influência sobre a chance de um indivíduo entrar no sistema educacional, não tem 

efeito no sucesso ou não desse mesmo indivíduo completar os três primeiros ciclos, e volta a 

crescer após a conclusão da quarta série do ensino fundamental (Silva e Hasenbalg,2002). 

Outro ponto de destaque é a influência da variável “cor do respondente”. Com relação a essa 

variável Silva e Hasenbalg (2002) afirmam que:  

 

“(...) as vantagens de jovens de cor branca parecem crescer ao longo das 
transições escolares, configurando um processo de seletividade 
aparentemente perversa que parece apontar para a existência de traços 
patológicos no funcionamento do sistema de ensino brasileiro. ” ( p.75). 

 

Mont’Alvão (2014) analisa as chances de progressão no sistema educacional 

brasileiro levando em consideração o efeito das origens socioeconômicas, o efeito do sistema 

educacional local e a interação entre essas duas dimensões. Para que fosse possível a referida 

análise das progressões, o autor se utiliza de seis transições, a saber:  

 

*Transição T1: investiga o acesso ao sistema educacional e a conclusão de pelo 

menos um ano de escola. 

*Transição T2: trata das desigualdades de progressão até a quarta/quinta série do 

ensino fundamental. 

*Transição T3: analisa a progressão até a oitava/nona série do ensino fundamental. 

*Transição T4: investiga o acesso ao ensino médio. 

*Transição T5: dado que iniciou o ensino médio, se o concluiu ou não. 

*Transição T6: analisa o acesso ao ensino superior. 

 

Duas conclusões importantes podem ser retiradas deste estudo, a primeira se refere a 

alterações nas transições onde as chances de progressão são menores. Em 1991 havia uma 
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queda das desigualdades em todas as transições, com exceção da transição para o ensino 

superior, e em 2010, essa queda nas desigualdades se mantêm em todas as transições, mas, 

em termos de origem socioeconômica e raça o pico dessas desigualdades se desloca, 

aumentando a pressão sobre transições superiores. Conforme afirma Mont’Alvão 

(2014,p.35), “os dois picos das desigualdades acontecem na transição 3 (conclusão do ensino 

fundamental) e na transição 6 (entrada no ensino superior)”.  

 

A segunda conclusão significativa retirada do estudo diz respeito à influência dos 

indicadores municipais de educação sobre a chance de progressão educacional dos 

indivíduos, a esse respeito, Mont’Alvão (2014) afirma que:  

 

“Verificou-se que as diferenças entre os municípios respondiam por parte 
importante do processo de alocação das oportunidades educacionais no 
Brasil em 1991, mas essa importância diminui progressivamente em 2010, 
respondendo por menos de 10% em todas as transições dentro dos ensinos 
fundamental e secundário. ”(p.35). 

 

Esse indicador demonstra as significativas melhorias na estrutura educacional dos 

municípios, com destaque para os que possuíam as piores estruturas. Essas melhorias 

estruturais são a causa da “diminuição da importância relativa das diferenças entre os 

municípios sobre as desigualdades educacionais” (Mont’Alvão, 2014, p.35). 

 

 

 

 

3.2 Estratificação Horizontal na Educação 

 

O estudo da estratificação horizontal na educação é necessário para se entender como 

as origens socioeconômicas influenciam a qualidade de ensino recebida pelos indivíduos ao 

longo do sistema educacional (Mont’Alvão, 2016). Como afirma Tavares Júnior (2011), “a 

esperança moderna de equalização de oportunidades através da democratização de sistemas 

públicos de ensino encontra limites sociais para efetivar-se”. (p.539)  

 

Embora haja na literatura sobre estratificação educacional uma forte premissa de que 

as diferenças dentro do mesmo grau educacional são menos relevantes para as futuras 

oportunidades dos indivíduos dos mais diferentes níveis socioeconômicos do que as 
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diferenças entre os graus em si, é importante o estudo dessa dimensão horizontal em conjunto 

com a dimensão vertical, pois observando-as conjuntamente permite-se ter uma visão mais 

completa acerca das desigualdades educacionais (Mont’Alvão,2016).  

