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RESUMO 

PESSANHA, Joyce Soares. Jovens olhares sobre o acesso e a permanência no ensino 

superior público. Orientadora: Hustana Maria Vargas. Niterói, Rio de Janeiro: Universidade 

Federal Fluminense, 2018. Dissertação de Mestrado em Educação. XX páginas. Linha de 

pesquisa: Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação. Eixo temático: Políticas públicas 

para o ensino superior. 

 

Esta dissertação teve como objetivo investigar em que medida os alunos do terceiro ano do 

ensino médio das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, situadas no município de 

Niterói, têm informação acerca das políticas de acesso e permanência no ensino superior 

público. O estudo buscou compreender, também, quais são as expectativas dos jovens 

estudantes com relação ao acesso ao ensino superior e, se as escolas públicas estaduais estão 

colaborando para motivar os estudantes a ingressar nesse nível de ensino. Para tanto, o estudo 

foi desenvolvido articulando a abordagem quantitativa com a abordagem qualitativa. Dessa 

forma, foram utilizados como instrumentos metodológicos um questionário exploratório e 

uma entrevista semiestruturada. A referida pesquisa compôs seu banco de dados através de 

três escolas estaduais com ensinos médios com perspectivas de atuação distintas, tais como, 

formação de professores, ensino integral e formação geral. Buscou-se apoio teórico nos 

estudos de Bernard Lahire, Pierre Bourdieu e Bernard Charlot. Com o intuito de melhor 

compreender e analisar os dados obtidos realizou-se, também, um levantamento bibliográfico 

sobre: os estudos das políticas de acesso e permanência no ensino superior público, a 

escolarização das camadas populares, a juventude brasileira e o ensino médio público e, 

analisou-se dados secundários dos Censos da educação básica e do ensino superior, do IBGE, 

da Plataforma QEdu e do Observatório do Plano Nacional de Educação. Evidenciou-se que 

ainda há desconhecimento total ou parcial sobre as políticas de acesso e permanência no 

ensino superior público por parte dos estudantes do ensino médio público estadual. No 

entanto, foi possível perceber que as expectativas e motivações em ingressar no ensino 

superior são condizentes com algumas variáveis familiares e escolares. Destacou-se, assim, a 

importância da atuação escolar no incentivo da continuidade dos estudos e a necessidade de 

uma ampla divulgação das políticas de democratização do ensino superior entre os jovens 

estudantes das camadas populares. 

 

Palavras-chave: ensino superior; acesso; permanência; jovens; ensino médio. 



 

 

ABSTRACT 

PESSANHA, Joyce Soares. Jovens olhares sobre o acesso e a permanência no ensino 

superior público. Professor: Hustana Maria Vargas. Niterói, Rio de Janeiro: Universidade 

Federal Fluminense, 2018. Masters Dissertation in Education. Research: Diversity, Social 

Inequality and Education. Theme: Public Policies for Higher Education. 

 

This work had the goal to investigate how much the students of the last year of public high 

schools in Niterói, Rio de Janeiro, have information about assessment and permanence 

policies to higher education in public universities. The study also approached the expectations 

of these juveniles in relation to the universities, and if the state public schools are 

collaborating to motivate these students to enter on a higher education. To achieve these 

goals, this work developed the quantity and the quality approaches together. On this way, it 

used as methodological tools an exploratory questionnaire and a semi-structured interview. 

This research had three state public high schools in its database, with different perspectives, 

like “teachers` training”, “integral education” and “general educations”. It had the support of 

Bernard Iahire, Pierre Bourdiei and Bernard Charlot`s studies. For better understanding and 

analyzes of database, there was a bibliographical survey on studies of access and permanence 

policies in public higher education, schooling of the popular classes, Brazilian youth and 

public secondary education. There were alsoanalyzes about secondary data from the Census 

of Basic Education and Higher Education, IBGE, the QEdu Platform and the Observatory of 

the National Education Plan. There were evidences that there is still total or partial ignorance 

about the policies of access and permanence in public higher education by the students of the 

public high school. However, it was possible to realize that the expectations and motivations 

to enter on a higher education are consistent with some family and school variables. These 

facts highlight the importance of school performance in encouraging the continuity of studies 

and the need for a wide dissemination of the policies of democratization of higher education 

among the young students of the popular classes. 

 

Keywords: higher education; access; permanence; young; high school.   
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INTRODUÇÃO 

“Querer, eu quero muito... só não sei se consigo chegar lá”. 

A fala da aluna do terceiro ano do ensino médio da escola pública estadual na qual eu 

leciono a disciplina de Matemática foi o “pontapé” inicial para despertar as minhas 

inquietações. Durante a realização do projeto escolar “Partiu Universidade” onde nós, 

professores, apresentamos aos alunos do último ano do ensino médio questões referentes ao 

ensino superior – opções de curso, turnos, formas de acesso a este nível de ensino e atuação 

profissional – pude ter contato com os anseios e expectativas destes estudantes. 

Convivendo com a realidade desses jovens alunos, tive a oportunidade de perceber o 

quanto desvantagens e limitações, que atravessam seus cotidianos e tornam suas trajetórias 

desiguais em diversos fatores tais como, percurso escolar, origem familiar e social e entrada 

prematura no mundo do trabalho, podem fazer com que o ingresso no ensino superior passe a 

ser uma possibilidade quase inalcançável para alguns e distante para outros.  

Chamou-me atenção perceber que, ao longo das discussões realizadas em tal projeto, 

os estudantes, apesar de muito curiosos com relação às questões universitárias, faziam alguns 

comentários que deixavam transparecer certo desânimo tanto a respeito das (im)possibilidades 

para se manterem na universidade, como no fato de suas famílias não apoiarem tal escolha. 

Após constatar que a falta de informações concretas sobre as formas de acesso e 

também de permanência no ensino superior era algo que fazia parte do universo escolar destes 

estudantes, intensificou-se meu desejo de conhecer as políticas de democratização de tal nível 

de ensino. Além disso, como professora da escola pública, eu me vi diante do desafio de 

compreender as relações existentes entre as perspectivas e angústias dos alunos e tais 

políticas. 

Com o intuito de encontrar possíveis respostas para os questionamentos que 

fervilhavam em minha mente, imaginei que o caminho mais próximo e profícuo seria escutar 

esses estudantes, compreender seus pontos de vista e aprofundar minhas reflexões acerca de 

seus contextos.  

Nesse sentido, acredito ser relevante perceber se as políticas de democratização do 

ensino superior estão, de fato, colaborando para que os jovens estudantes do ensino médio 

brasileiro enxerguem em tal nível de ensino uma possibilidade futura e, com isso, tenham 

desejo de ingressar neste. 
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Nos últimos vinte anos, a educação superior brasileira experimentou uma significativa 

expansão no número de Instituições de Ensino Superior (IES) e um crescimento expressivo de 

matrículas neste nível de ensino. Contudo, a taxa de escolarização líquida
1
 da população 

brasileira de 18 a 24 anos permanece muito baixa: 18,4%, segundo o Censo da Educação 

Superior de 2015. Em 2014, o número de estudantes matriculados no ensino superior chegou 

a 7,8 milhões. Dentre estas matrículas, 72% correspondiam ao setor privado e, apenas 28% ao 

setor público, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP).  

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) contempla a educação superior com três 

metas. As metas 12 e 14, que estão voltadas para a ampliação do acesso e a meta 13, que 

versa sobre a qualidade do ensino, ampliando a proporção de mestres e doutores no corpo 

docente. Assim, o sucesso da meta 12 implica, diretamente, na necessidade do aumento da 

taxa de conclusão da educação básica, isso porque os ingressantes em potencial do ensino 

superior seriam os estudantes do último ano do ensino médio.  

No contexto brasileiro, as dificuldades nas transições educacionais tendem a aumentar 

ao longo do sistema de ensino. Ou seja, mesmo que as barreiras tenham diminuído no ensino 

fundamental devido à universalização deste, no ensino médio e mais, no ensino superior, 

predominam ainda obstáculos sociais à conclusão eficaz destes níveis (BARBOSA, 2015).  

Uma série de graves questões impede o êxito do ensino médio brasileiro, como por 

exemplo, os elevados índices de distorção idade-série
2
 e o abandono desse nível de ensino. 

Uma estimativa feita com base no Censo da Educação Básica de 2016 realizado pelo INEP
3
 

revelou que de cada 100 alunos que cursaram o ensino médio regular em escolas públicas 

brasileiras, 28% estavam com atraso escolar de dois anos ou mais. Observando o estado do 

Rio de Janeiro, no qual a presente pesquisa está inserida, tem-se um quadro onde a cada 100 

alunos que cursaram o ensino médio regular em escolas públicas brasileiras, no mesmo ano 

citado anteriormente, 34% estavam com atraso de dois anos ou mais.  

Na análise de Barros (2015), não é à toa que o ensino médio é considerado a pior etapa 

da educação brasileira, pois são muitas as questões que afetam esse nível de ensino, quais 

sejam: a desistência dos alunos, a precária formação do professor, os problemas de 

infraestrutura, o desinteresse dos alunos pelo modelo de ensino praticado e o baixo nível de 

                                                 
1
 A taxa de escolarização líquida é definida pelo percentual do número de estudantes de 18 a 24 anos no total da 

população da mesma faixa etária, matriculados nos cursos presenciais e de ensino a distância (EAD). 
2
 Entendemos distorção idade-série como a proporção de alunos com mais de dois anos de atraso escolar. 

3
 A estimativa mencionada foi realizada pelo site qedu.com. Tal estimativa estava baseada no Censo Escolar de 

2016, divulgado pelo INEP. Acesso realizado em 22 de maio de 2017. 
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aprendizado. Diante desse cenário, a autora salienta que, do mesmo modo que os dados 

referentes ao total de concluintes do ensino médio demonstram a ineficiência do sistema 

educacional brasileiro em formar os alunos deste nível de ensino na idade adequada, também 

é necessário dar mais atenção aos demais problemas que abalam tal nível de ensino. 

Desse modo, a educação superior tem seu público potencial reduzido, considerando 

que, para cursar o ensino superior, o estudante precisa, não apenas, ter concluído o ensino 

médio, como também ter perspectiva de cursar tal nível de ensino. Seguindo ainda esta linha 

de raciocínio, é possível observar que, em muitos casos, os estudantes que conseguem 

concluir o ensino médio já se encontram em idade avançada e, com isso, vivenciam 

dificuldades em continuar seus estudos, tendo em vista que esses jovens possuem condições 

sociais e econômicas desfavoráveis que em nada contribuem para o prolongamento dos seus 

estudos. 

Nessa perspectiva, alguns estudos forma desenvolvidos com o intuito de compreender 

a relação entre a expansão escolar e a estratificação educacional (entendida como sendo a 

relação existente entre a origem social e o alcance educacional dos estudantes), “tendo como 

pano de fundo a transmissão de desigualdades no acesso aos sistemas público e privado de 

educação, do ensino médio à universidade” (MONT‟ALVÃO, 2011). Nesse sentido, a 

pesquisa realizada por Mare (1980, 1981) ganhou destaque ao propor o modelo de 

seletividade diferencial que, através de regressões logísticas, analisava quais eram as chances 

de um estudantes conseguir alcançar determinadas transições ao longo de seu percurso 

escolar, considerando os efeitos das origens sociais ao longo das coortes (MONT‟ALVÃO, 

2011). 

Buscando analisar os impactos da expansão do sistema de ensino irlandês, Hout e 

Raftery (1993) se inspiraram no modelo desenvolvido por Mare (1980, 1981) e propuseram a 

hipótese da desigualdade maximamente mantida (MMI – maximally maintained inequality). 

A MMI propõe que só haverá diminuição das desigualdades de acesso a um determinado 

nível de ensino, no momento em que ocorrer a saturação do acesso à este nível de ensino por 

parte dos estudantes oriundos das classes mais privilegiadas social e economicamente, 

fazendo com que a tensão passe os níveis educacionais subsequentes. Assim, essa hipótese 

formula que as desigualdades sociais não seriam reduzidas devido à expansão do sistema 

educacional, uma vez que os estudantes pertencentes às classes sociais mais privilegiadas 

terão mais chances de aproveita as novas oportunidades (HOUT; RAFTERY, 1993 apud 

MONT‟ALVÃO, 2011). 
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Nesse sentido, Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015) basearam-se na hipótese da 

Desigualdade Maximamente Mantida (MMI) para investigar a relação entre a expansão do 

ensino médio e a expansão do ensino superior, assim como a influência das origens sociais 

nas chances de acesso ao ensino superior. Segundo a pesquisa destes autores, apesar da 

enorme expansão das matrículas na educação superior, as desigualdades sociais e econômicas 

de acesso a esse nível de ensino evoluíram expressivamente. Partindo dos pressupostos da 

teoria da MMI, constataram que na medida em que se aumenta a quantidade de estudantes 

concluintes do ensino médio, amplia-se também a seletividade do ensino superior e a 

heterogeneidade deste público (CASEIRO, 2016). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que, são definidas pelo 

parecer CNE/CEB nº 5/2011 e pela Resolução CNE/CEB nº2/2012, sugere-se que para que 

seja possível o atendimento de todos os estudantes do ensino médio, é necessário levar em 

consideração as características sociais, econômicas e culturais dos jovens que frequentam este 

nível de ensino. Além disso, propõe que se verifique se há relação entre os projetos de vida e 

interesses pessoais destes estudantes com as experiências escolares. Ressalta, também, a 

importância de se identificar em que medida a escola contribui com a elaboração dos projetos 

de futuro desses jovens e se existem questões que precisam ser modificadas para ampliar sua 

permanência e sucesso na vida escolar. 

Além do exposto anteriormente, a partir do ano de 2003, o país começou a vivenciar 

um avanço nas políticas públicas de democratização do ensino superior. Tais políticas buscam 

atenuar as desigualdades sociais através de programas de inclusão das classes populares neste 

nível de ensino.  

Na concepção de Klein e Arantes (2016), surgiram novas aspirações e anseios nos 

estudantes, com a democratização do ensino superior. Assim como emergiram formas 

distintas de interpretar e significar suas experiências. Nesse contexto, há ainda que se pensar 

na mudança do perfil socioeconômico de uma parcela significativa dos estudantes que estão 

ingressando no ensino superior brasileiro, caracterizados por ser, em geral, com menor renda 

familiar, egressos de escolas públicas e, possivelmente, a primeira geração de sua família a 

ingressar neste nível de ensino. Tais questões suscitam reflexões acerca do olhar a 

universidade como um todo e, mais que isso, atualizar as investigações acerca da assistência 

estudantil e da permanência nesta (HERINGER; HONORATO; VARGAS, 2014). 

Ainda nesse contexto de mudanças significativas na democratização do ensino 

brasileiro e nas tentativas de superação das desigualdades sociais através do aumento das 
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oportunidades educacionais, em agosto de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.711, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012. Assim, a notável Lei de Cotas, forma como 

também ficou conhecida, estabelece em seu Art. 1º que: 

As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 

Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas 

vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

Outro ponto importante que tal Lei determina se deve a forma como será realizada a 

distribuição das cotas, qual seja, as vagas reservadas serão subdivididas de maneira que 

metade seja ofertada a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou 

inferior a um salário mínimo e meio per capita e, a outra metade seja reservada para os 

estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Dessa 

forma: 

[...] temos de celebrar a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pois só com 

políticas que combinem expansão com democratização será possível fazer 

com que o campus deixe de ser um espelho que distorce e passe a promover 

a igualdade de oportunidade para todos (RISTOFF, 2012, p. 10). 

Por todo o exposto, a presente pesquisa é fruto do reconhecimento da necessidade de 

se investigar em que medida os jovens estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas 

públicas estaduais do Rio de Janeiro, situadas no município de Niterói, têm informação acerca 

das políticas de acesso e permanência no ensino superior público que ampliam o acesso e 

também auxiliam a permanência no ensino superior, considerando que estes jovens 

constituem parte significativa do público alvo deste nível de ensino, e alvo prioritário das 

novas políticas de expansão do ensino superior. Por conseguinte, adotamos tal questão, como 

objetivo geral do nosso estudo.  

 Num sistema educacional como o brasileiro, excludente e meritocrático, os estudantes 

que conseguem chegar ao último ano do ensino médio poderiam ser considerados 

“sobreviventes” e, por isso, a presente pesquisa se debruçou nesses sujeitos, que precisam 

transpor barreiras visíveis e invisíveis para ter acesso aos níveis mais elevados de ensino.  

Se, por um lado, é relevante pensar o acesso ao ensino superior de jovens estudantes 

das escolas públicas brasileiras, por outro, é preciso dar atenção especial aos estudantes 

oriundos de escolas públicas estaduais que, diferentemente das federais, por exemplo, são 

mais precárias e com ensino de baixa qualidade. Desse modo, um ponto importante que 

precisa ser analisado é “a heterogeneidade das escolas públicas brasileiras do Ensino Básico e 
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Ensino Médio. (...) Além disso, sabe-se que parte considerável dos estudantes que ingressam 

nessas escolas altamente seletivas possui uma origem social mais elevada” (NOGUEIRA, C., 

2017, p. 21). Dessa forma, é preciso perceber se, de fato, a Lei de Cotas tem possibilitado o 

acesso de setores públicos mais precários que outros.  

Nessa perspectiva, alguns questionamentos relevantes permeiam o presente trabalho, 

tais como: quais são as expectativas dos alunos do ensino médio público estadual quanto ao 

acesso e a permanência no nível superior? Os alunos do ensino médio estadual têm sido 

incentivados no âmbito escolar a cursarem o ensino superior? Escolas estaduais com 

diferentes características apontam para diferenças nessa abordagem? Há relação entre o 

capital cultural familiar e a origem social dos jovens estudantes e suas condutas escolares e 

atitudes diante do prolongamento dos estudos? Quais são as perspectivas e informações de 

estudantes do terceiro ano do ensino médio estadual sobre acesso e permanência no ensino 

superior? Tais indagações surgiram partindo do pressuposto de que, para elaborar tais 

políticas públicas que atendam, de fato, as camadas desfavorecidas social e economicamente, 

é relevante ouvir e compreender os anseios e as reais necessidades do seu público alvo, qual 

seja, os estudantes do ensino médio.  

A nossa hipótese inicial considera que ainda há muita desinformação sobre as políticas 

de acesso e permanência no ensino superior entre os jovens das camadas populares e, ao 

levarmos em conta também, que a realidade desses sujeitos é permeada por desigualdades 

socioeconômicas e oportunidades desiguais e escassas, deduzimos que a falta de informação 

exerça influência direta na falta de interesse e/ou motivação em cursar tal nível de ensino por 

parte desses estudantes. Além disso, acreditamos que estudantes de escolas de uma mesma 

rede, com características díspares, tenham diferentes perspectivas no que se refere ao acesso e 

à permanência no ensino superior. Tendo em vista que, tais perspectivas possam estar 

relacionadas com a maneira como a instituição escolar lida com as questões do acesso a este 

nível de ensino.  

Visando explorar tais questões, este estudo apresenta como objetivos específicos: 

- Analisar quais são as percepções e expectativas de estudantes do último ano do 

Ensino Médio de escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, situadas no município de 

Niterói, com relação ao ingresso no ensino superior, correlacionando com informações 

socioeconômicas, familiares e escolares. 

- Identificar se as políticas de democratização do ensino superior estão colaborando 

para motivar os jovens estudantes das classes populares a ingressarem no ensino superior. 
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- Investigar em que medida a escola pública estadual incentiva seus alunos a ingressar 

no ensino superior. 

Para que tais objetivos fossem alcançados, a articulação entre a abordagem 

quantitativa e a abordagem qualitativa configurou ser, sob nossa ótica, a opção mais 

adequada, por seus aspectos de investigação. Especificamente, para o desenvolvimento do 

presente estudo adotamos alguns procedimentos de pesquisa que envolve: revisão 

bibliográfica, levantamento de dados secundários em organismos oficiais e privados, 

aplicação, tabulação e interpretação de questionários, realização e análise de entrevistas 

semiestruturadas. 

Procuramos subsídios teóricos nos estudos sobre a longevidade escolar entre os 

estudantes das classes populares e a juventude do ensino médio. Assim, buscaremos ampliar a 

compreensão desses temas nas pesquisas desenvolvidas por Charlot, 1996; Lahire, 2004; 

Viana, 2000; Zago, 2000 que, se dedicam a apreender como se constituem a escolarização 

prolongada de estudantes das classes populares.  

Além desses referenciais, abordamos a temática das desigualdades sociais refletidas 

nas desigualdades escolares segundo Bourdieu; Passeron, 2014; Charlot, 2000; Lahire, 2004. 

Além disso, nos inspiramos na metodologia utilizada por Bernard Lahire, em sua pesquisa 

que deu origem ao livro: Retratos sociológicos: disposições e variações individuais para a 

elaboração das entrevistas, assim como, para refletir sobre estas. Ou seja, tal metodologia nos 

auxiliou como chave de leitura e de interpretação a respeito dos sujeitos da pesquisa e de suas 

visões. 

Em seguida, nos dedicamos aos estudos relacionados às políticas de democratização 

do ensino superior (VARGAS, 2012, 2014; HERINGER; HONORATO, 2014; BARBOSA, 

2014, 2015). Os estudos realizados por esses autores consistiram em referenciais para a nossa 

pesquisa. Ao propor uma pesquisa que busca compreender as relações existentes entre os 

jovens do ensino médio das classes populares com o ensino superior e suas políticas de 

democratização, objetivou-se também contribuir com os estudos sobre a juventude e o ensino 

superior brasileiro.    

Com relação aos dados secundários, tomamos dados referentes ao ensino médio e ao 

ensino superior através dos Censos da Educação Básica e do Ensino Superior, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Plataforma QEdu e do Observatório do Plano 

Nacional de Educação. Adotamos essas estratégias, pois pretendíamos ampliar nosso leque de 

informações a respeito da configuração que o ensino brasileiro vem desenhando ao longo das 
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últimas décadas e, além disso, examinar as contribuições que as políticas de democratização 

destes níveis de ensino estão possibilitando. 

Após os passos descritos anteriormente, o nosso estudo se constituiu na pesquisa de 

campo, quando estabelecemos contato com alguns professores e diretores da rede Estadual de 

Ensino do Estado do Rio de Janeiro que atuam no município de Niterói e apresentamos a 

nossa pesquisa para que estes pudessem facilitar o contato com os alunos. A interação com os 

professores nos possibilitou ter acesso às turmas do último ano do ensino médio, onde 

estavam presentes os jovens estudantes que buscávamos.   

Com o intuito de construir o objeto de estudo, definimos dois instrumentos para a 

coleta de dados: um questionário e uma entrevista semiestruturada. Apesar dos dados 

quantitativos e qualitativos possuírem naturezas distintas, o conjunto de dados formados 

através destas abordagens não se opõe. Enquanto no cerne da abordagem quantitativa está 

presente a questão da objetividade que busca por instrumentos padronizados e precisos, a 

abordagem qualitativa propõe a subjetividade como fundamento na compreensão da realidade 

humana vivenciada socialmente (MINAYO, 1994, p. 22-23). Além disso, partimos da ideia de 

que 

as duas abordagens são complementares e aportam um duplo esclarecimento 

ao objeto de pesquisa, permitindo compreender melhor a complexidade dos 

fenômenos estudados. O trabalho qualitativo ajuda a compreender o que se 

esconde por detrás das cifras, ao passo que o método quantitativo aclara os 

resultados obtidos graças às entrevistas e às observações. A metodologia 

assim empregada aporta uma mais-valia científica não desprezível, 

notadamente porque ela estimula o pesquisador a realizar um trabalho 

reflexivo interrogando-se sobre sua prática de campo e sobre os resultados 

aportados pelos dois métodos a fim de encontrar um equilíbrio entre 

posicionamentos que freqüentemente são colocados de costas um para o 

outro. (DIETRICH; LOISON; ROUPNEL, 2015, p. 182) 

Cabe ressaltar que a opção pelo questionário como um dos instrumentos para a coleta 

de dados se deu com o intuito de ampliar o nosso leque de informações sobre a população que 

estávamos interessados em analisar. Assim, teríamos uma base de dados que poderia nos 

auxiliar na obtenção de variáveis mais precisas para a nossa investigação. 

Com o intuito de delimitar nosso campo de pesquisa, foi necessário estabelecer um 

“recorte” dentro do universo que nos propusemos a investigar. Ou seja, para que pudéssemos 

realizar um trabalho de investigação com alunos do último ano do ensino médio da rede 

pública Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que possui um total de 1.299 (INEP, 

2016) escolas de educação básica, optamos inicialmente pela seleção de escolas localizadas na 

cidade de Niterói, onde iniciei minha carreira docente e, portanto, local que deu origem às 
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minhas observações e reflexões. Optamos por escolas que tivessem características 

contrastantes, apesar de pertencerem à mesma rede de ensino. Nesse sentido, a escolha se deu 

por dois Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), que nomeamos de E1 e E2, e um 

Instituto de Educação que nomeamos de E3.  

Tais escolas se diferenciam em diversas questões, como por exemplo: localização 

(uma mais urbana que a outra), infraestrutura, público alvo e perspectivas de ensino médio. 

Consideramos que as características que distinguem uma escola da outra pudessem contribuir 

de forma significativa com o estudo proposto, visto que haveria a possibilidade de contrastar 

expectativas, informações e anseios de jovens de ambientes escolares distintos, porém de uma 

mesma rede de ensino. Com relação às escolas e à seleção dos sujeitos da pesquisa, 

explicamos com mais detalhes no Capítulo 4.  

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, a saber: no Capítulo 1, intitulado 

Um olhar sobre o ensino superior brasileiro, realizamos uma breve contextualização do 

atual cenário de crise econômica e política brasileira na qual estamos inseridos. Além disso, 

buscamos trazer à tona alguns dados do ensino superior brasileiro e dos principais programas 

que foram implementados com o intento de democratizar tal nível de ensino.  

No capítulo 2, Jovens de classes populares: ensino médio público e longevidade 

escolar, analisamos os desafios contemporâneos do ensino médio, evidenciando o momento 

difuso em que este se encontra. Buscamos compreender quem são os jovens que frequentam o 

ensino médio brasileiro elucidando suas principais questões com a escola e possíveis 

perspectivas com o ensino superior e, adotamos contribuições dos estudos sobre a 

longevidade escolar nos meios populares. 

No capítulo 3, Pistas teóricas para a leitura do campo, desenvolvemos os principais 

conceitos que serviram de subsídios teóricos para as análises das expectativas, escolhas e 

acesso às informações sobre o ensino superior, dos estudantes investigados na presente 

pesquisa. Ademais, apresentamos os aportes teóricos que nos inspiraram metodologicamente.  

No capítulo 4, Democratização do ensino superior: para quem? Os resultados da 

pesquisa, apresentamos os sujeitos da pesquisa e descrevemos as escolas em que realizamos a 

mesma. Além disso, buscamos evidenciar as conclusões e reflexões acerca de todo o estudo 

que foi desenvolvido ao longo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

UM OLHAR SOBRE O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

Alterações profundas só poderiam emergir e fortalecer-se através de 

mudanças estruturais da sociedade, que acarretassem efeitos persistentes na 

democratização do poder, do prestígio social e da renda (FERNANDES, 

1975, p. 57). 

Neste capítulo buscamos destacar alguns dados relevantes referentes ao ensino 

superior brasileiro. Considerando que, nas últimas décadas, este nível de ensino, através de 

políticas públicas, teve seu acesso ampliado e, portanto, possibilitou o acesso à educação a 

estratos sociais que, até então, eram excluídos deste. No bojo desse contexto de 

transformações, a expansão do ensino superior não apenas possibilitou a ampliação das 

oportunidades de acesso, como também, suscitou novos desafios e preocupações com a 

permanência. Ademais, achamos pertinente realizar uma breve contextualização sobre o 

quadro de crise política e econômica que o país está enfrentando, buscando elencar algumas 

questões que relacionam os impactos desta crise na educação brasileira. 

1.1 Os meandros do desenvolvimento do ensino superior brasileiro nas últimas décadas 

A opção foi, pois, pela mercadorização da universidade (SOUSA SANTOS, 

2004, p. 10). 

As políticas públicas no Brasil, especialmente as relacionadas à educação, se 

desenvolveram como um processo contínuo e difuso de privatização. E, como tal, esse 

processo se apresenta cheio de “meandros” (CUNHA, 2007). Na década de 1990, sobretudo, 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Brasil enfrentou a reforma do Estado, e 

como reflexo desse processo, teve suas políticas públicas reorientadas, permitindo mudanças 

significativas nas formas de intervenção do Estado e, como consequência, as políticas 

educacionais passaram a caminhar em consonância com os organismos multilaterais.  

Agindo de forma intensa nas relações do Estado com a Educação, os mecanismos 

ideológicos difundiram o capitalismo em sua versão neoliberal, através de discursos que 

prometiam o desenvolvimento do país por meio de uma gestão eficiente do sistema 

educacional. Nesse sentido, buscava-se racionalizar, principalmente, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas.  

A universidade brasileira passou a sofrer ações contra o seu caráter público tendo 

como uma de suas principais ameaças, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96). A LDB, sob a égide ideológica do neoliberalismo, expressava, 

naquele momento, os rumos que a educação superior tomaria. Vale ressaltar que não apenas a 
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LDB, mas também medidas provisórias, resoluções, decretos e portarias viriam 

consubstanciar o arsenal de medidas que seriam tomadas com o intento de “reformar” a 

educação superior.  

No governo FHC, a educação assumiu definitivamente o papel de mercadoria e, como 

tal, precisava gerar lucro, fazendo-se perder o sentido da educação como bem público. O 

ensino superior, a partir da reforma universitária de 1968, teve sua principal função ameaçada: 

a de oferecer uma educação democrática e igualitária, pautada na qualidade de ensino. Nesse 

contexto, a reforma só esteve preocupada com a expansão do ensino, sobretudo do setor 

privado, não dando a real importância para os investimentos em universidades de qualidade, 

pautadas na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ademais, por trás de um 

discurso neoliberal, de desenvolvimento em prol da modernização do país, estariam 

associados aos objetivos da reforma: a avaliação, a autonomia e a melhoria do ensino à 

eficácia e a produtividade. Sendo assim, 

[...] a melhoria da qualidade do ensino seria assegurada por meio de 

alterações na gestão administrativa e na capacidade de recursos humanos a 

ela adequados, e também pela renovação de equipamentos; a avaliação 

sinalizava um fortalecimento da função avaliadora do Estado, até então 

basicamente voltada ao credenciamento. Finalmente a autonomia, “liberdade 

com responsabilidade”, deveria propiciar a eficiência gerencial e um maior 

nível de responsabilidade social do sistema (SHIROMA, 2011, p. 78). 

Ou seja, a reforma na universidade, ocorre sem reforma universitária (SHIROMA, 

2011). No cerne da reforma dos anos 1990, estava o processo de privatização e diferenciação 

da educação superior, com apoio da LDB. Desse modo, intensificou-se o aligeiramento e a 

fragmentação da formação de nível superior. Ou seja, o setor público brasileiro começou a ser 

desmontado permitindo, com isso, que as IES e os cursos privados se proliferassem de forma 

indiscriminada e com qualidade duvidosa no que se refere ao ensino. 

Nesse contexto, a ideia de educação como mercadoria ganha ainda mais força e, com 

isso todos os processos mercantilistas se ampliaram. Como argumenta Dias Sobrinho (2010), 

“uma educação mercadoria não poderia ser democrática, pois só seria acessível àqueles que a 

podem comprar” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 1224). Assim, no Brasil, onde a maioria da 

população é pobre, aqueles que possuem baixa renda sequer teriam como pagar por tal 

mercadoria. 

Um sistema educativo precário, que amplia a exclusão e reforça os preconceitos, não 

consegue garantir a qualidade do ensino para todos. Com isso, a educação de qualidade fica 

reservada a uma pequena elite, que como tal poderia se apresentar mais interessante ao 
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mercado. E, para esse mercado que se apresenta cada vez mais competitivo e exigente, a 

função atribuída à educação seria meramente econômica. Nesse sentido, “a diferenciação do 

sistema de educação superior acaba reforçando as desigualdades do sistema capitalista” 

(PAULA, 2009, p. 40).  

Nessa lógica, a questão da democratização da educação superior ganhou visibilidade 

na agenda das políticas públicas. Apesar de tal questão já possuir importância desde meados 

do século passado, nesse momento, ela se intensificou. Com isso, as políticas de expansão da 

escolaridade adquiriram voz, apesar de não esconderem o seu caráter economicista. No 

entanto, a democratização do acesso só se daria de forma justa e completa se a permanência 

também fosse garantida. Nesse sentido, Paula (2015) defende que a democratização do ensino 

superior: 

[...] só se completará se tivermos igual proporção de crescimento na 

taxa de concluintes, com integração crescente das camadas 

marginalizadas socialmente, sobretudo dos estudantes de baixa renda. 

