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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar em que medida o tipo de formação realizada em nível 

médio condiciona as possibilidades de ingresso e conclusão no ensino superior. Inicialmente 

interessava compreender se haveria diferenças significativas nos perfis de acesso e conclusão 

de jovens da rede estadual, privada e federal. Nossa hipótese era de que as possibilidades de 

ingresso e conclusão de egressos da rede estadual no ensino superior seriam menores se 

comparadas com estudantes das demais redes. Isso é o mesmo que relativizar a hipótese de um 

certo conjunto de autores. Segundo autores do campo do desenvolvimento e bem estar social, 

as políticas direcionadas para o ensino superior, em especial o REUNI, a Lei de Cotas e o 

PNAES, teriam sido responsáveis por ganhos de desenvolvimento e bem estar social em termos 

macroestruturais para a sociedade brasileira. Entretanto, pesquisadores debruçados sobre os 

padrões de estratificação horizontal do ensino superior brasileiro tem apresentado dados que 

demonstram que esse processo de ampliação do acesso ao ensino superior ocorreu sem, 

contudo, estremecer as bases mais profundas que sustentam as distorções desse nível de ensino. 

Entretanto, qual o motivo de partirmos de um panorama do ensino superior brasileiro se nos 

interessa o ensino médio? Ora, bastaria termos em mente que os ganhos em termos de retornos 

socioeconômicos, em termos de prestígios simbólico e cultural no Brasil impõe uma distância 

vertical entre, acima, uma formação em nível superior e, abaixo, uma formação de nível médio. 

Cabe agora um esclarecimento. Não obstante nossas motivações iniciais, os próprios percalços 

da pesquisa, das entrevistas e da revisão bibliográfica nos inclinaram a principal inflexão deste 

trabalho. Pareceu particularmente importante apresentar e analisar as disparidades não mais 

entre egressos da rede federal, privada ou estadual, mas sim entre jovens de formação na rede 

federal de ensino, no ensino técnico-profissionalizante e em nível estadual do ensino regular. 

Do mesmo modo, a motivação inicial por uma abordagem metodológica quantitativa foi 

deixada de lado. Com efeito, nossos resultados são frutos de pesquisa qualitativa em que, de 

um lado, combinou a análise de dados, documentos e teoria com, do outro, entrevistas realizadas 

com graduandos de Ciências Sociais e Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Nesse sentido, a contribuição deste trabalho pode ser sintetizada em quatro pontos. Primeiro, 

uma distorção da Lei de Cotas (2012) que, possivelmente, põe em legítima concorrência 

estudantes com backgrounds socioeconômico, familiar e educacional assimétricos. Segundo, 

parece que apresentamos uma compreensão mais precisa da Base Nacional Comum Curricular 

e da Reforma do Ensino Médio. Terceiro, a principal interlocução teórica aqui realizada entre 

dois campos do conhecimento distintos parece ter se mostrado um movimento interessante tanto 

para a literatura do desenvolvimento e bem estar social quanto para da estratificação horizontal 

do ensino superior. Por fim, vimos como a Lei de Cotas(2012) não apenas desempenha 

insatisfatoriamente o papel a ela atribuído, como é preciso avançarmos para mudanças mais 

profundas no sistema de ensino brasileiro se o que queremos é alcançar ganhos de bem estar 

social e desenvolvimento efetivos para a maioria da população brasileira.  

Palavras-chave: Ensino Médio; Ensino técnico-profissionalizante; Ensino superior; 

Democratização; Desigualdades; Reforma do Ensino Médio. 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to investigate the extent to which the type of academic training carried 

out at highschool conditions the possibilities of entry and completion in higher education. 

Initially, it aimed to understand if there would be significant differences in access and 

completion profiles of young people from the state, private and federal schools. Our hypothesis 

was that the possibilities of entering and completing the higher education level by state network 

students would be lower compared to students from other networks. It lead us to relativise the 

hypothesis of a certain set of authors. According to scholars from the field of development and 

social welfare studies, policies aimed at higher education, in particular REUNI, the Lei de Cotas 

(Quota Law) and PNAES, would have been responsible for macrostructural development and 

social welfare gains for Brazilian society. However, researchers concerned with the horizontal 

stratification patterns of Brazilian higher education have presented data which demonstrate that 

this process of expanding access to higher education occurred without, however, shaking the 

deeper foundations that support the distortions of this level of education. However, why do we 

start from a panorama of Brazilian higher education if we are interested in high school level?  

If we consider the gains in terms of socioeconomic returns, in terms of symbolic and cultural 

prestige in Brazil that imposes a vertical distance between, above, a higher education and, 

below, a medium education, this approach seems appropriate. However, before moving on, I 

need to clarify something related to our research. Notwithstanding our initial motivations, the 

very mishaps of research, interviews, and literature review have tipped us analyze no longer the 

disparities  between graduates of the federal, private or state schools, but among students from 

federal schools, vocational education network and from the state level of regular education. 

Similarly, the initial motivation for a quantitative methodological approach was set aside. 

Indeed, our results are the result of qualitative research in which, on the one hand, it combined 

the analysis of data, documents and theory with, on the other hand, interviews with students of 

Social Sciences and Medicine courses of the Universidade Federal Fluminense (UFF). In this 

sense, the contribution of this work can be summarized in four points. First, a distortion of the 

Quota Law (2012) which possibly puts into legitimate competition students with asymmetric 

socioeconomic, family and educational backgrounds. Second, it seems that we have a more 

accurate understanding of the Common National Curriculum Base and High School Reform. 

Third, the main theoretical interlocution here made between two distinct fields of knowledge 

seems to have proved to be an interesting movement for both the developmental and social 

welfare literature and the horizontal stratification of higher education. Finally, we have seen 

how the Quota Law (2012) not only can poorly performs its assigned role, but also that we need 

to move to deeper changes in the Brazilian educational system if what we want is to achieve 

effective social welfare and development gains to Brazilian majority population. 

Keywords: High School; Vocational education; Higher education level; Democratization; 

Inequalities; High School Reform.   
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo central deste trabalho é investigar em que medida a formação de nível médio, 

isto é, se realizada na rede estadual, federal ou privada condiciona o ingresso e a conclusão de 

curso de nível superior, desse modo, nos proporcionando uma análise mais qualificada dos 

supostos ganhos de “desenvolvimento” (SEN, 2010) e “bem estar social” (KERSTENETZKY, 

2012) decorrentes das políticas lulistas, em especial da Lei de Cotas (2012) e do REUNI. Antes, 

contudo, parece importante apresentarmos a reflexão que, em um primeiro momento, 

substanciou a construção de nosso objeto e, posteriormente, orientou os objetivos norteadores 

da pesquisa. 