 

Com o avanço das políticas de educação nas últimas décadas e o consequente 

aumento de alunos em todos os níveis educacionais, a estratificação educacional tem mudado 

sua característica, como assinala Tavares Júnior (2011):  

 

“A estratificação educacional tende a estar cada vez mais nivelada nos 
níveis médio e superior, tendendo, então, a uma diferenciação por carreiras e 
por instituições mais do que por anos de escolaridade, ou seja, uma 
estratificação mais horizontal do que vertical. ”(p.540). 
 

Durante todo o processo educacional a estratificação horizontal se faz presente, 

principalmente quando levamos em consideração as diferenças entre escolas públicas e 

privadas. Diferenças de gênero e diferenças raciais também são claramente observáveis nas 

chances de completar o ensino médio e entrar na universidade, sobre isso afirma Mont’Alvão 

(2011): 

 

“Dados da PNAD 2007 apontam que mulheres apresentam maior tendência 
a completar o ensino médio, seja em escola pública – 56%, contra 44% de 
homens – ou privada – 52%, contra 48% –, e a entrar para a universidade – 
61%, contra 39% na rede pública, 55% contra 45% na rede privada. Já sobre 
diferenças entre grupos raciais, permanecem as desvantagens da população 
negra e parda no acesso e realização escolar no Brasil”. (p.391) 

 

Ainda sobre a questão racial, dados da PNAD 2007 demonstram que na escola pública 

os brancos são minoria a completar o ensino médio (46%), ao passo que nas escolas privadas 

eles se tornam maioria (64%). No nível superior brancos são maioria tanto na rede pública 

quanto na privada, com 61% e 74% respectivamente. (Mont’Alvão, 2011). 

 

A estratificação horizontal pode ser melhor observada no ensino superior, pois seus 

efeitos serão percebidos logo na entrada da universidade. Neste estágio é possível fazer uma 

análise de como a trajetória dos indivíduos no sistema educacional, trajetória esta fortemente 

dependente das condições socioeconômicas, será determinante na “escolha” da universidade 

e do curso que frequenta este indivíduo. Corroborando esta afirmação, Mont’Alvão (2016) 

assinala que:  
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“O estudo da estratificação horizontal mostra que estas escolhas são 
condicionadas socialmente, de modo que estudantes dos estratos 
socioeconômicos mais altos têm vantagens de acesso às instituições mais 
prestigiadas e campos educacionais com maior retorno socioeconômico 
posterior. ” (p.16). 
 

No Brasil, a educação superior nos últimos cinquenta anos demonstra duas 

tendências. A primeira é que o acesso à universidade foi ampliado e democratizado, mas essa 

democratização do acesso de mulheres, pretos, pardos, indígenas e integrantes de estratos 

sociais inferiores não foi acompanhado de uma equalização do acesso a todos os cursos 

universitários. A segunda se refere ao fato de o acesso para esses indivíduos se dar 

maciçamente em cursos de menor prestígio e consequentemente com menores remunerações 

no mercado de trabalho (Ribeiro e Schlegel, 2015). Confirmando esse quadro, Tavares Júnior 

(2011), afirma que: 

 

 “A expansão das matrículas não cumpriu a expectativa de que ela seria 
capaz de diminuir as desigualdades sociais. A ampliação da escolarização 
tendeu a diminuir a pobreza e as desigualdades educacionais, mas de forma 
limitada” (p.553). 

 

Apesar de nos últimos 15 anos o país ter implantado políticas de ampliação do 

número de vagas em universidades públicas, com destaque para o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e para as políticas 

de ação afirmativa e de cotas sociais para alunos oriundos de escolas públicas, a proporção de 

matrículas nas universidades privadas cresceu ainda mais, chegando, segundo Mont’Alvão 

(2011) a marca de 89%.  Nos últimos anos, houve uma grande expansão do Sistema de 

Ensino Superior (SES). Como retrata o Censo de Educação Superior de 2012, fornecido pelo 

INEP, as matrículas em cursos superiores (presenciais e a distância) cresceram de 3.036.113, 

em 2001, para 6.379.299, em 2010.  