É necessário visar com igual ênfase o final do processo: a conclusão, 

com êxito, dos cursos superiores, integrando nesses índices as 

camadas subalternizadas da população, com garantia de qualidade na 

formação. (PAULA, 2015, p. 94) 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) deu continuidade ao processo de 

expansão do ensino superior. Apesar de ter feito investimentos na democratização da 

educação superior pública, a expansão continuou se dando majoritariamente no setor privado 

de ensino. Vale ressaltar que a expansão do acesso não configura, de fato, a democratização 

desse nível de ensino, tendo em vista que, para que isso aconteça, é preciso garantir a 

permanência. Este, dentre outros aspectos, ainda representa um dilema no processo de 

democratização do ensino superior brasileiro. 

 Apesar do investimento realizado na rede federal, a partir do governo Lula, o sistema 

de educação superior continua marcado pela hegemonia do setor privado de ensino. Além 

disso, atualmente a educação brasileira, como um todo, está enfrentando uma serie de ataques 

neoliberais advindos da crise política e econômica em que o país se encontra. Buscamos 

realizar uma breve discussão acerca desse momento e, além disso, elucidamos algumas das 

principais políticas de democratização do ensino superior adotadas recentemente. 
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1.2 Contextualizando o momento atual: tempos sombrios de democracia ameaçada 

O que a tragédia de 1964 e a farsa de 2016 têm em comum é o ódio à 

democracia. Os dois episódios revelam o profundo desprezo que as classes 

dominantes brasileiras têm pela democracia e pela vontade popular (LÖWY, 

2016, p. 66). 

Para que possamos compreender de maneira mais ampla o contexto no qual o ensino 

brasileiro, sobretudo o superior, está inserido, torna-se necessária uma breve síntese do 

momento de crise política e econômica que o Brasil vem enfrentando. 

Em 2016, o Brasil viveu, mais uma vez, um golpe de Estado, em que a presidenta 

eleita democraticamente com 54 milhões de votos, Dilma Rousseff, foi destituída de seu cargo 

através de um impeachment sem fundamento jurídico, fazendo com que o seu vice, Michel 

Temer, assumisse o governo de forma ilegítima e austera (LÖWY, 2016, p. 65). Um “golpe 

que se articula, agora, nos campos jurídico, policial, midiático e parlamentar” (FRIGOTTO, 

2017, p. 22).  

A ampliação dos movimentos sociais e as conquistas dos sindicatos e dos 

trabalhadores, tornou-se insuportável para a classe dominante, 

[...] o aumento real do salário mínimo pelo qual se efetivou distribuição de 

renda; a criação de quase duas dezenas de universidades públicas e centenas 

de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; que negros, 

quilombolas, índios e pobres tenham políticas públicas que lhes permitam ter 

acesso ao ensino básico e, uma significativa parcela, à universidade; que haja 

políticas públicas para a educação do campo e cotas para negros, indígenas e 

grupos de baixa renda; que se mantenha e amplie o Bolsa Família, que 

garante os filhos na escola pública e o complemento da parca comida de 

cada dia a 14 milhões de famílias e etc. (FRIGOTTO, 2017, p. 23). 

Razões como essas, aliadas aos interesses do grande capital mundial fizeram com que 

o golpe de Estado se concretizasse em 31 de agosto de 2016. Além disso, durante os 12 anos 

de “lulismo” – tempo que abrange os dois anos de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e o 

primeiro mandato de Dilma Rousseff –, a sociedade brasileira pôde vivenciar uma verdadeira 

evolução no que tange às políticas sociais compensatórias, fato que suscitou muitas melhorias 

para os setores sociais mais empobrecidos. Contudo, não foi dada a atenção necessária à 

agenda de reformas estruturais, tais como: a expansão dos bens e serviços de uso coletivo e a 

coordenação e execução de investimentos necessários em infraestrutura. Isso sem contar o 

fato de terem assistido, sem reação alguma, à reprimarização da pauta de exportações e a 

desindustrialização do país. Ademais, o “lulismo” não investiu na politização e organização 

da classe trabalhadora, permitindo que o poder da mídia ficasse intacto (MANCEBO, 2017, p. 

3). 
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A manutenção do neoliberalismo moderado pelo partido dos trabalhadores (PT) 

combinado com alguns pontos do neoliberalismo extremado gerou um movimento de 

regressão política. Na tentativa de conter a crise econômica, o governo petista optou por 

manter o programa neoliberal, porém tal decisão fez eclodir uma série de protestos populares 

e o descontentamento das classes burguesas, “levando até mesmo setores importantes das 

frações do grande capital, mais beneficiadas por ele, como o capital industrial e o 

agronegócio, a uma postura de distanciamento em relação ao governo” (MACIEL, 2015, p. 

3). Ou seja, 

[...] diante da crise o grande capital aqui instalado acompanhou a posição 

dominante no cenário internacional: defender o corte de gastos públicos, a 

redução dos direitos sociais e trabalhistas e o favorecimento do rentismo, em 

suma, jogar o ônus da crise sobre as costas dos trabalhadores (MACIEL, 

2015, p. 3). 

Na concepção de Singer (2016), para compreender a crise e as propostas do governo 

neoliberal de Michel Temer, é preciso entender o quadro sob o ângulo de classes. Desse 

modo, o autor elenca cinco temas estruturais que demonstram o caráter da ofensiva em curso: 

(1) a proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC 55), que limita os gastos públicos por 20 

anos, ou seja, “congelar, por tempo amplo, as possibilidades de diminuir a desigualdade via 

políticas sociais” (SINGER, 2016, p. 152); (2) a instituição da idade mínima para a 

aposentadoria, atingindo aqueles que já estão no mercado de trabalho; (3) desvincular a 

seguridade social dos aumentos do salário mínimo; (4) privatizar empresas públicas de 

sociedades de economia mista e (5) flexibilizar as leis trabalhistas por meio de emenda 

segundo a qual o negociado prevalece sobre o legislado. Através dos cinco itens citados é 

possível perceber que o que está em risco é a retirada de direitos conquistados com muita luta. 

Diante desse cenário, o plano educacional não poderia ficar de fora dos ataques 

neoliberais. Desse modo, “o núcleo empresarial golpista e seus intelectuais aninharam-se sob 

a aparência cívica do Todos pela Educação
4
 e do Escola sem Partido

5
” (FRIGOTTO, 2017, p. 

24).  Além disso, é preciso mencionar também a “Reforma do Ensino Médio”, que nada mais 

é que o retrocesso à escola dual e excludente. Assim, como menciona Frigotto (2017, p. 28), 

“a ênfase não é mais a de adquirir uma determinada qualificação, pois esta está ligada ao 

                                                 
4
 “O movimento Todos Pela Educação tem o escopo de apoiar uma agenda específica de interesse do grande 

capital para a educação brasileira, que reflita as teses neoliberais” (FREITAS, 2016, p. 9). 
5
 Projeto de Lei nº 867/2015, do deputado Izalci Lucas do PSDB que, prevê a inclusão na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o Programa Escola sem Partido. “A organização Escola sem Partido se apresenta 

como um movimento e como uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 

contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior” 

(ALGEBAILE, 2017, p. 2017). 
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emprego e a um conjunto de direitos contratuais e a sindicatos que zelam por eles, mas a uma 

formação por competências vinculadas ao mercado e referidas ao indivíduo”. 

Por todo o exposto o que se pode concluir é que o governo ilegítimo de Michel Temer 

tem o “caráter de governo de transição com uma missão suprema: reestruturar o capitalismo 

brasileiro de acordo com a agenda neoliberal dando-lhe novo fôlego na América Latina para o 

Projeto hegemônico dos EUA” (ALVES, G., 2016, s.p.). Diante desse contexto caótico, 

partilhamos do mesmo pensamento de Frei Betto
6
 (2016), no qual: 

Meu fio de esperança se prende aos movimentos sociais. Não são perfeitos. 

Neles há também oportunistas e corruptos. Mas estes são exceções. Porque a 

base da maioria dos movimentos é a gente pobre que luta com dificuldade 

para sobreviver. Essa gente costuma ser visceralmente ética. Não acumula, 

partilha. Não se entrega, resiste. Não se deixa derrotar, levanta, sacode a 

poeira e dá a volta por cima (FREI BETTO, 2016, s.p. apud LÖWY, 2016, p. 

66). 

Assim, esperamos que os movimentos sociais e sindicais, com o apoio da sociedade 

brasileira, ganhem força para que as políticas de conciliação de classes, que estavam apenas 

iniciando, retornem sob uma nova ótica.  

Com efeito, diante dessa breve descrição do cenário no qual o Brasil está envolvido, o 

quadro educacional, tanto da educação básica como da superior, está bastante sombrio e, 

portanto, temos muitos problemas que precisam ser refletidos e combatidos.  

Assim, buscamos analisar algumas questões referentes ao ensino superior brasileiro 

que, na conjuntura atual, podem fica mais complexas e difíceis para a sociedade como um 

todo, mas, especialmente, para aqueles que, historicamente, sempre foram excluídos das 

possibilidades de prolongamento dos estudos. 

Para melhor elucidar os pontos críticos com os quais estamos lidando, trouxemos 

algumas propostas que o Banco Mundial faz, em relatório lançado a pedido do governo 

federal, em novembro de 2017, cujo objetivo é “analisar a eficiência e a equidade do gasto 

público no Brasil”. Uma das propostas que mais tem gerado polêmica no meio educacional 

diz respeito à possibilidade de cobrança de mensalidade em universidades públicas brasileiras. 

Segundo dados contidos no relatório, a justificativa para tal cobrança se deve ao fato 

dos retornos no ensino superior brasileiro serem altos. O Banco Mundial defende que, apesar 

desses retornos terem tido uma pequena redução nos últimos anos, os estudantes advindos de 

famílias mais ricas continuam tendo acesso com facilidade às universidades públicas, fato que 

                                                 
6
 Frei Betto, “Meu fio de esperança”. Disponível em: <www.psolsantos.com.br/artigo/meu-fio-de-esperanca>. 

Acesso em: 17 de novembro de 2017. 

http://www.psolsantos.com.br/artigo/meu-fio-de-esperanca
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justifica o aumento de sua renda futura e, na visão deles, a perpetuação da desigualdade 

social. 

Nesse sentido, o Banco propõe algumas reformas do setor educacional que, em sua 

concepção, fariam a eficiência e a equidade aumentar e o custo fiscal reduzir. Em linhas 

gerais, as propostas relacionadas ao ensino superior seriam duas, tais como: (1) limitar os 

gastos por aluno aos níveis das universidades mais eficientes geraria uma economia imediata 

de 0,26% do PIB e (2) uma opção para aumentar os recursos das universidades federais sem 

sobrecarregar o orçamento seria a introdução de tarifas escolares (BANCO MUNDIAL, 2017, 

p. 137).  

Em suma, as propostas feitas pelo banco colocam o direito à educação pública de 

qualidade em xeque e, mais uma vez, incentiva o setor privado de ensino e tenta sucatear o 

setor público. A ideia do governo é aumentar o financiamento estudantil e programas que 

concedem bolsa e são vinculados a este. Ora, a questão que fica é: estaríamos mesmo 

diminuindo a desigualdade social ou estaríamos mais uma vez fortalecendo o interesse da 

classe dominante? Em um país como o Brasil, onde poucos têm acesso à educação, apostar 

nessa premissa seria um tanto arriscado.  

Esses são alguns dos aspectos com os quais devemos nos preocupar e, por isso, o 

momento de total fragilidade em que o país se encontra precisa da mobilização e atenção do 

povo que nele vive. 

1.3 A recente expansão e os desafios para a ampliação do acesso 

O crescimento acelerado do número de Instituições de Ensino Superior (IES), nas 

últimas décadas, no Brasil, suscitou novos desafios no que tange à ampliação da oferta e à 

necessidade de políticas públicas e institucionais que busquem assegurar, não apenas o 

acesso, mas também a permanência de uma parcela significativa de estudantes até então 

alijados desse nível de ensino.  

Segundo dados do Censo da Educação Superior, no ano de 2016, havia 2.407 IES no 

Brasil. Como é possível observar na Tabela 1, a maioria das instituições de ensino superior é 

da rede privada, correspondendo a 87,7% do total. Além disso, as faculdades (93,1%) e os 

centros universitários (93,9%) são majoritariamente do setor privado. Contudo, as 

universidades são, em sua maioria, da rede pública correspondendo a 54,8% do total, além de 

representarem 58,8% do total de instituições públicas federais. Em seguida, estão os Institutos 

Federais (Ifs) e os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), correspondendo a 
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37,3% da rede pública federal. Ainda observando a Tabela 1, é possível perceber que as 

faculdades representam apenas 3,7% da rede pública federal e, as universidades apenas 4,2% 

na rede privada. 

Tabela 1 - Número de instituições de educação superior, por categoria administrativa e por 

organização acadêmica no Brasil em 2016 

ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 

TOTAL 

GERAL 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA 

PÚBLICA 
PRIVADA 

Total Estadual Federal Municipal 

Total Geral 2.407 296 123 107 66 2.111 

Centro Universitário 166 10 1 - 9 156 

Faculdade 2.004 138 83 4 51 1.866 

Universidade 197 108 39 63 6 89 

IFs e Cefets 40 40 - 40 - - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos da Educação Superior (INEP, 2016). 

Diante do exposto, fica evidente a diversidade de instituições de ensino superior. Isso 

se deve, em parte, “ao crescimento da abertura do sistema de ensino superior, iniciada a partir 

da década de 1960, que transformou esse sistema, de um modelo de elite para um modelo de 

massa” (MOREIRA, 2014, p. 171). Ainda nesse sentido, Moreira (2014) cita os três grandes 

fatores que contribuíram para a diferenciação entre tipos de instituição de ensino superior que 

Prates (2007) havia destacado anteriormente: a demanda de inclusão social; a demanda de 

formação mais rápida e mais sensível às necessidades da “nova economia” de mão-de-obra 

qualificada e a resistência à “abertura” das universidades do tipo “clássico” (PRATES, 2007, 

p. 106). 

Nesse contexto, “a expansão, que não pode ser confundida com democratização, 

define-se pelo crescimento expressivo do sistema” (RISTOFF, 2011, p. 195). Ainda há que se 

pensar no seguinte aspecto: 

A diversificação revela uma crescente banalização do termo Universidade, 

decorrente da rápida retirada da centralidade das instituições definidas na 

constituição brasileira como Universidades, isto é, como instituições de 

ensino, pesquisa e extensão, com espaços para estudos avançados, com 

mestrados e doutorados (RISTOFFF, 2011, p. 194). 

Outro ponto que suscita atenção se refere à taxa de frequência escolar líquida da 

população de 18 a 24 anos de idade no ensino superior que, no ano de 2015, correspondia a 
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18,4%
7
·. Ou seja, tal taxa está muito aquém do previsto pelo Plano Nacional de Educação 

(2014-2024) que, através da Meta 12, pretende elevar a taxa líquida da população desta faixa 

etária para 33%. Dito isso, é possível perceber que o “sistema brasileiro de educação superior 

ainda pode ser considerado de elite” (HONORATO; HERINGER, 2015, p. 7).  Contudo, é 

inegável que nas últimas décadas houve, no Brasil, 

[...] uma ampliação das oportunidades de acesso à educação superior. Tal 

fenômeno deve-se, em grande parte, à combinação de políticas de expansão 

de instituições, cursos e vagas, mas também à adoção de políticas de ação 

afirmativa dirigidas a alunos de baixa renda que concluíram o ensino médio 

em escolas públicas e afrodescendentes (historicamente menos presentes 

neste nível de ensino) (HONORATO; HERINGER, 2015, p. 7). 

Nesse sentido, conforme demonstra a Tabela 2, o número de matrículas no ensino 

superior segue aumentando, porém não no mesmo ritmo da década passada (2000-2010) em 

que o número de matrículas praticamente dobrou nos referidos anos.  

Tabela 2 - Evolução do número de matrículas (presencial e a distância) por categoria no Brasil 

ANO TOTAL 
PÚBLICA PRIVADA 

Total % Federal % Estadual % Municipal % Total % 

2010 6.379.299 1.643.298 25,8 938.656 14,7 601.112 9,4 103.530 1,6 4.736.001 74,2 

2011 6.739.689 1.773.315 26,3 1.032.936 15,3 619.354 9,1 121.025 1,7 4.966.374 73,6 

2012 7.037.688 1.897.376 26,9 1.087.413 15,4 625.283 8,8 184.680 2,6 5.140.312 73,0 

2013 7.305.977 1.932.527 26,4 1.137.851 15,5 604.517 8,2 190.159 2,6 5.373.450 73,5 

2014 7.828.013 1.961.002 25,0 1.180.068 15,0 615.849 7,8 165.085 2,1 5.867.011 75,0 

2015 8.027.297 1.952.145 24,3 1.214.635 15,1 618.633 7,7 118.877 1,4 6.075.152 75,6 

2016 8.048.701 1.990.078 24,7 1.249.324 15,5 623.446 7,7 117.308 1,4 6.058.623 75,2 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos da Educação Superior (INEP, 2010-2016). 

No ano de 2010 o total de matrículas nos cursos de graduação presencial e a distância 

correspondia a 6.379.299, tendo aumentando 26% no ano de 2016, fato que configura certa 

estabilidade no número de matrículas no período de 2010 a 2016. Considerando ainda que, no 

ano de 2016, dentre o número total de matrículas mencionado anteriormente, 4.154.497 

pertencia à população na faixa etária de 18 a 24 anos e que, segundo o estudo desenvolvido 

por Martin Trow (1973; 2005), o desenvolvimento da educação superior pode ser classificado 

quanto ao tamanho em: a) sistema de elite - com taxa de matrícula de até 15%; b) sistema de 

massa - taxa de matrícula de 16 a 50% e, c) sistema universal, com taxa de matrícula acima de 

                                                 
7
 Síntese de Indicadores Sociais 2016. IBGE. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf. 
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50% tendo como referência tal população (ARRUDA; SILVA, 2014, p. 2). Desse modo, é 

possível inferir que estamos avançando na ampliação do acesso ao ensino superior. Contudo, 

precisamos ser cautelosos ao analisar as possíveis transições entre as fases dos sistemas, pois, 

“a transição do Sistema de Elite ao Sistema de Massa e deste ao Sistema Universal não diz 

respeito apenas a aspectos quantitativos, mas também qualitativos” (ARRUDA; SILVA, 

2014, p. 3). 

Apesar do número de matrículas do setor privado continuar superando as do setor 

público, é possível perceber que nesse período houve certa estabilização em tal setor. Segundo 

Ristoff (2011), é possível constatar a privatização principalmente pelo crescimento das 

instituições privadas. 

Com relação ao setor público, entre os anos de 2013 (26,4%) e 2016 (24,7%) houve 

uma queda no número de matrículas nas redes estadual e municipal, porém a rede federal 

conseguiu manter o avanço que vinha empreendendo. Nesse contexto, cabe ressaltar que 

também está previsto na Meta 12 do PNE que, até 2024, pelo menos 40% das novas 

matrículas no ensino superior sejam no setor público, assegurando a qualidade da oferta. Fato 

este que configura a necessidade de ações que busquem, concretamente, democratizar o 

acesso e a permanência no ensino superior. 

Contudo, na rede federal, entre os anos de 2010 e 2016 houve um aumento de 33% do 

número de matrículas, o que demonstra que essa rede segue ampliando. Já as redes Estadual 

(3,7%) e Municipal (13,3%) mantiveram índices muito baixos no crescimento das matrículas. 

Ademais, no ano de 2016 foram ofertadas 3.937.129 vagas. Dentre estas, apenas 

13,4% pertencem à rede pública e 86,56% à rede privada. Desse modo, entendemos que o 

número de ingressos e conclusões nos auxilia a estimar se o processo de democratização do 

ensino superior está sendo concretizado. 

Em 2016, o número de ingressos total correspondeu a 2.985.644, representando um 

aumento expressivo em relação a 2010 (36,8%). Conforme o Gráfico 1 demonstra, apenas 

17,70% dos ingressos foram no setor público e 82,20% no setor privado. A rede federal entre 

os anos de 2010 e 2016 apresentou um crescimento não muito expressivo de 13,4%.  

 

 

 

 



33 

 

Gráfico 1 - Evolução do número de ingressos (todas as formas) nos cursos de graduação – Brasil 

(2010-2016) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos as Educação Superior (INEP, 2016). 

De acordo com o Gráfico 1, as taxas de ingresso na rede pública sofreram um 

decréscimo, entretanto, a rede privada apresentou um crescimento expressivo no número de 

alunos que ingressam nos cursos de graduação. 

Além disso, dos 2.985.644 alunos que ingressaram no ensino superior por processo 

seletivo no ano de 2016, 605.983 entraram através do Exame Nacional do Ensino Médio para 

instituições que utilizam o Exame de forma total ou parcial. Destes, 43,7% entraram para o 

setor público e desses, 88,7% ingressaram na rede federal. 

Um ponto que merece atenção é que das 3.937.129 vagas ofertadas no ensino superior 

no ano de 2016 foram ocupadas apenas 2.985.644. Ou seja, 24% das vagas ficaram ociosas. 

Uma das hipóteses levantadas para tal fato é que 

[...] a baixa taxa de escolarização do ensino médio brasileiro responde por 

grande parte da baixa relação candidato/vaga observada na educação 

superior. Se por um momento lembrarmos que, nos últimos anos, pela 

primeira vez na história do país, tivemos mais vagas na educação superior do 

que concluintes no ensino médio e que cerca de metade das vagas oferecidas 

nas IES privadas permanecem ociosas, fica evidente que, para garantir a 

migração desejada de cérebros e pessoas para a educação superior, será 

necessária uma participação maior do poder público (RISTOFF, 2011, p. 

199). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a LDB (9.394/96) prevê em seu artigo 35 que o 

ensino médio terá como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Contudo, 
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[...] os altos índices de reprovação e a entrada precoce dos jovens no 

mercado de trabalho, não é de surpreender o que muitos especialistas vêm 

chamando de “gargalo do ensino médio”, que compromete tanto a qualidade 

da educação quanto um desenvolvimento de um sistema eficiente de 

formação profissional (SCHWARTZMAN; MOURA CASTRO, 2013; 

CIAVATTA; RAMOS, 2011 apud ZUCARELLI, 2015, p. 78). 

Desse modo, há que se pensar ainda nos jovens estudantes que muitas vezes não 

conseguem ter acesso ao ensino superior numa primeira tentativa ou, até mesmo, em mais de 

uma tentativa, como é comum acontecer com estudantes que pretendem cursar medicina, por 

exemplo. Dessa forma, cria-se um “estoque” de estudantes que deveriam estar realizando tal 

nível de ensino, porém não o estão, gerando, assim, mais vagas ociosas.  

Além disso, é importante lembrar que uma parcela significativa da população não 

possui sequer condições para se manter em uma instituição pública e que 

Estudantes provenientes das escolas públicas, em função da baixa qualidade 

de ensino recebido, não conseguem ingresso nas universidades públicas via 

vestibular, devido à alta competição, enquanto seu acesso às universidades 

privadas é inviável devido à impossibilidade de pagarem as mensalidades. A 

pressão por vagas no nível superior provenientes das camadas de renda 

inferiores não tem sido atendida. Sem uma educação de nível médio 

adequada para competir com sucesso por uma vaga no setor público e sem 

meios para pagar as mensalidades exigidas no setor privado, esses grupos 

têm grande probabilidade de permanecerem excluídos (NEVES, 2013, p. 

283). 

Nesse contexto, Ristoff (2011, p. 208) defende que: 

Se a palavra de ordem da década passada foi expandir, a desta década 

precisa ser democratizar. E isso significa criar oportunidades para que os 

milhares de jovens de classe baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e 

estudantes das escolas públicas tenham acesso à educação superior. 

Assim, para que a democratização ocorra de fato, é necessário não apenas ampliar o 

acesso, mas repensar a permanência para que os filhos das classes populares, historicamente 

excluídos deste nível de ensino, possam ter as mesmas oportunidades que os filhos dos 

estratos mais altos da sociedade. 

Desse modo, faz-se necessária a análise de alguns programas que foram construídos 

com o intento de reduzir as desigualdades educacionais e, portanto, sociais para que possamos 

compreender se, de fato, os jovens das classes populares, mediante tantos percalços, estão 

conseguindo ter acesso a níveis mais elevados de ensino. 

1.4 A rede pública de ensino superior: o acesso e a permanência 

A partir das mudanças ocorridas nos últimos anos no ensino superior público, ou seja, 

com a ampliação das oportunidades de acesso a este nível de ensino e, consequentemente, o 
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ingresso de setores historicamente alijados deste, em sua maioria, oriundos de famílias 

populares e advindos de escolas públicas, tornou-se necessário repensar a universidade de um 

modo geral e, particularmente a permanência e a assistência estudantil. Isso porque, 

estudantes oriundos das classes populares, na maioria das vezes, não podem contar com apoio 

familiar nos estudos e, por isso precisam de auxílio para conseguir permanecer no ensino 

superior. Desse modo, 

A preocupação atual sobre a permanência dos estudantes nas IES é fruto de 

um longo processo de conquistas e lutas para democratizar esse nível de 

ensino, uma vez que a história da educação brasileira é marcada por fortes 

traços de elitismo e seletividade, que deixaram marcas até os dias de hoje. 

Desde o início da consolidação do sistema de educação superior foram 

criadas medidas de contenção do fluxo do ensino secundário para o superior 

(CARDOSO; VARGAS, 2015, p. 182). 

Nesse sentido, uma série de medidas com o intento de garantir o acesso e a 

permanência de estudantes menos privilegiados no ensino superior começou a ganhar 

visibilidade no cenário educacional. Como a presente pesquisa está relacionada ao acesso e a 

permanência no ensino superior público, em nossa ótica, tornou-se relevante apresentar alguns 

mecanismos implementados que assumiram papéis importantes na área educacional tais 

como: (1) o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), (2) o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) e (3) o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

1.4.1 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) 

Instituído pelo governo federal através do decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni) tem como objetivo primordial a ampliação das condições de acesso e permanência no 

ensino superior das universidades federais no nível de graduação, com melhor aproveitamento 

da estrutura física e dos recursos humanos presentes nestas instituições.  

Com o intuito de retomar o crescimento do ensino superior público, o governo federal, 

através do Reuni, adotou uma série de medidas que buscavam ampliar o número de vagas nas 

instituições de ensino superior federais. Isso se deveu ao fato deste Programa funcionar como 

uma ação integrante ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que reconhece a 

universidade federal como principal instrumento para a transformação e o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Além disso, o Reuni congregava esforços para estabelecer o 

aumento do número de vagas em consonância com o Plano Nacional de Educação (2001-
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2010) que previa, dentre outras metas: prover, até o final da década, a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos e estabelecer uma política de 

expansão que diminuísse as desigualdades de oferta entre as diferentes regiões do país. 

O Programa tinha como diretrizes principais: (1) A redução das taxas de evasão, 

ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, especialmente no período 

noturno, (2) A ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, 

mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 

programas de educação superior, (3) revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos 

cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 

constante elevação da qualidade, (4) diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializada (5) A ampliação 

de políticas de inclusão e assistência estudantil, e (6) A articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica (BRASIL, 2007b).  

Segundo dados do MEC, em relação ao Reuni, com a interiorização dos campi das 

universidades federais que teve início em 2003 com a expansão da rede federal de educação 

superior, aumentou também o número de municípios atendidos por universidades federais de 

114 para 272. Além disso, a partir de 2003, o número de universidades federais saltou de 45 

para 59, o que corresponde a um aumento de 31%. Com relação aos campi, houve uma 

ampliação de 148 para 274, o que equivale a um crescimento de 85% (BRASIL, 2007b). O 

Gráfico 2 demonstra o aumento na oferta de vagas nos cursos de graduação presencial (2003-

2011) nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). 

Gráfico 2 - Evolução do número de vagas ofertadas na graduação presencial nas universidades federais 

(2003-2011) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos as Educação Superior (INEP, 2012a). 
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Ainda observando o Gráfico 2, é possível constatar que o crescimento da oferta de 

vagas nos cursos de graduação presencial nas Ifes se deu de forma acentuada entre os anos de 

2007 e 2011, período que configura a elaboração e a implementação do Programa. Nesse 

contexto, cabe a refletirmos sobre a citação de Vargas (2012, p. 92), sobre a 

indissociabilidade entre quantidade e qualidade: 

Trata-se da percepção de que a expansão da educação superior no Brasil, ora 

fomentada pelo Reuni, poderá de fato nos aproximar de um sistema de 

massas. Como tal, a relação entre sistema de massa – nova ordem de 

grandeza, aspecto quantitativo – e a qualidade da educação superior deve ser 

recolocada em outros termos (...), contudo, não podemos avaliar a pretensa 

“qualidade” ou a falta dela tendo por parâmetro o padrão de qualidade 

presente num sistema de elite. 

Impreterivelmente analisar a qualidade de um sistema de massa exigirá uma mudança 

de parâmetros como expressão de qualidade. Há que se refletir ainda sobre o caráter 

polissêmico do conceito de democratização que, vai muito além da ampliação de vagas nas 

instituições públicas. Ora, um programa que visa democratizar o ensino superior, depende de 

uma série de fatores e agentes que, na maioria dos casos, dificultam o processo.  

Nesse sentido, a democratização da educação superior será efetivada de fato se, além 

de incluir setores historicamente excluídos deste nível de ensino, sejam criadas também, 

condições de permanência para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade econômica. 

Desse modo, é relevante pensar que a democratização precisa de ações e de mudanças na 

cultura imposta. Ora,  

(...) sempre que a democratização quer dar um passo adiante para atender aos 

mais carentes, no espaço público, muitos se escudam na autonomia e se 

escondem atrás da qualidade. “Vai piorar a qualidade” é a ladainha da moda! 

E, assim, democratizar o campus público permanece, no campus público, 

ironicamente, um tabu (RISTOFF, 2011, p. 209). 

Assim, é possível perceber a enorme necessidade de mudança no “olhar” cultural que, 

ainda permeia a sociedade brasileira, para que qualquer esforço no sentido de restabelecer da 

universidade pública gratuita e de qualidade de fato, funcione. É preciso romper com o 

estigma de que “o campus é um espelho da sociedade e de que ele reflete em todas as suas 

peculiaridades, privilégios, comoções e injustiças” (RISTOFF, 2011, p. 209).  

Desse modo, para que a inclusão de setores da população alijados historicamente do 

ensino superior ocorra com qualidade, é necessário que a expansão deste nível de ensino 

esteja combinada com políticas de acesso e permanência que, auxiliem econômica e 

academicamente estes sujeitos.  
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1.4.2 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) 

Instituído em 28 de maio de 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), através da 

Portaria Normativa MEC nº 438, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tinha como 

finalidade principal avaliar o desempenho do aluno ao final da escolarização básica. Para 

tanto, o exame tinha como objetivos: (1) conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, 

com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; (2) criar 

referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do ensino médio; (3) 

fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior e (4) constituir-se 

em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-médio (BRASIL, 1998). “Na sua 

primeira edição o Enem contou com um número relativamente pequeno de participantes: 

cerca de 115.600. Não obstante, em 2008 o Enem atingiu a marca de 4.018.050 de inscritos e 

2.920.560 presentes ao exame” (ANDRIOLA, 2011, p. 115).   

Segundo Li (2016), o exame foi a primeira iniciativa de avaliação geral do sistema de 

ensino implantado no Brasil e que, tinha como objetivo contribuir para a formulação e 

melhoria de políticas públicas pontuais. Contudo, na concepção de Oliveira (2010) o Enem 

surgiu apenas com o intuito de balizar a mal concebida reforma do ensino médio de 1997. Ou 

seja, sob o ponto de vista deste autor,  

[...] a idéia era que todos os alunos cursassem disciplinas de uma pretensa 

educação geral – e com isso engessamos ainda mais os currículos do ensino 

médio e também os do ensino técnico: jogamos fora o bebê com a água do 

banho. O Enem foi criado para avaliar essas tais “competências da educação 

geral” (OLIVEIRA, 2010, s.p.). 

Apesar da popularização do exame ter sido crescente desde a sua instituição, não há 

como negar que o Enem, ainda gera polêmica e discussão no meio educacional, 

principalmente no que tange às possíveis consequências deste exame na educação do país. 