Um tema muito caro à população brasileira que deveria estar perpetuamente em 

destaque é aquele que impulsiona a escrita deste trabalho: o combate à desigualdade em todos 

os seus recortes. Nesse sentido, parece importante o papel de políticas públicas que garantam 

não o crescimento econômico mas o “engrandecimento do homem e da mulher comum” 

(UNGER, 2001), o “desenvolvimento”, a “autonomia” (SEN, 2010) socioeconômica, política, 

mas também intelectual e espiritual dos indivíduos, se refletindo assim em ganhos de bem estar 

social para membros da sociedade brasileira (KERSTENETZKY, 2012). Antes, contudo, é 

preciso deixar claro que quando se salienta o imperativo de combatermos a desigualdade não 

implica em nos alinharmos com uma concepção pautada pelo “igualitarismo” (BOBBIO, 1987). 

Discordo, como boa parte de alguns autores progressistas (BOBBIO, 1987; UNGER, 2008; 

TEIXEIRA, 2013), que a desigualdade sob qualquer circunstância seja inadmissível. Concordo 

sim, com autores como Karl Marx, que somos desiguais devido a diferentes aptidões, 

necessidades, potencialidades, capacitações, inclinações, (possivelmente biologicamente 

incontornáveis em alguns casos)1, e por que não correr o risco de ser mal compreendido e dizer, 

dons?  

Por outro lado, a posição aqui assumida com relação à desigualdade e, com efeito, com 

o próprio critério da igualdade (BOBBIO, 1987) é a de que os níveis de desigualdades que 

estruturam sociedades como a brasileira parecem inaceitáveis e injustificáveis sob qualquer 

 
1 Esta parece ser a impressão também de Perry Anderson em um artigo que o autor resenha o excelente livro de 

Norberto Bobbio, Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política e, ao mesmo tempo, 

apresenta algumas críticas às ideias do grande professor italiano. Recomendo aos leitores a 3° edição da Editora 

Unesp, 2011. No livro estão anexados ao final tanto o artigo de Perry Anderson quanto a resposta de Bobbio à 

crítica do primeiro. Cabe acrescentar que Bobbio também parece compartilhar da ideia de que existem sim 

características incontornáveis que nos distinguem uns dos outros, isto é que a desigualdade também é constitutiva 

da condição humana. Reconhecer esse ponto, contudo, reflete mais uma posição distante do “igualitarismo”, isto 

é, da crença na igualdade absoluta em todas as esferas da existência humana, e menos a falta de apreço pelo valor 

da igualdade.  
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argumento, em especial, aqueles alicerçados sobre princípios filosóficos, epistemológicos e 

ontológicos frágeis (SEN, 1999, 2010; MEDEIROS, 2013) da ortodoxia econômica liberal. 

Feito essa observação, retomamos a partir da discussão sobre as diferentes formas 

historicamente construídas de organizar Estado, Mercado e Sociedade Civil. 

Não faltam exemplos históricos de sociedades que alcançaram níveis de bem estar 

social, desenvolvimento e dignidade humana para a maior parte de seus membros a partir de 

políticas públicas ativas, orientadas a partir de um Estado desenvolvimentista, bem como por 

arranjos institucionais bem distintos do receituário proposto pela ortodoxia econômica 

(UNGER, 2001, 2008; SEN, 1999, 2010). São exemplos, Suécia, Noruega, Coréia do Sul, 

Japão, Alemanha, França, dentre outros. Países que, sobretudo os dois primeiros, a partir de um 

sólido estado de bem estar social, conduziram políticas sociais economicamente orientadas e 

políticas econômicas socialmente orientadas (KERSTENETZKY, 2012).   

Sendo assim, diferentemente do que propõe a vertente hegemônica na Economia, 

invariavelmente o mecanismo de mercado que rege uma determinada sociedade capitalista 

depende de outras variáveis que não a tão mal apropriada mão invisível de Adam Smith (SEN, 

1999, 2010). Em verdade, é preciso todo um arcabouço institucional que se consolida através 

das práticas rotineiras dos indivíduos e grupos sociais (UNGER, 2008). É preciso uma ética que 

condiciona o comportamento dos sujeitos (SEN, 2010), ao ponto de ser até mesmo um equívoco 

reduzirmos em “a sociedade capitalista” todas as particularidades que os diferentes 

“capitalismos” apresentaram e tem apresentado historicamente (UNGER, 2001). Basta também 

nos lembrarmos das lições do grande clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo 

de Max Weber que demonstra a importância salutar da ética religiosa para que a acumulação e 

expansão capitalistas fossem possíveis em uma escala avassaladora. 

A despeito das limitações e dos resultados alcançados, por seu percurso histórico, o 

Brasil se caracteriza por uma tradição desenvolvimentista, seja o projeto nacional-

desenvolvimentista “democrático-populista” Varguista, seja o modelo “burocrático-

autoritário” conduzido pelos militares no poder ou, mais recentemente, o “novo-

desenvolvimentismo” implementado nos anos de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da 

república (2003-2010) (MARQUES, CEPÊDA, 2012; BOSCHI, 2016). Segundo um certo 

conjunto de autores o “Lulismo”2 (SINGER, 2012, 2018) teria sido responsável pela 

 
2 Vale um esclarecimento. O termo Lulismo, criado pelo cientista político André Singer, incorpora também a 

Gestão Dilma, não obstante as diferenças mais marcantes entre os dois governantes e seus respectivos governos.  
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construção, ainda que incipiente, das bases de um estado de bem estar social desenvolvimentista 

(BOSCHI, 2016; DINIZ, 2016; KERSTENETZKY, 2012). Esse fenômeno sociopolítico, 

econômico, histórico cultural, teria, no caso específico do ensino superior, logrado êxito no 

mesmo sentido (MARQUES, CEPÊDA, 2012; CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 

2017). 

Se destacam neste ponto as análises de Marques e Cepêda (2012) e de Cepêda, Zambello 

e Mattos e Silva (2017). Para esses autores a ampliação do acesso ao ensino superior via 

REUNI, Lei de Cotas, PROUNI, FIES, PNAES, ENEM-Sisu, poderia ser interpretado com 

otimismo (da perspectiva do desenvolvimento e bem estar-social), tendo em vista que grupos 

historicamente excluídos desse espaço teriam passado a acessá-lo. Além disso, valeria ser 

ressaltado não apenas o aspecto quantitativo desse processo, isto é, a maior acessibilidade 

àquele nível de ensino. Também o aspecto qualitativo da expansão seria fundamentalmente 

interessante, tendo em vista o enfrentamento de assimetrias regionais e o reconhecimento, 

sobretudo da universidade pública, de sua centralidade enquanto instrumento de transformação 

estrutural, de distribuição mais progressiva e equitativa dos recursos públicos desse projeto 

“novo-desenvolvimentista”. 