 

No Brasil, as universidades são extremamente estratificadas.  Ao longo do tempo 

foram sendo criadas universidades públicas de excelência principalmente no Sudeste, outras 

universidades públicas com um nível de qualidade menor em outras regiões e universidades 

privadas por todo o país com uma qualidade ainda menor (Mont’Alvão,2011). Sobre a 

ampliação do ensino superior no Brasil, Tavares Júnior (2011) comenta:  

 

(...) a recente expansão do ensino superior no Brasil tem seguido padrões 
mistos de ampliação das instituições privadas, mas sem deixar de haver 
vínculos estatais muito fortes, seja nos benefícios fiscais, no financiamento 
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de bolsas através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES) ou do Programa Universidade para Todos (Prouni). Mais 
uma vez, este campo é atravessado por elementos de “modernização 
conservadora”. (p.542). 

 

É de conhecimento geral que indivíduos que conseguem alcançar o ensino superior 

adquirem vantagens significativas na competição por melhores colocações no mercado de 

trabalho, o que obviamente aumentará as chances desses indivíduos alcançarem melhores 

posições socioeconômicas. 

 

No Brasil, as desigualdades de acesso ao ensino superior ainda são bastante 

significativas.  Utilizando-se de dados do INEP (2006), Mont’Alvão (2011) afirma que na 

faixa etária de 18 a 24 anos cerca de 50% dos jovens provenientes de famílias com renda 

superior a cinco salários mínimos estão na universidade, ao passo que nesta mesma faixa 

etária apenas 12% dos jovens oriundos de famílias com renda inferior a 3 salários mínimos 

estão matriculadas no ensino superior. 

 

Quando o ensino superior é alcançado, diferenças qualitativas passam a operar de 

forma a manter as desigualdades. Assim “em termos de hierarquia entre instituições, estudos 

indicam que estudantes de classes sociais baixas têm maiores chances de acesso a instituições 

de menor prestígio e de caráter vocacional” (Mont’Alvão, 2016. p.16). 

 

As instituições privadas têm alcançado, nos últimos anos, números muito 

significativos no total de matrículas no ensino superior brasileiro. Conforme Mont’Alvão 

(2011) “em 2004, de acordo com dados do INEP (2006), o número de matrículas no setor 

privado já chega a 71%, ou seja, mais de dois terços do sistema superior de ensino, sendo que 

em 2006 o número de instituições neste setor atinge a incrível marca de 89%” (p.392). 

 

Com relação às diferenciações nos cursos frequentados, Ribeiro e Schlegel (2015) 

explicam que os negros e pardos optam por cursos considerados “femininos”. De acordo com 

os autores, uma possível explicação para isso pode ser decorrente do fato de os cursos 

considerados femininos terem menos status e valor no mercado.  Assim, como o acesso ao 

ensino superior era vedado para integrantes de grupos sociais menos privilegiados, estes 

decidiriam por cursos menos masculinos e de menor prestígio. Ainda sobre a escolha dos 

cursos universitários, Ribeiro e Schlegel (2015) afirmam:  
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“No passado, a seleção representada pelo vestibular mantinha fora do ensino 
superior quem desafiasse essa lógica; hoje, é possível pensar que a 
proliferação de instituições privadas de ensino superior que se concentram 
em cursos de baixo custo esteja entre os mecanismos que explicam essa 
estratificação horizontal. “ (p138). 

 

No que tange à seletividade do ensino superior, as hierarquias internas e as diferenças 

de retorno econômico e prestígio acabam favorecendo uma maior seletividade para acessar 

cursos como medicina, engenharias e advocacia (Mont’Alvão,2016). Reforçando os estudos 

sobre seletividade, Mont’Alvão (2016) reitera que: 

 

 “Esta seletividade se dá principalmente em termos de diferenciais de classe 

de origem. Parte do efeito das origens sociais se dá através do desempenho 

acadêmico, o que favorece estudantes das classes mais altas, os quais 

apresentam maior probabilidade de sucesso na competição pelas vagas nos 

cursos mais prestigiados, que requerem alto nível de desempenho nos 

exames de admissão” (p.17). 

 

Múltiplas teorias e hipóteses foram elaboradas com o intuito de se entender as 

desigualdades educacionais e seus mecanismos. Mont’Alvão (2011) se utiliza de várias 

teorias, abordagens e hipóteses formuladas em diversos países para tentar traçar um paralelo 

com a situação educacional brasileira e sua estratificação, com especial atenção às já citadas 

hipóteses da desigualdade maximamente mantida e da desigualdade efetivamente mantida. 