Em 2004, ano em que o Programa Universidade para Todos (ProUni)
8
 foi instituído 

pelo governo federal, o Enem passou a ser utilizado como critério de seleção para os 

estudantes que desejassem concorrer a uma bolsa em tal programa. O ProUni vincula a 

concessão de bolsas em IES privadas à nota obtida no Enem. Entretanto, para que o candidato 

possa concorrer a uma bolsa em uma IES privada através do ProUni, é necessário que este 

atenda a algum dos seguintes quesitos: (1) ser estudante egresso do ensino médio da rede 

                                                 
8
 É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de 

estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior (PROUNI, 2017a). 
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pública ou da rede particular na condição de bolsistas integral da própria escola; (2) ser 

estudante com deficiência ou (3) ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício 

do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição 

pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Além disso, para concorrer às bolsas 

integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um 

salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser 

de até três salários mínimos por pessoa. Outra medida importante que o governo tomou na 

época, se deve à isenção do pagamento da taxa de inscrição para alunos da escola pública 

(PROUNI, 2017b). 

Diante desse cenário, no ano de 2005, o Enem dobrou o número de inscritos e 

alcançou a marca de 3 milhões com 2,2 milhões de participantes efetivos. O número de 

participantes concluintes do ensino médio foi de 54,5%; o restante foi de alunos que se 

formaram em outros anos (ESTADÃO, 2009). O Gráfico 3 demonstra a importância que o 

exame foi adquirindo com o passar dos anos, em que o número de participantes aumentou 

significativamente. Desse modo, “o Enem se tornou o maior „vestibular‟ do Brasil. E isso 

aconteceu mediante vários acertos, erros e confusões” (BARROS, 2014, p. 1075). 

Gráfico 3 - Evolução do número de inscritos no Enem – 1998 a 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INEP (2016). 

Em 2009, o Ministério da Educação propôs uma reformulação no Enem, tendo como 

foco principal a utilização do exame como forma de seleção unificada nos processos seletivos 

das universidades públicas federais. Segundo essa proposta, o Enem seria reestruturado para 

atingir os seguintes objetivos: democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de 

ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos 
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do ensino médio. No entanto, cabe ressaltar que as universidades possuem autonomia e, com 

isso, poderão escolher entre quatro possibilidades de utilização do exame como processo 

seletivo: (1) como fase única, com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), informatizado e on-

line; (2) como primeira fase; (3) combinado com o vestibular da instituição e (4) como fase 

única para as vagas remanescentes do vestibular (BRASIL, 2009b). 

O “novo Enem”, forma como o exame passou a ser chamado a partir da reestruturação 

proposta pelo MEC, através da Portaria Normativa MEC nº 462 de 27 de maio de 2009, foi 

estruturado a partir de uma matriz de habilidades e um conjunto de conteúdos associados a 

elas.  O exame, em sua nova versão, passou a ser estruturado com 45 itens de múltipla escolha 

e uma redação, sendo aplicado em dois dias
9
. Na versão anterior do exame, a prova era 

composta por 63 questões interdisciplinares de múltipla escolha e era aplicado em um único 

dia. Além disso, 

O novo exame seria composto por quatro testes, um por cada área do 

conhecimento, a saber: (i) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(incluindo redação); (ii) Ciências Humanas e suas Tecnologias; (iii) Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias; e (iv) Matemática e suas Tecnologias. Esta 

estrutura aproximaria o exame das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 

currículos praticados nas escolas, mas sem abandonar o modelo de avaliação 

centrado nas competências e habilidades. Em relação ao conjunto de 

conteúdos, este seria construído em parceria com a comunidade acadêmica, 

neste caso específico, as IFES (BRASIL, 2009b).  

Outra mudança importante adotada com a reestruturação do exame foi a 

implementação da Teoria da Resposta ao Item (TRI) que funciona como uma escala métrica 

de padrão de conhecimento. Dessa forma,  

[...] sob o modelo logístico de três parâmetros, que permite a comparação de 

resultados entre diversos ciclos de avaliação. Propõe-se a construção de 

quatro escalas distintas, uma para cada área do conhecimento. Cada escala 

será capaz de ordenar os estudantes conforme seu nível de proficiência, 

sendo possível às IFES estabelecer distintas ponderações ou pontos de corte 

para seleção de seus candidatos (BRASIL, 2009b). 

Na opinião de Li (2016), a TRI é bem conceituada e, inclusive, já é utilizada por 

outras Avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), além destas, 

incluiem-se também as internacionais como o Scholastic Aptitude Test (SAT) e Test of 

English as a Foreign Language (TOEFL). Na concepção de Schwartzman, 

                                                 
9
 No ano de 2017 o Enem passou a ser realizado em dois finais de semana, sempre aos domingos. Até então, o 

exame era feito em um único final de semana. 
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O Enem foi uma tentativa de estabelecer um padrão de referência. Pode-se 

criticá-lo – há tantos problemas no Enem atual como no anterior. Mas a ideia 

de haver padrões claros de referência é o importante. (...) se a referência for 

única, mata a diversificação. É preciso criar uma gama de alternativas, todas 

com avaliações também independentes, também externas, mas não únicas. 

(TEIXEIRA, 2010, s.p.) 

Ademais, o Enem também foi utilizado para a certificação de estudantes do ensino 

médio maiores de dezoito anos e passou a ser obrigatório para quem pretende solicitar ajuda 

do Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES) para o pagamento das 

mensalidades em cursos de graduação em IES privadas, no ano de 2011. Em 2013, o exame 

passou a ser obrigatório também, para universitários que pretendiam estudar no exterior 

através do Programa Ciências sem Fronteiras
10

. 

Nesse âmbito, foi instituído o Sisu, através da Portaria Normativa MEC nº 2 de 26 de 

janeiro de 2010. O sistema é informatizado e gerenciado pela Secretaria de Educação Superior 

do MEC e, com isso, possibilita às IFES participantes a seleção de novos estudantes 

exclusivamente pela nota obtida no Enem.  

O Sisu é estruturado em 4 etapas: Inscrição, Primeira Chamada, Segunda Chamada e Lista de 

Lista de Espera, além disso, o sistema funciona duas vezes ao ano. O  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da 

ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e 

Capese Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC.http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa 
 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa
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Fluxograma 1, a seguir, descreve o modo de funcionamento do Sisu. Em análise a esse 

sistema e suas implicações, Barros (2014) compreende que uma das bandeiras do Enem é a 

mobilidade acadêmica e que essa tão “sonhada” mobilidade está no fato do estudante ter 

como optar até duas vezes por um curso entre as vagas ofertadas pelas instituições 

participantes do Sisu. Contudo, a autora pontua ainda que “o que é mostrado como uma 

grande revolução no ensino superior brasileiro, na prática, revela uma situação ainda mais 

agressiva e desigual” (BARROS, 2014, p. 1072). 

Andriola (2011) realizou uma análise dos doze motivos favoráveis à adoção do Enem 

pelas IFES e concluiu que o Sisu possibilita mais oportunidades de ingresso no ensino 

superior desde que o estudante comprove, através do Enem, que conseguiu desenvolver as 

competências avaliadas. “Cabe destacar que, na primeira edição do Sisu, 51 IFES ofereceram 

47.913 vagas em bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. (...) o egresso 

do ensino médio estará concorrendo às quase 80.000 vagas disponibilizadas (...), através do 

Sisu” (ANDRIOLA, 2011, p. 120). 

Vale ressaltar que a inscrição no Sisu tem duração de três dias e só poderão concorrer 

às vagas ofertadas pelas IFES os estudantes que participaram do último Enem e que, além 

disso, não tenham zerado a redação. Outro aspecto importante é que alguns cursos ofertados 

podem oferecer três modalidades de concorrência, tais como, vagas de ampla concorrência, 

vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas e vagas destinadas às demais ações 

afirmativas da instituição. O candidato poderá realizar a sua opção por uma dessas 

modalidades e, nesse caso, só concorrerá à vaga com os candidatos que tenham realizado a 

mesma opção (LI, 2016, p. 26). 

Diante do exposto, é possível perceber que ainda há muito que ser feito para que o 

acesso à universidade se torne menos desigual, até porque “o acesso à universidade se 

determina nos níveis anteriores” (CASTRO, 1982, p. 26). E, nesse caso, há que se pensar em 

estratégias anteriores à chegada nesse nível de ensino. 
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Fluxograma 1 - Modelo de funcionamento do Sisu 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INEP (SISU, 2017). 
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1.4.3 O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

Através da Portaria Normativa do MEC nº 39 de 12 de dezembro de 2007, foi 

instituído, no âmbito da Secretaria de Educação Superior (SESU), o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) e, apenas no ano de 2010, o programa foi regulamentado 

pelo Decreto 7.234 de 19 de julho. Destinado aos estudantes matriculados em cursos de 

graduação presencial dos IFES, tal programa tem como finalidade principal ampliar as 

condições de permanência dos estudantes na educação superior pública federal. Para tanto, o 

programa busca desenvolver ações de assistência estudantil nas seguintes áreas: (1) moradia 

estudantil; (2) alimentação; (3) transporte; (4) assistência à saúde; (5) inclusão digital; (6) 

cultura; (7) esporte; (8) creche; (9) apoio pedagógico e (10) acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação (BRASIL, 2010b). 

O PNAES não apenas simbolizou uma conquista para a política de assistência, como 

também “representou a consolidação de uma luta histórica em torno da garantia da assistência 

estudantil enquanto um direito social voltado para a igualdade de oportunidades aos 

estudantes do ensino superior público” (VASCONCELOS, 2010, p. 405).  

A proposta do programa surgiu a partir de uma pesquisa realizada pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Acadêmicos (FONAPRACE) sobre o 

perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES em dois períodos 

distintos, quais sejam 1996-1997 e 2003-2004. A partir das respostas obtidas através dessas 

pesquisas, tornou-se possível indicar parâmetros norteadores para a definição de projetos e 

programas de assistência estudantil. Além disso, foi possível constatar também que,  

[...] ao contrário do que muitos imaginavam, não eram jovens de classes 

sociais mais elevadas que constituíam a maioria dentro das Instituições 

Federais. Ao contrário, grande parte dos estudantes pertencia a categorias C, 

D e E, ou seja, de famílias cujo chefe desempenha atividades que requerem 

pouca ou nenhuma escolaridade e com renda familiar média mensal abaixo 

de R$ 1 mil (ALMEIDA, J., 2013, p. 41). 

Os estudos e pesquisas realizados pelo FONAPRACE buscavam atender as demandas 

e os questionamentos da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES). Segundo a ANDIFES (2016), tais estudos e pesquisas fornecem 

dados fundamentais para gerarem subsídios para políticas públicas e diagnósticos de como 

está constituído o corpo discente das universidades, com a finalidade de auxiliar, também, nas 

demandas de assistência estudantil. 
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Nesse sentido, os objetivos primordiais do PNAES são: (1) democratizar as condições 

de permanência dos jovens na educação superior pública federal; (2) minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; (3) 

reduzir as taxas de retenção e evasão; e (4) contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação. Cabe ressaltar que as IFES têm autonomia na definição de critérios e metodologias 

de seleção dos estudantes de graduação que serão beneficiados pelo programa. 

Em 2014, os dados da pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos graduandos das 

IFES demonstraram os reflexos das políticas de democratização do acesso ao ensino superior 

público. Na última coluna da Tabela 3 é possível perceber que 64,7% dos graduandos 

cursaram o ensino médio apenas na escola pública, 3,4% cursaram a maior parte na escola 

pública, 4,0% cursaram a maior parte na escola particular e 27,9% cursaram apenas na escola 

particular. Os percentuais variam de acordo com faixa do ano de ingresso, porém é possível 

notar que o ingresso de estudantes oriundos somente de escolas públicas cresceu 

significativamente com o passar dos anos, fato que configura a importância das políticas de 

assistência e da Lei de Cotas de 2012. Já o percentual de graduandos que cursaram o ensino 

médio somente em escola particular apresentou decréscimo com o passar dos anos. 

Tabela 3 - Distribuição percentual dos graduandos segundo o tipo de escola em que cursaram o ensino 

médio, por faixa do ano de ingresso – 2014 

TIPO DE ESCOLA EM QUE 

CURSOU O ENSINO MÉDIO 

FAIXA DE ANO DE INGRESSO 

2009 ou 

menos 

Mais de 

2009 a 2011 

Mais de 

2011 a 2013 

Mais de 

2013 a 2015 

Somente em escola pública 50,0 58,3 61,9 64,7 

Maior parte em escola pública 5,0 3,8 3,8 3,4 

Maior parte em escola particular 5,4 4,7 4,3 4,0 

Somente em escola particular 39,6 33,2 30,0 27,9 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANDIFES; FONAPRACE (2016). 

Diante do exposto, é possível constatar que houve um avanço na compreensão de que 

a situação socioeconômica e cultural do estudante interfere em seu percurso acadêmico. 

Assim como se pode considerar que começamos a caminhar no entendimento de que, “o 

desempenho acadêmico não é resultado do binômio capacidade-oportunidade, mas que inclui 

outros elementos, tais como situação socioeconômica expressa por moradia, alimentação, 

transporte, entre outros” (IMPERATORI, 2017, p. 298).  
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Há que se reconhecer ainda que o PNAES só atende às IFES
11

 e, portanto, ainda há a 

necessidade de outros projetos e programas que busquem auxiliar estudantes de outras 

instituições de ensino superior. Contudo, se considerarmos que o público alvo do PNAES é, 

prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, é possível inferir que o programa 

representa um progresso no que tange ao reconhecimento da desigualdade de oportunidades 

sociais e culturais. 

Nesse contexto, a investigação dos níveis escolares anteriores ao ensino superior se 

torna necessária para que possamos encontrar pistas de análise que contribuam com os 

estudos sobre o acesso e a permanência neste nível de ensino. É preciso compreender quais 

são as dificuldades e as estratégias adotadas pelos jovens das classes populares que, na 

maioria das vezes, dependem das políticas de assistência para se manter no ensino superior, 

para que possamos perceber se tais políticas estão de fato democratizando este nível de 

ensino. Dessa forma, discutimos, no capítulo 2, algumas questões relacionadas ao ensino 

médio público, aos jovens das classes populares e a longevidade escolar. 

                                                 
11

 Já as instituições públicas estaduais de ensino superior que participam do Sisu contarão com os recursos do 

governo federal para a promoção de ações voltadas à assistência estudantil através do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (Pnaest) que, foi instituído 

pelo Ministério da Educação em 29 de dezembro de 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34934 
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CAPÍTULO 2 

JOVENS DE CLASSES POPULARES: ENSINO MÉDIO PÚBLICO E 

LONGEVIDADE ESCOLAR 

 [...] sempre que há golpes há mudanças mais ou menos profundas no campo 

educativo (RAMOS; FRIGOTTO, 2016, p. 31). 

Neste capítulo abordamos algumas questões que consideramos necessárias para 

enriquecer o debate sobre o Ensino Médio brasileiro, assim como discutimos o papel que este 

nível de ensino assume na vida escolar da juventude. Tendo em vista a constante busca por 

uma identidade que este nível de ensino enfrenta, e ressaltando o momento de crise no qual 

estamos inseridos. Além disso, trouxemos à tona subsídios teóricos sobre a longevidade 

escolar. Nosso intuito foi buscar auxílio para melhor compreender os nossos jovens 

estudantes do ensino médio público estadual. 

2.1 O ensino médio brasileiro e seus desafios 

A partir da década de 1990, o Brasil vivenciou um aumento significativo do número 

de matrículas na educação básica, sobretudo no Ensino Médio. Esse crescimento do acesso de 

estudantes às escolas de nível médio configurou uma transformação no interior destas 

instituições de ensino, especialmente, nas públicas, que passaram a receber jovens oriundos 

das camadas populares provenientes de famílias com pouca ou nenhuma experiência escolar. 

Dessa forma, novas relações passam a ser estabelecidas entre a escola e a sociedade, 

evidenciando, ainda mais, o problema da exclusão no coração da vida escolar (DUBET, 

2003).  

Mesmo reconhecendo que a expansão do Ensino Médio representou um avanço no 

âmbito educacional do país, ainda não é possível falar em universalização deste nível de 

ensino. Isso porque ainda há uma série de problemas a serem enfrentados, quais sejam, o 

acesso e a permanência, as condições do trabalho docente e a formação destes profissionais, a 

qualidade da educação ofertada, as condições de gestão escolar e de infraestrutura e a 

ausência de um currículo que dialogue com as reais necessidades dos jovens que frequentam 

esse nível de ensino.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996) estabelece o 

Ensino Médio como etapa final da educação básica e, em seu Artigo 35, aponta para esse 

nível de ensino as seguintes finalidades: 

 



49 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Dessa forma, é possível perceber que tal Lei prevê uma formação capaz de oferecer o 

desenvolvimento do indivíduo, sua preparação para o exercício da cidadania e da autonomia, 

condições de acesso ao ensino superior e qualificação para o mundo do trabalho. Entretanto, a 

extensão da obrigatoriedade escolar para a faixa dos 4 aos 17 anos de idade se deu apenas em 

11 de novembro de 2009 através da Emenda Constitucional n.59, fato que configura “[..] a 

presença tardia de um projeto de democratização da educação pública no Brasil” 

(KRAWCZYK, 2011, p. 754). Em 04 de abril de 2013, a Lei n. 12.796 alterou o texto original 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) oficializando tal mudança. 

De acordo com os dados do IBGE e do INEP de 2016 é possível perceber que a 

inserção de jovens de 15 a 17 anos de idade, grupo etário que deveria estar frequentando o 

ensino médio vem progredindo lentamente.  A proporção de jovens na faixa etária citada que 

frequentava a escola aumentou de 81,6% em 2005, para 85% em 2015, ou seja, apenas 3,4 

pontos percentuais (IBGE, 2016). 

Ao examinar o número de matrículas do ensino médio no período compreendido entre 

1991 e 2004, foi possível verificar um aumento substantivo neste. Contudo, a partir do ano de 

2005, os dados do Censo Escolar da Educação Básica indicavam uma redução do número de 

matrículas neste nível de ensino e/ ou estagnação (SPOSITO; SOUZA, 2014). Fato que 

reforça a ideia de que 

A expansão do Ensino Médio, iniciada nos primeiros anos da década de 

1990, não pode ser caracterizada ainda como um processo de universalização 

nem de democratização, devido às altas porcentagens de jovens que 

permanecem fora da escola, à tendência ao declínio do número de matrículas 

desde 2004 e à persistência de altos índices de evasão e reprovação 

(KRAWCZYK, 2011, p. 755). 

Na Tabela 4, é possível perceber essa instabilidade nas matrículas do alunado do ensino 

médio brasileiro, fato que “suscita preocupações, especialmente num país em que a média de 

anos de estudo da população ainda é significativamente baixa (7,3 anos), inclusive para os 

segmentos juvenis (7,5 anos)” (SPOSITO; SOUZA, 2014). 
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Tabela 4 - A evolução do número de matrículas do ensino médio das escolas públicas do 

Brasil (2005 – 2015) 

ANO MATRÍCULAS VARIAÇÃO ANUAL (%) 

2005 9.031.302 0,0 

2006 8.906.820 -1,3 

2007 8.369.369 -6,0 

2008 8.366.100 -0,1 

2009 8.337.160 -0,3 

2010 8.357.675 0,2 

2011 8.400.689 0,5 

2012 8.376.852 -0,2 

2013 8.312.815 -0,7 

2014 8.301.380 -0,1 

2015 8.076.150 -2,7 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Censos da Educação Básica (INEP, 2015-2015). 

De acordo com a Tabela 4, entre os anos de 2005 e 2009 o número de matrículas se 

manteve em queda, ainda que com algumas variações. Apenas nos anos de 2010 e 2011 houve 

um aumento, ainda que débil. A partir do ano de 2012 as matrículas voltam a decair.  

Um aspecto que também merece atenção é a evolução da taxa de distorção idade-série 

dos estudantes na faixa etária dos 15 aos 17 anos, entre 2005 e 2015. Ainda é alarmante a 

discrepância entre as redes pública e privada de ensino. Segundo os dados na PNAD (2005-

2015), no Brasil este índice reduziu de 36,9% para 26,4% entre os anos citados, entretanto a 

proporção de jovens nessa faixa etária, que frequentavam a rede pública de ensino com 

distorção idade-série, era 3,6 vezes maior que a da rede particular (IBGE, 2016).  

O Gráfico 4 mostra a evolução da taxa de distorção idade-série no ensino médio 

brasileiro entre os anos de 2007 e 2015, fato que configura um avanço nesse nível de ensino. 
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Gráfico 4 - Evolução da taxa de distorção idade-série do ensino médio das escolas públicas brasileiras 

(2007-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da plataforma QEdu (QEDU, 2016a). 

Outro indicador de extrema importância para a análise dos problemas que o ensino 

médio enfrenta é a taxa de frequência líquida, que indica a proporção de estudantes que 

frequentam a escola na idade adequada para sua faixa etária comparando com o total de 

estudantes da mesma faixa etária, excluindo os que já completaram tal nível de ensino. 

Conforme demonstra o  

 

 

Gráfico 5, a taxa de frequência escolar líquida para o Ensino Médio passou de 45,3% 

em 2005 para 56,9% em 2015. Apesar de configurar um avanço significativo, esse percentual 

se apresenta distante da Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) que pretendia 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, 

até o final do período de vigência, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(BRASIL, 2014). 

Outro ponto a ser refletido no que tange à evolução da frequência escolar líquida diz 

respeito ao número de matrículas do ensino médio brasileiro que, como visto anteriormente, 

segue diminuindo. Ou seja, há que se pensar que a redução do número de matrículas possa 

estar contribuindo para o aumento da frequência escolar líquida. Considerando que estabilizar 

um fluxo menor de estudantes configura ser, aparentemente, uma tarefa que requer menos 

“dor de cabeça”. 
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Gráfico 5 - Evolução da taxa de frequência líquida do ensino médio das escolas públicas brasileiras 

para a faixa etária de 15 a 17 anos (2004-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD (IBGE, 2016). 

Esses avanços tênues no que tange ao índice de alunos com atraso escolar implicam 

mudanças em outro indicador: a taxa de conclusão do ensino médio, que é calculada com base 

na proporção de pessoas de 20 a 22 anos de idade que tenham concluído essa etapa. 

Considerando, assim, as pessoas que estariam com idade de 3 a 5 anos acima da esperada para 

frequentar o último ano do ensino médio. No Brasil, essa taxa era de 45,5% em 2004, 

passando para 60,8% em 2014. Ou seja, mais da metade desses jovens conseguiram completar 

o último nível da educação básica, ainda que de forma lenta.  

Diante de tantas questões não resolvidas, o Ensino Médio continua sendo um nível de 

ensino que suscita debates, reflexões e políticas públicas que busquem resolver as deficiências 

e os persistentes problemas apresentados. No entanto, a sociedade brasileira, hoje, está 

mergulhada em um “[...] contexto político de crise ética institucional do governo federal e de 

condução neoliberal da crise econômica” (CARRANO, 2017, s.p.), em que o atual governo 

ignorou o quadro geral do Ensino Médio e os debates com a sociedade e, através de uma 

Medida Provisória (MP 746/2016), difundiu a ideia errônea de eficiência para resolver os 

problemas da qualidade da oferta desta etapa da educação (OBSERVATÓRIO DA 

JUVENTUDE-UFMG, 2016, s.p.). Apesar de sofrer duras críticas, em 16 de fevereiro de 

2017, a então MP se configurou na Lei 13.415. Desta maneira 
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A chamada Reforma do Ensino Médio do governo Michel Temer não pode 

ser considerada fora do contexto de fragilidade institucional da Democracia 

no Brasil e retomada do avanço neoliberal contra os direitos sociais e a 

abertura de oportunidades de negócios no campo educacional público para o 

grande capital nacional e internacional (CARRANO, 2017, s.p.). 

Nesse sentido, a Reforma em questão obscurece questões fundamentais como a 

inserção daqueles que estão fora da escola, a oferta de condições materiais, de infraestrutura e 

de trabalho docente que possibilitem escolas com qualidade social para os jovens brasileiros. 

Imposta a contragosto, a Reforma se apresenta 

[...] parcial em seus diagnósticos e perspectivas. Não se alimenta do debate 

educacional, ao contrário, tenta silenciá-lo. Apresenta-se contrária ao 

princípio fundamental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/1996), que define o Ensino Médio como etapa final (portanto, 

parte integrante) da Educação Básica, o que pressupõe a sua universalização. 

Desconsidera, ao mesmo tempo, os avanços e orientações do Plano Nacional 

de Educação (Lei 13.005/2014) (OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE-

UFMG, 2016, s.p.) 

Com um discurso de “flexibilização” da oferta, a Reforma reforça a dualidade do 

ensino médio brasileiro (formação geral e/ou formação profissional). Nesse sentido, para os 

estudantes oriundos das camadas populares restaria apenas a formação técnica e profissional 

com ênfase na preparação para o mundo do trabalho. Já o Ensino Médio com ênfase na 

formação geral visando o ingresso no ensino superior, ofertado majoritariamente nas 

instituições privadas, voltaria a ser restrito aos estratos mais altos da sociedade, ou seja, para 

os “herdeiros” (BOURDIEU, 1983b). “Com isso, o acesso às profissões mais prestigiadas e 

bem remuneradas ficará restrito a um grupo juvenil específico, qual seja, o de jovens 

privilegiados economicamente” (OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE-UFMG, 2016, s.p.). 

Nesse contexto, a dita “Reforma” se refere à flexibilização do currículo através de 

itinerários formativos integrados, subdivididos em cinco eixos: Ciências humanas e sociais 

aplicadas, Ciências da natureza e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, 

Matemática e suas tecnologias e Formação técnica e profissional. Os itinerários serão 

definidos pelos sistemas de ensino, além disso, juntamente com a Base Nacional Comum 

Curricular irão compor o currículo do ensino médio. O que ocorre, na verdade, é que a oferta 

será definida pelos sistemas educativos e pelas escolas e não pelos interesses dos jovens 

estudantes como o governo tenta apregoar. 

Ou seja, numa sociedade desigual como a brasileira, onde há uma enorme carência de 

docentes, as escolas poderão optar por não ofertar os itinerários formativos. Como o ensino 
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público é o que sofre, diretamente, as consequências de tamanha desigualdade, será também 

aquele em que a prioridade será a formação técnica e profissional, afinal, para trabalhar nessa 

área, a contratação de profissionais com notório saber
12

 está autorizada. Com isso 

[...] a flexibilização pretendida poderá privar as/os estudantes do acesso a 

conhecimentos fundamentais para a efetivação dos objetivos do ensino 

médio, definidos pela LDB 9.394/96, na perspectiva de uma formação 

humana integral, especialmente aquelas/es estudantes oriundas/os de escolas 

públicas com piores condições de funcionamento (OBSERVATÓRIO DA 

JUVENTUDE-UFMG, 2016, s.p.). 

Outro aspecto que a Reforma prioriza é a escola em tempo integral, fazendo com que a 

carga horária mínima anual, progressivamente, passe a ter mil e quatrocentas horas anuais. O 

intuito dessa proposta é fortalecer a aprendizagem de Matemática e da Língua Portuguesa 

para atender às avaliações internacionais. Ou seja, mais uma vez a Reforma demonstra não 

apresentar um projeto educativo.  

Seguindo essa linha de cerceamento de direitos conquistados a duras penas, a Reforma 

altera a Lei 11.494/2007 em seu décimo artigo, onde o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) é regulamentado. Concentrando os recursos do Fundeb no ensino médio, as demais 

etapas serão, automaticamente, prejudicadas, possibilitando, ainda, o uso do fundo para 

financiar oferta de serviços educacionais por agentes não públicos. Ou seja, abrem-se as 

portas para a privatização da educação pública. 

Por todo o exposto, o ensino médio permanece sendo “o nível de ensino que provoca 

controversos debates” (KRAWCZYK, 2011, p.754). Mais que isso, o ensino médio continua 

sendo a etapa que mais necessita de políticas públicas que repensem as suas reais 

necessidades. Assim, cabe salientar que  

O fundamento do ensino médio está na possibilidade de o estudante ter 

acesso e se apropriar do patrimônio científico, cultural, social, ético, político, 

produzido pela humanidade até então e, ao mesmo tempo, confrontar, 

questionar essa mesma tradição, do ponto de vista, inclusive, do seu tempo, 

do lugar onde se encontra, da forma como vê e se faz o mundo num 

determinado tempo (RAMOS; FRIGOTTO, 2016, p. 43). 

Em suma, a sociedade brasileira não precisa de mais mudanças que ampliem as 

desigualdades sociais. Na realidade, há necessidade de definições de políticas educacionais 

                                                 
12

 Profissionais com notório saber são reconhecidos pelos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas 

afins à sua formação. 
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estáveis e estruturadas, capazes de garantir ações que não representem apenas mudanças 

específicas como vêm acontecendo até o presente momento. 

2.2 Sobre o ser jovem no ensino médio da escola pública brasileira 

Pensar os sujeitos que ocupam o ensino médio das escolas públicas brasileiras, hoje, é 

tarefa indispensável para redução das desigualdades sociais e para a construção de uma 

sociedade democrática. Para além dessa reflexão, faz-se necessária a compreensão da nova 

condição juvenil na qual tais sujeitos estão inseridos (DAYRELL, 2007). O perfil do jovem 

que está ingressando no ensino médio se transformou e apresenta algumas características que 

o diferem das gerações anteriores, tais como, origem social, sociabilidade e as culturas 

juvenis. 

Para efeitos dessa análise, faz-se necessário romper com os vários estigmas criados 

pela sociedade sobre o ser jovem. Assim, compreender o jovem na diversidade em que está 

inserido implica na superação da concepção errônea, socialmente construída, de enxergar a 

juventude de forma negativa. Dessa maneira, as chances de conseguirmos apreender os modos 

pelos quais os jovens, especialmente os das classes populares, constroem suas experiências, se 

tornam mais reais (DAYRELL, 2003). 

Nesse sentido, trabalhar com a noção de juventudes se torna peça chave para uma 

reflexão mais profunda acerca dos sujeitos que chegam às escolas públicas atualmente. O 

termo se refere ao fato desses estudantes reelaborarem valores, práticas e visões de mundo, 

além de experimentarem e sentirem essa fase segundo o contexto sociocultural no qual estão 

inseridos. Assim, é importante perceber que os jovens não devem ser compreendidos apenas 

pelo quesito idade, seria um equívoco reduzir o conjunto de experiências vividas por esses 

sujeitos em diferentes contextos sociais a uma simples definição etária (DAYRELL; 

CARRANO, 2014). Portanto,  

[...] entendemos a juventude como parte de um processo mais amplo de 

constituição de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida de 

cada um. A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz 

a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma (DAYRELL, 

2003, p. 42). 

Além disso, no momento em que a escola se abre para os segmentos sociais até então 

excluídos desta, novos desafios começam a ser impostos para esta instituição. Na concepção 

de Arroyo (2014), estes jovens representam os Outros que tornam necessário o 

reconhecimento da pluralidade, da heterogeneidade e das diferenças que se colocam de forma 

tão desigual na sociedade brasileira. Para este autor, a escola trabalha com um protótipo de 
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jovem que representa o Nós humanos, ou seja, um sujeito culto, racional e civilizado que, 

mais uma vez, exclui os Outros em suas diferenças, tais como, etnia, raça, território, gênero, 

trabalho etc. 

A escola média precisa criar laços com seus jovens estudantes, compreender suas 

necessidades, os lugares que frequentam e as questões que vivenciam para além dos muros 

escolares. É necessário conhecer as dimensões que permeiam a condição juvenil no Brasil 

para que esta instituição consiga, de fato, contribuir para a formação humana das juventudes. 

Além disso, para atender estes alunos em sua integridade, a escola precisa reconhecer a 

origem social e cultural que tais sujeitos trazem consigo, ou seja, há que se pensar em formas 

de articulação entre os conteúdos e as expectativas dos jovens. Somado a isso, 

Parece que os jovens alunos, nas formas em que vivem a experiência escolar, 

estão nos dizendo que não querem tanto ser tratados como iguais, mas, sim, 

reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos 

como jovens, na sua diversidade, um momento privilegiado de construção de 

identidades, de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da 

autonomia (DAYRELL; JESUS; CORREA, 2013, p. 10). 

Há que se pensar ainda na falta de interesse dos jovens alunos pelo ambiente escolar. 