Por outro lado, um certo conjunto de autoras(es) ligadas(os) à literatura de estratificação 

horizontal no ensino superior (BORGES, 2018; CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; DUBET, 

2015; HONORATO, VIEIRA, ZUCCARELLI, 2018; LUCAS, 2001; PRADO, 2018) tem 

investigado minuciosamente também a qualidade dessa expansão, porém, por uma abordagem 

distinta. Além disso, importante pontuar que a ampliação do ingresso de grupos em condições 

socioeconômicas, simbólicas, culturais e sociocognitivas desprivilegiadas no espaço 

universitário é um fenômeno mundial, cada qual com as suas particularidades. Contudo, para 

boa parte dos casos estudados, os dados tem nos sugerido sermos mais cautelosos quando o que 

se pretende é nomear mais precisamente o que poderia ser um processo de efetiva 

“democratização” do nível superior mas, a rigor, mais se assemelha a um processo de 

“massificação” dessa etapa do ensino (DUBET, 2015). A despeito do otimismo daqueles 

autores do campo do desenvolvimento e bem estar social, o Brasil não parece ser exceção. 

Sendo assim, parece haver uma complementariedade entre as duas literaturas. De um 

lado, o primeiro conjunto de autores apresenta uma análise mais macrossociológica. Diante de 

uma expansão quantitativa louvável e entusiasmante das vagas nas instituições de ensino 

superior esses(as) pesquisadores(as) formularam, sem a devida cautela, afirmações, no mínimo, 

imprecisas. Do outro lado, o segundo grupo não desconsidera os aspectos macrossociológicos, 
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mas os incorpora a uma análise debruçada sobre os aspectos microssociológicos do mesmo 

fenômeno. Essa é a razão pela qual as duas abordagens apresentam análises distintas acerca dos 

aspectos qualitativos de um mesmo problema de pesquisa. Em outros termos, ainda que a 

literatura desenvolvimentista e do bem estar social ressalte a importância do traço qualitativo 

da ampliação das vagas para graduação, sua ênfase recai sobre os aspectos macrossociológicos 

desse processo. Enquanto que a dimensão qualitativa da literatura da estratificação horizontal 

(EHES)3, a partir de uma análise mais desagregada, investiga para quais carreiras, instituições 

e modalidades do ensino superior esses ingressantes desprivilegiados socioeconômica e 

culturalmente estão se direcionando. Não obstante o avanço qualitativo relativo à correção de 

assimetrias territoriais, quando olhamos para a trajetória desses ingressantes qual são seus 

destinos? Estão conseguindo acessar e, mais importante, permanecer em cursos e instituições 

historicamente privilegiadas e em universidades públicas? Se sim, quais são as condições de 

permanência?  

    Contudo, para essa pesquisa interessava mais o não-explorado por ambas literaturas 

e menos suas significativas contribuições. Ambas as literaturas, não estabeleceram a ponte entre 

egresso do ensino médio e ingresso no ensino superior. E o exercício aqui proposto foi o de 

procurarmos estudar a trajetória de estudantes do ensino superior a partir de seu background 

econômico, cultural, familiar e de sua formação em nível médio. Em outros termos, dentre 

aquelas variáveis de interesse comuns a vários autores da literatura de estratificação horizontal 

no ensino superior, isto é, gênero, raça, e condição socioeconômica, poderíamos acrescentar a 

variável chave para essa pesquisa, formação em nível médio, a fim de entender o seu impacto 

sobre a trajetória dos(as) estudantes, nossa variável dependente. Em especial, esperava entender 

o percurso daqueles estudantes que compõe a maior fração de estudantes da educação básica 

brasileira, qual seja, discentes oriundos da rede estadual do ensino médio regular. Essas 

motivações se materializaram como o objetivo central deste trabalho, apresentado logo na 

abertura desta introdução. 

Mas o(a) leitor(a) poderá questionar, mas se o objetivo principal consiste em estudar o 

ensino médio por que debruçar-se sobre pesquisas relacionadas ao ensino superior?  A resposta 

a essa indagação é justamente a abertura do segundo capítulo. Afinal, pensar em ingresso no 

ensino superior é, em outros termos, pensar em egresso do ensino médio. Nesse sentido, por em 

 
3 Doravante, me permitirei utilizar essa sigla para não ser repetitivo quando mencionar a referida literatura. 

Esclareço, porém, que essa abreviação é, até onde sei, de minha autoria, apenas para facilitar a escrita do trabalho. 

Em nenhum trabalho encontrei a utilização da sigla. 
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diálogo os dados, conceitos e argumentos daquelas duas literaturas apresentadas anteriormente 

pareceu interessante por duas razões que, em linhas gerais, representaram dois objetivos 

específicos do trabalho. Primeiro, porque particularmente a população pobre e negra (variáveis 

controladas pelo campo da EHES) é quem ocupa majoritariamente a rede pública e também 

estadual do ensino médio regular. Logo, em alguma medida, ainda que não controlada a variável 

independente “egresso do ensino médio” para os trabalhos daquele campo (EHES), perceber de 

uma perspectiva macro e microssociológica que jovens negros e pobres brasileiros parecem 

mais “excluídos do interior” (BOURDIEU, CHAMPAGNE, 1998) do que democraticamente 

incluídos, por si só, justifica a necessidade do primeiro capítulo. 

Sobretudo, e essa é segunda razão, se quiséssemos pôr à prova a hipótese de Marques e 

Cepêda (2012) e de Cepêda, Zambello e Mattos e Silva (2017). Podemos relembrar que, como 

o farei algumas vezes doravante, para estes autores, em linhas gerais, as políticas educacionais 

do Lulismo teriam possibilitado ganhos de desenvolvimento e bem estar social. Perceber, por 

exemplo, a entrada de mulheres, pobres, negras ( poderíamos intuir, boa parte egressa do ensino 

médio estadual regular) direcionada aos cursos relacionados aos cuidados e menos prestigiados 

econômica e simbolicamente parece ter, no mínimo, relativizado a hipótese daqueles 

intelectuais. Por fim, o terceiro objetivo, representado nas análises do segundo capítulo, dizia 

respeito à tentativa de entendermos os possíveis impactos da implantação da Base Nacional 

Comum Curricular e da Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415), ambas nascidas em 2017, para 

o ensino médio público, particularmente, para o ensino estadual regular. 