  

Em termos nacionais, Ribeiro e Schlegel (2015) chegam a algumas conclusões que 

servem de embasamento para a análise comparativa dos casos dos cursos da UFF a serem 

estudados. É possível afirmar que décadas de mudanças na estrutura educacional brasileira 

contribuíram para mitigar o grau de elitismo presente no ensino superior, mas ainda não de 

forma a vencer as desigualdades na obtenção do diploma nas mais diversas carreiras. Neste 

aspecto as mulheres obtiveram maiores ganhos, mas a distância entre os sexos ainda é 

significativa. (Ribeiro e Schlegel,2015) 

 

Com relação ao tema da questão racial, os avanços foram menos significativos, 

inclusive com uma aparente estabilidade na desigualdade. Mais preocupante ainda é a 

comprovação que, de maneira geral, pretos e pardos têm uma renda menor que a dos brancos 
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mesmo quando conseguem cursar os mesmos cursos universitários. (Ribeiro e Schlegel, 

2015). Sobre as questões raciais no Brasil, Mont’Alvão (2011) afirma que: 

 

 (...) pardos detêm vantagens em relação aos pretos para acesso à educação 
superior, seja na rede pública, seja na rede privada. As desigualdades entre 
brancos e pretos, por sua vez, são enormes, embora apresentem leve declínio 
ao longo da década. A expansão de políticas públicas que visam à 
diminuição da desigualdade racial no sistema escolar – como o REUNI e os 
sistemas de cotas e bônus implantados por várias universidades públicas – 
podem estar ajudando no declínio das desigualdades nessas transições. 
(p.422) 

 

Há fortes evidências de uma “poderosa” estratificação horizontal no ensino superior 

brasileiro, essa estratificação pode ser observada tanto na escolha dos cursos frequentados 

como também nas posteriores remunerações obtidas de forma desigual em termos de raça e 

gênero. Como é possível constatar, as diferenças observáveis no ensino superior advêm de 

um sistema educacional desigual como um todo. “Sem levar isso em conta, políticas que 

visem à igualdade poderão errar seu alvo e perder em efetividade” (Ribeiro e Schlegel, 2015, 

p.162). 

 

 

4. O Caso da UFF - Volta Redonda 

 

Como desdobramento das políticas públicas de democratização foi fundado o polo da 

Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. Segundo dados do portal online da 

instituição, em 2003 a UFF é convidada pelo Governo Federal a integrar-se ao programa de 

interiorização da universidade pública, cujos objetivos eram o desenvolvimento das regiões 

interioranas, sobretudo na região do Médio Vale Paraíba Fluminense, visando desconcentrar 

a presença da universidade em grandes centros urbanos. 

 

Em 2004, foi instituído o convênio UFF/MEC 037, estabelecendo um modelo 

regional de ensino voltado para alguns aspectos específicos, objetivando a integração da 

universidade às especificidades locais de desenvolvimento. Em 2005, foram iniciados os 

cursos de Engenharia de Agronegócios e em Administração de Empresas. O Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS) foi fundada em 2006, desde então, nos anos 

subsequentes a universidade ganhou uma série de novos cursos bem como infraestrutura 

mínima para o seu funcionamento, como em 2010, quando a universidade ganha novas 
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instalações no campus Aterrado. Em 2008, a UFF aderiu ao Programa de Apoio aos Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Em 2009, foram 

iniciados os cursos de Ciências Contábeis e Administração Pública, em 2011, os cursos de 

Direito e Psicologia. Dados atuais mostram que o Campus ICHS conta com cerca de 100 

professores para atender os quase 5.000 alunos, sendo 1.700 nos cursos presenciais. 

 

O objeto do presente estudo são os cursos de Administração Pública (AP) e Direito 

(D) do ICHS, visando fazer uma análise comparativa com a realidade nacional utilizando-se 

de dados retirados da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras (2014), levantamento 

elaborado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes) e pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis em âmbito nacional, e dos dados retirados de questionários aplicados com alunos 

dos referidos cursos no segundo semestre de 2018. 