Para a maioria destes sujeitos a instituição escolar se apresenta distante de suas realidades e 

motivações. Na medida em que os jovens das classes populares começam a frequentar as 

instituições escolares, surge a necessidade de ressignificar o que se deve ensinar e o que se 

deve aprender neste nível de ensino, entretanto, a escola média brasileira segue mantendo seu 

caráter propedêutico e rígido. Contudo, é imprescindível que fique claro que 

[...] o principal desafio da escola está não só em tentar convergir com os 

interesses dos jovens, mas em educar seus próprios interesses. Os jovens, 

vindos de sua realidade – seja qual for, de uma vida burguesa, sofisticada, 

cara, ou de uma vida pobre, de carência – vão trazer os interesses que foram 

produzidos por essa realidade. Não cabe à escola retificá-los ou se adequar a 

eles. O que cabe a escola é, em se conhecendo tais interesses, confrontá-los 

com as necessidades formativas desses jovens, à luz de um projeto de 

sociedade (RAMOS; FRIGOTTO, 2016, p. 42). 

Apesar de vivenciarmos avanços consideráveis no Brasil, no que tange a políticas 

públicas destinadas às classes populares, ainda há muito que caminhar para a superação das 

desigualdades sociais que persistem e atingem os percursos escolares de muitos jovens. 

Jovens estes que ocupam os bancos das escolas médias e que trazem para dentro destas 

instituições os desafios e conflitos de uma sociedade excludente que afetam suas trajetórias 

escolares. 
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Outro ponto que precisa ser enfatizado é a função indispensável da escola média na 

aprendizagem da escolha. As escolhas, assim como as responsabilidades que as acompanham, 

determinam sujeitos autônomos e, para tanto, os jovens precisam aprender a lidar com esse 

universo de possibilidades. Dayrell e Carrano (2014) apontam que os jovens são os que mais 

sentem os impactos da ampliação do acesso às informações, das oportunidades para a ação 

individual e do aumento dos estímulos, tanto no campo simbólico como no real. 

Ainda nessa perspectiva, surge uma nova desigualdade social que se apresenta, 

principalmente, para os jovens das camadas desfavorecidas social e economicamente, tendo 

em vista o efeito cruel que a ampliação das possibilidades pode gerar na vida destes sujeitos 

que são privados de diversos quesitos, sobretudo, de condições materiais que lhes permitam 

vivenciar sua condição juvenil (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 126). Assim, as privações 

do acesso às condições materiais a experiências e à cultura configuram mais um desafio no 

âmbito da juventude da escola média que tem o seu direito de vivenciar a juventude, em sua 

plenitude, cerceado. 

Enfim, a escola pública brasileira que, até pouco tempo, era frequentada apenas por 

jovens das classes favorecidas social e economicamente vivencia um “ruir dos seus muros” 

(DAYRELL, 2007, p. 1115) e, portanto, necessita perceber que os jovens que estão chegando 

trazem consigo experimentações e questões singulares próprias de um novo contexto ao qual 

pertencem. Dentro desse contexto e dada a expansão do ensino superior, surge (ou não) a 

perspectiva do prosseguimento nos estudos. A seguir, trazemos uma pequena revisão 

bibliográfica sobre o prolongamento escolar de jovens provenientes de camadas populares.  

2.3 Escolaridades atípicas: considerações em torno da longevidade escolar e dos 

estudantes das camadas populares 

Pesquisas e estudos realizados sobre as desigualdades educacionais entre grupos 

sociais trazem contribuições significativas para que se possa compreender com mais 

profundidade a problemática dos jovens universitários das classes populares e, também, para 

que seja possível pensar nas questões do acesso e da permanência destes estudantes neste 

nível de ensino. Nesse sentido, estudos realizados por alguns pesquisadores como 

CHARLOT, 1996, 2000; HERINGER, 2013; LAHIRE, 2008; VIANA, 2007 e ZAGO, 2006, 

nos auxiliam na compreensão e análise das expectativas e projetos de estudantes oriundos das 

camadas populares que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas 

estaduais. 
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Com o objetivo de investigar em que medida os estudantes do ensino médio da Cidade 

de Deus têm acesso às informações referentes às diferentes formas de ingresso no ensino 

superior, Heringer (2013) buscou subsídio teórico através de um levantamento bibliográfico 

sobre o acesso ao ensino superior e, além disso, realizou uma pesquisa de campo na Cidade de 

Deus, no Rio de Janeiro. Sua pesquisa foi desenvolvida através de atividades de observação, 

entrevistas em profundidade e grupos focais com alunos que estavam cursando o último ano 

do ensino médio de um colégio público estadual e, também, com alunos de um projeto de 

educação de adultos. 

Com base nos procedimentos adotados, foi possível a pesquisadora perceber que um 

grupo pequeno de estudantes da Cidade de Deus enxerga o ingresso no ensino superior como 

um objetivo acessível. Segundo ela, a maioria dos estudantes pesquisados não se vê como um 

potencial beneficiário das políticas de expansão do ensino superior. Dessa forma, ficou 

perceptível que há duas razões fundamentais para que os estudantes percebam essa distância 

em alcançar o acesso ao ensino superior tais como, as dificuldades enfrentadas por esses 

alunos em sua formação e a desinformação sobre os mecanismos de inclusão no ensino 

superior (HERINGER, 2013). 

Alguns pontos importantes abordados pela pesquisadora, que se articulam com os 

dados obtidos nesta pesquisa, dizem respeito ao fato de a maioria dos estudantes pesquisados 

demonstrarem desconhecimento, quase que total, com relação às informações sobre os 

programas que auxiliam a permanência no ensino superior, existentes nas universidades 

públicas federais e, também, o desconhecimento desses estudantes no que diz respeito às 

diferentes formas de acesso a esse nível de ensino como, por exemplo, a reserva de vagas para 

estudantes que cursaram todo o ensino médio na escola pública. 

No âmbito da longevidade escolar, Viana (2007), em sua investigação sobre a 

permanência de estudantes das camadas populares no sistema escolar até o ensino superior, 

buscou compreender quais são as condições que possibilitam o prolongamento escolar desses 

sujeitos, cuja probabilidade estatística de ingressar no ensino superior é reduzida.  

Entendendo como longevidade escolar a permanência no sistema escolar até o ensino 

superior, Viana (2007) considerou como itinerários escolares atípicos o percurso de 

estudantes que contrariam as estatísticas e conseguem chegar à universidade. A autora 

desenvolveu sua pesquisa com sete sujeitos (5 homens e 2 mulheres) que estavam cursando a 

graduação ou a pós-graduação e que preenchiam quesitos como pertencerem a famílias com 
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baixo nível de exerciam escolaridade, dificuldades econômicas e pais que exerciam – no 

momento da pesquisa ou no passado – ocupações predominantemente manuais.  

Com o intuito de construir sua fonte básica de dados, a autora realizou uma revisão 

bibliográfica sobre as desigualdades de oportunidade escolar e, além disso, se baseou nos 

principais resultados da investigação que realizou na sua tese de doutorado. Após esses 

procedimentos, realizou entrevistas abertas e semidiretivas, centrando-as nas histórias 

escolares dos sujeitos da pesquisa. Desse modo, ela buscou, através da trajetória de cada 

sujeito pesquisado, olhar para os pontos que a interessavam, tais como: (1) os significados que 

a escola, em geral, e o acesso ao ensino superior, em particular, assumem para os filhos-

alunos, (2) as disposições e condutas em relação ao tempo que são favorecedoras de 

longevidade escolar, (3) os processos familiares de mobilização escolar, (4) outros grupos de 

referência para o filho-aluno na família ampliada e/ou exteriores a ela e (5) modelos 

socializadores familiares ou tipos de presença educativa das famílias que são favorecedores de 

longevidade escolar (VIANA, 2007, p. 49). 

A partir dessas estratégias adotadas, foi possível à pesquisadora concluir que a 

participação das famílias das classes populares na vida escolar dos filhos costuma ser 

diferente e que, na maioria dos casos, essa presença não é visível ou voltada diretamente para 

tal fim. Além disso, o estudante atípico desempenha um papel específico e ativo na 

construção do sucesso escolar, em geral, ele manifesta autodeterminação e demonstra um 

investimento pessoal na sua escolarização (VIANA, 2007, p. 58). 

A pesquisa de Viana se aproxima desta, pois, da mesma forma que a autora, foi 

possível perceber que os estudantes atípicos da presente pesquisa demonstraram 

autodeterminação e investimento pessoal na medida em que buscaram estudar em uma escola 

distante da sua residência com o intuito de obter mais qualidade nos estudos e aproveitaram as 

oportunidades oferecidas por essa escola como, por exemplo, realizar uma viagem à França 

para aprimorar a língua e aprender um pouco mais sobre a cultura local. Além disso, em 

entrevista com esses estudantes, foi possível perceber as diferentes formas atribuídas por suas 

famílias como investimento na educação escolar. 

Buscando compreender as razões do improvável, Lahire (1997) lança mão de uma 

pesquisa sociológica que tenta compreender as diferenças secundárias entre famílias 

populares de configurações semelhantes que possibilitam que crianças com baixo capital 

cultural e nível de escolaridade bastante próximo tenham adaptações escolares tão diferentes. 

O autor busca analisar se há diferenças internas entre as famílias das camadas populares que 



60 

 

possam justificar a existência de variações na escolaridade dessas crianças. Além disso, tenta 

compreender, também, como é possível esclarecer o fato dessas crianças terem se tornado 

atípicas, ou seja, a forma como essas crianças conseguiram contrariar as estatísticas e escapar 

do risco da reprovação.  

A pesquisa de Lahire representou um verdadeiro marco para a sociologia da educação, 

na medida em que possibilitou a compreensão das “singularidades” dos sujeitos. Desse modo, 

tornou-se possível abandonar um pouco o viés macrossociológico, fundado nos dados 

estatísticos e compreender casos particulares através de dados ricos e propensos a 

cruzamentos (LAHIRE, 1997, p. 15). Assim, Lahire defende que “só existe uma forma de se 

chegar ao universal: observar o particular, não superficialmente, mas minuciosamente e em 

detalhes” (LAHIRE, 1997, p. 11). 

Zago (2006) também nos traz valiosas contribuições para compreender as diversas 

maneiras que os estudantes utilizam para, não apenas, ter acesso ao ensino superior, como 

também, permanecer no mesmo. Em seu estudo, a autora busca analisar as formas de inserção 

de estudantes oriundos das classes populares e com reduzido capital cultural na universidade, 

assim como suas preocupações e práticas para sobreviver nesse sistema de ensino. Ou seja, 

ela tenta desnaturalizar a questão do sucesso escolar como sendo apenas o acesso ao ensino 

superior, mas atribuindo ao sucesso também às escolhas feitas pelos alunos e suas estratégias 

para se manterem em tal nível de ensino. 

A discussão sobre a juventude, o ensino médio e o prolongamento dos estudos nas 

camadas populares até o nível superior, objeto de nossa empiria, está alicerçada em algumas 

bases teóricas, discutidas no próximo capítulo. Adotamos contribuições da sociologia da 

educação em diferentes perspectivas, tendo como princípio a sociologia crítico-reprodutivista 

de Pierre Bourdieu e os avanços teóricos para além dela, considerando que conseguiram 

contribuir, ainda mais, na compreensão das desigualdades de oportunidades escolares.  
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CAPÍTULO 3 

PISTAS TEÓRICAS PARA A LEITURA DO CAMPO  

Estudar sociologicamente a educação é uma forma promissora de contribuir 

com o processo de democratização da sociedade, do Estado e das novas 

vinculações entre ambos (KRAWCZYK, 2014, p.13). 

Nesse capítulo, apresentamos os estudos que serviram de subsidio teórico para a 

presente pesquisa. Dessa forma, tentamos entrelaçar as contribuições da sociologia da 

educação às considerações desenvolvidas pela sociologia da reprodução. Contudo, buscamos 

ressaltar os limites de alcance da sociologia da reprodução, apresentando auxílios teóricos que 

conseguiram avançar, ainda mais, na compreensão das desigualdades de oportunidades 

escolares. 

3.1 Contribuições sociológicas à educação 

Após a segunda guerra mundial, a sociologia da educação se constituiu como linha de 

pesquisa própria dentro do campo da Sociologia, ganhando impulso com as políticas de 

desenvolvimento econômico e de modernização tecnológica que configuravam as condições 

sociais dos países ocidentais do pós-guerra. 

O cerne dos estudos sociológicos sobre a educação durante os anos 50 e 60, como 

sublinha Nogueira, M. (1990), estava relacionado com os determinantes estruturais 

(socioeconômicos e culturais) das desigualdades educacionais. Entretanto, cabe mencionar 

que os estudos das desigualdades de acesso à educação e das desigualdades de oportunidades 

não são restritos à sociologia da educação. Contudo, desde o início dos anos de 1960, tais 

estudos ocupam uma posição dominante na pesquisa sociológica da educação (FORQUIN, 

1995). 

No fim da década de 1950 e no decorrer da década de 1960, pairava sobre as 

sociedades ocidentais industrializadas um clima de intensa preocupação com as novas 

necessidades de mão de obra qualificada que atendessem de forma eficaz o processo 

acelerado de modernização ao qual vivenciavam. Diante desse fato, buscava-se construir uma 

visão de educação como investimento produtivo. Tal visão era fortalecida pelos economistas 

que defendiam a teoria do capital humano, que teve impacto ainda maior no campo da 

sociologia da educação, uma vez que relacionava a educação com investimento econômico e 

produtivo (FERREIRA, 2006). 
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No âmbito das questões educacionais, a necessidade de mão de obra qualificada que 

acompanhasse o cenário produtivista que configurava a época, fez com que os sistemas de 

ensino crescessem de forma acelerada e maciça. Como pontua Nogueira: 

Nesta “civilização do saber e da competência”, tratava-se de detectar o 

potencial disponível de talentos com que contava cada país, de bem 

gerenciá-lo e de não desperdiçá-lo, enfrentando assim, a concorrência 

internacional; e os sistemas de ensino foram então chamados a colaborar na 

satisfação das necessidades da sociedade tecnológica (NOGUEIRA, M., 

1990, p. 52). 

Dessa forma, com o aumento dos efetivos escolares, surgiu a necessidade por parte do 

Estado de conhecer de forma mais aprofundada a população escolar e, também, a forma como 

os sistemas de ensino funcionavam. Diante disso, o financiamento para as pesquisas 

educacionais aumentou. Tal fato ocorreu paralelamente a um maior investimento em 

educação que, no cenário em questão, atuava como ferramenta fundamental e imprescindível 

para a modernização. Ainda nesse sentido, questionamentos com relação à função social da 

escola começaram a ser levantados, isso porque, no bojo desses questionamentos, encontrava-

se o problema das desigualdades sociais que assolava a sociedade do pós-guerra. Segundo 

Ferreira (2006), a educação surge como o cenário principal de um intenso debate no que 

concerne às desigualdades educacionais e sociais e, além disso, como uma das condições 

essenciais para democratizar as oportunidades escolares.  

Nesse contexto, entre os anos de 1960 e 1970 foi desenvolvida uma série de pesquisas 

(Aritmética Política na Inglaterra, Estudos do INED
13

 na França e o Relatório Coleman nos 

Estados Unidos) que buscava explicar as desigualdades de acesso à educação entre os 

diversos grupos sociais frente aos sistemas de ensino, para tanto utilizavam amostras e 

metodologias distintas. Contudo, a comprovação por parte destas pesquisas da manutenção 

das desigualdades de acesso à educação foi um ponto comum e chave para o surgimento de 

uma série de contestações. Desse modo, 

O estabelecimento desse fato estatístico constituiu em si mesmo um fato 

social, abalando a crença “liberal” segundo a qual a expansão dos sistemas 

de ensino, a facilitação (legal ou material) do acesso aos estudos, a difusão 

das crenças e expectativas “meritocráticas” eram em si mesmas, fatores 

suficientes de “democratização”. (FORQUIN, 1995, p. 23) 

Além disso, tais estudos revelaram, também, experiências negativas mediante a 

implantação de medidas assistencialistas que visavam compensar não apenas as desvantagens 

materiais, mas também pedagógicas, das classes populares. Segundo Forquin (1995), o 

                                                 
13

 Instituto Nacional de Estudos Demográficos 
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otimismo “educativista” e “desenvolvimentista”, aliado à ideologia da “igualdade de 

oportunidades”, parece ter sido substituído por certo desencantamento em relação ao poder de 

atração econômico e de igualdade social da educação escolar.  

Nesse novo cenário que se instaura, a partir do final dos anos de 1960, em que o 

desencantamento com a ideologia modernizadora toma conta da sociedade, novas construções 

teóricas começam a surgir no campo da sociologia da educação que até então assumia um 

caráter funcionalista. Afinal, mesmo com toda a expansão dos sistemas de ensino, não ocorreu 

de fato uma redução das desigualdades de oportunidades, ou seja, o sistema educacional não 

favoreceu igualmente a todos.  

A problemática da função escolar e sua ineficiência como instrumento de 

democratização das oportunidades educacionais constituíam as ideias principais das teorias 

críticas que surgiram e ganharam visibilidade ao questionarem o funcionalismo que dominava 

o cenário educacional. Assim, a escola que, até então, era vista como precursora do 

desenvolvimento social e econômico do país passa a ser considerada como instrumento 

reprodutor das desigualdades sociais. Segundo Nogueira, M. (1990) o tema da “reprodução 

das estruturas sociais” passa a ser o tema central para a sociologia da educação. 

Nesse contexto de crise econômica e contestações das teorias existentes que desenham 

o cenário do final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970, surgiram e ganharam destaque 

protestos culturais e políticos e emergiu um conjunto de teorias buscando explicar as relações 

entre escola e estrutura social. Tais teorias foram denominadas como paradigma da 

reprodução e tinham como principais representantes Bourdieu e Passeron (NOGUEIRA, M., 

1990). 

3.2 A sociologia da reprodução 

Ao final da década de 60, os jovens das camadas médias e populares veem frustradas 

suas expectativas de ascensão social através do sistema escolar, isso se deu, em parte, devido 

à relação existente entre a massificação do ensino e a desvalorização dos diplomas. Diante 

desse quadro de frustração com as falsas promessas do sistema de ensino, Pierre Bourdieu 

propôs uma nova visão da escola e da educação.  

Na concepção de Bourdieu, a escola assume um papel central na reprodução das 

desigualdades sociais. Ao tratar alunos desiguais de forma igual, a escola estaria atuando 

como uma instituição por meio da qual se legitimam os privilégios sociais. Ou seja, a 
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educação deixa de ser vista como instituição democratizadora e passa a contribuir para 

legitimar as diferenças (socioculturais e econômicas). Assim, 

[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os 

mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 

dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de 

transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 

crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os 

educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em 

direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura (BOURDIEU, 2015a, p. 59). 

Ao questionar a neutralidade da escola, Bourdieu sinaliza o caráter excludente que tal 

instituição assume ao cobrar de seus alunos, comportamentos, atitudes, gostos e posturas das 

classes dominantes. Assim, a escola estaria cumprindo o seu papel fundamental na reprodução 

das desigualdades sociais.  

Outro aspecto relevante é o papel atribuído à dimensão simbólica na análise da 

realidade social. Para Bourdieu, ainda que de forma oculta, a reprodução das estruturas de 

dominação sofre influência das produções simbólicas. Assim, haveria um campo de produção 

simbólica que representa “o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial” (BOURDIEU, 

1983b, p. 122). Desse modo, os indivíduos que ocupam posições dominantes no campo 

adotariam medidas estratégicas visando a sua manutenção na estrutura social, assim sendo, 

para aqueles que ocupam posições inferiores no campo, restariam duas opções: a aceitação ou 

a contestação.  

Nesse sentido, a sociedade seria um palco de disputas entre os agentes e, portanto, 

permeada por critérios de classificação. Sendo assim, existiriam padrões culturais superiores e 

inferiores que se distanciariam um do outro pela sua classificação cultural: alta ou baixa. 

Dessa maneira, 

Os indivíduos e as instituições que representam as formas dominantes da 

cultura buscam manter sua posição privilegiada, apresentando seus bens 

culturais como naturalmente ou objetivamente superiores aos demais. Essa 

estratégia está na base do que Bourdieu chama de violência simbólica: a 

imposição da cultura (arbitrário cultural) de um grupo como a verdadeira ou 

a única forma cultural existente (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, 

p. 33). 

Por conseguinte, haveria uma tendência à imposição de uma cultura, tida como única e 

legítima, reforçando, assim, a concepção de que as hierarquias culturais reproduziriam as 

sociais e, portanto, a sociedade se segregaria em classes dominantes e dominadas. 
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3.2.1 Alguns conceitos fundamentais da sociologia de Pierre Bourdieu 

Os conceitos que constituem a teoria de Pierre Bourdieu sofreram algumas 

modificações ao longo do tempo, isso se deve às transformações que ocorreram tanto no meio 

intelectual como no campo social.  

Bourdieu fez uso do conceito de habitus, que funcionava como um “sistema de 

disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes” (BOURDIEU, 1983a, p. 61). Isto é, “o conceito de habitus seria assim a ponte, 

a mediação, entre as dimensões objetiva e subjetiva do mundo social, ou simplesmente, entre 

a estrutura e a prática” (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 24). 

Na concepção do autor, as práticas sociais estariam diretamente relacionadas às 

posições sociais dos sujeitos. Ou seja, cada sujeito, a partir de suas experiências, percepções 

de mundo, apreciações e gostos estariam estruturando sua subjetividade para o momento da 

ação. Desse modo, 

Habitus é então concebido como um sistema de esquemas individuais, 

socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 

estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em 

condições sociais específicas de existência), constantemente orientado para 

funções e ações do agir cotidiano (SETTON, 2002, p. 63). 

Ainda nesse contexto, o sujeito, em Bourdieu, agiria no mundo social de acordo com o 

grupo social ao qual estaria inserido, ou seja, o sujeito não agiria como um indivíduo comum, 

mas orientado segundo a posição que ocupa na estrutura social a qual pertence. E, “ao agir 

dessa forma, finalmente, o sujeito colaboraria, sem o saber, para reproduzir as propriedades 

do seu grupo social de origem e a própria estrutura das posições sociais na qual ele foi 

formado” (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 26). 

Tais divisões sociais são determinadas pelos bens culturais que o indivíduo gosta, 

consome ou produz. Assim, o prestígio social estaria restrito àquele indivíduo que se envolve 

com bens culturais tidos como superiores. E, “para se referir a esse poder advindo da 

produção, da posse, da apreciação ou do consumo de bens culturais socialmente dominantes, 

Bourdieu utilizava, por analogia ao capital econômico, o termo capital cultural” 

(NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p. 35). 

Inicialmente o conceito de capital cultural foi cunhado para “compreender as 

desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos oriundos de diferentes grupos sociais” 

(ALVES, F.; BONAMINO; FRANCO, 2010, p. 491). Tal conceito pode existir sob três 

estados: no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis nos organismos; 
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no estado objetivado, sob a forma de bens culturais e, enfim, no estado institucionalizado, sob 

a forma de objetivação – diplomas ou certificados escolares (BOURDIEU, 2015b, p. 81-88). 

Dessa forma, acumularia capital cultural aquele indivíduo que usufruísse ou apreciasse 

produções tidas como superiores na sociedade. Já aqueles indivíduos que, ao contrário destes, 

usufruíssem ou apreciassem produções inferiores estariam fadados a uma posição inferior ou, 

até mesmo, subalterna na sociedade. 

Todavia, outras formas de capital estariam diretamente relacionadas à estrutura da 

realidade social, tais como, o capital social e o simbólico. O social diz respeito às relações 

sociais estabelecidas pelo indivíduo, e o simbólico ao prestígio que o indivíduo possui na 

sociedade. Para Bourdieu a realidade social funcionaria com uma lógica de mercado e, por 

isso,  

Dada a posição do indivíduo do grupo no espaço social e, portanto, de 

acordo com o volume e os tipos de capital (econômico, social, cultural e 

simbólico) possuídos por seus membros, certas estratégias de ação seriam 

mais seguras e rentáveis e outras, mais arriscadas (NOGUEIRA, M.; 

NOGUEIRA, C., 2016, p. 45). 

Portanto, na concepção desse autor, o destino escolar dos alunos sofreria influência 

direta do capital cultural. Desse modo, os alunos oriundos das classes populares se sentiriam 

ameaçados no ambiente escolar, tendo em vista que a cultura escolar e o meio familiar destes 

se situam em mundos muito distantes. Porém, os alunos pertencentes às camadas sociais 

favorecidas teriam no ambiente escolar algo familiar, o que lhes permitirá melhor adaptação. 

Seguindo essa linha de raciocínio, cabe mencionar outro componente importante do capital 

cultural, qual seja, a informação sobre o sistema de ensino e seu funcionamento. Isso por que, 

Não se trata apenas do conhecimento maior ou menor que se possa ter da 

organização formal do sistema escolar (ramos de ensino, cursos, 

estabelecimentos), mas, sobretudo, da compreensão que se tenha das 

hierarquias mais ou menos sutis que distinguem as ramificações escolares do 

ponto de vista da sua qualidade acadêmica, prestígio social e retorno 

financeiro (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2002, p. 22). 

Dessa forma, caberia à família a transmissão do capital cultural e, também, de certo 

ethos, este entendido como um “sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, 

que contribui para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição 

escolar” (BOURDIEU, 2015a, p. 46). Nesse sentido, o que diferenciaria o indivíduo frente às 

questões escolares seria sua herança cultural que estaria relacionada com a classe social a 

qual este pertence. 
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Nessa perspectiva, cada família investiria mais ou menos nas questões escolares de 

acordo com as suas chances objetivas de sucesso, ou seja, a partir das experiências de sucesso 

ou de fracasso escolar as famílias tenderiam a aplicar seus esforços de forma mais intensa ou 

não. Contudo, Bourdieu salienta que os resultados escolares tenderiam a ser vistos como 

diferença de “dons”, negando, assim, a diferença existente entre a cultura familiar do 

indivíduo e a cultura escolar. Dessa forma, pontua o autor, 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 

dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma seleção 

que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e consagra as 

desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades, ao 

mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma sanção que se pretende 

neutra, e que é altamente reconhecida como tal, a aptidões socialmente 

condicionadas que trata como desigualdades de “dons” ou de mérito, ela 

transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 

diferenças econômicas e sociais em “distinção de qualidade”, e legitima a 

transmissão da herança cultural (BOURDIEU, 2015a, p. 65). 

Isso posto, é possível perceber que, na concepção do autor, a escola nega as 

desigualdades de socialização familiar e impõe a cultura dominante como legítima e se utiliza 

desta para avaliar e hierarquizar os indivíduos. As reflexões de Bourdieu, no que tange ao 

sistema escolar, apresentam uma interdependência entre as desigualdades escolares e sociais.  

Contudo, a perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu se mostra frágil ou não 

suficiente em alguns aspectos, a partir do momento em que “ela fecha todas as portas, como 

se sua função fosse apenas a de demonstrar que qualquer tentativa de democratização não 

passa de uma ilusão” (CHARLOT; REIS, 2014, p. 71). Isso porque,de acordo com essa 

concepção sociológica, no sistema escolar, não há democratização apenas massificação. 

3.3 Uma ruptura necessária: a relação da escola com o saber 

Apesar de a perspectiva sociológica clássica ter contribuído de forma significativa 

para o olhar crítico sobre as desigualdades socioescolares, é necessário reconhecer que a 

proposta formulada por esta já não é suficiente. Tendo como marco de suas análises a relação 

entre posição e disposição, a sociologia clássica desconsiderou que “a sociedade não é apenas 

um conjunto de posições, é também, e antes de tudo, um conjunto de atividades” 

(CHARLOT; REIS, 2014, p. 73). Além disso, é preciso compreender que há uma correlação 

entre atividades e posições e que tais atividades são construídas por relações sociais. Assim,  
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A atividade específica da escola é a instrução, a educação, a formação. 

Portanto, a escola não é apenas um lugar de seleção social, é também um 

lugar de formação. Esse é provavelmente o maior paradoxo da sociologia 

contemporânea da educação: tratar de muitas coisas da escola, até da 

experiência escolar, esquecendo a questão do confronto dos alunos com o 

saber, como se esse fosse um pequeno detalhe (CHARLOT; REIS, 2014, 

p.73). 

Esse autor propõe uma sociologia do sujeito que, confrontado com a necessidade de 

aprender se relaciona com o mundo e, sendo assim, “a relação com o saber é o próprio sujeito, 

na medida em que deve aprender, apropriar-se do mundo, construir-se. O sujeito é relação 

com o saber” (CHARLOT, 2000, p. 82). 

Sob a ótica de Charlot, a sociologia de Bourdieu é legítima e útil, porém o fato de 

agentes sociais e posições sociais assumirem papéis principais na perspectiva desse sociólogo 

não contribui para uma compreensão mais aprofundada da experiência escolar, sobretudo 

porque “a experiência escolar é a de um sujeito e uma sociologia da experiência escolar deve 

ser uma sociologia do sujeito” (CHARLOT, 2000, p. 38). 

O autor pontua ainda que, nas análises de Bourdieu, a reprodução das diferenças opera 

da seguinte forma: “às diferenças de posições dos pais correspondem nos filhos diferenças de 

capital cultural e de habitus (disposições psíquicas), de maneira que os filhos ocuparão, eles 

próprios, posições diferentes na escola” (CHARLOT, 2000, p. 20). Contudo, o que não foi 

levado em consideração é o fato de que os meios familiares não são homogêneos e, portanto, 

o sujeito precisa encontrar um posicionamento singular diante das tensões que o cercam.  

De acordo com Charlot, as relações sociais são interpretadas como relações de saber e, 

portanto, consideradas sob a ótica do aprender. Nesse sentido, cada sujeito ocupa uma posição 

na sociedade e esta posição também corresponde ao aprender e ao saber. Assim, “a relação 

com a escola e com o saber é social, por ser construída na família e no ambiente de vida. 

Contudo, essa relação social é também singular, por ser elaborada ao longo de uma história 

singular” (CHARLOT; REIS, 2014, p. 75). 

Nas análises da presente pesquisa, adotaremos a definição de Charlot (2000, p. 33) em 

que o sujeito é um ser humano portador de desejos e movido por esses desejos, um ser social 

que ocupa uma posição em um espaço social e, também, um ser singular que tem uma história 

e interpreta o mundo e dá sentido a esse mundo. 

Portanto, consideraremos também que esse sujeito, como pontua Charlot (2000, p. 33), 

age no mundo, encontra a questão do saber como necessidade de aprender, se produz, ele 

mesmo, e é produzido, através da educação. 
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Para efeitos das análises, acreditamos que para estudar a educação é necessário 

compreender o sujeito e, para tanto, não podemos esquecer o ser social que este sujeito da 

educação representa.  

3.4 A sociologia dos indivíduos e os “retratos sociológicos”: o aporte de Bernard Lahire 

Finalmente, trazemos como apoio a sociologia de Bernard Lahire (2004). A pesquisa 

que deu origem ao livro citado possui um caráter totalmente experimental que assume duas 

dimensões, sendo que uma destas partiu de questões teóricas e metodológicas e conduzidas da 

maneira mais reflexiva possível, e a outra dimensão, que fez deste dispositivo metodológico 

inédito, se deu na realização de seis entrevistas longas abordando diversos domínios de 

atividade ou diferentes dimensões da vida social com os mesmos oito entrevistados com o 

intuito de produzir um novo conhecimento. Assim, nessa pesquisa não serão encontrados um 

objeto e um tema de pesquisa, trabalhados de forma clássica. 

O objetivo central do trabalho desenvolvido por Lahire e sua equipe de pesquisa era 

“apreender o grau de homogeneidade ou heterogeneidade das disposições dos atores e de suas 

experiências socializadoras e também, analisar a articulação das disposições e dos contextos 

de seu estado de aplicação” (LAHIRE, 2004, p. 26).  

Nesse sentido, o projeto buscava estudar a variação intra-individual a partir dos 

comportamentos, gostos e atitudes, segundo os contextos sociais. Para tanto, buscou captar 

estas variações nas dimensões: diacrônica (em função dos momentos no percurso biográfico) 

e sincrônica (em função dos contextos), dando um sentido segundo a combinação da 

pluralidade de disposições incorporadas e contextos em que os atores evoluem. Cabe ressaltar 

que o conceito de disposição está relacionado à realidade reconstruída, e que falar desta 

pressupõe a realização de um trabalho interpretativo que dê conta dos comportamentos. 

Na concepção de Lahire, “as experiências socializadoras passadas se sedimentaram, de 

alguma maneira, e se converteram em maneiras mais ou menos duradouras de ver, sentir e 

agir, isto é, em características disposicionais, hábitos e inclinações” (LAHIRE, 2004, p. 27). 
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A metodologia que Lahire utilizou em seu estudo irá contribuir de forma 

significativa com o viés metodológico que buscaremos dar a presente 

pesquisa. Visto que, concordamos com o autor que: em vez de considerar 

cada momento da trajetória individual como algo lógico em um percurso 

linear, postulando de antemão que não só cada indivíduo pode ser 

caracterizado por uma única fórmula (em vez de diversas fórmulas 

complementares ou concorrentes) que gera seus comportamentos, escolhas, 

decisões, mas também que ele está sujeito a forças sociais não 

necessariamente coerentes, quando é levado a optar por estudos, a orientar-

se profissionalmente, a decidir sobre o local e a natureza de suas férias... 