Nossa hipótese estava, em alguma medida, influenciada pelos dados e reflexões da 

literatura de estratificação horizontal no ensino superior, apresentados com maior detalhe no 

primeiro capítulo deste trabalho. Controladas as variáveis de condição socioeconômica, gênero 

e raça, esperávamos encontrar uma relação entre a variável independente de interesse (tipo de 

egresso do ensino médio) e nossas variáveis dependentes de interesse (ingresso no ensino 

superior, conclusão no ensino superior) que apontasse um quadro desfavorável aos estudantes 

egressos da rede estadual do ensino regular em comparação aos demais. Dito de forma clara, 

esperávamos que estudantes oriundos da rede estadual de ensino médio tivessem uma menor 

probabilidade de ingressar em cursos mais prestigiados que estudantes das demais redes e, 

quando bem sucedidos nessa primeira etapa, pensávamos que suas chances de conclusão do 

curso (fosse privilegiado ou não) seriam menores do que a de estudantes da rede privada e 

federal. 
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Sustentado por essa hipótese e os objetivos listados acima foi pensado um caminho 

metodológico que seria percorrido em dois eixos distintos. O primeiro deles diz respeito à 

própria operacionalização de nosso objetivo central. Optamos por buscar nos dados da UFF o 

ingresso e egresso de estudantes dos cursos de Medicina e Ciências Sociais, controlando para 

as variáveis “egresso do ensino médio” e se realizado via cotas ou não. Esperava-se realizar 

uma análise quantitativa e, possivelmente, alguns testes estatísticos e regressões lineares 

poderiam ser calculados a fim de entendermos correlações e/ou causalidades. Ao final, 

estaríamos (ou não) em boas condições (em termos de validade interna, validade externa, 

validade dos construtos) para generalizar nossos resultados, apresentando, claro, nossas 

escolhas e limitações epistemológicas e metodológicas. Infelizmente, esse eixo quantitativo 

teve que ser abandonado por esses dados não estarem disponíveis para o período de 2012 e 

2017.    

O segundo eixo, diz respeito à nossa análise qualitativa que pode ser dividida em dois 

momentos distintos deste trabalho. De um lado, foi realizado uma abordagem teórica articulada 

à análise de dados e documentos institucionais (nacionais e internacionais) importantes para a 

educação brasileira. É por essa razão que o leitor irá se deparar com um primeiro capítulo onde 

estão concatenados dados de expansão do ensino superior, o diálogo entre autores do campo do 

desenvolvimento e bem estar social e da EHES às análises de alguns trechos de marcos legais 

como o REUNI e o PNE de 2001, dentre outros. Da mesma forma, o segundo capítulo articula 

material teórico-empírico a análise de fragmentos da BNCC e alterações trazidas pela Reforma 

do Ensino Médio aos rastros dos debates e processos de institucionalização das diretrizes 

curriculares no Brasil.  

Do outro lado, temos o trabalho de campo. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com onze perguntas padronizadas que duraram em média vinte minutos. 

Todas as entrevistas foram concedidas voluntariamente, sob o acordo de se ocultar os dados 

caso os(as) voluntários(as) assim o quisessem. Do mesmo modo, realizei contato via rede social 

com todos (ou quase todos) os entrevistados posteriormente para me certificar de algumas 

informações ou para pedir o esclarecimento de algum conteúdo da entrevista. Inicialmente o 

intuito era o de entrevistar seis jovens de cada curso. Para cada curso o objetivo era o seguinte. 

Três estudantes recém ingressantes na universidade, cada um de uma rede distinta da educação 

básica, isto é, um egresso da rede estadual, outro da rede privada e outro da rede federal. O 

mesmo valeria para o outro subgrupo de três estudantes, com a única diferença de que 
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estivessem próximo à conclusão da graduação. O total de estudantes entrevistados 

corresponderia à doze, portanto.  

Contudo, só foi possível alcançar a marca de nove estudantes, cinco colegas de Ciências 

Sociais e quatro do curso de Medicina. Ambas graduandas de primeiro período em Ciências 

Sociais, as jovens que concederam as entrevistas eram egressas da rede privada e a outra, 

egressa da rede estadual.  Dos colegas concluintes uma entrevistada era da rede privada, outro 

da rede estadual e a último também estadual. Contudo, esta última tem uma particularidade que 

se converteu em um ponto explorado em maior profundidade no terceiro capítulo e que, em 

alguma medida, alterou a diferenciação inicial entre rede privada, estadual e federal. A jovem 

Natália é egressa da Escola Técnica Estadual Henrique Lage – ETEHL/FAETEC. Contudo, 

como o próprio nome indica, a instituição sustenta uma parceira com Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (FAETEC) o que a diferencia das demais escolas da rede estadual regular de 

ensino, sobretudo, pela oferta da formação técnico-profissionalizante. Bem ilustrativo é o fato 

de uma outra graduanda das Ciências Sociais ter se voluntariado à entrevista, também 

concluinte do Henrique Lage, mas ter identificado a instituição como federal. Do curso de 

Medicina, participaram uma jovem de segundo período oriunda da rede privada, dois jovens da 

rede federal, um de terceiro e o outro de sétimo período e, por fim, um jovem de segundo 

período da rede estadual de ensino regular.  

A seleção tentou respeitar o princípio de aleatoriedade, na medida do possível. No caso 

das Ciências Sociais, o “recrutamento” dos “veteranos” foi feito a partir de mensagem enviada 

em dois grupos de redes sociais dos quais fazia parte. No caso das jovens de primeiro período 

que se voluntariaram o contato foi feito via coordenadora de curso que, ciente da pesquisa, 

encaminhou-me o contato do tutor de Ciências Sociais. Como combinado, no momento da 

tutoria, foi perguntado quem se disponibilizaria a conceder as entrevistas. No caso de Medicina, 

consegui com um colega uma lista com todos os e-mails de turma e alguns grupos de uma rede 

social. Na medida em que fui obtendo o retorno de alguns (bem poucos) estudantes íamos 

procurando adequar nossos horários. A exceção foi André. A ausência de resposta de ao menos 

um estudante graduando de Medicina egresso da rede estadual de ensino me obrigou a aceitar 

a ajuda dos entrevistados em me indicar algum conhecido4. Mesmo assim, apenas uma jovem 

conseguiu fazê-lo. Vale ressaltar que muitos dos entrevistados dispostos a ajudar logo se 

 
4 Em um grupo de rede social do curso de Medicina em que fui aceito para fazer a seleção, uma jovem disse ser 

egressa da rede estadual e manifestou interesse em conceder uma entrevista. Contudo, aguardei o seu contato 

posteriormente para agendarmos o encontro mas não obtive retorno. 
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lembravam de algum colega do Colégio Pedro II, mas apenas aquela jovem, aparentemente, 

retornou com o contato de André.  