 

Um primeiro tópico importante de ser analisado é o que se refere a escolaridade das 

mães dos graduandos, os dados nacionais apresentados pela Andifes (2014) demonstram que 

os maiores percentuais são de estudantes cujas mães completaram o ensino médio (27,41%), 

em seguida aparecem os graduandos com mães que completaram o ensino superior (18,14%), 

essa tendência se mantém no curso de Administração Pública, mas sofre uma alteração no 

curso de Direito na UFF de Volta Redonda, onde os graduandos cujas mães possuem ensino 

superior completo superam as com o ensino médio completo, como pode ser observado na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Graduandos segundo o grau de escolaridade das mães 
 

Grau de Escolaridade das Mães                Nacional            AP(UFF-VR)         D(UFF-VR) 

Ensino Fundamental Incompleto                 16,45%                14,28%                 4,75% 

Ensino Fundamental Completo                   15,06%                 19,25%               15,35% 

Ensino Médio Incompleto                              5,46%                   6,14%                  5,43% 

Ensino Médio Completo                               27,41%                 32,85%                31,25% 

Ensino Superior Incompleto                          6,01%                    5,65%                  6,5% 

Ensino Superior Completo                           18,14%                  21,83%                36,72% 
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Fonte: Elaboração do autor 

 

 

A escolaridade dos pais também foi fruto da investigação da pesquisa Andifes (2014) 

e consequentemente do questionário aplicado na UFF Volta Redonda, os resultados, mais 

uma vez, demonstram uma semelhança dos resultados nacionais com o curso de 

Administração Pública, e uma diferença importante com o curso de Direito. No âmbito 

nacional, a maior porcentagem dos graduandos tem pais com o ensino médio completo 

(25,04%), números um pouco inferiores aos graduandos de Administração Pública cujos pais 

também alcançaram esse estágio (30,15%), ao passo que no curso de Direito a maior 

porcentagem é a de graduandos cujos pais possuem o ensino superior completo (35,88%), 

como pode ser melhor observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Graduandos segundo o grau de escolaridade dos pais 
 
 

Grau de Escolaridade dos Pais                Nacional            AP(UFF-VR)         D(UFF-VR) 

Ensino Fundamental Incompleto                18,75%                16,05%                 8,33% 

Ensino Fundamental Completo                  13,81%                18,95%                12,25% 

Ensino Médio Incompleto                             5,44%                  7,34%                 6,42% 

Ensino Médio Completo                             25,04%                30,15%                29,5% 

Ensino Superior Incompleto                        5,77%                   6,25%                 7,62% 

Ensino Superior Completo                         15,03%                 21,26%               35,88% 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Nota: É importante ressaltar que nesta seção os dados nacionais não atingem 100% pois na pesquisa 
Andifes (2014) foram levadas em consideração mais informações como “não alfabetizado”, 
informações estas omitidas neste estudo com o intuito de manter mais fiéis as análises comparativas, 
visto que o questionário aplicado na UFF não contemplava tais questões. 
 

 

Outro indicador pesquisado e que nos traz importantes informações acerca tanto da 

realidade nacional quanto dos cursos pesquisados em Volta Redonda é o que se refere a renda 

familiar dos graduandos. Nesse sentido, podemos observar que a maior parte dos graduandos 

pertence a grupos familiares com renda de até 3 salários mínimos no nível nacional (51,43%), 
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no curso de Administração Pública os graduandos com renda familiar nesse patamar são 

pouco menos da metade do total (43,57%), no curso de Direito a porcentagem de graduandos 

com renda familiar de até 3 salários mínimos diminui e chega a 33,35%. Os dados completos 

estão no quadro abaixo: 

 

Tabela 3. Graduandos segundo a renda familiar mensal bruta (por faixa salarial) 
 

 

Renda mensal bruta do grupo familiar      Nacional           AP(UFF-VR)          D(UFF-VR) 
          (em salários mínimos) 

Sem renda até ½                                         2,62%                    -                              - 

Mais de ½ a 1                                            10,59%                 4,37%                    1,95% 

Mais de 1 a 3                                             38,22%                39,2%                     31,4% 

Mais de 3 a 5                                             18,17%                19,4%                     16,72% 

Mais de 5 a 7                                             11,15%                12,7%                     17,2% 