(LAHIRE, 2004, p. 35) 

Dessa forma, acreditamos que o trabalho do autor contribuirá de forma significativa na 

análise das entrevistas desta pesquisa, que pretendemos encaminhar à maneira de “retratos 

sociológicos”.  

Com o intuito de problematizar o que foi discutido acerca da juventude e suas relações 

com o ensino superior, evidenciamos, a seguir, o “olhar” dos jovens estudantes da nossa 

pesquisa no que tange ao acesso a tal nível de ensino. Para tanto, buscamos elencar alguns 

aspectos relevantes para a compreensão do contexto em que estes jovens estão inseridos. 
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CAPÍTULO 4 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: PARA QUEM? OS RESULTADOS 

DA PESQUISA 

A permanência de estudantes pobres nas instituições federais de ensino 

superior é um fenômeno novo que está a desafiar os pesquisadores pela sua 

complexidade. O risco que corremos é o de nos deixar encantar pelos 

encaminhamentos das políticas públicas e ficarmos reféns de suas 

determinações, deixando de construir os nossos objetos de pesquisa a partir 

de hipóteses fundadas em experiências empíricas e teóricas que podem 

ampliar o nosso conhecimento sobre o fenômeno da permanência de jovens 

provenientes dos meios populares em instituições federais de ensino 

(PORTES, 2015, p. 140). 

Neste capítulo descrevemos as escolas da pesquisa e suas peculiaridades, assim como, 

justificamos o motivo pelo qual optamos por essas instituições dentro do conjunto numeroso 

de escolas que compõe a rede estadual de ensino do Rio de janeiro, no município de Niterói. 

Ademais, traçamos o perfil dos jovens estudantes que participaram deste estudo e, para 

melhor compreender esses sujeitos, buscamos cruzar alguns dados captados através dos 

questionários que foram aplicados com o intuito de comparar as diferentes visões e vivências 

que alunos de uma mesma rede de ensino têm do acesso e da permanência no ensino superior.  

Além disso, este capítulo tem por objetivo apresentar de forma mais abrangente cada 

jovem estudante do último ano do ensino médio público que se dispôs a participar da pesquisa 

de maneira completa. Para tanto, buscamos estabelecer um diálogo entre as entrevistas 

concedidas por esses estudantes com o referencial teórico adotado na realização desta 

pesquisa. 

Apresentamos os jovens estudantes em dois grupos: o primeiro é formado por jovens 

que se enxergam como futuros universitários e contam com o apoio total de suas famílias, e o 

segundo é formado por jovens que percebem o ingresso no ensino superior como um 

horizonte possível, mas distante, e que nem sempre podem contar com o investimento familiar 

no seu percurso escolar, conforme detalharemos adiante. A análise das entrevistas foi baseada 

nas seguintes categorias, (1) mobilização familiar para as questões escolares, (2) relação 

aluno-escola, (3) expectativas com relação ao ensino superior e projetos de futuro (4) limites e 

possibilidades das políticas de acesso e permanência no ensino superior. 

Buscamos relacionar questões relevantes a que tivemos acesso através da aplicação 

dos questionários com os dados obtidos na realização das entrevistas semiestruturadas.  
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4.1 As escolas: o nosso ponto de partida 

A minha escola não tem personagem (...) 

A minha escola tem gente de verdade 

(Legião Urbana – “VAMOS FAZER UM FILME”) 

A epígrafe acima, trecho de uma música da banda Legião Urbana, me faz refletir sobre 

o cotidiano das escolas públicas do nosso país e no quão diversos são os níveis de ensino que 

as compõe, sobretudo o ensino médio, que é permeado por jovens com desafios e expectativas 

singulares. 

Nessa perspectiva, a escolha das escolas da nossa pesquisa se deu considerando que, 

apesar de pertencerem a uma mesma rede de ensino, o universo que as circunscreve é 

heterogêneo e, portanto, único dentro de cada instituição.  

Estudos realizados anteriormente como os de Koslinski e Alves (2012) já apontavam 

para a necessidade de se observar a possível influência de mecanismos institucionais que 

criam diferenças no que tange à oferta de educação de qualidade. Ainda nesse contexto, esses 

estudos buscam compreender os mecanismos geradores de desigualdades de oportunidades 

educacionais em escolas públicas cariocas. É possível perceber também, na pesquisa realizada 

por Ayed (2012), o aparecimento de desigualdades mais difusas e contínuas ao longo da 

escolarização que apontam para a relação existente entre as desigualdades escolares e as 

desigualdades socioespacias. 

De acordo com estes estudos, é possível constatar os impactos das questões sociais e 

espaciais no acesso à educação de qualidade. Fato que corrobora para a estratificação do 

sistema educacional brasileiro em que a aquisição de capital cultural dos estudantes, a 

infraestrutura das escolas, o corpo docente e a gestão são questões que perpassam todo o 

sistema de ensino. 

Segundo dados do INEP (2016), o estado do Rio de janeiro, como mencionado 

anteriormente, possui um total de 1.299 escolas estaduais de educação básica com 442.812 

matrículas no ensino médio regular. Dentre essas escolas, 45 estão situadas no município de 

Niterói que atende a um total de 11.648 matrículas no ensino médio regular. Nesse universo 

diverso que circunscreve as 45 escolas estaduais do município de Niterói, optamos por 

comparar escolas que ofertam o ensino médio com diferentes perspectivas. Seguindo essa 

linha de raciocínio, elaboramos o Quadro 1 com o intuito de esclarecer o que nos motivou na 

escolha das três escolas da pesquisa. (QEDU, 2016b). 
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Quadro 1 - As escolas da pesquisa 

ESCOLA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

E1 

A escola, além de possuir um IDEB abaixo da média do município de Niterói, é a única 

escola da rede, neste município, que oferta o ensino médio regular no turno da noite. Ou 

seja, os alunos têm a possibilidade de realizar o ensino médio noturno, sem que para isso, 

seja necessário realizá-lo na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Além disso, a 

escola está localizada em um bairro relativamente distante das faculdades e universidades 

do município. No ano de 2015, a escola esteve entre as quatro escolas com menores taxas de 

participação no Enem.  Os discentes da escola são moradores das comunidades que estão ao 

redor deste Ciep. Em resposta ao questionário da pesquisa, foi possível perceber que a 

maioria dos estudantes mora no entorno escolar. 

E2 

A escola em questão está entre as duas instituições que iniciaram no ano de 2014 o ensino 

médio na modalidade integral com o programa instituído pelo governo estadual do Rio de 

Janeiro: dupla escola
14

, no município de Niterói. Contudo, essa escola assumiu o primeiro 

lugar do ranking das escolas estaduais do Rio de Janeiro no Saerj
15

, em 2015. Com a 

primeira maior nota do estado na disciplina de matemática e a segunda maior nota em 

língua portuguesa. Representa uma das poucas escolas em que os alunos obtêm notas mais 

elevadas nos cálculos. Além disso, a escola está no topo do ranking em matemática pelo 

segundo ano consecutivo. Ao responder ao questionário da pesquisa, constatamos que a 

maioria dos alunos desta instituição se desloca de localidades (bairros e cidades) distantes 

para estudarem nesta. 

E3 

A escola E3 é a única escola do município de Niterói que oferece o ensino médio Normal. 

Ou seja, é a única escola que possui um ensino médio voltado para a formação de 

professores. Além disso, é uma escola próxima às principais faculdades da cidade e a 

Universidade Federal Fluminense. Apesar do seu viés profissionalizante, a escola costuma 

estar envolvida em projetos ofertados pela UFF. No ano de 2015, essa escola esteve entre as 

três escolas com maiores taxas de participação no Enem. 
Fonte: (RIO DE JANEIRO, 2016). 

Ao visitar as escolas para conversar com as diretoras e, posteriormente, para aplicar os 

questionários e estabelecer um diálogo com os alunos, foi possível observar a dinâmica de 

cada uma delas, ainda que de maneira geral. Um dos aspectos que mais despertou a minha 

atenção foi que, apenas na escola E2 havia cartazes e murais que traziam matérias de jornais 

referentes ao Enem, instruções sobre o exame e outros meios de ingresso no ensino superior. 

Na escola E1, por exemplo, além de não haver divulgação alguma sobre o Enem ou qualquer 

outra forma de acesso ao ensino superior, as paredes eram vazias, sem nenhum mural ou 

cartaz que trouxesse alguma temática importante para os estudantes. Já na escola E3, havia 

cartazes e murais com fotos dos alunos desta participando de oficinas oferecidas pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e, também, projetos elaborados pelos professores e 

estudantes. 

                                                 
14

 O termo Dupla Escola significa duas vezes escola, ou seja, jornada dupla. Desse modo o governo do estado do 

Rio de Janeiro pretende promover uma educação em tempo integral. 
15

 O Saerj é o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro.  Segundo dados da SEEDUC, o 

Saerj representa um programa de avaliação diagnóstica do processo Ensino Aprendizagem realizado nas 

unidades escolares da rede estadual de educação básica. 
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Dessa forma, já foi possível, nesses contatos iniciais com tais instituições, perceber as 

disparidades existentes entre os ambientes escolares que, apesar de pertencerem à rede 

estadual e estarem localizadas no mesmo município, possuem dinâmicas que os diferenciam. 

Diante do exposto, achamos pertinente apresentar algumas informações acerca das três 

escolas da nossa pesquisa que possam situar questões como localização, taxas de distorção 

idade-série, de aprovação e de reprovação. 

As escolas da nossa pesquisa estão situadas em bairros distintos do município de 

Niterói com características peculiares. A escola E1 situa-se no bairro no Engenho do Mato na 

Região Oceânica da cidade, localizado distante do centro da cidade, o que confere ao público 

dessa escola poucas oportunidades de cultura e lazer. É um Ciep com infraestrutura precária e 

os alunos são majoritariamente moradores das comunidades próximas. Através dos 

indicadores educacionais fornecidos pelo INEP, foi possível verificar que o nível 

socioeconômico
16

 desta escola é representado pelo nível III, fato que indica que os alunos 

desta instituição, de modo geral, possuem em suas casas bens como: televisão, geladeira, 

rádio, telefone, um quarto e dois banheiros (bens elementares) e, além disso, videocassete ou 

DVD e computador com acesso à internet (bens complementares). Não possuem empregada 

doméstica ou diarista e possuem uma renda familiar mensal de entre 1 e 1,5 salários mínimos. 

Além disso, seus responsáveis cursaram ou estão cursando o ensino fundamental. Tal nível 

socioeconômico confere a essa escola a classificação de médio alto. 

A escola E2 está localizada no bairro de Charitas e é uma escola relativamente nova, 

pois foi inaugurada no ano de 2014. É a primeira escola pública brasileira bilíngue de francês-

português criada a partir de uma parceria entre a Seeduc/RJ e a Académie de Créteil, com o 

apoio do consulado geral da França no Rio de Janeiro. Esse projeto de escola faz parte do 

programa do governo estadual, dupla escola. Além disso, o governo do estado promove 

intercâmbio cultural entre o Brasil e a França e conta com o apoio de outros países e de 

algumas empresas. Desse modo, o aluno tem a oportunidade de aprender uma nova língua 

através de aulas ministradas em francês. A escola só atende ao ensino médio e é uma unidade 

de horário integral. Além disso, cada escola que participa do programa se especializa em 

                                                 
16

 O indicador de nível socioeconômico das escolas foi criado pelo INEP, no ano de 2014, com o intuito de situar 

os alunos atendidos por cada uma destas em um estrato definido pela posse de bens domésticos, renda e 

contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus responsáveis.  

Este nível foi calculado com os dados da Prova Brasil e da Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica) de 

2011 e 2013 e também, com os dados do Enem de 2011 e 2013. Essa medida é feita em uma escala contínua com 

média igual a 50 e desvio padrão igual a 10. São sete níveis ordinais que se diferem a partir do posicionamento 

das alternativas de cada questão em tais níveis. 
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alguma área de conhecimento, no caso desta, o foco são as ciências biológicas. Em contato 

com alguns professores da escola, estes relataram que, ao prepará-los para dar esse 

atendimento especial aos alunos, o governo do estado investiu em aperfeiçoamentos na França 

para que eles pudessem, não apenas, exercitar a língua no próprio país, mas também, adquirir 

informações importantes a respeito da cultura francesa. Em relação ao nível socioeconômico 

dessa escola, devido ao fato deste ter sido calculado nos anos de 2011 e 2013, e a escola em 

questão ter sido inaugurada apenas em 2014, não obtivemos dados. 

A escola E3 está localizada em São Domingos, bairro próximo à UFF, o que 

possibilita a essa instituição maior acesso a projetos ligados à universidade. Nesta instituição 

de ensino, o terceiro ano está inserido no curso Normal, ou seja, voltado para a formação de 

professores. Um ponto interessante a ser partilhado é que, no ano de 2016, os alunos desta 

instituição participaram do movimento de ocupação em defesa da escola pública e contra a 

política de precarização do atual governo, representando, assim, a primeira escola estadual de 

Niterói a participar desse movimento. Com relação ao nível socioeconômico, a escola 

apresentou nível IV, o que a diferencia da escola E1 por ter alunos que possuem bens 

suplementares, ou seja, freezer, um ou mais telefones e carro. Contudo, sua classificação 

também é médio alto. 

No Quadro 2, é possível observar alguns aspectos relevantes em relação às escolas da 

pesquisa, já que, a partir dos dados que elencamos em tal quadro, há possibilidade de 

observarmos as similaridades e diferenças entre as escolas de maneira mais ampla.  

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da educação básica (IDEB), as escolas E1 

e E2 estão muito abaixo da meta das escolas estaduais que é de 6,0 pontos. No que tange as 

médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, as escolas E1 e E2 

apresentaram uma pontuação favorável se considerarmos que a média, neste mesmo exame, 

do município de Niterói foi de 502,7. 
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Quadro 2 - Algumas características das escolas pesquisadas 

ASPECTOS 
ESCOLAS 

E1 E2 E3 

Total de alunos no ensino fundamental 390 - 380 

Total de alunos no ensino médio 208 214 251 

Número total de alunos no 3º ano do ensino 

médio 
48 55 50 

Número de respondentes ao questionário 24 39 42 

Média de idade dos alunos respondentes  18,1 17,2 19,2 

Total de alunos respondentes por sexo 

(feminino/masculino) 
F: 16 / M: 08 F: 25 / M: 14 F: 35 / M: 07 

Número de alunos respondentes que se 

autodeclararam não brancos 

(preto/pardo/amarelo ou indígena) 

28 25 35 

Ensino Médio Formação geral Formação geral Normal 

Turno de funcionamento com aulas manhã e noite 
integral (manhã e 

tarde) 

manhã, tarde e 

noite 

Média de alunos por turma no ensino médio 24,8 24,8 25,9 

Nota média no Enem (2015) 502,6 
não conseguimos 

informações 
502,1 

(IDEB) 3,1 
não conseguimos 

informações 
3,3 

Situação do IDEB Atenção - Atenção 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa - 2017. 

Acreditamos que a falta de informações a respeito da escola E2, no que concerne ao 

IDEB e à média do Enem, se dê pelo fato da escola ter sido inaugurada apenas em 2014, com 

apenas 3 turmas de 1º ano do ensino médio, que se tornariam o último ano deste nível de 

ensino apenas em 2016. 

Achamos pertinente elaborar também, um quadro que pudesse demonstrar algumas 

questões relevantes que conseguimos ter acesso por meio dos questionários, idas às escolas e 

através das entrevistas realizadas na segunda etapa dessa pesquisa. Ou seja, esse quadro foi 

construído a partir das percepções e considerações tecidas no “desenrolar” da pesquisa. Desse 

modo, no Quadro 3, buscamos trazer algumas diferenças e correspondências entre as escolas 

da pesquisa. 
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Quadro 3 - As escolas da pesquisa: diferenças e correspondências 

CARACTERÍSTICAS 
AS ESCOLAS 

E1 E2 E3 

O entorno escolar e 

suas possibilidades 

Formado por pequenas 

igrejas, mercearias, 

praças, farmácias, 

padarias, postos de 

médicos da família, 

praias e comunidades 

locais. 

Formado por hospitais, 

igrejas, restaurantes, praia 

e comunidades locais. 

Próximo ao Catamarã que 

liga a cidade de Niterói ao 

Rio de Janeiro. 

Formado por faculdades, 

universidades, shoppings, 

colégio universitário, 

restaurantes, 

supermercados, comércio e 

clubes. Próximo ao centro 

da cidade. 

A influência do bairro 

O bairro é visto de forma 

positiva, não por haver 

desenvolvimento, mas 

por não ser muito 

violento. 

O bairro é visto pelos 

alunos de forma negativa. 

O bairro é visto de forma 

positiva pelos alunos, 

devido à sua localização. 

A escolha pelo ensino 

da escola na opinião 

dos estudantes 

Baseada na proximidade 

com a residência. 

Baseada na qualidade do 

ensino ofertado pela 

instituição. 

Baseada no curso de 

formação de professores. 

A escola sob o olhar 

do aluno 

Falta investimento 

educacional como, por 

exemplo, feiras 

escolares, projetos 

educacionais e esportes e 

por isso, oferece um 

ensino regular ou, até 

mesmo ruim. 

Já houve mais incentivo e 

investimento educacional 

na escola como, por 

exemplo, viagens 

culturais à França e 

desenvolvimento de feiras 

e projetos. Hoje, devido à 

crise na educação estadual 

e às interferências do 

tráfico na rotina escolar, 

muito foi perdido. 

Contudo, o ensino 

continua bom. 

O ensino ofertado é bom 

devido à qualidade dos 

professores que atuam na 

instituição, pois não há 

investimento diferenciado 

nesta. A localização da 

escola contribui com o 

desenvolvimento de 

projetos, pois as faculdades 

e a universidade costumam 

aproveitar o ambiente para 

isso. 

Os professores da 

escola e o ensino 

superior 

Não costumam conversar 

com os alunos sobre o 

ensino superior. Alguns 

até mencionam alguma 

coisa, mas não 

desenvolvem muito o 

tema. 

Conversam com 

frequência sobre o ensino 

superior e as chances que 

os estudantes podem ter 

no futuro se realizarem 

um curso 

Há bastante diálogo dos 

professores com os 

estudantes sobre o ensino 

superior, assim como, há 

muito diálogo dos 

professores com os projetos 

propostos pela universidade 

e pelas faculdades que 

possibilita ao estudante 

maior interação com 

assuntos referentes ao 

ensino superior. 

Oportunidades que 

possibilitem o 

desenvolvimento do 

estudante no entorno 

escolar 

Não há bens culturais 

e/ou materiais que 

contribuam com o 

desenvolvimento escolar. 

Não há bens culturais e/ou 

materiais que contribuam 

com o desenvolvimento 

escolar. 

Existem bens culturais, 

materiais e possibilidades 

diversas para integração e 

desenvolvimento escolar. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa - 2017. 

Com intuito de enriquecer as observações das escolas da nossa pesquisa, procuramos 

expor também outros indicadores educacionais relevantes para o entendimento do contexto no 
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qual estão inseridos os nossos jovens estudantes, tais como, taxa de aprovação, taxa de 

distorção idade-série e taxa de reprovação. 

Com relação à taxa de aprovação, o Gráfico 6, baseado em dados do INEP (2016) nos 

permite perceber que a escola E2 possui um índice bastante favorável tanto com relação às 

escolas da pesquisa como em relação ao país e ao estado. As escolas E1 e E3, apesar de 

apresentarem índices altos de aprovação continuam abaixo dos índices do país e do estado. 

(QEDU, 2016c) 

Gráfico 6 - Taxa de aprovação dos alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da pesquisa 

comparadas com as taxas de aprovação das escolas públicas brasileiras e do estado do Rio de Janeiro – 

2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do (INEP, 2016). 

Ao observarmos as taxas de distorção idade-série das escolas, conforme mostra o 

Gráfico 7, é possível perceber certa discrepância tanto entre as escolas da nossa pesquisa 

como entre estas e as do país e do estado. A escola E2 apresenta uma taxa extremamente 

favorável, fato que lhe confere um diferencial dentre as demais escolas em questão. O que nos 

permite inferir que o fluxo dessa escola tem funcionado com mais qualidade que as demais. Já 

a escola E1 apresenta um índice de distorção idade-série alarmante, pois está bem acima, 

tanto das escolas da pesquisa como das escolas do país e do estado. 
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Gráfico 7 - Taxa de distorção idade-série dos alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da 

pesquisa comparadas com as taxas de distorção idade-série das escolas públicas brasileiras e do estado 

do Rio de Janeiro – 2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do (INEP, 2016).   

No Gráfico 8, é possível perceber que a escola E1 possui um alto índice de reprovação 

no 3º ano do ensino médio, o que interfere diretamente na taxa de distorção idade-série desta 

que, como analisada anteriormente, nos permite constatar elevados índices. Já a escola E2 

apresenta um panorama nesse quesito totalmente favorável. As escolas E1 e E3, se 

comparadas com as escolas do país e do estado, ainda precisam evoluir bastante para que tal 

índice possa diminuir e ter um fluxo escolar com mais qualidade de fato. 

Gráfico 8 - Taxa de reprovação dos alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da pesquisa 

comparada com as taxas de reprovação das escolas públicas brasileiras e do estado do Rio de Janeiro – 

2016 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do (INEP, 2016). (dados ausentes E2 conforme informado anteriormente) 
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4.2 Traçando o perfil dos jovens estudantes da pesquisa: a análise dos questionários 

Elaboramos um questionário baseado em questões que trouxessem à tona elementos 

cruciais para a nossa análise e que nos permitissem uma “[...] aproximação com as pessoas da 

área selecionada para o estudo” (MINAYO, 1994, p. 54). Assim, concordamos que: 

[...] construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão 

proporcionar os dados requeridos para descrever as características da 

população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o 

planejamento da pesquisa (GIL, 2008, p. 121). 

Composto por 35 questões, dentre elas abertas e de múltipla escolha, o questionário 

buscou elencar elementos que pudessem caracterizar os jovens estudantes de acordo com um 

conjunto de variáveis que estão em conformidade com o quadro teórico que embasa o 

presente estudo. Assim, foram abordadas questões referentes à: escolaridade, família, ensino 

superior, políticas de democratização do acesso e permanência no ensino superior. Ao final do 

questionário, havia uma pergunta relacionada ao interesse do estudante em participar da 

segunda etapa desta pesquisa, a saber, a entrevista semiestruturada.  

Ao concluirmos a elaboração do nosso questionário, submetemos a pesquisa ao 

Comitê de ética da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ao passar pelos trâmites com a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conseguimos obter o parecer favorável. 

Anexamos tal parecer no Apêndice D.  

Contamos com a colaboração dos professores dos últimos anos do ensino médio de 

cada uma das três escolas (E1, E2, E3) da pesquisa para a aplicação dos questionários. O 

objetivo era fazer com que o aluno se sentisse o mais confortável possível ao preencher as 

questões propostas. Os alunos levaram, em média, meia hora para terminar de responder o 

questionário. Algumas turmas se empolgaram com o tema proposto e indagaram sobre a 

possibilidade de fazermos uma roda de conversa com temas relacionados ao ensino superior.  

Os jovens estudantes da nossa pesquisa estão cursando o último ano do ensino médio 

em escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. A média de idade desse grupo de estudantes 

é de 18 anos e 1 mês, ou seja, as idades estão entre 16 e 23 anos. A maioria deles estuda no 

turno da manhã (92,4%) e uma minoria (7,6%) está matriculada no turno da noite. 

Conseguimos obter um total de 105 questionários devidamente respondidos e divididos da 

seguinte forma: 24 estudantes da escola E1, 39 estudantes da escola E2 e 42 estudantes da 

escola E3. Cabe ressaltar que devido à ausência de alguns alunos e falta de disponibilidade de 

outros, esses números não correspondem ao total de alunos do 3º ano do ensino médio de cada 



81 

 

escola, que era, respectivamente, 48, 55 e 50. Ao todo, eram seis turmas, sendo duas em cada 

escola, e apenas uma delas, na escola E3, pertencente ao turno da noite.  

Após recolher todos os questionários respondidos, utilizamos o SPSS
17

 para nos 

auxiliar na quantificação das respostas às questões fechadas e, também, para nos possibilitar a 

realização de cruzamento de dados que julgamos relevantes para a compreensão do nosso 

objeto de estudo. 

Através da aplicação deste instrumento, foi possível traçar o perfil dos nossos sujeitos, 

assim como, tivemos a possibilidade de conhecer um pouco das trajetórias escolares, o capital 

familiar e as expectativas com relação ao ensino superior destes. Nosso intuito é aprofundar 

determinadas questões nas realizações das entrevistas semiestruturadas. Desse modo, iremos 

exibir algumas evidências que acreditamos ser interessantes para o alcance dos nossos 

objetivos de pesquisa.  

Com relação ao sexo, 72,4% dos estudantes são mulheres e apenas 27,6% são homens, 

fato que evidência maior presença feminina no prolongamento escolar e que corrobora com as 

pesquisas que demonstram que, “atualmente no Brasil uma gama de indicadores aponta para o 

fato de as mulheres estarem em maior número nos diversos níveis educacionais” 

(ASSUMPÇÃO, 2014, p. 12).  

No que se refere à cor ou raça dos jovens respondentes, 29,5% se declararam brancos, 

assim como; 29,5% se declararam pretos; 31,4% se declararam pardos e apenas 1,9% se 

declararam indígena. Cabe ressaltar que um dos jovens preferiu não declarar. Para o referido 

quesito buscamos utilizar a categorização do IBGE. 

Quanto à faixa etária mencionada anteriormente, 2,8% eram jovens de 16 anos; 26,7% 

de 17 anos; 35,2% de 18 anos; 15,2% de 19 anos; 7,6% de 20 anos; 1,9% de 21 anos; 0,9% de 

22 anos e, 1,9% de 23 anos de idade. Ou seja, a maioria dos jovens está na faixa etária dos 17 

aos 19 anos. Considerando que, a idade adequada para cursar o último ano do ensino médio é 

17 anos
18

, podemos identificar índices de distorção idade-série entre os jovens da pesquisa. 

Segundo Zago (2007), ainda que a maioria dos estudantes das camadas populares ingresse na 

escola conforme os ditames previstos, geralmente os percursos não transcorrem de forma 

                                                 
17

 Statiscal Package for Social Sciences (Software de tipo cientifico que auxilia na sistematização e na análise de 

dados quantitativos). 
18

 No Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano do ensino fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo no 

Ensino Fundamental até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade até os 14 anos 

de idade. Disponível em: <http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/distorcao-idade-serie/> 
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contínua, ou seja, se desenvolvem de forma inversa ao “ideal tipo” que, representa a 

adequação idade-série e permanência na escola até os 14 anos de idade. 

No que tange à situação de moradia do estudante, a maioria ainda mora na casa dos 

pais (86%), 4,7% moram com o cônjuge ou outro familiar, 2% sozinho e 2,6% moram em 

outra situação. 

Quanto à ocupação dos pais e das mães dos jovens estudantes, a maioria é funcionário 

de empresa privada (50%). Cabe mencionar que, na escola E1, tivemos uma parcela 

significativa de mães que exercem a função de emprega doméstica (30%) e de pais que estão 

desempregados (25%).  

Para efeito de organização, subdividimos as temáticas das quais lançaremos mão para 

a compreensão do perfil dos jovens estudantes de acordo com a forma como foi dividido o 

questionário. Sendo assim, iremos compreender inicialmente os perfis, complementando o 

que já foi exposto anteriormente. Em seguida, iremos trabalhar as questões relacionadas aos 

percursos escolares, depois, a vida familiar e, finalmente, as expectativas de acesso ao ensino 

superior e as políticas de acesso.  

4.2.1 Conhecendo os nossos jovens 

Quando indagados a respeito da proximidade entre escola e residência, os estudantes 

da escola E1 demonstraram, majoritariamente, residir próximo à escola, ao contrário dos 

estudantes das escolas E2 e E3, em que a maioria dos estudantes mora distante das escolas em 

que estudam. Essa questão da distância entre escola e moradia pode estar relacionada ao fato 

de haver  

[...] pais que elaboram estratégias mais ativas para acesso a escolas 

disputadas, tendem a ser pais mais informados, presentes na vida escolar do 

aluno e, acima de tudo, são pais que identificam a hierarquização das 

escolas, sabem mais claramente que as escolas são diferentes, apesar de 

pertencerem a um mesmo sistema (COSTA, 2013, p. 147). 

Além disso, a discrepância entre a localização da escola e a moradia corrobora com os 

estudos sobre as desigualdades de oportunidades educacionais de Koslinski e Alves (2012). 

Para essas autoras, “os alunos que estudam em escolas localizadas em entornos menos 

privilegiados, que concentram domicílios de menor clima educativo, tendem a apresentar em 

média, pior desempenho” (KOSLINSKI; ALVES, 2012, p. 821). Como foi descrito 

anteriormente, a escola E1, de fato, é a que apresenta a maior taxa de distorção idade-série e 

também a taxa mais elevada de reprovação.  
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Gráfico 9 - Você mora próximo a sua escola? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Outro aspecto que merece atenção diz respeito ao número de jovens que trabalha em 

cada escola. A escola E1 apresenta o maior percentual de estudantes que responderam estar 

trabalhando atualmente ou já ter trabalhado anteriormente, conforme o Erro! Fonte de 

referência não encontrada. mostra.  

Gráfico 10 - Você já trabalhou ou está trabalhando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

 

Nesse sentido, Corrochano e Abramo (2016) sinalizam que, ainda hoje, longas 

jornadas de trabalho fazem parte da vida de uma parcela significativa de jovens, mesmo que 

estes sujeitos se encontrem em um momento da vida crucial em que o foco principal deveria 

ser a dedicação aos estudos. Contudo, ao observarmos o percentual da escola E2, constatamos 
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o oposto, ou seja, nesta escola os alunos, em sua maioria, estão apenas dedicados aos estudos, 

o que corrobora para os resultados demonstrados anteriormente, ou seja, índices de aprovação 

elevados e taxas de distorção idade-série e de reprovação mínimas. A escola E3 inverteu os 

dados com relação à escola E1, ou seja, nesta o percentual de jovens que trabalham 

corresponde ao percentual dos que não trabalham na escola E1, fato que demonstra que dentre 

as três escolas, de fato, a escola E1 tem um maior número de jovens que precisam conciliar 

trabalho e estudo. Cabe ressaltar que a escola E1 é a única das três em que alunos do noturno 

responderam ao questionário, sendo assim, uma das possíveis justificativas para tal 

discrepância pode estar no fato de, 

Nas camadas populares, é sempre dentro destas modalidades que o futuro 

escolar é projetado, na perspectiva de uma conciliação entre estudo e 

trabalho. Porém, retornar à escola pode dar apenas prosseguimento a uma 

escolaridade acidentada, conforme se pode verificar por meio de vários 

exemplos nos quais essas tentativas foram também acompanhadas de novas 

interrupções (ZAGO, 2007, p. 27). 

Nesse sentido, é possível perceber o quanto a relação escola e mundo do trabalho 

produz percursos escolares, como menciona a referida autora, “acidentados”.  

4.2.2 Um pouco sobre os percursos escolares dos jovens estudantes 

Para apreender a caminhada escolar dos nossos sujeitos, indicamos na Tabela 5 e na 

Tabela 6, em que rede estes cursaram o ensino fundamental e o ensino médio. Com isso, foi 

possível perceber que, em ambos os casos, a maioria dos estudantes realizou seus estudos em 

instituições públicas de ensino. Contudo, no ensino fundamental ainda houve uma parcela 

significativa que declarou ter cursado parte na escola pública e parte na escola privada e uma 

pequena quantidade de alunos declarou ter cursado todo este nível de ensino na escola 

privada. Apenas a escola E2, apresentou um pequeno percentual de alunos que realizou todo o 

ensino fundamental na escola pública. 

Tabela 5 - Você cursou o ensino fundamental? 

SITUAÇÃO E1 E2 E3 TOTAL 

Todo na escola pública 62,5% 38,6% 71,5% 57,3% 

Todo na escola privada 4,1% 15,3% 16,7% 13,3% 

Parte na escola pública e parte na escola privada 33,4% 46,1% 9,5% 28,5% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 2,3% 0,9% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 
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Já no ensino médio, como é possível observar na Tabela 6, o índice de alunos que 

realizou todos os três anos em escolas da rede pública é altíssimo. Ao contrário do que foi 

declarado no ensino fundamental, neste nível de ensino, nenhum aluno declarou ter cursado 

parte na escola pública e parte na escola privada, e apenas um estudante declarou estar 

cursando só o último ano deste nível na escola pública. Esse fato nos faz refletir sobre os 

impactos da crise econômica e política na qual o país está inserido. 