A despeito do direcionamento das perguntas, em geral, as entrevistas foram conduzidas 

de modo que os participantes se sentissem bem à vontade e livres para articular a temática às 

suas memórias e às suas próprias análises pessoas. Salvo um único caso, todos os outros 

encontros foram realizados em alguma instalação da UFF, algum pilotis do Campus do 

Gragoatá ou do Instituto Biomédico. Mais uma vez André foi a exceção. Após uma série de 

tentativas de adequarmos nossos horários, a pressão dos prazos exigiu que lhe mandasse a 

entrevista por uma rede social. Ainda assim o jovem, se mostrou totalmente disponível para 

ajudar com qualquer eventual necessidade ou questionamento da minha parte.  

Vale mencionar um último ponto relativo às entrevistas. Inicialmente, o planejamento 

continha com uma das fases da pesquisa uma visita às instituições de ensino médio cursadas 

por nossos entrevistados. Esperávamos realizar entrevista com algum representante da 

instituição e, assim, poder contrapô-la às falas dos estudantes. Infelizmente, só foi possível 

enviar um questionário para aquelas instituições que dispunham de um email para contato em 

funcionamento. Entretanto, não obtive retorno de nenhuma instituição. 

Em linhas gerais, a motivação inicial de, a partir dos dados de ingresso e conclusão dos 

estudantes de Medicina e Ciências Sociais da UFF, alcançar um resultado minimamente 

generalizável foi embargado pela não disponibilidade dos mesmos.5 Cabe esclarecer que os 

percalços (em especial a não-disponibilidade dos dados pela UFF), mas também o próprio 

material que foi possível de ser recolhido e produzido ao longo da pesquisa alteraram, em 

alguma medida, aqueles objetivos e motivações iniciais. Talvez a mais importante 

reestruturação se relacione a análise do egresso do ensino médio. Inicialmente, interessava 

compreender as distintas probabilidades de ingresso e conclusão nos cursos de ensino superior 

considerando a formação de nível médio em rede privada, federal ou estadual, a partir de uma 

 
5 Com efeito, os resultados logrados podem estar sujeitos a diferentes vieses que o comprometem quanto à sua 

validade interna, por exemplo, sujeitos a selection bias, maturation bias, selection by maturation bias. Ainda que 

tenha sido feito um esforço de respeitar o princípio estatístico de aleatoriedade no processo de seleção de nossos 

participantes a ausência dos dados, mas também as necessidades e dificuldades envolvendo, sobretudo, prazos, 

nos levou a problemas quanto a validade externa deste trabalho. Dentre os quais poderíamos citar, uma ameaça de 

selection bias, uma amostra possivelmente não representativa, tendo em vista possíveis vieses conduzidos pelo 

movimento de convenience sampling (recrutar estudantes de ciências sociais via grupos de redes sociais dos quais 

fazia parte) e de snowball sampling (tanto pela “ponte” feita pela coordenadora de ciências sociais, como pela 

indicação de André por uma entrevistada). Quanto aos aspectos metodológicos vale mencionar por último que 

inicialmente a ideia era de ir às escolas de nossos participantes a fim de entrevistar algum representante de cada 

instituição. 
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perspectiva qualitativa e quantitativa. Entretanto, não sendo possível a segunda, a partir das 

entrevistas e da revisão bibliográfica, pareceu particularmente importante apresentar e analisar 

as disparidades entre uma formação na rede federal de ensino, no ensino técnico-

profissionalizante e em nível estadual do ensino regular que, por seu turno, podem estruturar 

probabilidades de acesso no ensino superior bem distintas. 

Essa mudança talvez comporte o mais importante resultado dessa pesquisa. Afinal, 

todos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em rede pública já estão 

aptos a candidatar-se a alguma modalidade de cota. Com efeito, a não-diferenciação entre 

estudantes da rede federal, estadual e de ensino técnico-profissionalizante (público) pode ter 

proporcionado uma distorção na Lei de Cotas de 2012 ao colocar estudantes com backgrounds 

familiar, socioeconômico e educacional em condições de igualdade para disputar as mesmas 

vagas. Salientar essa distorção parece relevante também por indicar o que denominei 

“transgressão institucional do ensino técnico-profissionalizante”. Esse é um caso que não 

convém uma afirmação assertiva, sobretudo pelas limitações metodológicas esboçadas acima. 

Contudo, parece razoável falarmos em indícios que apontam para os efeitos inesperados e 

antagônicos aos objetivos almejados por uma política e investimentos públicos.  

Além disso, acredita-se que este trabalho possa contribuir com a reflexão sobre os 

impactos da Reforma do Ensino Médio. Algumas análises sobre a Reforma tem oferecido 

diagnósticos bem reducionistas e profundamente maniqueístas, como se argumentará 

posteriormente. Ainda que estejamos em acordo com essas análises quanto às preocupações 

acerca de seus impactos potencialmente regressivos, isto é, sobre a população mais vulnerável, 

parece que muitas das críticas feitas à Lei 13.415 de 2017 não têm alcançando e avançado sobre 

questões e exigências de nosso tempo que, de fato, demandam transformações do ensino médio 

brasileiro. Por fim, espera-se que este trabalho seja uma contribuição tanto para os autores do 

campo do desenvolvimento e bem estar social quanto da literatura da estratificação horizontal 

no ensino superior. Aos primeiros, apesar das discordâncias, o mergulho em dados mais 

desagregados fornecidos por outro campo permitiu uma análise complementar e mais cautelosa 

dos impactos do Lulismo. Quanto ao segundo grupo de autores, acredita-se que possa ser 

interessante, ainda que pareça contraintuitivo, incorporar em suas análises como variável de 

interesse o tipo de egresso do ensino médio o que, por seu turno, nos permitirá investigar com 

o devido rigor metodológico as desigualdades de distribuição de probabilidades de 

ingresso/egresso no ensino superior entre os estudantes controlando pela formação de nível 

médio. Por essa razão, ainda que os resultados aqui não sejam generalizáveis acreditamos que, 



22 
 

no mínimo, nossa abordagem qualitativa ofereça indícios, hipóteses e argumentos passíveis de 

serem incorporados em trabalhos subsequentes. 