Mais de 7 a 9                                              5,7%                    7,43%                    10,83% 

Mais de 9                                                   13,56%                16,9%                     21,9% 
 

Fonte: Elaboração do autor 
 

 

Uma última análise comparativa abordada neste estudo se refere ao tipo de escola 

cursada pelos graduandos no ensino médio. Com relação a esse tema duas análises se fazem 

necessárias, a primeira é no que diz respeito ao maior acesso às universidades federais para 

alunos oriundos de escolas públicas, sobretudo de 2009 em diante, com a porcentagem de 

graduandos vindos de escolas públicas saltando de 49,99% para ingressantes em “2009 ou 

menos” para 64,53% entre os que ingressaram em “mais de 2013 a 2015”. Esses dados 

refletem, portanto, os avanços nas políticas de democratização ao acesso às Universidades 

Federais. O quadro abaixo, retirado da pesquisa Andifes (2014) apresenta detalhadamente 

esses dados: 

 

Tabela 4.Graduandos segundo o tipo de escola em que cursaram o ensino médio, por faixa do ano de 
ingresso na IFES - 2014 
 

Tipo de escola em que cursou o                                   Faixa do ano de ingresso                
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              ensino médio                   2009 ou    Mais de 2009    Mais de 2011    Mais de 2013    Total 
                                                       menos           a 2011               a 2013            a 2015 

Somente em escola        Freq.      51.843          148.914             219.795           144.729         565.281 
pública                            % (L)        9.17              26.34                 38.88                25.6               100 
                                       % (C)       49.99             58.16                 61.82               64.53             60.16 

Maior parte em escola    Freq.        5.210            9.926                13.455              7.710            36.301 
pública                            % (L)        14.35            27.34                 37.06               21.24              100 
                                       % (C)         5.02              3.88                   3.78                 3.44               3.86 

Maior parte em escola   Freq.         5.541           11.964               15.577               9.104           42.185 
particular                        % (L)        13.13             28.36                 36.92               21.58              100 
                                      % (C)          5.34              4.67                   4.38                 4.06              4.49 

Somente em escola       Freq.        41.121           85.250              106.736            62.730         295.837 
particular                        % (L)         13.9               28.82                 36.08               21.2               100 
                                       % (C)        39.65             33.29                 30.02               27.97            31.49 

Total                              Freq.        103.715         256.054            355.562            224.273        939.604 
                                      % (L)         11.04             27.25                 37.84               23.87              100 
                                      % (C)          100               100                    100                  100                100 

Fonte: IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 
Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras (2014) 
 

 

A segunda análise realizada acerca do tema das origens educacionais dos graduandos 

é em relação as médias nacionais e os cursos abordados pela pesquisa na UFF em Volta 

Redonda, os dados demonstram que o curso de Administração Pública segue a tendência 

nacional e tem como maior porcentagem alunos provenientes de escolas públicas (48,8%), já 

o curso de Direito possui a maior porcentagem de alunos oriundos de escolas particulares 

(54,25%). A tabela a seguir expõe esses dados de maneira completa: 

 

 

Tabela 5. Graduandos segundo o tipo de escola que cursaram o ensino médio 
 
 

Tipo de escola que cursou o                   Nacional              AP(UFF-VR)          D(UFF-VR) 
           ensino médio 

Somente em escola pública                     60,16%                   48,8%                    34,4% 

Maior parte em escola pública                   3,86%                    3,44%                     2,85% 

Maior parte em escola particular               4,49%                    5,49%                      8,5% 

Somente em escola particular                 31,49%                   42,27%                   54,25% 
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Fonte: Elaboração do autor 
 

5. Método de pesquisa 

 

A presente pesquisa, de acordo com seus objetivos, classifica-se como descritiva, uma 

vez que objetiva descrever o fenômeno da estratificação educacional e estabelecer as 

variáveis que se relacionam com tal fenômeno. É importante salientar que o que está em 

evidência neste trabalho é como essas variáveis se relacionam entre si, e não o fenômeno 

propriamente. (GIL, 2009) 

 

Este trabalho configura uma revisão bibliográfica elaborada por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e por uma pesquisa amostral aleatória simples. De acordo com Gil 

(2009), a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já concebido, sendo 

composto por fontes bibliográficas como livros de leitura corrente - obras literárias ou de 

divulgação - ou de referência – dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques -, 

publicações periódicas e impressos diversos. Já a amostra aleatória simples é aquela em que 

os indivíduos são selecionados de forma completamente aleatória. Sendo assim, todos os 

indivíduos tendem a ter a idêntica probabilidade de serem selecionados na amostra. 