Tabela 6 - E o ensino médio, você está cursando? 

SITUAÇÃO E1 E2 E3 TOTAL 

Todo na escola pública 91,8% 100% 95,3% 96,3% 

Apenas o último ano está sendo na escola pública 4,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Apenas um ano deste foi realizado em escola privada 0,0% 0,0% 0,0% 0% 

Não responderam 4,1% 0,0% 4,7% 2,8% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Quando questionados sobre possíveis reprovações ao longo do percurso escolar, uma 

parcela significativa revelou não ter sido reprovada em série alguma, conforme mostra o 

Gráfico 11. Contudo, a escola E3 apresentou um percentual de estudantes que declarou já ter 

sido reprovado muito próximo dos que declararam o contrário. A escola E2 foi a que 

apresentou o menor índice de alunos que declararam histórico de reprovação e, na escola E1, 

o número de alunos que declarou ter sido reprovado em algum momento representa quase a 

metade dos que não foram. A questão da reprovação representa um dos graves problemas da 

educação brasileira, isso porque, “apenas 54% dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos 

estavam matriculados no nível educacional adequado em 2011, o que significa que 

praticamente metade dos jovens brasileiros está ficando pra trás” (ZUCCARELLI, 2015, p. 

79). Apesar de ter tido  

um avanço na maioria dos indicadores sociais (...) persiste uma enorme 

desigualdade no campo educacional. Entre os principais fatores pode-se 

mencionar a baixa qualidade da educação pública, as altas taxas de evasão 

escolar e o difícil ingresso no Ensino Superior (NEVES, 2013, p. 281).  

Isso posto, há que se pensar que um dos grandes entraves do acesso ao ensino superior 

tem forte relação com a baixa qualidade dos níveis anteriores. 
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Gráfico 11 - Ao longo da sua trajetória escolar houve alguma(s) reprovação(s)? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Cabe ressaltar que, ao apresentarmos as características gerais das escolas com o intuito 

de realizarmos um comparativo entre estas, o país e o estado, em item anterior, a escola E2 

não apresentava índice de reprovação. O fato do Gráfico 11 mostrar que estes alunos, em 

algum momento dos seus percursos escolares, foram reprovados não significa que tenha sido 

nesta instituição, pois, como mencionamos anteriormente, esta foi inaugurada apenas em 2014 

e com somente com turmas da primeira série do ensino médio. 

4.2.3 A vida familiar dos jovens estudantes 

Quanto à escolaridade da família dos estudantes, é possível observar, através da 

Tabela 7, que os índices de escolarização apresentados pelas mães são mais altos que os 

apresentados pelos pais. Ou seja, o número de mães com ensino médio completo, ensino 

superior completo e pós-graduação ultrapassa o número de pais com formação semelhante. 

Em contrapartida, nos índices mais baixos de escolarização, o percentual de pais é maior que 

o percentual das mães. Fato que corrobora, mais uma vez, para a elevação dos índices da 

escolarização das mulheres. 
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Tabela 7 - Qual é o nível de escolaridade do seu pai e da sua mãe? 

SITUAÇÃO E1 E2 E3 
PERCENTUAL 

DO PAI 

PERCENTUAL 

DA MÃE 

Nunca estudou 4,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 

Fundamental incompleto 37,5% 13% 35,7% 27,9% 17% 

Fundamental completo 8,3% 5,1% 4,7% 5,8% 5,7% 

Médio incompleto 12,5% 10,2% 12% 11,5% 11% 

Médio completo 16,7% 41% 35,7% 33% 41% 

Ensino superior 8,4% 13% 7,1% 9,5% 10,3% 

Pós-graduação 4,1% 2,5% 0,0% 1,9% 6,6% 

Outro 8,4% 15,4% 0,0% 7,6% 6,6% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 4,7% 1,9% 0,9% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

No que tange à expectativa dos pais com relação ao futuro dos filhos, segundo as 

respostas dos filhos sobre seus pais, foi possível perceber, em todas as três escolas da 

pesquisa, predominância de respostas pela continuidade dos estudos via ensino superior. 

Dessa forma, 

[...] o capital cultural é fundamental nas estratégias de conversão e utilização 

de outros capitais na busca da distinção, mobilidade e reconhecimento 

social. Consequentemente, pode-se perceber a importância das estratégias de 

investimento escolar. Há uma grande expectativa de que a ascensão escolar 

seja responsável pela conversão de capital cultural em capital econômico e 

social (BOURDIEU, 2011, p. 50 apud NEVES, 2013, p. 288).  

Gráfico 12 - Ao terminar o ensino médio seus pais esperam que você: 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 
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Nesse sentido, é possível perceber que os pais projetam expectativas elevadas para os 

seus filhos, ou seja, eles esperam que seus filhos tenham acesso a níveis educacionais dos 

quais eles não tiveram para que possam usufruir de uma vida mais digna. 

4.2.4 As expectativas de acesso ao ensino superior 

Indagados sobre a pretensão de dar continuidade aos estudos via ensino superior, os 

estudantes responderam majoritariamente (95,3%) que pretendem cursar tal nível de ensino, 

uma minoria tencionou não realizá-lo (2,8%) e os demais não responderam a questão. Cabe 

ressaltar que, no questionário, havia uma pergunta aberta sobre o significado de cursar o 

ensino superior para aqueles que responderam sim a tal questão. Dentre as várias respostas 

obtidas, algumas se repetiram com certa frequência, tais como: “melhorar de vida”, “realizar 

um sonho”, “ajudar minha família” e “ter mais chances no mercado de trabalho”. Nesse 

sentido, Souza e Vazquez (2015), através de um estudo que realizaram com jovens do ensino 

médio público sobre suas expectativas em relação à continuidade dos estudos e a inserção no 

mercado de trabalho, constataram que 

A grande maioria dos jovens vê o estudo como principal via de ascensão 

social, informa que sua família apoia a continuidade de seus estudos e 

declaram pretender seguir estudando. Essa visão não se diferencia entre os 

que se consideram e os que não se consideram pobres, o que a princípio 

demonstra que o reconhecimento social da escolaridade e a estratégia do 

estudo como via de ascensão não são exclusivos da classe média, tal como as 

teorias crítico-reprodutivistas nos fizeram supor (SOUZA; VAZQUEZ, 

2015, p. 417). 

Ainda nesse contexto, tais autores ressaltam que a esse percentual elevado de jovens 

que pretendem realizar o ensino superior podem estar sendo ocultados outros dois fenômenos, 

quais sejam, a avaliação das chances e o reconhecimento de barreiras (SOUZA; VAZQUEZ, 

2015, p. 418). Tal fato reforça a necessidade da garantia do acesso, da permanência e da 

qualidade do ensino. 

Entre os jovens estudantes que optaram por cursar o ensino superior, a maioria o 

pretende na rede pública de ensino, conforme mostra o Gráfico 13. Inclusive, outro aspecto 

importante foi o fato de que 80% dos jovens da pesquisa responderam que recebem incentivos 

por parte dos professores para cursar tal nível de ensino na rede pública. Ainda nesse sentido, 

havia uma questão que perguntava se os professores conversam com eles sobre temas 

relacionados ao ensino superior em que 79% dos estudantes responderam que sim, e, quando 

indagados sobre a forma como isso era feito, muitos responderam que era através de 

conversas em que os docentes afirmavam que “o ensino de qualidade ainda está na 
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universidade pública”. Outro ponto que chamou atenção foi que ao lado das opções de 

resposta entre rede pública ou privada, alguns alunos que marcaram a opção rede pública 

colocaram uma seta ao lado e escreveram assim: “caso eu não consiga, estudo na rede 

privada mesmo”. Fato que reforça o apontamento feito por Souza e Vazquez (2015) no que 

tange aos impactos do reconhecimento das barreiras. 

Gráfico 13 - Em qual rede pretende cursar o ensino superior? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Aproveitamos a temática para perguntar aos estudantes se, em suas famílias, há algum 

parente que tenha realizado o ensino superior. Em todas as escolas, a maioria (80%) dos 

alunos respondeu que “sim”.  

Os jovens da nossa pesquisa, em sua maioria, conforme mostra o Gráfico 14, 

desconhecem informações a respeito das políticas de assistência estudantil, políticas essas que 

foram criadas com intuito de diminuir as desigualdades de oportunidades entre estudantes de 

diferentes origens sociais e tendo, assim, esses alunos como público alvo. Apenas a escola E2 

se destacou nesse sentido, onde a maioria demonstrou já ter ouvido falar sobre as políticas 

mencionadas. Contudo, o que gera extrema preocupação é a possibilidade de muitos desses 

jovens não enxergarem no ensino superior uma possibilidade justamente por desconhecerem 

informações tão relevantes como essa. Portanto, averiguamos tal questão na fase das 

entrevistas. Ou seja, as informações que estão sendo negadas a estes jovens são de suma 

importância, visto que,  
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As políticas de permanência devem ser pensadas para todo e qualquer 

estudante universitário, enquanto as políticas de assistência se destinam 

àqueles em situação de vulnerabilidade, vivenciando circunstâncias que 

possam comprometer sua permanência, incluídas aí as dificuldades de ordem 

financeira (HERINGER; HONORATO; VARGAS, 2014, p. 3). 

Procuramos saber também se os jovens estudantes conhecem ou já ouviram falar na 

Lei de Cotas (nº 12.711/2012). A escola E2 apresentou o maior percentual (67%) de 

estudantes que demonstram conhecer. Já na escola E3, a maioria (48%) deles desconhece e 

nunca ouviram falar sobre. A escola E1, por sua vez, ficou dividida, pois metade dos 

estudantes afirmou conhecer e, a outra metade, não. 

Ao questionarmos a possibilidade de se manterem financeiramente no ensino superior 

sem estar trabalhando, apenas 52% dos estudantes responderam que conseguiriam se manter 

sem que para isso fosse necessário assumir responsabilidades profissionais, ou seja, quase 

metade desses jovens não teria condições de cursar o ensino superior sem algum auxílio 

financeiro.  

Desse modo poderíamos refletir sobre a importância das políticas de 

permanência (e assistência). Estudantes menos privilegiados não podem 

contar com a família (ou contam de forma reduzida) para os apoiarem nas 

demandas surgidas em função de uma escolarização prolongada. Assim, 

acabam tendo que criar suas próprias práticas e estratégias ou contar com 

eventuais mecanismos institucionais de apoio à sua permanência no 

ambiente universitário e/ou para assisti-los na oferta de algum recurso 

(HERINGER; HONORATO; VARGAS, 2014, p. 7). 

Gráfico 14 - Você já ouviu falar sobre as políticas de assistência estudantil no ensino superior? 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Desse modo, faz-se necessário repensar estratégias via políticas públicas que permitam 

que os principais interessados na assistência estudantil consigam, de fato, ter acesso a essas 

informações. 
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4.3 Entrelaçando pistas de análise 

Através dos dados obtidos anteriormente, foi possível realizar o cruzamento de alguns 

deles para que pudéssemos ter mais clareza com relação ao nosso objeto de pesquisa e, a 

partir desse caminho, reunir pistas relevantes que foram utilizadas posteriormente em nossas 

entrevistas com os jovens estudantes. 

4.3.1 Pretensão de realizar o ensino superior e cor 

Quando relacionamos a variável cor com a expectativa de realizar o ensino superior, 

conforme mostra o  

Gráfico 15, foi possível perceber que o número de jovens que demonstraram interesse é 

enorme em todos os casos.  

Gráfico 15 - Pretensão de realizar o ensino superior e cor 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Nesse sentido, me reporto à investigação realizada por Almeida, W. (2007) sobre a 

inclusão de estudantes oriundos das camadas menos favorecidas na Universidade de São 

Paulo (USP), na qual o autor buscou compreender as diversas dificuldades encontradas por 

esses sujeitos, assim como tentou apreender as estratégias que estes utilizavam em processos 

desiguais no nível de cada carreira. Foi possível constatar com a sua pesquisa que havia um 

juízo sobre a quase impossibilidade de acesso de estudantes oriundos de escolas públicas de 

baixa qualidade e que, em sua maioria, são pretos e pardos. Contudo, a mobilização social 

parece ter produzido resultados importantes como: a criação de novas universidades, novos 

cursos, novas vagas, novos campi, criação do ProUni, concessão de bolsas e a implementação 

de políticas de ação afirmativa (HERINGER; HONORATO, 2014, p. 318). 



92 

 

Além disso, na época da pesquisa realizada por Almeida, W., ainda não vigorava a Lei 

de Cotas (nº 12.711/2012), fato que atenuou essa questão, pois “os dados mais recentes do 

Censo da Educação Superior mostram que o número de estudantes (...) matriculados em 

instituições federais de ensino dobrou de 2003 a 2011; e o de negros quadriplicou entre 1997 

e 2011” (BARBOSA, 2014, p. 317).  

Dessa forma, é possível perceber que há um viés positivo advindo da implementação 

dessas políticas de inclusão no que tange à evolução das expectativas de jovens 

historicamente excluídos desse nível de ensino, seja por sua cor/raça ou por sua origem social. 

4.3.2 Expectativa de cursar o ensino superior e histórico de reprovação 

Relacionando as reprovações com as expectativas de cursar o ensino superior, foi 

possível perceber que, inicialmente, o número de alunos reprovados é inferior ao número de 

alunos aprovados em todas as escolas da pesquisa, isso pode se justificar pelo fato de que 

“dentre os efeitos mais visíveis desse recente processo de ampliação da escola, podemos citar, 

por exemplo, a diminuição dos índices de repetência” (PEREGRINO, 2012, p. 323). Isso 

corresponde a um ponto positivo na trajetória escolar desses estudantes, pois sabemos o 

“quanto a repetência joga um papel negativo no processo de escolarização” (CARRANO; 

MARINHO; OLIVEIRA, 2015, p. 1452). 

Gráfico 16 - Expectativa de cursar o ensino superior e histórico de reprovação 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

No Gráfico 16, buscamos analisar os possíveis impactos que a reprovação pode gerar 

nas expectativas de prolongamento dos estudos e verificamos que até mesmo os alunos que já 

foram reprovados em algum momento do seu percurso escolar anseiam por cursar o ensino 

superior. É possível que o esforço despendido em permanecer estudando seja uma resposta à 
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necessidade de aumentar as chances já reduzidas de acesso ao mercado de trabalho e não a 

uma idealização no sentido mais global (ZAGO, 2012, p. 143). 

O índice de alunos que declararam não ter desejo de realizar o ensino superior é 

irrisório, como é o caso da escola E3 que tem o maior número de alunos reprovados e que, 

ainda assim, demonstram interesse em continuar os estudos. Na concepção de Souza e 

Vazquez (2015), isso se deve em parte ao crescimento significativo do número de vagas no 

ensino superior por meio das políticas de democratização recentes e também à ideologia 

meritocrática que se baseia na igualdade de oportunidades (SOUZA; VAZQUEZ, 2015, p. 

423). 

4.3.3 Avaliação do ensino escolar e pretensão de cursar o ensino superior 

Ao relacionarmos o desejo de realizar o ensino superior de acordo com a opinião que 

os alunos manifestaram a respeito do ensino que suas escolas lhe proporcionam, foi possível 

perceber que, independente do julgamento sobre o ensino, a maioria pretende realizar o ensino 

superior, como demonstra o gráfico 17. Se considerarmos que os poucos alunos que 

afirmaram não ter vontade ingressar em tal nível de ensino qualificam a escola de forma 

positiva, podemos inferir que isso não é um fator limitador para o desejo destes estudantes. 

“O sistema de ensino superior tornou-se, mais que o „Destino‟ de uns poucos privilegiados, 

uma escolha possível para muitos cidadãos” (BARBOSA, 2015, p. 257).  

Gráfico 17 - Avaliação do ensino escolar e pretensão de cursar o ensino superior 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa – 2017. 

Apesar disso, sabemos que pode ser um grave impedimento ao ingresso no ensino 

superior a falta de qualidade no ensino de uma instituição, tendo em vista que esses jovens já 

enfrentam outras questões que os colocam em situação de desvantagem em relação aos 

estratos sociais mais elevados da sociedade. Isso por que 
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Os jovens originários de meios populares que conseguem ocupar um lugar 

na universidade pública são constantemente submetidos a práticas desiguais 

de acesso, notadamente na escolha do curso, e de permanência (associada a 

dupla jornada do trabalhador estudante, aos limites financeiros para custear 

os gastos com o próprio curso e aqueles relativos à própria sobrevivência do 

estudante, como transporte, alimentação e habitação) no ensino superior 

(ZAGO, 2012, p. 147). 

Dessa forma, há que se pensar, não apenas na questão econômica, mas também nas 

dificuldades de outras ordens que esses jovens precisam driblar para ter acesso e permanecer no ensino 

superior como, por exemplo, as de ordens simbólica e social.  

4.4 Uma maior aproximação: as entrevistas 

Ainda nesse sentido, concordamos com Selltiz (1987, p.15) que “na entrevista e no 

questionário dá-se um grande peso aos relatos verbais dos sujeitos para a obtenção de 

informações sobre estímulos ou experiências a que estão expostos e para o conhecimento de 

seus comportamentos.” Além disso, a nossa inclinação pela entrevista semiestruturada se deu 

baseada no fato de que esta nos apresentaria  

[...] como vantagem a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma 

cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a 

interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas 

espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma abertura e 

proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que permite ao 

entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados, ou seja, quanto 

menos estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais 

afetiva entre as duas partes (QUARESMA, 2005. p.75). 

Como o foco das entrevistas eram os jovens estudantes do último ano do ensino médio 

das classes populares, suas possíveis relações com o ensino superior e o acesso às 

informações sobre as políticas de democratização deste nível de ensino, buscamos conhecer 

suas trajetórias: escolar e familiar. Assim, os temas que nortearam a entrevista foram: a 

escola, a família, o ensino superior, as expectativas de acesso ao ensino superior e as 

informações sobre as políticas de democratização do ensino superior. A entrevista foi 

realizada com estudantes que, ao responderem ao questionário demonstraram interesse em 

participar desta etapa da pesquisa. 

Como critério para a seleção dos jovens estudantes que participariam da entrevista, 

optamos pelos jovens que estivessem realizando todo o ensino médio na escola pública, tendo 

em vista que somente esses jovens se enquadram na Lei de Cotas (nº 12.711/2012). Partimos 

do pressuposto que está entre os nossos objetivos de pesquisa investigar se esses jovens estão 

sendo motivados a ingressar no ensino superior devido às recentes políticas de inclusão 

implementadas neste nível de ensino, essa seleção se faz relevante. 
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Inicialmente, havíamos optado, também, por jovens que demonstraram tanto interesse, 

como desinteresse em realizar o ensino superior, pois consideramos que os jovens que 

demonstraram interesse nos diriam quais são suas expectativas e percepções com relação ao 

ingresso neste nível de ensino, e aqueles que demonstraram desinteresse nos permitiriam 

analisar se a falta de motivação está relacionada à desinformação ou, até mesmo, às condições 

pessoais e acadêmicas destes jovens. 

Durante a aplicação dos questionários apenas dois estudantes demonstraram 

desinteresse em ingressar no ensino superior: um deles se recusou a participar da entrevista e 

o outro, apesar de ter deixado o contato para que pudéssemos entrevistá-lo, ao longo do 

processo ficou incomunicável. Desse modo, analisar o motivo pelo qual alguns estudantes não 

se sentem motivados a ingressar no ensino superior, na presente pesquisa, tornou-se inviável. 

Como conseqüência desse fato, elaboramos a entrevista nos baseando apenas nos sujeitos que 

desejam ter acesso ao ensino superior. 

Para concluir a nossa seleção, optamos também, pelos estudantes que afirmaram que 

suas escolas os incentivam a cursar o ensino superior para que estes possam nos dizer de que 

forma percebem esse incentivo por parte dessas instituições.  

Dentre os 105 estudantes que responderam ao questionário, 46 aceitaram participar da 

entrevista. Dessa forma, agendamos com esses alunos as entrevistas em dois momentos 

distintos com o intuito de conseguirmos encontrar a maior parte deles na escola. Contudo, no 

andamento da pesquisa, conseguimos realizar apenas seis entrevistas, isso se deve ao fato do 

período das férias escolares estarem próximas (dezembro/2017), o que tornou a frequência 

dos alunos à escola baixa e consequentemente, dificultou o nosso acesso a eles. Nesse sentido, 

a escola E1 foi a que mais esvaziou nos meses de novembro e dezembro e, no momento em 

que estivemos na mesma, os poucos alunos que ali estavam, mesmo tendo aceitado realizar a 

entrevista nos encontros anteriores, já não desejavam mais participar da pesquisa. Apesar de 

termos nos esforçado para conversar com eles e explicar que seria interessante até mesmo 

para auxiliá-los com possíveis dúvidas, eles se mostraram resistentes. Assim, conseguimos 

realizar a entrevista apenas com uma aluna do turno da noite que se dispôs a conversar no 

horário da saída escolar. Nas escolas E2 e E3, poucos alunos dos que aceitaram participar da 

segunda etapa da pesquisa estavam presentes no dia combinado, segundo informações de 

alguns estudantes, a baixa frequência na escola estava relacionada ao período de recuperação. 

Desse modo, conseguimos conversar com apenas 3 estudantes da escola E3 e 2 estudantes da 

escola E2 que, nos concederam as entrevistas no horário da saída escolar também.  
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A análise dos questionários e a realização das entrevistas semiestruturadas nos 

permitiram identificar dois grupos de jovens estudantes dentre os seis que se dispuseram a 

participar da pesquisa até o fim. Tais grupos foram separados por aspectos comuns referentes 

à maneira como os jovens se enxergam como estudantes da educação básica e às 

possibilidades de ingresso no ensino superior. Nomeamos esses dois grupos de 

“determinados” e “dedicados”. Os primeiros eram estudantes pertencentes à escola E2. Já os 

estudantes pertencentes ao grupo dos “dedicados” pertenciam às duas outras escolas, E1 e E3. 

O “grupo dos determinados” é formado pelos jovens que declararam serem alunos 

incomuns e com ótimo desempenho escolar e, além disso, acreditam que conseguirão 

ingressar no ensino superior na primeira tentativa, ou seja, após concluir o ensino médio.  

O “grupo dos dedicados” é composto pelos jovens que se declararam alunos regulares 

e acham que dificilmente conseguiriam ingressar numa primeira tentativa no ensino superior, 

para eles essa possibilidade nem existe e já buscam estratégias para continuar os estudos em 

prol desse sonho. 

Elaboramos o quadro a seguir com o intuito de facilitar a compreensão do perfil de 

cada estudante que participou da segunda fase da pesquisa, a entrevista. 

Quadro 4 - Um pouco do perfil dos jovens estudantes da pesquisa (foram adotados nomes fictícios 

para os estudantes com o intuito de preservá-los). 

JOVEM Sarah Lucas Arthur Ana Júlia Jorge Giovana  

ESCOLA  E2 E2 E2 E3 E3 E1 

IDADE  19 19 18 17 20 20 

COR  Branca Parda Parda Branca  Preta  Preta  

MORADIA  
Próximo à     

escola 

Distante da 

escola 

Distante da 

escola 

Distante da 

escola 

Próximo à 

escola 

Próxima à 

escola 

ESCOLARIDADE 

DA MÃE 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

fundamental 

Incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

ESCOLARIDADE 

DO PAI 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

completo  

Nunca 

estudou  

Ensino 

fundamental 

incompleto 

OCUPAÇÃO DO 

PAI 

Funcionário 

de empresa 

privada 

Aposentado 

Proprietário 

de pequena 

empresa 

Funcionário 

de empresa 

privada 

Aposentado Desempregado 

OCUPAÇÃO 

DA MÃE 

Profissional 

liberal 

Funcionária 

de empresa 

privada 

Dona de 

casa 

Funcionária 

de empresa 

privada 

Dona de 

casa 

Empregada 

doméstica 

TRABALHA Não Não Não Não Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa – 2017 



97 

 

4.4.1 Representações da vida escolar e mobilização familiar 

Ao buscar compreender as relações tecidas pelos jovens alunos com os estudos, torna-

se fundamental, conhecer aspectos da sua trajetória na educação básica que nos permitam 

apreender os sentidos atribuídos, pelos estudantes, ao ingresso no ensino superior.  

Sabe-se que a escola é uma das principais instituições formadoras e socializadoras da 

sociedade, mas que ainda assim, exerce um caráter excludente e marginal. Dessa forma, a 

conclusão da educação básica representa a transposição de barreiras material e simbólica para 

os jovens estudantes das classes populares.  

A possibilidade de mobilidade social que a escola carrega em sua essência, como 

vimos em estudos mencionados anteriormente nessa pesquisa, mesmo tendo perdido parte de 

sua “força”, continua exercendo influência nos investimentos de muitas famílias. Sobre o 

significado dos estudos para a família, Ana Júlia, estudante do “grupo dos dedicados”, pontua, 

Para a minha família, principalmente para os meus pais, estudar é coisa séria, 

eles sempre foram muito rígidos em questão aos estudos. Eles sempre 

fizeram com que eu fosse focada nisso, porque eles sempre falaram que era o 

meu futuro, então tinha que focar em estudar pra ter um futuro melhor com 

um bom emprego. E a pessoa que mais me incentiva a estudar é minha a 

mãe, porque ela sempre falou que estudar era o melhor presente que ela 

poderia me dar, então ela sempre me colocou nas melhores escolas aqui 

perto de casa, e eu sempre tive os melhores estudos (Ana Júlia, grupo dos 

dedicados, E3).  

A fala de Ana Júlia reforça os apontamentos feitos nos estudos sobre a longevidade 

escolar. Segundo Zago (2007), o significado atribuído pelos pais à escolarização de seus 

filhos revela que um dos principais pilares em que a valorização da instrução se alicerça 

corresponde a uma lógica prática ou instrumental da escola, ou seja, no domínio dos saberes 

fundamentais e na inserção no mercado de trabalho (ZAGO, 2007, p.24). 

Nos meios populares, muitas vezes, o trabalho assume importância semelhante ou 

superior aos estudos. Isso por que há uma necessidade de integrar o jovem no mercado de 

trabalho o quanto antes para que ele possa começar a contribuir financeiramente em casa. 

Outro aspecto importante está no fato das famílias com baixo volume de capital 

tenderem a priorizar apenas objetivos que julguem alcançáveis. Como discute Bourdieu 

(2015a), há uma internalização das chances objetivas, ou seja, para as famílias oriundas das 

classes menos favorecidas social e economicamente o sucesso escolar representa, muitas 

vezes, algo incerto e arriscado. Além disso, o sucesso por meio dos estudos costuma ocorrer 

em longo prazo e, devido a suas condições socioeconômicas, estas famílias não conseguem 

arcar com os custos dessa espera e, em especial, com o adiamento do ingresso dos filhos no 
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mercado de trabalho. Nesse contexto, não há incentivo por parte dessas famílias para que seus 

filhos prolonguem os estudos. Para ilustrar essa problemática, trouxemos o relato de Jorge, 

estudante do grupo dos dedicados, quando indagado sobre a relação família-escola, 

Acredito que muitas pessoas da minha família falam, sentem orgulho, mas 

não participam do processo, entendeu? Meu pai, ele não é uma pessoa que 

teve acesso aos estudos, não sei por que, se foi porque ele quis ou não quis. 

Minha mãe também não, minha mãe chegou a fazer o curso normal, mas 

engravidou... aí largou os estudos no segundo ano do curso e não me 

incentiva na escola. Acredito que pro ensino superior muito menos, a 

cobrança que existe dentro da minha família é pra eu arrumar um emprego e 

conseguir me sustentar, entendeu? Não tem uma preocupação pra eu ter um 

ingresso numa faculdade, por exemplo (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 

No momento em que buscamos refletir e estudar sobre a vida escolar de estudantes 

oriundos de segmentos menos privilegiados da sociedade faz-se necessário, não apenas a 

compreensão de estruturas maiores como as políticas educacionais que contribuem para 

relativizar os destinos das camadas populares, mas também os projetos de vida, as 

experiências vividas, a relação com os professores, com seus pares e com a família. Esses 

elementos fundamentais no desenvolvimento dos jovens nos aproximam da relação deles com 

o saber, como evidencia Charlot (1996). Nesse sentido, o estudante Lucas, do grupo dos 

determinados, relata que a sua escola 

[...] é bem diferente das outras, o ensino é diferente, então assim, ela me 

abriu várias portas sabe... Consegui ter um olhar mais profundo sobre as 

coisas, conversando com os alunos que se tornaram meus amigos, com os 

professores, aprendi muita coisa, e mudou muito a minha vida, me tornei 

uma pessoa melhor. Eu acho que é isso, essa é a importância do estudo, do 

conhecimento, em geral é assim (Lucas, grupo dos determinados, E2). 

 Como pontua Lahire (2004), é preciso levar em consideração que existem outros 

determinantes nos percursos dos estudantes e, não apenas a relação entre os capitais cultural e 

econômico podem influenciar o percurso escolar de um jovem. Desse modo, a compreensão 

sobre as disposições se torna importante para uma análise mais profunda sobre as trajetórias 

escolares, isso por que, “uma disposição é uma realidade reconstruída (...). Portanto, falar de 

disposição pressupõe a realização de um trabalho interpretativo para dar conta de 

comportamentos, práticas opiniões, etc.” (LAHIRE, 2004, p.27). Dessa forma, experiências 

marcantes ao longo da vida escolar do estudante, podem trazer pontos de análise relevantes na 

interpretação dos projetos de futuro dos jovens. Nesse sentido, questionamos os nossos jovens 

sobre possíveis experiências marcantes ao longo de suas trajetórias escolares. 
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Teve uma coisa que, pra mim, foi muito importante. Foi até mesmo nessa 

escola que estou, no ensino médio, e tipo eu sempre tive muita vontade de ir 

à França, era meu maior sonho. Desde pequena, eu sempre falava “poxa 

mãe, quando eu tiver mais velha, lá pra os meus trintas anos eu vou viajar o 

mundo, e o primeiro lugar que eu vou, vai ser a França, porque eu tenho 

muita vontade de conhecer e tal”. E a escola por ser intercultural, influenciou 

a gente bastante nisso, ajudou bastante, ensinando francês, isso e aquilo. Aí, 

ano passado teve a proposta de intercâmbio, aí teve prova e tal pra fazer, eu 

fiz e consegui passar, e esse ano eu realizei esse sonho, consegui viajar, eu 

fui à França, e tipo, isso pra mim foi muito marcante sabe, foi pra mim um 

dos momentos mais especiais e importantes da minha vida escolar, até agora. 

Comecei a pensar em muitas possibilidades de crescimento depois disso, 

acho que passei a me dar mais valor. Se não fosse a escola, eu nem sei com 

quantos anos eu conseguiria realizar esse sonho (Sarah, grupo dos 

determinados, E2). 

Então... um momento muito bom, foi durante o nono ano do ensino 

fundamental no quarto bimestre em especial, a minha professora de 

linguagens inscreveu a nossa escola em um projeto de uma empresa de 

seguros. Nesse projeto nós faríamos uma redação a respeito de viver com 

segurança, algo do tipo, e os melhores iriam ganhar um prêmio. Tipo assim, 

esse projeto era dividido em regiões, tinha um prêmio de primeiro e segundo 

lugar para São Gonçalo, primeiro e segundo para Niterói, primeiro e segundo 

para o Rio, capital, e primeiro e segundo para a Baixada Fluminense. 

Estavam concorrendo escolas públicas e privadas. Eu não sei qual foi o 

critério de escolha para as escolas, eu sei que eram muitas, e nesse projeto eu 

acabei ficando em segundo lugar com a minha redação e ganhei um Iphone, 

que durou até o ano passado, até esse ano, durou até esse ano. Essa chance 

de concorrer com outras escolas e ter sido premiado por isso, foi algo que me 

marcou (Arthur, grupo dos determinados, E2). 

Como foi possível perceber, essas experiências mobilizam os alunos. Utilizamos o 

termo mobilizar concordando com Charlot (2000) que a mobilização implica alcançar um 

objetivo que pode motivar, mas tendo a vantagem de insistir sobre a dinâmica do movimento. 

Ou seja, o estudante mobiliza-se em uma atividade, quando investe nela, dá sentido e valor, 

como ocorreu com os estudantes em suas experiências escolares. Desse modo, a escola 

assume um importante papel na vida dos alunos, de incentivadora, fazendo com que eles 

possam ser mobilizados a trocar com o mundo, construir metas, encontrar meios de ação e 

comprovando que “o processo de ensino-aprendizagem só funciona quando o aluno se 

mobiliza intelectualmente” (CHARLOT; REIS, 2014, p.75). 