Como já esboçado em alguns momentos até aqui, o objetivo do primeiro capítulo é 

basicamente por em diálogo trabalhos do campo do desenvolvimento e bem estar social e 

autores da estratificação horizontal no ensino superior. Interessava testar a hipótese carregada 

de um certo otimismo excessivo por parte dos primeiros com o Lulismo. Por isso, inicia-se 

apresentando as distorções do ensino superior com que se depara o a Gestão Lula. Apresenta-

se o esforço institucional “novo-desenvolvimentista” (MARQUES, CEPÊDA, 2012) em 

subverter as desigualdades desse nível de ensino. Em seguida, trabalhos da EHES nos permitem 

qualificar com maior precisão as reflexões, dados e hipóteses da primeira literatura, acusando 

“desigualdades efetivamente mantidas” (LUCAS, 2001) para o ensino superior.  

O segundo capitulo inicia nossa análise sobre o ensino médio brasileiro. Ele contém três 

objetivos explorados subsequentemente. O primeiro consiste na apresentação de um certo 

consenso teórico-científico (respaldado internacionalmente) e político em torno da necessidade 

de se reformar os sistemas de ensinos nacionais. Segundo, e a partir do primeiro, sofisticarmos 

nossa compreensão acerca da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Reforma do 

Ensino Médio (Lei 13.415), ambas de 2017. Terceiro, finalizamos refletindo que a despeito de 

aspectos positivos institucionalizados pela Reforma, existe um abismo que separa o “espírito 

da lei” contido em um texto legal de sua encarnação no mundo real. A isso, somam-se lacunas 

inauguradas pela Lei 13.415/17 que preocupam pelo potencial de ampliação das desigualdades 

não só do ensino médio brasileiro, mas de toda educação básica. 

O terceiro capítulo é, em linhas gerais resultado da maior inflexão realizada ao longo da 

pesquisa. É também o momento da reflexão que apresentamos trechos de algumas entrevistas. 

Seu objetivo principal é o de explorar algumas distorções da Lei de Cotas (2012). Por isso 

iniciamos o capítulo analisando a principal delas, estudantes da rede federal competirem em pé 

de igualdade com estudantes do ensino médio estadual regular. Em seguida, exploramos em 

maior profundidade questões que relacionam o ensino técnico-profissionalizante ao ingresso no 

ensino superior, e a ganhos de desenvolvimento e bem estar social. Finalizamos, questionando 

se as desigualdades mais profundas do sistema de ensino brasileiro, não demandariam 

transformações além das cotas.  

As considerações finais, retomam os objetivos, hipóteses e análises de cada capítulo a 

fim de demonstrar ao leitor(a) de forma mais enxuta a conexão entre os argumentos 
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desenvolvidos em cada momento do trabalho. É também a oportunidade de, uma última vez, 

nos indagarmos, afinal, qual o legado do Lulismo?  
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2. O LULISMO E O ENSINO SUPERIOR 

Em que medida, salientar apenas os impactos positivos do Lulismo (SINGER, 2012, 

2018) para o ensino superior, em termos de ganhos de bem-estar social, de construção de um 

Estado e de uma ordem socialdemocrata (BOSCHI, 2016; DINIZ, 2016; KERSTENETZKY, 

2012) comprometida com o “desenvolvimento” (MARQUES, CEPÊDA, 2012; CEPÊDA, 

ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017; SEN, 2010)” torna enviesada (e incorreta, do meu 

ponto de vista) a análise desse fenômeno sociohistórico (o Lulismo)? Buscaremos fazer essa 

reflexão a partir do diálogo entre dois campos do conhecimento distintos. De um lado, a 

literatura de desenvolvimento e bem estar social e, do outro, a literatura de estratificação 

horizontal no ensino superior. Espera-se demonstrar ser mais interessante (e coerente com o 

real processo histórico) avaliarmos a expansão do ensino superior lulista do ponto de vista 

quantitativo, mas, também, de um ponto de vista qualitativo, bem como, de uma lente 

macrossociológica, mas, também, microssociológica. 

Um último esclarecimento se faz necessário. O(a) leitor(a) irá perceber que a primeira 

parte do capítulo dará ênfase excessiva ao diálogo com dois artigos, o primeiro de Marques e 

Cepêda (2012) e o segundo, de Cepêda, Zambello, Mattos e Silva (2017). O motivo é simples. 

O tempo para se produzir um trabalho monográfico, em geral, não é suficiente para que nós, 

estudantes, mergulhemos em fontes de dados primárias, sendo necessário abordar os dados e 

acontecimentos históricos de interesse a partir de outros trabalhos, isto é, fontes secundárias. 

Apesar de muitos outros trabalhos aqui analisados também apresentarem dados desagregados 

interessantes (BORGES, 2018; CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; HONORATO, VIEIRA, 

ZUCCARELLI, 2018; PRADO, 2018), a sistematização daqueles artigos pareceu mais 

adequada a ser tomada como ponto de partida. Em outros termos, tratou-se mais do objetivo de 

referenciar-nos na apresentação de dados e dos acontecimentos históricos estruturados naqueles 

trabalhos e menos de uma interlocução exclusiva com suas ideias. Como ficará claro nesse e 

nos próximos capítulos, a interlocução transbordará para variados autores e campos do 

conhecimento nas ciências humanas e sociais em geral.  

As primeiras instituições de ensino superior surgem no Brasil com a vinda da família 

real em 1808, quando menos de 1% da população entre 20 e 24 anos se encontrava matriculada. 

Em geral, as instituições ofereciam formação apenas nas profissões liberais, engenharia, 

medicina e direito. Só a partir da década de 1930 os primeiros desenhos acerca de um sistema 

de ensino público são formulados durante o primeiro Governo Vargas, com destaque para três 

projetos de universidade. A então chamada Universidade do Brasil em 1937, atual Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do 

Distrito Federal. A despeito das mudanças no campo das relações internacionais, da economia, 

das dinâmicas entre Estado, mercado e sociedade civil, os anos de 1945 a 1964 não 

apresentaram grandes mudanças estruturais, mesmo com as demandas crescentes pela 

democratização do acesso ao ensino superior pela sociedade civil (CEPÊDA, ZAMBELLO, 

MATTOS e SILVA, 2017). 

A partir de 1964, sob o Regime Militar e do pacto MEC-USAID, entre o Ministério da 

Educação e o United States Aid, reformou-se o sistema público e ampliou-se a oferta desse 

nível de ensino para o setor privado (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017; 

SAVIANI, 2002). Como argumentou Saviani (2002), a Reforma Universitária procurou atender 

interesses difusos.6 De um lado, professores e estudantes reivindicando mais vagas e verbas e 

o fim da cátedra, de outro, grupos ligados ao regime interessados em vincular o ensino superior 

a um projeto de modernização pautada pela abertura ao mercado internacional. 