 

Alguns autores chaves foram consultados para a construção deste artigo, como 

Ribeiro, Ceneviva e Brito, que discursam acerca do fenômeno da estratificação horizontal e 

suas consequências para a sociedade. Um autor importante na compreensão para a 

compreensão não apenas do fenômeno na sua vertente horizontal, mas também na vertente 

vertical é Mont’Alvão. Outros autores consultados e de grande importância para a 

compreensão do tema foram Schlegel e Tavares Júnior. 

 

A pesquisa bibliográfica se mostra como uma ferramenta útil, de forma que 

permitindo ao pesquisador ter acesso amplo e preciso a variáveis que, se fosse feito de forma 

pessoal, expressariam considerável dificuldade. Gil (2002, p.42) afirma que “A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente”. 

 



26 
 

A pesquisa de campo, feita pela via amostral, também se mostrou uma ferramenta útil 

para o desenvolvimento da pesquisa, de forma que o pesquisador pôde ter acesso a dados 

específicos da realidade pesquisada em busca da comprovação ou não da hipótese formulada.  

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Em uma estrutura social na qual as desigualdades persistem ao longo de séculos, a 

esperança de ascensão está intimamente ligada a melhores condições educacionais, dito isso, 

podemos afirmar que a estratificação educacional é um fenômeno que atua tanto nas causas 

das desigualdades sociais como também é claramente observável nas reproduções dessas 

desigualdades. 

 

Para mitigar essas desigualdades sociais e “equilibrar” as oportunidades educacionais, 

as classes mais baixas têm o Estado como único e potencial agente provedor de mudança, 

mudanças estas que têm ocorrido nas últimas décadas com políticas públicas de 

democratização do acesso a todos os níveis educacionais, como por exemplo os já citados 

Reuni e a política de cotas. 

 

Especificamente pensando na estratificação vertical podemos concluir que nas últimas 

seis décadas o país alcançou grandes avanços no que diz respeito ao acesso de todas as 

camadas da população ao sistema educacional, principalmente nos níveis mais básicos, com a 

universalização do ensino fundamental muito próxima de ser alcançada, causando um 

deslocamento das desigualdades para os níveis superiores. 

 

A estratificação horizontal, apenas recentemente estudada com mais profundidade, 

precisa ser enfrentada de forma mais contundente pelas políticas públicas educacionais, pois 

apesar de haver na literatura a premissa de que as diferenças dentro do mesmo grau de ensino 

são menos relevantes, quando observamos conjuntamente as duas dimensões temos uma 

visão mais ampla das desigualdades educacionais, desigualdades que se perpetuam dentro dos 

mesmos níveis quando observamos as fortes assimetrias no que diz respeito ao acesso das 

diferentes classes, raças e gêneros aos mais diferentes cursos. 
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O estudo feito no campus Aterrado da UFF em Volta Redonda pode demonstrar, 

mesmo em um nível micro, que a estratificação horizontal se faz presente de maneira bem 

clara. Em todas as variáveis pesquisadas os graduandos do curso de Direito obtiveram 

indicadores melhores do que os graduandos do curso de Administração Pública, 

demonstrando que as desigualdades persistem ao longo do sistema, visto que o curso de 

Direito é um curso mais prestigiado pela sociedade e pelo mercado de trabalho. 

 

Combater todos os tipos de desigualdades educacionais é uma tarefa árdua, mas 

primordial se quisermos trilhar o caminho de uma sociedade mais justa e com oportunidades 

iguais para todas as camadas da população. Como foi possível constatar, as desigualdades 

observadas nos níveis mais altos do sistema educacional são resultados de um sistema 

desigual como um todo. E se as políticas públicas não levarem essa premissa em 

consideração, quaisquer políticas que visem à igualdade de oportunidades fatalmente serão 

ineficazes. 
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