Outro aspecto que apareceu nos relatos dos estudantes do grupo dos determinados 

quando os questionamos sobre o ato de estudar e a representação deste ato em suas vidas foi o 

descontentamento com a pressão que eles sentem no ensino médio, logo em um momento da 

vida que já costuma ser bastante conturbado.  
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Gosto sim de aprender, de estudar. Não gosto de ter pressão sabe, por 

exemplo, agora antes do ENEM, isso tudo, me incomoda um pouco assim, 

mas eu gosto sim de parar pra estudar, aprender as coisas, de outras maneiras 

também, não só dessa maneira que a gente tem aqui na escola. O estudo 

representa, pra mim, mais entendimento das coisas ao meu redor sabe, isso 

acontece muito com história e sociologia principalmente. Eu acho que o 

estudo é muito importante pra você se conhecer e conhecer o mundo a sua 

volta, não só história e sociologia como todas as outras matérias, você tem 

matemática, química, física, você conhecer e entender como as coisas 

funcionam é muito importante sabe, e abre muito a sua mente. Você 

consegue olhar, ter um olhar mais profundo sobre as coisas e entender como 

as coisas são (Lucas, grupo dos determinados, E2).  

Na fala de Lucas, percebemos a capacidade que ele teve de compreender que estudar 

se relaciona com o conhecimento e, não apenas, com uma preparação para ingressar no ensino 

superior. Assim, como discutido por Charlot (2000), a questão vai além, ou seja, o ato de 

aprender deve representar uma apropriação do mundo e, não, apenas, uma forma de acesso a 

tal ou qual posição no mundo (CHARLOT, 2000, p.74).    

Já para os estudantes do grupo dos dedicados, a relação com os estudos se dá de 

acordo com as matérias. Para esses estudantes a afinidade com alguns professores e a 

facilidade com determinadas áreas de conhecimentos são fatores decisivos.  

Eu até gosto de estudar, mas depende muito da matéria. Se eu gostar do 

professor da matéria, eu estudo com mais vontade e consigo tirar boas notas. 

Agora se eu não gostar....ihhh, já sei que aquela matéria vai ser calo na 

minha vida. Geralmente eu gosto muito de história e geografia porque os 

professores costumam dar mais atenção e eu tenho mais facilidade de 

aprender (Giovana, grupo dos dedicados, E1). 

Olha, depende muito da matéria, tem umas matérias que eu estudo por ter 

que estudar mesmo, porque olha, fico cansada, mas tem outras que eu adoro. 

A matemática, por exemplo, se deixar eu sento e passo três horas estudando, 

porque eu adoro. Estudar, pra mim, representa o meu futuro, porque depende 

muito dos meus estudos, muito do meu esforço pra eu conseguir uma boa 

faculdade, pra ter uma boa referência e conseguir um bom emprego, então 

pra mim o estudo é a base de tudo (Ana Júlia, grupo dos dedicados, E3).  

Outro ponto que abordamos nas entrevistas diz respeito ao olhar dos estudantes sobre 

suas escolas como um todo. Incluímos nesse olhar os aspectos referentes à infraestrutura, à 

gestão, aos amigos, aos professores e ao entorno. Nesse sentido, concordamos com Charlot 

(2000) que “a idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, da relação do sujeito 

com ele mesmo e da relação do sujeito com o mundo” (CHARLOT, 2000, p.61). Desse modo, 

consideramos que a forma como estes estudantes percebem o ambiente no qual estão inseridos 

e a maneira como se sentem neste são peças fundamentais para refletirmos sobre as trajetórias 

escolares desses jovens. Isso por que, “a relação com a escola e com o saber é social, por ser 
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construída na família e no ambiente de vida. Contudo, essa relação social é também singular, 

por ser elaborada ao longo de uma história singular” (CHARLOT; REIS, 2014, p.75). 

A minha escola tem uma estrutura muito boa, muito boa mesmo. A escola é 

grande, com várias salas, com ar condicionado, essas coisas, mas eu acho 

que ela é um pouco mal organizada. Tem coisas que acontecem lá que nós só 

vamos saber uma semana depois. A direção não tem muito companheirismo 

com os alunos, só com aqueles queridinhos, vamos dizer assim, e os 

professores, pra mim, eles são excelentes, eu gosto de todos. Até tem uns 

que às vezes dão aquela avacalhada, mas é normal de professor, né?  Quando 

o professor tá de saco cheio, não podemos julgar, e as provas, olha... são 

difíceis, não vou mentir pra você não. O mais importante é ...esqueci a 

palavra, calma eu vou lembrar, é a base, entre aspas, que a escola dá pra 

gente. Não tenho do que reclamar da parte teórica da escola e da parte 

prática da escola, estão sempre marcando palestras, sempre convidando e 

isso eu não tenho do que reclamar, só mesmo dessa parte da escola ser um 

pouco mal organizada e dessa parte da direção não estar junto com as 

turmas, estar junto só com os queridinhos, entendeu? (Ana Júlia, grupo dos 

dedicados, E3). 

É uma escola boa, é diferenciada mesmo, eles têm sempre assim... planos pra 

gente, não deixam a gente largados, deixa eu ver... com os professores a 

nossa relação é boa. Eles têm aquela amizade entre eles, sempre tão 

interagindo entre si, pensando no melhor pra gente. A direção eu gosto 

também. A infraestrutura eu acho que é um pouco ruim porque fica perto da 

comunidade e é um pouco bagunçado por conta disso, porque antes a gente 

tinha um pátio, mas a comunidade meio que invadiu a escola e agora 

colocam carro lá embaixo, e não tem como a direção reclamar, porque é 

muito que perigoso, já teve bastante tiroteio ali. Agora até que melhorou, 

mas teve uma vez que choveu e a gente ficou preso na escola porque alagou 

a rua. Assim... tem umas coisinhas que não é tão legal, mas tipo, no final até 

compensa porque a escola é boa, ajuda bastante por ela ser integral, tira 

bastante jovens assim né, de ficar na rua fazendo sei lá o que e coloca pra 

estudar, então eu gosto bastante (Sarah, grupo dos determinados, E2). 
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Eu acho que a escola, ela é muito boa, tem muitas oportunidades em alguns 

aspectos, mas às vezes não sei se é no aspecto de organização, no aspecto 

cultural, é uma questão muito fraca. Primeiro que eu sinto que muitos 

professores que estão ali e muitos alunos também, não têm o sentimento de 

pertencimento a escola, entendeu? Eles passam, utilizam e acabou, e os 

alunos eles são muito submissos aos professores, eles esperam o tempo todo 

que os professores mandem eles fazerem as coisas, tipo, eles não participam, 

não se integram à comunidade, não tem iniciativa própria, e isso desde o 

terceiro ano até o ensino fundamental, e acho que isso é muito ruim né, 

principalmente pro pessoal do terceiro ano. Acho que deveria ser 

apresentado, por exemplo, e valorizada a história da escola, não é 

apresentada a história da escola. Estava com uns amigos até discutindo esses 

dias sobre a questão do uniforme, alguns dizem que tem que ser obrigatório. 

A meu ver, não tem que ser obrigatório, eu acho que a escola tinha que ter 

um trabalho de dizer o que é ser normalista, o que é a história da escola, 

como é que funciona a escola, pro aluno ele ter gosto, entendeu, de estar na 

escola e de se sentir, um normalista. Vamos supor, ninguém me obrigou a 

usar o uniforme da escola, eu comecei a usar o uniforme da escola porque eu 

fui buscar por conta própria a história da escola, saber qual a importância do 

normalista, qual foi a importância dos normalistas pro país, e falei “cara eu 

me identifico com esse uniforme, é um valor histórico que ele tem, entendeu, 

é uma questão cultural e eu vou usar por mais que ninguém na escola use”, e 

eu acho que a escola deveria apresentar pra despertar o interesse nos colegas 

também, entendeu? (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 

O olhar dos estudantes sobre as questões relacionadas às suas escolas nos faz perceber 

o quanto a relação com o professor é importante no percurso escolar dos jovens. Para a 

maioria dos entrevistados, os professores representam pessoas queridas que, se preocupam 

com o futuro deles e também influenciam suas decisões.  

Já os depoimentos sobre a gestão das escolas, em sua maioria, foram negativos, 

demonstrando um afastamento entre direção e discentes. Um ponto importante a se destacar 

foi quando o estudante Jorge relatou não se sentir pertencendo à escola e perceber que alguns 

professores também demonstram não pertencer, fato que corrobora com os estudos sobre a 

juventude e o ensino médio, que apontam as dificuldades encontradas pelos jovens em 

encontrar um sentido para o ensino médio e/ou para a escola. “Parece que os jovens alunos, 

nas formas em que vivem a experiência escolar, estão nos dizendo que não querem tanto ser 

tratados como iguais, mas, sim, reconhecidos como jovens, na sua diversidade” (DAYRELL; 

JESUS; CORREA, 2013, p.10). Contudo, para todos os estudantes dos dois grupos, a escola 

representa um papel fundamental em suas vidas. 

4.4.2 Ensino Superior: expectativas e possibilidades 

O aumento expressivo do número de estudantes que conseguem concluir a educação 

básica nos últimos anos vem gerando mais expectativas com relação à continuidade dos 
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estudos. Dessa forma, a demanda pelo acesso ao ensino superior segue crescendo e exigindo, 

cada vez mais, o fortalecimento do ensino público, pois a expansão quantitativa deste nível de 

ensino beneficiou uma parcela significativa da população de baixa renda que, depende do 

ensino público para continuar estudando. Isso por que, como vimos no capítulo 1 deste 

estudo, a expansão do ensino superior, ainda que também tenha ocorrido no setor público, 

carrega em seu bojo as políticas mercantilistas destinadas ao setor privado em detrimento do 

setor público, permitindo assim que o crescimento do setor privado aconteça de forma maciça. 

Nesse sentido, o acesso e a permanência no ensino superior ainda apresentam muitos 

obstáculos nas caminhadas dos estudantes pertencentes aos extratos sociais mais pobres da 

sociedade. Segundo Zago (2006), para os jovens das classes populares a chegada no ensino 

superior nada tem de “natural”, ou seja, a decisão de cursar este nível de ensino não 

representa uma certeza.   

Assim, quando questionamos os estudantes da pesquisa sobre a possibilidade de 

ingressar no ensino superior, foi possível perceber mais otimismo por parte dos determinados, 

que demonstraram acreditar que seus esforços ao longo dos seus percursos escolares poderiam 

trazer retornos numa primeira tentativa. Viana (2007) pontua que êxitos escolares iniciais 

podem atrair êxitos subsequentes, ou seja, esses estudantes passam a fazer parte de uma 

“lógica de sucesso” que produzem sentidos e disposições tendendo a reforçar a continuidade 

dos estudos (VIANA, 2007, p.51).  

Já os estudantes do grupo dos dedicados, demonstraram não acreditar na possibilidade 

de acesso numa primeira tentativa. Na opinião dos estudantes desse grupo, seria necessário 

realizar um bom cursinho pré-vestibular que desse o suporte que a escola não conseguiu dar. 

Assim, mais uma vez o conceito de disposições de Bernard Lahire (2004) se faz relevante, 

visto que há uma disposição, ou seja, uma propensão por parte desses estudantes em agir em 

certas condições a fim de conquistar algo. 

Esse ano é uma incógnita, tipo, de primeira eu acho que eu não tenho 

oportunidade, chance, mas eu acho que preciso tentar fazer o Enem para 

sentir como funciona. Amigos meus que já fizeram falam que o pior é 

controlar o tempo de prova. Eu acho que são várias coisas que atrapalham o 

nosso desempenho na prova do Enem. Assim, o ensino da minha escola é 

voltado para a formação de professores, então, quem quer tentar o ensino 

superior acaba saindo prejudicado pela falta de algumas matérias. Eu já 

resolvi que no ano que vem, vou fazer um pré-vestibular que os alunos da 

UFF oferecem para me preparar para o Enem, não tem jeito, quem estuda em 

escola pública tem que correr atrás por fora (Jorge, grupo dos dedicados, 

E3). 
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Sobre cursar o ensino superior, então... eu quero muito isso, mas sei que 

jamais conseguirei na primeira tentativa porque eu trabalho muito e não 

consigo me dedicar aos estudos como deveria. Por exemplo, não fiz o Enem 

no passado porque estava trabalhando no sábado. Mas já conversei lá em 

casa que no ano que vem vou estudar e fazer um pré-vestibular para me 

preparar para o Enem (Giovana, grupo dos dedicados, E1). 

Acho que eu tenho chance de passar de primeira. Olha, eu sempre estudei 

muito sabe... sempre gostei de estudar e buscava dar o meu melhor. Eu sei 

que existem alunos de escolas particulares muito mais preparados do que eu, 

mas eu penso assim, o curso que eu vou fazer nem é dos mais concorridos e 

eu sempre levei a escola muito a sério então, não preciso ter medo dessa 

concorrência (Arthur, grupo dos determinados, E2).  

Os relatos citados demonstram que embora alguns dos jovens não enxerguem chances 

reais de ingressar no ensino superior numa primeira tentativa, devido às suas condições de 

escolarização ou devido à concorrência desigual que enfrentam com os estudantes de escolas 

privadas, eles já possuem estratégias para tornar esse projeto possível. Desse modo, a 

definição de projeto de Gilberto Velho (2003) nos permite refletir sobre os mecanismos 

adotados por esses estudantes. Para esse autor, “projeto é a conduta organizada para atingir 

finalidades específicas” (VELHO, 2003, p. 46). Nesse sentido, acreditamos que ingressar no 

ensino superior represente um projeto para esses jovens, tendo em vista que os mesmos já 

possuem mecanismos definidos que possibilitarão o ingresso no ensino superior. 

Ao pensar sobre as possibilidades de acesso ao ensino superior e as influências da 

educação oferecida pelas escolas públicas, os jovens estudantes pontuaram questões que 

fizeram com que a maioria deles deixasse de acreditar no ensino de suas escolas como um 

ensino de qualidade.  

Quando eu entrei na escola, no primeiro ano do ensino médio, eu tinha 

certeza que a escola iria me preparar bem e que eu não precisaria de mais 

nada, só estudar ali. Só que aconteceram coisas sabe... tipo, ano passado, 

teve uma greve horrível e os professores que trabalham lá antes tinham uma 

gratificação maior, então eles eram mais motivados, tinham mais tempo para 

planejar as coisas, tinham mais tempo em sala de aula, era tudo muito mais 

organizado. Depois dessa greve que te falei, cortaram a gratificação e esse 

ano eu senti um peso muito maior. Os professores continuam interessados 

em nos ajudar, mas eles estão desmotivados porque já não era mais a mesma 

coisa e os planos mudaram. Então, agora eu acho que a minha escola já não 

prepara mais para o ensino superior e isso me deixa muito triste (Sarah, 

grupo dos determinados, E2). 
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A minha escola não tem muito esse lance de preparar não. Assim, muitos 

professores faltam e, quando vão, não se preocupam em dar uma aula legal, 

sabe? Tem matéria que nós ficamos quase o ano todo sem aula, como física, 

por exemplo, o nosso professor se aposentou e demorou muito tempo para 

substituírem ele e com isso, nós perdemos muita coisa. Como vamos 

concorrer com alunos que têm aula todo dia? Não dá. Sem contar que não 

tem feiras e nem projetos, como tem na escola na minha prima que é 

particular, que falem de faculdade para a gente (Giovana, grupo dos 

dedicados, E1). 

Os depoimentos dos estudantes reforçam a concepção de Bourdieu de que um dos 

efeitos mais agressivos da violência simbólica exercida pela escola seria o reconhecimento 

por parte dos membros das classes populares, da superioridade da cultura dominante. Fato que 

corroboraria para a desvalorização do saber e para a reprodução das desigualdades sociais, 

resultando na falta de bagagem cultural ideal para a recepção da mensagem pedagógica 

(NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 2016, p.76). Ou seja, os estudantes reconhecem a sua 

falta de bagagem e a desvantagem com a qual convivem se comparados com os alunos das 

escolas privadas que são pertencentes à outra classe social, ainda que esse reconhecimento 

seja inconsciente.  

Questionados sobre as formas de incentivo e os possíveis sujeitos que contribuíram 

para motivá-los a ingressar no ensino superior, os jovens estudantes nos trouxeram relatos 

marcados pela presença materna. Nesse sentido, Lahire (1997) traz uma importante 

contribuição “acerca da transmissão do capital cultural, o fato de os filhos conversarem mais 

com as mães cria a oportunidade para a difusão de conhecimentos e experiências que fazem 

parte de seu capital cultural, mesmo que seja reduzido” (ROMANELLI, 2007, p.120).  

Eu até converso bastante com meus amigos sobre os cursos que podemos 

fazer e sobre quais faculdades oferecem esses cursos, mas assim... Incentivo 

mesmo, eu tenho da minha mãe. Com a minha mãe eu desabafo e falo dos 

meus medos e das minhas cobranças e ela sempre me deixa tranquilo, sabe? 

Ela compra umas revistas que vendem nas bancas com questões do Enem 

para eu estudar e me chama para assistir qualquer coisa que passe na 

televisão falando do Enem. Uma coisa que ela sempre fala é que preciso 

passar para uma faculdade pública por que é mais valorizada no mercado de 

trabalho. A internet até me ajuda a explorar mais informações, mas não é o 

que me motiva para valer, entende? Ahh, e quando fizeram uma oficina lá na 

escola sobre as profissões, também achei que me ajudou muito (Lucas, grupo 

dos determinados, E2). 
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Na verdade, eu sempre quis fazer faculdade e as minhas amigas também 

então, uma incentiva muito a outra. Nós montamos grupo de estudos em casa 

e buscamos informações sobre os cursos que queremos fazer na internet, mas 

quem me deixa mais confiante mesmo é a minha mãe por que ela acredita 

em mim, sabe? Quando eu fico meio desanimada achando que isso não é 

para mim, é ela que me ajuda a levantar. Ela diz que isso vai fazer meu 

futuro melhor e que não vou depender de ninguém por que vou ter o meu 

próprio dinheiro e tal (Ana Júlia, grupo dos dedicados, E3). 

Assim, foi possível observar que as mães representam papel fundamental nesse 

processo. Dessa forma, “o capital cultural transmitido pela mãe constitui elemento 

significativo no processo de reprodução social da família que tem, na escolarização superior 

dos filhos, um recurso importante para promover relativa mobilidade social deles e, 

indiretamente, da própria unidade doméstica” (ROMANELLI, 2007, p.120).  

Outro ponto que abordamos nas entrevistas foi a escolha dos cursos que os jovens 

estudantes pretendem realizar. Nesse sentido, a compreensão do conceito de habitus cunhado 

por Bourdieu nos traz valiosas contribuições. Isso por que, o autor sustenta que  

[...] as ações dos sujeitos têm um sentido objetivo que lhes escapa, eles agem 

como membros de uma classe mesmo quando não possuem consciência clara 

disso; exercem o poder e a dominação, econômica e, sobretudo, simbólica, 

frequentemente, de modo não intencional (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, 

C., 2016, p. 26). 

O que nos leva a concordar e trazer os apontamentos do autor à tona é o fato de a 

maioria dos estudantes da pesquisa terem demonstrado sua opção de curso de acordo com 

suas “reais” possibilidades de acesso. Ou seja, ao relatar a sua escolha, o estudante afirma ser 

uma opção mais “pé no chão” do que a que de fato deseja, tendo em vista que suas chances, se 

comparadas com estudantes de escolas privadas, seriam reduzidas para os cursos de maior 

prestígio social.  

[...] todos os meus colegas sabem que a minha primeira opção de curso é 

pedagogia, mas na verdade, na verdade, lá no fundo, minha opção de curso é 

o direito. Eu escolhi a pedagogia porque sei que não vou conseguir passar 

para direito agora. É uma coisa que está distante da minha realidade atual. 

Então, eu escolhi pedagogia porque gosto de escola, gosto de educação e vou 

tentar ser diretor de escola, eu acho que é o que é mais acessível para mim e 

que vai me dar oportunidades de melhorar de vida mais rápido. Eu já vou ter 

o curso normal, ou seja, já vou estar na área. Não é minha prioridade porque 

eu queria trabalhar com algo ligado ao direito também e educação, mas é o 

que dá nesse momento (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 
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Então, eu sempre quis mesmo era fazer medicina, mas eu sei que isso é 

impossível para uma pessoa como eu, que estuda em escola pública e 

trabalha. Aí eu pensei e achei melhor focar em enfermagem, sabe? Bem ou 

mal, eu tenho muito mais chance e estarei envolvida com a saúde do mesmo 

jeito, só que de outra maneira. E também, conversando lá em casa, cheguei a 

conclusão que nunca falta emprego para enfermeira, né? É tipo professor, só 

que professor não dá para mim não (Giovana, grupo dos dedicados, E1). 

A minha vontade é de fazer engenharia de computação ou algo relacionado a 

computadores, computação, ciência da computação, etc. Eu sempre gostei 

muito, isso se dá pelo fato de gostar muito de computador desde pequeno. 

Sempre gostei muito de mexer, futucar, de sair mexendo em tudo que é 

coisa. Eu pesquisei um pouco sobre o que um engenheiro de computação faz 

e gostei bastante, gostei também das matérias do curso. Até por que gosto 

muito de matemática e tudo relacionado a ela. Vamos ver se dá né? (Lucas, 

grupo dos determinados, E2) 

Bourdieu traz outra importante contribuição para pensar os relatos desses jovens com 

relação as suas escolhas de curso. Segundo o autor há um elemento significativo relacionado 

ao desempenho escolar que ele caracteriza como processo de interiorização de oportunidades 

objetivas, ou seja, na concepção dele, esses estudantes possuem consciência dos seus limites e 

das reais possibilidades que estão ao seu alcance. Desse modo, os estudantes buscam adaptar 

seus desejos com suas “reais” condições de escolha (NOGUEIRA, M.; NOGUEIRA, C., 

2016). 

Pedimos aos estudantes para descrever como eles se imaginam no futuro após realizar 

o curso que desejam. Aproveitamos para questioná-los também sobre como pretendiam se 

manter financeiramente no ensino superior considerando todos os possíveis gastos que teriam 

como; xerox, alimentação, livros, transporte e, para alguns, moradia. 

Meus pais já disseram que se eu conseguir entrar para uma faculdade 

pública, eles vão me ajudar com os gastos que vou ter, mas eu gostaria de 

fazer algo na própria faculdade que me dê algum dinheirinho para não ficar 

pesado para eles, sabe? Mesmo não tendo cobrança lá em casa quanto a isso, 

eu prefiro que seja assim, gosto de ser independente e depois também, posso 

conseguir algum estágio na minha área. Com relação ao futuro, me vejo feliz 

sabe... acho que vou conseguir dessa forma, ajudar minha família a ter uma 

vida melhor e também poderia realizar sonhos que não tenho oportunidade 

atualmente. Pretendo viajar e investir em cursos que me deixem cada vez 

melhor na minha área (Arthur, grupo dos determinados, E2). 
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Estando na faculdade eu sei que vou me sacrificar muito por que eu já me 

sacrifico para poder comprar as minhas coisas. Como hoje eu deixo de sair 

com os amigos e fazer outras coisas que eu gosto para estudar, eu vejo que 

estudar é a minha prioridade no momento então, na faculdade, continuarei 

fazendo o que já faço: abrir mão. Conseguindo concluir a faculdade tenho 

certeza que minha vida vai melhorar muito por que eu terei oportunidades 

que nunca tive. Além disso, terei como ajudar lá em casa e provar que sou 

capaz mesmo remando contra a maré. Como te falei, após terminar o curso 

de pedagogia, pretendo abrir uma escola comunitária, entende? Para que 

outras pessoas tenham boas oportunidades (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 

Olha, para falar a verdade eu não parei pra pensar nisso. Eu pretendo dar 

aula particular para ajudar com os gastos da faculdade, ou então meus pais 

me ajudariam, é uma possibilidade mais concreta. Como eu sou uma pessoa 

independente, vou querer começar a trabalhar logo, mas sei que vai ser uma 

luta aqui em casa, porque meus pais não querem que eu trabalhe enquanto 

estiver na faculdade, eles querem que eu foque nos estudos. Então, 

terminando a faculdade, minha primeira meta será comprar uma casa para os 

meus pais que sempre me ajudaram com tudo. Além disso, vou querer 

investir mais na minha formação, sabe? Quero ser cada vez mais 

independente e ter o conforto que eu nunca tive (Ana Júlia, grupo dos 

dedicados, E3). 

Os relatos dos estudantes demonstram uma enorme preocupação em: retribuir à 

família o investimento escolar realizado, continuar investindo na formação acadêmica, 

realizar os sonhos e conquistar mais conforto. Em estudos anteriores realizados por Carrano e 

Dayrell (2010) com jovens paraenses das classes populares já era possível perceber essa 

tendência dos jovens em desejar retribuir de alguma forma à família todo apoio recebido. 

“Tais constatações nos levam a considerar a família como uma instância significativa para a 

compreensão dos projetos de vida dos jovens, nos quais ocupa um lugar central tanto como 

motivação para sua formulação quanto no conteúdo expresso” (CARRANO; DAYRELL, 

2010, p.79). Desse modo, confirmamos que a realização do ensino superior, na vida desses 

jovens, representa um projeto de vida.  

4.4.3 (Des) informação: mantendo as barreiras ou criando oportunidades 

O acesso ao ensino superior representa para a maioria dos jovens estudantes da 

pesquisa a possibilidade de construção de um futuro menos desigual e, por essa razão, torna-

se um projeto a ser alcançado. “Este fato em si já denota uma novidade desta nova geração de 

jovens que, diante da expansão do ensino médio e do ensino superior no Brasil, passam a 

vislumbrar esta perspectiva, o que não ocorria na geração dos seus pais” (LEÃO; DAYRELL; 

REIS, 2011, p.1076). 

Ainda que para uma parte dos jovens da pesquisa, as chances objetivas de ingresso no 

ensino superior sejam reduzidas, pois se defrontam durante toda a sua história escolar com as 
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desigualdades de oportunidades educacionais inerentes ao meio social ao qual pertencem, 

ficou evidente que todos estavam dispostos a enfrentar o percurso que fosse necessário para 

alcançar tal objetivo. Dessa forma, buscamos dialogar com os jovens estudantes sobre os 

possíveis conhecimentos que eles teriam com relação às políticas de acesso e permanência 

neste nível de ensino que, além de terem os mesmos como foco principal, necessitam estar 

acessíveis.  

Ao questionarmos os jovens sobre a Lei de Cotas e seus desdobramentos, foi possível 

perceber que a maioria apenas relaciona tal lei à questão da raça e desconhece o fato da 

mesma garantir a reserva de vagas para os alunos que cursaram todo o ensino médio na escola 

pública.  

Olha, minha amiga até tinha comentado comigo por alto sobre essa lei, mas 

eu não me aprofundei. Antes de a minha amiga comentar, eu achava que essa 

lei só servia para os estudantes negros. Confesso que quando ela comentou 

isso me deu mais esperança, sabe? Pretendo pesquisar melhor para ver como 

posso conseguir fazer parte dessa lei. Pelo menos isso o governo fez, né? Já 

que não investem na gente, tentam aumentar as nossas chances (Ana Júlia, 

grupo dos dedicados, E3). 

Eu tenho uma noção mais ou menos do que é essa lei. Mas só de pensar que 

tem uma lei que pode me ajudar, porque eu sei que é para ajudar, fico mais 

motivada. Me sinto feliz, por que penso, “pô, tenho chances ainda”, sabe? 

Mesmo se eu não tivesse essa lei, eu ia estudar mais e uma hora eu ia 

conseguir, mas ela pode facilitar o processo, né? (Sarah, grupo dos 

determinados, E2). 

Eu conheço a Lei de Cotas sim. Acho que ela é muito válida por que é uma 

competição, né? È uma disputa desigual em relação aos outros. Digo isso 

tanto em relação às pessoas brancas e negras como em relação aos alunos 

que estudam em escolas particulares e públicas em geral. É uma disputa que 

não é justa. Então, para quem estuda em escola pública, como é o meu caso, 

é muito bom saber que tem essa lei (Lucas, grupo dos determinados, E2). 

Eu já ouvi falar da Lei de Cotas, mas não a fundo e nunca parei para ler. Não 

sei porque, mas eu achava que era só para atender os alunos negros, sabe? 

Eu acho que ela é muito interessante por que é uma questão de justiça social. 

Poxa, as pessoas de escola particular, querendo ou não, elas têm mais 

oportunidades aos conteúdos que são cobrados no Enem, entendeu? Então, 

elas podem mais facilmente passar, por isso é preciso igualar as 

oportunidades de todos (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 

Os depoimentos dos estudantes nos permitem observar que o conhecimento sobre a 

Lei de Cotas ainda é bastante limitado. Apesar de um aluno, o Lucas do grupo dos 

determinados, ter demonstrado saber um pouco mais que do que os demais estudantes da 

pesquisa, ficou evidente que o público alvo de tal lei ainda não se apropriou da mesma. Isso 

aponta que, ainda hoje no ensino médio público, há escassez de informação, ou seja, 

“ausência de capital informacional” (SILVA, J., 2003, p. 128). 
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Outro aspecto importante de ser mencionado foi que nenhum dos pesquisados citou a 

escola como fonte de informações sobre tal lei. Nesse contexto, Heringer (2013) também 

concluiu, em seu estudo com os estudantes do ensino médio da Cidade de Deus, que a escola 

pública de ensino médio não tem sido fonte de informações relevantes sobre as políticas 

recentes de ampliação do acesso ao ensino superior (HERINGER, 2013, p.25). 

Ao longo das entrevistas procuramos analisar também se os estudantes conheciam 

alguma Universidade ou faculdade localizada no estado do Rio de Janeiro. Constatamos que 

para todos eles a Universidade Federal Fluminense (UFF) se constitui como Universidade 

pública e situada em Niterói e, por essa razão, representa a melhor possibilidade para a maior 

parte deles. Alguns mencionaram a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mais nenhuma foi citada, nem mesmo 

quando perguntamos se eles poderiam citar mais algumas instituições públicas. Desse modo, 

concordamos que  

[...] esse quadro aponta também para a necessidade de que as instituições de 

ensino superior se movimentem na direção de maior divulgação de seus 

cursos, modelos de acesso e políticas de permanência entre os estudantes de 

ensino médio, principalmente de escolas públicas (HERINGER, 2013, p.27). 

Um ponto relevante que distancia a nossa pesquisa de outras realizadas anteriormente 

foi que todos os estudantes pesquisados revelaram que a sua primeira tentativa de ingresso no 

ensino superior seria para uma universidade pública. O ingresso neste nível de ensino em uma 

instituição privada apareceu apenas como falta de opção, ou seja, caso as tentativas de 

ingresso em uma instituição pública fracassassem. “Podemos constatar o esforço deles em 

elaborar estratégias para lidar tanto com as incertezas, como também com os limites 

estruturais nos quais se inseriam, o que nos mostra as formas como a desigualdade social se 

manifesta em suas vidas” (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011, p.1077). 

Eu já conversei com os meus pais e decidimos que vou tentar entrar para a 

UFF porque é mais perto da nossa casa e sempre foi o que eu quis. Mesmo 

que eu não consiga de cara, eles disseram que eu posso tentar por dois anos e 

se não rolar, vou fazer uma faculdade particular para não perder tempo. Não 

é exatamente o que eu queria, mas eu entendo que tem que ser assim. Não 

queria porque estudei a vida toda na escola pública e acho que deveria 

continuar meus estudos na faculdade pública (Sarah, grupo dos 

determinados, E2). 
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Assim, o fato de eu morar longe complica bastante, né? Porque engenharia 

da computação só tem na UFRJ, e se eu fosse fazer algum curso na UFF, 

teria que ser ciência da computação e mesmo assim ainda seria difícil porque 

eu não conheço o cartão universitário, aquele cartão... eu acho que ele não é 

intermunicipal, pelo menos no Rio, o do Riocard não é intermunicipal. 

Minha mãe acha que eu deveria tentar a UFF porque ficaria menos gasto 

(Lucas, grupo dos determinados, E2). 

Como eu já trabalho, no ano que vem vou fazer um pré-vestibular e tentar o 

Enem. Se eu não conseguir vou fazer uma faculdade particular mesmo só 

que não vai ser o curso que eu quero, preciso fazer um curso que seja barato 

e que eu possa pagar com meu próprio dinheiro mesmo (Giovana, grupo dos 

dedicados, E1). 