Na prática, o próprio texto aprovado pelo Grupo de Trabalho da Reforma Universitária 

(Lei 5.540/68), que indicava como regra (e não exceção) a expansão das vagas no ensino 

superior via organização universitária se converteu em uma expansão generalizada de 

estabelecimentos isolados e, sobretudo, privados, no ensino superior (SAVIANI, 2002). Sendo 

assim, a demanda dos estudantes e professores se viu, no mínimo, comprometida e o sistema 

de ensino superior brasileiro teve sua expansão, a princípio, impulsionada pela lógica da 

“mercadoria” (MARX, 2013). Segundo Saviani (2002) esse cenário só se altera com a 

Constituição de 1988, que ao instituir o status de norma constitucional à autonomia universitária 

teria provocado uma corrida aos donos de estabelecimento isolados para transformá-los em 

universidades a fim de ampliarem suas margens de manobra e arbítrio.  

Com essas medidas o Brasil passa de pouco mais de 1% da população cursando o ensino 

superior para 8,3% nos anos 1980 (CEPÊDA e MARQUES, 2012). A grande novidade dos 

 
6 No Capítulo I, em "Do Ensino superior" estabelece o Art.1° "O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o 

desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário". Além deste, e do 

ponto de vista deste trabalho, alguns artigos importantes prescritos pela Lei n° 5.540/68 são: "Art. 2° O ensino 

superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universidades e, excepcionalmente, em 

estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou privado. Art. 8° Os 

estabelecimentos isolados de ensino superior deverão, sempre que possível incorporar-se a universidades ou 

congregar-se com estabelecimentos isolados da mesma localidade ou de localidades próximas, constituindo, neste 

último caso, federações de escolas, regidas por uma administração superior e com regimento unificado que lhes 

permita adotar critérios comuns de organização e funcionamento" (BRASIL, 1968 - grifos meus). Todos esses 

artigos e muitos outros foram revogados pela Lei n° 9394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). 
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anos 1980, por outro lado, foi a transformação da educação enquanto um “dever do Estado”, 

segundo a Constituição Federal de 1988. Segundo o Artigo 205°  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).  

Contudo, até os anos 2000, menos de 15% da população em idade universitária estava inserida 

em alguma instituição desse nível de ensino. Além disso, chegamos aos anos 2000 com um 

sistema de ensino superior estruturado sobre desigualdades que consolidaram uma 

estratificação social em termos de oportunidades profissionais, autorrealização pessoal e 

profissional e autonomia financeira (BORGES, 2018).7 Um sistema injusto extremamente 

regressivo, que se caracteriza pelo direcionamento dos recursos públicos justamente àqueles 

grupos melhor posicionados em termos de capital simbólico, cultural e econômico 

(MARQUES, CEPÊDA, 2012), um espaço reservado à elite e disputado pela classe média. O 

que se justifica pelo elevado grau de seletividade e pouca diferenciação de formatos 

institucionais de cursos de graduação (sobretudo naqueles mais prestigiados como Medicina e 

as diferentes Engenharias) oferecidos pelas universidades públicas que, no limite, 

impossibilitavam o acesso e permanência de estudantes oriundos dos grupos menos favorecidos 

simbólica e economicamente.  

Resultado, nos anos 2000, segundo os dados de Cepêda, Zambello, Mattos e Silva 

(2017), a oferta da rede privada preenchia 85% das instituições do ensino superior, e atendia 

àqueles estudantes que necessitavam conciliar seus estudos com trabalho e estudantes que, 

advindos da rede pública em geral, por terem uma preparação menos qualificada que jovens de 

algumas escolas privadas, não conseguiram ingresso nas universidades públicas. Ambos os 

perfis, claro, são de estudantes que, em geral, advém de uma condição socioeconômica 

desfavorecida. Os 15% restantes foram ocupados por instituições públicas que atenderam aos 

filhos das elites (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017), isto é, estudantes de 

colégios tradicionais, capazes de pagar professores particulares, cursinhos preparatórios e, 

também, por parte da classe média brasileira. 

A despeito das assimetrias desse sistema, o fato é que o governo Lula recebe do governo 

de Fernando Henrique Cardoso já um aumento expressivo no número total de vagas para a 

graduação presencial no ensino superior, saltando de 326.170 para 851.764, entre 1994 e 2002. 

 
7 Panorama que esperamos salientar a partir das entrevistas com estudantes de medicina e ciências sociais da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) a serem apresentadas no terceiro capítulo. 
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Além disso, a constitucionalização da educação enquanto dever do Estado, a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) em 19968, a substituição da estrutura 

burocratizada e verticalizada do antigo Conselho Federal de Educação (CFE) pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) além de terem reaquecido e empoderado o debate acadêmico 

retomaram a importância política da educação (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 

2017). Por fim, em seu texto original, o Plano Nacional de Educação (2001) incorporava as 

atribuições delegadas pela Constituição de 1988 às universidades públicas, no que diz respeito 

ao papel social das atividades universitárias, pesquisa, ensino e extensão no sentido de 

promover uma educação de qualidade e a superação de desigualdades sociais, regionais, como 

foco na cooperação internacional. O Plano original previa também uma proporção de pelo 

menos 30% do total de vagas no ensino superior oferecidas por universidades públicas 

(BRASIL, 2001). Uma série de outras medidas aparentemente progressistas estavam contidas 

no PNE de 2001 como, por exemplo,  

19. Criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de 

discriminação, o acesso à educação superior, através de programas de 

compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-

lhes, desta forma, competir em igualdade de condições nos processos de 

seleção e admissão a esse nível de ensino. (BRASIL, 2001)9 

Contudo, como já visto, o aumento expressivo não se refletiu de forma simétrica no 

ensino superior público e privado, que particularmente poderia ser justificado, pelo menos 

parcialmente, como efeito de duas metas do PNE de 2001:   

10. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e 

valorizando estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de 

qualidade e que atendam clientelas com demandas específicas de formação: 

tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para exercício do 

magistério ou de formação geral 

13. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos 

noturnos com propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos 

modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade na formação 

e ampliação da oferta de ensino. (BRASIL, 2001 – grifos meus) 

 
8 Importante salientar um detalhe que, parece, contudo, importante. Se no Art. 205 da Constituição de 1988 o texto 

diz "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família (...)", ocorre uma inversão na LDB (1996), 

promulgada em um contexto político-ideológico diverso daquele referente à elaboração do texto constitucional. A 

LDB(1996) estabelece "A educação, dever da família e do Estado (...)" (BRASIL, 1996). 