Aproveitamos ainda para indagar os pesquisados sobre o Enem e o Sisu. Nosso intuito 

era investigar se eles já haviam realizado o exame, mesmo sendo estudantes do terceiro ano 

do ensino médio, e se eles têm algum conhecimento sobre o Sisu e o seu funcionamento. 

Dentre os seis jovens participantes, apenas o Lucas, do grupo dos determinados, afirmou já ter 

realizado o Enem e, para nossa surpresa, todos eles afirmaram saber o que significa o Sisu, 

porém o que mais nos chamou atenção foi que nenhum deles soube nos explicar o modo de 

funcionamento do sistema. Inclusive o Lucas que já realizou o Enem. 

No ano passado eu resolvi fazer o Enem para treinar mesmo. Eu queria saber 

como a prova cobrava e se eu iria conseguir administrar o tempo da prova. 

Como eu ainda estava no segundo ano, teve matéria que eu ainda não tinha 

visto na escola e isso não me ajudou. Mas foi bom experimentar porque 

agora eu sei aonde preciso me dedicar mais. Depois quando abriu o Sisu, eu 

confesso que fiquei totalmente perdido. É muito confuso e eu nem sabia que 

depois do Enem precisava me preocupar em me inscrever nele. Só tentei 

uma vez porque eu já sabia que minha nota não iria me ajudar muito. Preferi 

não ficar perdendo tempo com o Sisu (Lucas, grupo dos determinados, E2). 

Eu nunca pensei em fazer o Enem antes do tempo porque eu preferia dar 

mais atenção às matérias da escola para passar de ano. Até me arrependo, 

sabe? Algumas amigas minhas fizeram e disseram que foi bom para elas. O 

Sisu eu já ouvi falar por alto, foi até por essas minhas amigas que fizeram o 

Enem que fiquei sabendo. Não sei exatamente como funciona, mas sei que 

depois do Enem tenho que me inscrever nele para concorrer às vagas nas 

faculdades públicas (Ana Júlia, grupo dos dedicados, E3). 

A falta de proximidade com as informações sobre o Enem e a quase total falta de 

informação sobre o Sisu apontam mais fatores que possivelmente deixam esses jovens 

distantes do acesso ao ensino superior. Dessa forma, a escola pública mais uma vez demonstra 

não estar contribuindo com o progresso de seus alunos. 

Diante desse quadro, buscamos analisar até que ponto os nossos pesquisados tinham 

conhecimento sobre a assistência estudantil, ainda mais considerando que para todos eles a 

universidade pública constitui principal opção. As declarações demonstraram mais uma 
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fragilidade com relação ao acesso às informações acerca do ensino superior e suas políticas 

recentes de acesso e permanência.  

Nunca ouvi falar em assistência estudantil. Não fazia ideia, gostaria até de 

saber mais porque nunca tive acesso a essas informações. Acho que 

pesquisando na internet eu consigo até achar alguma coisa sobre isso. Eu só 

sabia um pouco sobre a moradia estudantil, mas o que eu sei é que só serve 

para alunos de outros estados. Como eles fazem para conseguir, eu não faço 

ideia (Lucas, grupo dos determinados, E2). 

Assistência estudantil? Não, nunca soube nada sobre isso. Inclusive foi bom 

você ter me dito que tem vários tipos de bolsas porque assim pode melhorar 

para mim. Por exemplo, pra mim que moro aqui no Engenho do Mato, o 

deslocamento fica muito caro. Alimentação então... nem se fala. Seria ótimo 

conseguir essa assistência, só preciso saber se tenho direito e como faço 

(Giovana, grupo dos dedicados, E1). 

Olha, eu sei pouca coisa. Na verdade, o que soube foi porque uma amiga 

minha passou para a UFF, mas não aqui de Niterói, acho que foi para 

Friburgo e ela conseguiu se manter lá porque eles deram auxílio moradia, 

deram transporte, essas coisas assim, tudo para ela conseguir ficar estudando 

lá. Eu achei muito interessante porque essa amiga, por exemplo, só 

conseguiu ficar mesmo lá por causa disso se não ela teria voltado para 

Niterói (Arthur, grupo dos determinados, E2). 

Eu só ouvi falar em moradia. Não sabia que eram tantos tipos de bolsas. 

Achei uma ótima iniciativa. Caso eu consiga ou qualquer outra pessoa, 

ajudaria muito porque querendo ou não, a faculdade sai cara. Eu sei que não 

pagamos mensalidade, mas esse não é o único gasto de um universitário, não 

é verdade? Você precisa ter recursos para se manter lá dentro. Então vejo 

isso como um benefício para garantir uma igualdade para as pessoas, para 

elas terem oportunidade de aprender (Jorge, grupo dos dedicados, E3). 

Buscamos explicar para os estudantes todos os tipos de bolsas e auxílios oferecidos 

pelas universidades públicas federais para estimular as possíveis lembranças deles acerca da 

assistência estudantil, mas, ainda assim, a maioria revelou não ter noção do que se tratava. E 

aqueles que sabiam algo, era apenas relacionado à moradia ou transporte devido às 

experiências de outros amigos. “Diante desse quadro, é importante analisarmos as 

conseqüências destes resultados encontrados para o desenvolvimento das políticas de acesso e 

permanência” (HERINGER, 2013, p.27). 

Por fim, pedimos aos jovens para supor que fossem contemplados com alguma das 

bolsas ou auxílios da assistência estudantil como: bolsa auxílio permanência, moradia, 

alimentação, transporte, apoio creche, apoio pedagógico, atenção a saúde, cultura, inclusão 

digital ou esporte.  Em seguida, perguntamos se eles acham que tal contemplação seria o 

suficiente para mantê-los na universidade.  
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Eu acho que seria um grande alívio, em especial, se eu conseguisse o auxílio 

transporte. Porque eu acho que é o que mais pesa, além dos materiais como, 

livros e xerox. Qualquer auxílio que ajude meus pais a me manterem na 

universidade será útil. Sem contar que dessa forma, eu não preciso buscar 

trabalho para “chegar junto”. Porque sabemos que trabalhar e estudar é 

tenso, né? Não dá para ter aquela dedicação (Arthur, grupo dos 

determinados, E2).  

Assim, sendo muito sincera, acho que ajudaria um pouco, claro, mas não 

seria o suficiente no meu caso. Até porque não gosto de depender de 

ninguém, trabalho desde muito cedo então, para mim, seria uma ajuda, mas 

não suficiente. São muitas coisas que precisamos pagar para estar lá e fora 

para sobreviver (Giovana, grupo dos dedicados, E1). 

Receber uma ajuda como essa seria mais que suficiente. Meus pais já 

falaram que estão dispostos a me ajudar, eu sei que eles se sacrificam para 

isso, então, tendo mais essa ajuda estaria ótimo. Depois que conversei com 

você e fiquei sabendo de tantas coisas que posso ter direito, vou pesquisar 

como posso fazer para conseguir (Sarah, grupo dos determinados, E2). 

Através das declarações dos estudantes é possível perceber que a assistência estudantil 

assume um importante papel na vida dos jovens das classes populares. Ainda que muitas 

vezes tal auxílio não seja o suficiente para manter um estudante pobre na universidade, 

podemos considerar que é um incentivo que, aliado a outros, pode somar e contribuir para a 

permanência no ensino superior. Para alguns deles, seria necessário atrelar o auxílio com o 

trabalho, fato que pode estar ligado também a aspectos como independência pessoal, 

dignidade e realização pessoal, como pontuado por Carrochano (2004).  

Assim com Portes (2015), consideramos a permanência na universidade como um 

direito. A ideia é possibilitar que o estudante proveniente das classes populares que conseguiu 

chegar à universidade pública 

possa levar adiante o curso no qual ingressou de forma que (...) não seja 

discriminado em função do conhecimento que não pode adquirir por ter 

vindo de uma escola pública, no seu conjunto, abandonada pelo Estado, por 

não possuir tempo e condições materiais suficientes para se dedicar à 

preparação para a vida universitária (PORTES, 2015, p.139). 

 Desse modo, a permanência de jovens estudantes das classes populares no ensino 

superior deve ser pensada de maneira que possa permitir que estes estudantes tenham 

condições materiais, simbólicas e culturais que possibilitem o seu envolvimento com o 

conhecimento acadêmico.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES   

No momento em que iniciamos a nossa pesquisa objetivando investigar se os jovens 

estudantes do ensino médio público estadual do Rio de Janeiro estão tendo acesso às 

informações acerca das políticas de democratização do ensino superior público como, por 

exemplo, a Lei de Cotas, o Enem, o Sisu e a Assistência Estudantil, tínhamos como hipótese 

que a nossa resposta seria negativa. Mais que isso, achávamos que, possivelmente, a escassez 

de informações sobre as recentes políticas de acesso e permanência resultaria em 

desmotivação e desinteresse por parte dos estudantes em tentar cursar este nível de ensino. 

Nossas análises confirmaram a hipótese inicial, ou seja, os estudantes do último ano 

do ensino médio público estadual possuem pouca ou nenhuma informação sobre as políticas 

de democratização do ensino superior, sobretudo as políticas de permanência já existentes nas 

universidades do Rio de Janeiro. Contudo, contrariando a nossa dedução de que a ausência 

dessas informações poderia ocasionar a falta de interesse por parte dos alunos, os jovens 

demonstraram que ingressar neste nível de ensino constitui um projeto de futuro e, mais que 

isso, eles se sentem otimistas com relação à possibilidade de ingresso em uma universidade 

pública.  

Como selecionamos três escolas públicas estaduais situadas no município de Niterói 

com diferentes perspectivas de ensino médio (ensino médio regular, ensino médio normal e 

ensino médio integral), isso porque buscávamos analisar se havia diferenças entre essas 

instituições considerando que todas pertencem à mesma rede de ensino, mas possuem 

perspectivas distintas de curso, foi possível identificar que os estudantes da escola E2 têm 

mais proximidade com os assuntos do ensino superior, ainda que tenham poucas informações 

sobre as políticas de democratização. Os jovens dessa escola demonstraram que as 

dificuldades encontradas ao longo do percurso escolar não os impediriam de dar continuidade 

aos estudos. Inclusive, conseguimos perceber que há apoio familiar e que, para esses alunos, o 

ensino superior faz parte dos seus projetos de futuro e por isso ocupa um lugar entre as 

prioridades de suas vidas. Por essas razões, os caracterizamos como “grupo dos 

determinados”, pois eles não apenas expressaram interesse em cursar o ensino superior, como 

também já possuem estratégias para conquistar esse objetivo.  

Já os estudantes das escolas E1 e E3 foram caracterizados como “grupo dos 

dedicados” por terem demonstrando desconhecimento quase que total com relação às políticas 

de acesso e permanência das universidades públicas e, além disso, terem declarado que,apesar 



115 

 

do ingresso no ensino superior fazer parte dos seus projetos de futuro, eles não se veem sendo 

aprovados em uma primeira tentativa, mas nem por isso se sentem desmotivados a lutar por 

esse sonho. Para esses estudantes, o fato de terem sido alunos de escolas públicas a vida toda 

representa uma barreira que requer muito esforço para ser transposta. Outro ponto é que para 

alguns deles, a condição financeira se apresenta como fator limitante também, que para ser 

superado implica na sua inserção no mercado de trabalho. Eis aí o velho dilema, a 

continuidade dos estudos atrelada à falta de tempo e disposição devido ao trabalho. 

Verificamos ainda que as escolas públicas não estão contribuindo para que os 

estudantes tenham acesso às informações sobre tais políticas. Em alguns casos conseguimos 

identificar a figura do professor como sendo o único membro da comunidade escolar 

preocupado em informar os alunos e deixar mensagens de reflexão sobre a importância da 

continuidade dos estudos. Dessa forma, nos questionamos: As escolas brasileiras são 

instituições indiferentes que, não apenas, mantém a desinformação, mas também, consolida o 

lugar de classe? 

Os poucos projetos que os pesquisados relataram ocorrer nas escolas são realizados 

por parcerias feitas entre a universidade pública e alguns professores que estão inseridos no 

meio acadêmico. Esse fato aponta para a necessidade de diálogo entre essas instituições. O 

binômio universidade-escola deveria ser indissociável para que teoria e prática possam 

caminhar lado a lado e as pesquisas realizadas possam de fato auxiliar a educação básica 

brasileira que carece de investimento financeiro e formação de qualidade.  

Nesse sentido, a escola E3 demonstrou ser a mais beneficiada por ser localizada nas 

proximidades de uma universidade federal e por ser um ensino médio normal de formação dos 

professores. Os estudantes desta instituição estão sempre em contato com professores e 

universitários desenvolvendo projetos educacionais. Contudo, esses projetos não costumam 

ser direcionados para o ensino superior, mas voltados para a formação de professores, o que 

poderíamos interpretar como um elo que vai sendo estabelecido entre os normalistas e os 

universitários que, de acordo com as entrevistas, despertam a curiosidade e o desejo de cursar 

tal nível de ensino. 

Embora haja significativo desconhecimento das políticas de acesso e permanência no 

ensino superior público, os jovens consideram que a Lei de Cotas representa um importante 

instrumento de combate às desigualdades de oportunidades educacionais. Além disso, a 

pesquisa apontou que os estudantes avaliam que a lei aumentou suas chances de ingresso e 

também que o Enem é um instrumento mais democrático de acesso ao ensino superior. Dentre 
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os nossos pesquisados, todos demonstraram conhecer o Enem e o fato de ele servir como 

seleção para universidades públicas localizadas em várias regiões do Brasil, porém a maioria 

desconhece o funcionamento do Sisu. Apenas um estudante, da escola E2, afirmou 

compreender um pouco do sistema, pois já realizou o Enem como forma de “treinamento”. 

Embora a maioria dos pesquisados considerem as suas chances de ingresso no ensino 

superior público em uma primeira tentativa como baixa, eles seguem acreditando que em 

algum momento isso será possível e para que isso aconteça já elaboraram estratégias como 

estudar em cursinho pré-vestibular e trabalhar para conseguir arcar com as despesas do 

cursinho que funcionará como preparação para alcançar tal objetivo.  

Os jovens reconhecem as suas dificuldades e também se sentem prejudicados pela 

concorrência com os alunos das escolas privadas que, como foi apontado por eles ao longo 

das entrevistas, possuem boas condições escolares ao contrário deles, mas acreditam que há 

superação para todas as barreiras impostas em suas trajetórias escolar e social. Dessa forma, é 

possível inferir que os estudantes dessa pesquisa não se “eliminam do exame” como Bourdieu 

e Passeron (2014) apontam em “A reprodução”. Para esses autores a origem social faz com 

que muitos estudantes se eliminem antes mesmo de serem examinados, fato que se difere dos 

nossos jovens que, apesar de todos os percalços, não se excluíram da seleção e estão dispostos 

a romper os obstáculos que possam surgir.  

O modo como os jovens estudantes descreveram as escolhas dos cursos de graduação 

que pretendem realizar foi outro aspecto que nos chamou atenção. Para alguns deles essa 

escolha está totalmente relacionada às condições objetivas de seu estrato social e não ao seu 

desejo. Nesse contexto, é possível perceber que o ensino superior público ainda não é para 

todos, ou seja, ainda há muito para avançar nesse sentido. Os cursos de maior prestígio social 

continuam sendo uma escolha inviável para os jovens das classes populares, o que demonstra 

mais uma vez o caráter elitista da universidade pública brasileira. 

Sintetizando nossas análises, foi possível identificar que vivenciamos um cenário em 

que os jovens estudantes das classes populares que, representam o público alvo das políticas 

de acesso e permanência na universidade pública: a) não estão tendo o devido acesso às 

informações sobre estas; b) as escolas públicas não estão preocupadas em contribuir com a 

autonomia desses estudantes e por isso não promovem discussões e projetos para aproximar 

os jovens do ensino superior; c) trabalhar representa uma importante estratégia para a 

continuidade dos estudos ainda que possa ser um fator limitante; d) a expectativa com relação 

ao ingresso no ensino superior público é alta, mesmo que para isso seja necessário realizar um 
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curso que seja o “possível” e não o desejado; e) enxergam essas políticas como uma forma de 

diminuir as desigualdades existentes na sociedade brasileira e aumentar as suas chances de 

acesso ao ensino superior.  

Assim, ao encontrarmos respostas para as nossas indagações iniciais, novos 

questionamentos começam a surgir, principalmente quando mergulhamos na pesquisa e 

percebemos que outras questões necessitam ser aprofundadas. Uma delas é a quase totalidade 

de intenção de cursar o ensino superior por parte de estudantes que certamente apresentarão 

muitas dificuldades de acesso e permanência. Seria uma utopia? Ou o novo contexto de 

políticas públicas realmente modificou o cenário, democratizando-o em grande medida? As 

mesmas respostas seriam obtidas em locais com menor oferta de ensino superior?  

Outras questões emergenciais são aquelas que envolvem a permanência de jovens 

estudantes, oriundos de escolas públicas estaduais, tanto na universidade pública como na 

privada, que também possui programas que buscam auxiliar o acesso e a permanências desses 

estudantes como, por exemplo, o ProUni e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. 

Como esses jovens lidam com as dificuldades da vida acadêmica, seja ela pública ou privada? 

Quais estratégias eles adotam para driblar as facetas das desigualdades dentro do ambiente 

acadêmico? 

Através das nossas observações e análises nesta pesquisa, constatamos que há uma 

necessidade gritante de que essas políticas sejam divulgadas nos meios aos quais elas se 

propõem atingir. Ou seja, a universidade pública precisa chegar até a escola pública para que 

os alunos da escola pública possam um dia ocupar os bancos da universidade assim como os 

das escolas privadas, sem distinção entre cursos. O público alvo dessas políticas precisa estar 

mais integrado sobre o assunto e para isso a comunidade acadêmica em conjunto com as 

escolas necessita dialogar. Além disso, a escola pública em seu conjunto, e não apenas os 

professores, individualmente, como relatado pelos alunos, precisa se envolver mais com os 

seus alunos, deixando-os informados sobre os seus direitos e incentivando-os a continuar os 

estudos superando todas as dificuldades ao longo do percurso.  

Finalmente, esperamos que as observações e análises aqui apresentadas possam 

contribuir com os estudos sobre o acesso e a permanência no ensino superior público e 

também com estudos sobre a escolarização de jovens das classes populares. Ainda que as 

trajetórias por nós apresentadas sejam singulares, acreditamos que as mesmas compõem um 

valioso material de investigação que poderá permitir avanços nos estudos citados.   
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

PARTIU UNIVERSIDADE? 

JOVENS OLHARES SOBRE O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

Caro Aluno (a), 

Você está sendo convidado (a) a participar de um projeto de pesquisa de Mestrado em 

Educação, junto à Universidade Federal Fluminense, sobre as políticas públicas de 

democratização do acesso e da permanência ao ensino superior, para o qual a sua participação 

é extremamente importante.  

A partir do seu consentimento, pedimos, por gentileza, que você preencha este 

questionário, de forma completa e sincera. Suas respostas permanecerão em sigilo absoluto e, 

para tanto, seu nome não será divulgado. 

Nossa pesquisa tem por objetivo investigar se os alunos do ensino médio da rede pública 

estadual de ensino estão tendo acesso às informações sobre as políticas de democratização do 

ensino superior, considerando que estes são os sujeitos alvos de tais políticas. Além disso, 

nossa questão norteadora é saber se os alunos do último ano do ensino médio estão sendo 

incentivados, em seus ambientes escolares, a cursarem o ensino superior. Assim como, 

conhecer as expectativas destes com relação a este nível de ensino. 

Ao finalizar a pesquisa, prevista para 2018, você terá acesso a tal estudo. 

Desde já, agradeço sua atenção e colaboração, 

Joyce Soares Pessanha. 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da UFF. 

joyce_524@hotmail.com 

 

Declaro que li e aceito participar da presente pesquisa Partiu Universidade? Jovens 

olhares sobre o acesso ao ensino superior 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

(A) VOCÊ 

 

(1) Nome completo: 

(o preenchimento deste campo será mantido em sigilo absoluto) 

 

______________________________________________________________________ 

 

(2) Data de nascimento: 

 

____/____/____ 

 

 

 

 

mailto:joyce_524@hotmail.com
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(3) Você cursou o ensino fundamental: 

(   ) todo na escola pública 

(   ) todo na escola privada 

(   ) parte na escola pública e parte na escola privada 

 

(4) E o ensino médio, você está cursando: 

 

(   ) todo na escola pública 

(   ) apenas o último ano está sendo na escola pública 

(   ) apenas um ano deste foi realizado em escola privada 

 

(5) Você mora próximo a sua escola? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(6) Como você define a sua cor? 

 

(   ) branca 

(   ) preta 

(   ) parda 

(   ) amarela 

(   ) indígena 

 

(7) Atualmente, você mora com: 

 

(   ) seus pais 

(   ) sozinho 

(   ) cônjuge 

(   ) outro familiar que não sejam seus pais 

(   ) outro: ________________ 

 

(8) Você já trabalhou ou está trabalhando? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(B) SUA FAMÍLIA 

 

(9) Qual é o nível de escolaridade de seu pai? 

 

(   ) nunca estudou 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   )  ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior 

(   ) pós-graduação 

(   ) outro: ______________ 
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(10) Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? 

 

(   ) nunca estudou 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior 

(   ) pós-graduação 

(   ) outro: ________________ 

 

(11) Com relação à ocupação do seu pai ou responsável? 

 

( ) Atualmente não exerce nenhuma função remunerada e nem recebe pensão ou 

aposentadoria 

(   ) Aposentado ou pensionista 

(   ) Atividade agropecuária 

(   ) Profissional liberal (trabalha por conta própria) 

(   ) Proprietário de empresa grande ou média 

(   ) Proprietário de pequena empresa 

(   ) Funcionário público 

(   ) Funcionário de empresa privada 

Outra função: ______________________ 

 

(12) Com relação à ocupação da sua mãe ou responsável? 

 

( ) Atualmente não exerce nenhuma função remunerada e nem recebe pensão ou 

aposentadoria 

(   ) Aposentado ou pensionista 

(   ) Atividade agropecuária 

(   ) Profissional liberal (trabalha por conta própria) 

(   ) Proprietário de empresa grande ou média 

(   ) Proprietário de pequena empresa 

(   ) Funcionário público 

(   ) Funcionário de empresa privada 

Outra função: ______________________ 

 

(13) Ao terminar o ensino médio, seus pais esperam que você: 

 

(   ) ingresse no ensino superior 

(   ) trabalhe 

(   ) realize um curso técnico 

(   ) eles não conversam sobre isso 

(   ) outro: ____________________ 
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(14) Na sua família, há algum parente (s) que tenha cursado o ensino superior? 

 

(   ) Sim 

Cite o parentesco:_______________________________________________________ 

(   ) Não 

 

(15) Ainda sobre a sua família, existe algum parente que converse com você sobre o ensino 

superior?  

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(C) ESCOLA 

 

(16) Você considera o ensino da sua escola: 

 

(   ) bom 

(   ) regular 

(   ) ruim 

 

 

(17) Você gosta de estudar na sua escola? 

 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

(18) Com relação aos professores da sua escola, você pensa que: 

 

(   ) eles contribuem de forma significativa para a sua formação escolar e humana 

(   ) não tem uma boa relação com eles 

(   ) acha que eles poderiam ser mais participativos em sua formação 

(   ) eles se dedicam apenas a sua formação escolar 

 

(19) Ao longo de sua trajetória escolar, houve alguma(s) reprovação(s)? 

 

(   ) Sim 

Em qual/quais série/séries? _______________________ 

(   ) Não 

 

(20) Você já ouviu falar na reforma do ensino médio? 

 

(   ) Sim 

Explique o que você entendeu a respeito dessa proposta do governo federal: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

(   ) Não 
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(D) PENSANDO NO ENSINO SUPERIOR... 

 

(21) Você já esteve em uma Universidade ou Faculdade? 

 

(   ) Sim 

Qual? ______________________________________________________________________ 

 

(   ) Não 

 

(22) Você pretende cursar o ensino superior? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(23) Caso você tenha marcado a opção SIM na questão 22, em qual rede o pretende? 

 

(   ) Privada 

(   ) Pública 

 

(24) Caso você tenha marcado a opção SIM na questão 22, explique o que representa “cursar 

o ensino superior” na sua vida? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

(25) Você acha que a sua escola o incentiva a realizar o Ensino Superior? 

 

(   ) Sim 

De que forma? Explique com suas palavras em quais ações você percebe incentivo por parte 

da sua escola. 

______________________________________________________________________ 

 

(   ) Não 

 

(26) Caso você tenha marcado a opção SIM na questão 25, em qual rede sua escola o 

incentiva a cursar o ensino superior? 

 

(   ) Pública 

(   ) Privada  

(   ) Não faz distinção entre as redes, apenas incentiva a cursar o ensino superior. 

 

(27) E os professores, eles conversam com a turma sobre temas relacionados ao ensino 

superior? 

 

(   ) Sim 

De que forma? Explique com suas palavras em quais ações você percebe incentivo por parte 

dos professores. 

______________________________________________________________________ 

 

(   ) Não 
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(28) Se você conseguisse ser aprovado em uma Universidade pública, conseguiria se manter 

financeiramente nesta, ou seja, sem estar trabalhando? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(29) Você acredita conseguir conciliar estudo e trabalho, caso necessite? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(30) Você acha que a Universidade pública é um espaço para todos, ou seja, que permite que 

qualquer pessoa tenha condições não apenas financeiras, mas também, emocionais e culturais 

de estar ali? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(31) Marque as opções que você acredita encontrar no ensino superior da Universidade 

pública: 

 

(   ) gratuidade 

(   ) qualidade 

(   ) bolsas e auxílios 

(   ) professores qualificados 

(   ) boa estrutura 

(   ) biblioteca 

(   ) outros. Quais? _____________________________________________________ 

 

(32) Caso você precise estudar em mais de um turno, como por exemplo, manhã e tarde, isso 

dificultaria a sua permanência no ensino superior? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

(33) Você já ouviu falar sobre as políticas de assistência estudantil no ensino superior 

(exemplos: Bolsa Alimentação, Apoio Transporte, Bolsa Atleta, Bolsa Permanência)?                                     

 

(   ) Sim  

Cite quais tipos de assistência estudantil você conhece ou já ouviu falar sobre. 

 

______________________________________________________________________ 

 

(   ) Não 

 

(34) Você conhece a lei de cotas nº 12.711/2012? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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(E) FINALMENTE... 

 

(35) Você se dispõe a participar da segunda etapa (entrevista) dessa pesquisa? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Caso deseje participar, pedimos por gentileza que disponibilize um meio de contato para que 

possamos agendar o nosso próximo encontro. Vale lembrar que, todos esses dados serão 

mantidos em sigilo. 

 

 

 

Telefone: _________________________ 

 

 

e-mail: __________________________ 

 

 

 

WhatsApp: ________________________ 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Nome:___________________________________________________ 

 

Idade:_______ Escola: E1(   ) E2(   )  E3(   ) Sexo: F(   ) M (   ) 

 

Turno em que estuda:_______   

 

Conforme você respondeu no questionário... 

 

(1º) Você pretende cursar o ensino superior, então ... conversando sobre sua família, vida 

escolar e expectativas de futuro: 

 

a) O que te faz querer cursar o ensino superior? Esse interesse surgiu em que momento da sua 

vida? 

 

b) Para a sua família é importante que você esteja estudando? Há incentivo por parte deles 

para que você realize o ensino superior? Qual parente seu dá maior incentivo para que você 

continue estudando? 

 

c) Em sua opinião, você deve estudar apenas ou você deve conciliar estudo e trabalho? E na 

opinião da sua família? Caso você precise trabalhar, acha que conseguiria conciliar com os 

estudos? 

 

d) Houve algum momento marcante na sua vida escolar? Algo que tenha feita você ficar 

muito orgulho ou, muito frustrado? 

 

e) Você gosta de estudar? O que o estudo representa na sua vida? 

 

f) Como você define seu desempenho escolar? Por que você acredita que apresenta esse 

desempenho?  

 

g) De que forma você acha que a escola incentiva os alunos a cursarem o ensino superior? 

Explique um pouco porque você acha que isso representa uma motivação.  

 

h) Você acha que a sua escola prepara o aluno para ingressar no ensino superior? Por que 

você acha isso? 

 

i) Comente um pouco sobre a sua escola como um todo: infraestrutura, professores, direção, 

amigos, provas e matérias. 

 

j) O que você acha que precisa fazer para conseguir cursar o ensino superior? 

 

k) Qual curso você deseja realizar? Por que escolheu esse curso? 

 

l) Você acha que na primeira tentativa de ingresso ao ensino superior, terá chances de passar? 

Caso não passe, qual estratégia pretende adotar (estudar em casa, cursinho ou desistir)? 
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m) De que maneira você acha que recebeu mais estímulo para tentar ingressar no ensino 

superior? Através de amigos, redes sociais, através da mídia ou algum outro meio? 

 

n) Caso você passe, como pretende fazer para se manter financeiramente (passagens, livros, 

xerox e refeições)? 

 

o) Supondo que você consiga realizar o curso que tanto deseja: como você imagina que será 

seu futuro? Descreva um pouco tudo que já imaginou viver após terminar os estudos. 

 

 

(2º) Sobre as políticas de acesso e permanência ao ensino superior... 

 

a) Você sabia que por ter estudado durante todo o ensino médio na escola pública tem direito 

a reserva de vagas por curso e turno?  O que você pensa sobre isso?  

 

b) Você já ouviu falar na assistência estudantil das universidades públicas federais? Ouviu 

falar nas bolsas que elas podem conceder como: bolsa auxílio permanência, moradia, 

alimentação, transporte, apoio creche, apoio pedagógico, atenção a saúde, cultura, inclusão 

digital e esporte? De que forma você acha que essas bolsas podem contribuir com a sua 

permanência na universidade? 

 

c) Você acha que sendo contemplado com alguma das bolsas citadas anteriormente, isso seria 

suficiente para te manter na universidade ou não? Por quê? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Partiu Universidade? Jovens olhares sobre o acesso e a permanência 

no ensino superior público. 

Pesquisador Responsável: Joyce Soares Pessanha 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense / 

Faculdade de Educação 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98347-3805 

Nome do voluntário:_____________________________________________ 

Idade: _____________ anos            R.G. __________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Partiu 

Universidade? Jovens olhares sobre o acesso e a permanência no ensino superior 

público.”, de responsabilidade do pesquisador Joyce Soares Pessanha. 

O presente projeto de pesquisa pretende investigar em que medida os alunos do último 

ano do ensino médio das escolas públicas estaduais do estado do Rio de Janeiro estão tendo 

acesso às políticas de acesso e permanência no ensino superior, tendo em vista que, estes 

alunos representam o público alvo de tais políticas. Para ampliar tal compreensão, objetiva-se 

também, compreender quais são as expectativas dos jovens das escolas públicas com relação 

ao ensino superior e, se as políticas de assistência estudantil das universidades públicas os 

motivam de alguma forma a cursar tal nível de ensino. Pensou-se em uma pesquisa junto a 

alunos de três escolas estaduais situadas no município de Niterói: o CIEP 448 Ruy Frazão 

Soares, o CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola Brasil França e o Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho. O objetivo é contribuir com os estudos sobre o acesso e 

a permanência no ensino superior de jovens das camadas populares. O acesso aos dados de 

pesquisa será via a realização de Entrevistas Semiestruturadas e aplicação de questionários 

socioeconômicos, tais instrumentos de pesquisa serão realizados de forma oral e escrita pelo 

próprio entrevistado, não sendo utilizado material de áudio ou vídeo, não havendo riscos 

físicos aos entrevistados. Em caso de dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, é possível entrar 

em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa, a professora mestranda Joyce 

Soares Pessanha pelo telefone (21) 98347-3805, ou e-mail: joyce_524@hotmail.com. 

Esclareço que a participação é voluntária, assim, este termo de consentimento poderá ser 
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retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade da pesquisa. No concernente à 

garantia de confidencialidade das informações fornecidas no âmbito das entrevistas, esclareço 

que a privacidade dos voluntários será garantida, de modo a não ter suas identidades de 

pessoa física ou jurídica (se for o caso) expostas, sendo estes, no corpo da pesquisa 

identificado com nomes fictícios ou de forma anônima. Os participantes de pesquisa, e 

comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-

mail: etica@vm.uff.br, e pelo telefone/fax: (21) 26299189. 

Eu,______________________________________________, RG nº ________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

____________________________________         _________________________________ 

Nome do voluntário                                        Assinatura do voluntário 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________    

Nome do Responsável por obter o Consentimento     

 

 

___________________________________________ 

 Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

 

 

_____________________________________           _________________________________ 

                Testemunha                                                              Testemunha 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D 

PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 

CONEP 
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