 
9 Além deste, o texto do PNE apresenta, dentre outros, os seguintes “objetivos e metas” para a década seguinte: “5 

- Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira para as universidades 

públicas. 12 - Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação docentes temas relacionados às 

problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere à abordagem tais como: gênero, 

educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e temas locais. 15 - Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa 

das universidades, dobrando, em dez anos, o número qualificados.” (BRASIL, 2001) 
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De fato e segundo dados de Marques e Cepêda (2012) o aumento do número de vagas 

nas universidades federais correspondeu a um quarto do aumento total de vagas nesse segmento 

do ensino. Além disso, os autores ressaltam como até o trâmite final o texto sofreu uma série 

de vetos presidenciais (justificados pelo governo em vista do cenário à época de contenção de 

gastos) que, por sua vez, comprometeram os investimentos e a expansão do ensino superior 

público brasileiro. Outro fator igualmente relevante diz respeito ao alinhamento político-

ideológico da Gestão FHC com as diretrizes do Banco Mundial à época (LEHER, 2010; 

MARQUES, CEPÊDA, 2012) que priorizavam, dentre outros aspectos, a relativização do papel 

do Estado enquanto o agente promotor de uma política educacional (responsabilidade que 

deveria ser compartilhada com a sociedade civil) e o foco em atingir a universalização do ensino 

fundamental.10 A reforma do Estado implementada pela Gestão FHC, no que diz respeito ao 

ensino superior, se direcionou à mudança nos modelos de gestão das universidades, o foco da 

expansão de vagas sobre os ombros da iniciativa privada e a defesa de parcerias público-

privadas como solução para os gargalos financeiros existentes nas instituições de ensino 

superior públicas (MARQUES, CEPÊDA, 2012). Por essa razão, a despeito daquelas metas 

contidas no PNE (2001) apresentarem, de início, um avanço no sentido de promover uma maior 

flexibilização e diversificação do sistema de ensino, o efeito, para uma crítica marxista, teria 

sido o de fortalecer uma “educação minimalista” desvinculada da formação propedêutica 

(LEHER, 2010). A educação, portanto, entendida como forma de equipar os indivíduos com o 

Capital Humano necessário (LEHER, 2010; MEDEIROS, 2013) ao seu êxito no mercado de 

trabalho.  

Posto sinteticamente o cenário com o qual o Lulismo (SINGER, 2012, 2018) se depara, 

podemos saltar para o “novo-desenvolvimentismo” que marca gestão Lula e Dilma. Ele diverge 

da primeira e segunda fases, cepalina (década de 1950 e primeira metade dos anos 1960) e 

burocrático-autoritária (de 1964 até o final dos anos 1970, começo dos anos 1980), 

respectivamente, e amplia o escopo de suas preocupações para além da produção (MARQUES, 

CEPÊDA, 2012). Sendo assim, o Lulismo, seja enquanto um “reformismo fraco”, sob a Gestão 

Lula (em especial, o primeiro mandato) ou enquanto um “reformismo forte” sob a Gestão Dilma 

(SINGER, 2012, 2018), teria inovado por sua preocupação com a distribuição dos recursos 

econômicos, bem como com uma maior democratização na distribuição dos recursos públicos 

 
10 O alinhamento político-ideológico com uma visão que enxerga a educação como um empreendimento, negócio, 

uma mercadoria, portanto, parece justificar-se pela terminologia de alguns textos importantes da Gestão FHC. Um 

exemplo diz respeito à forma como se referem aos usuários das redes de ensino enquanto “clientela”, grifado em 

citação prévia.  
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voltados ao desenvolvimento de capital sociocultural, simbólico e econômico de grupos 

historicamente excluídos da sociedade brasileira. A educação, em especial, o ensino superior, é 

visto como um vetor central para a estratégia de desenvolvimento nacional e inserção no cenário 

internacional. O nível superior, portanto, se insere como base fundamental para o 

empoderamento social, à autonomia e realização das “liberdades substantivas” dos indivíduos 

(MARQUES, CEPÊDA, 2012; SEN, 2010). 

Nesse sentido, a formulação e implementação de algumas políticas públicas justificam 

o otimismo à época de boa parte dos pesquisadores debruçados sobre as assimetrias do sistema 

educacional brasileiro. A primeira delas, talvez a mais importante nesse aspecto, é o Programa 

de apoio a planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI, Decreto 

N° 6096, de 24 de abril de 2007). De fato, essa política pública representa uma transformação 

significativa em termos quantitativos e, talvez o seu mais importante legado, qualitativa para as 

universidades federais brasileiras. O REUNI foi constituído a partir de um conjunto de decretos 

produzidos no ano de 2007. Consistia em um programa de repasse de recursos às Universidades 

Federais (de duração de 5 anos, a contar do início de cada plano) que, sob aprovação de proposta 

de reestruturação apresentada ao Ministério da Educação, aderissem ao programa e, 

consequentemente, se comprometessem em promover, dentre outros aspectos, uma expansão 

do número de vagas, campi (de formas descentralizadora), cursos em formatações institucionais 

diversas (cursos noturnos, à distância) e que compreendessem a centralidade da universidade 

ao combate das desigualdades sociohistóricas estruturantes da sociedade brasileira. Apenas a 

título de ilustração parece interessante citar algumas das principais medidas adotadas pelo 

Programa. No que diz respeito ao Artigo 2°, referente às diferentes diretrizes do programa, 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 

de ingresso, especialmente no período noturno. 

IV - diversificação de modalidades de graduação, preferencialmente não 

voltadas à profissionalização precoce e especializada. 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil (BRASIL, 2007 

– grifos meus).11  

 
11 Outras diretrizes referentes ao mesmo artigo são: “II - 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; III - revisão da estrutura acadêmica com reorganização dos cursos de graduação e atualização de 

metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; VI - articulação da graduação 

com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica” (BRASIL, 2007). 
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No que diz respeito ao direcionamento de recursos financeiros àquelas instituições que 

apresentassem (e fossem aceitos, claro) planos de reestruturação universitária ao Ministério da 

Educação, o Artigo 3° estabelece como fim dos recursos repassados: 

I - construção e readequação de infra-estrutura e equipamentos 

necessárias à realização dos objetivos do Programa;  

II - compra de bens e serviços necessários ao funcionamento dos 

novos regimes acadêmicos e  

III - despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das 

atividades decorrentes do plano de reestruturação (BRASIL, 2007). 

  Podemos inferir a partir das passagens destacadas, a preocupação do Lulismo com o 

“aluno-trabalhador” (MARQUES, CEPÊDA, 2012), isto é, a preocupação com aquela ou 

aquele jovem que, diferentemente do jovem de classe média e alta, necessita dividir a atividade 

discente com o trabalho e, por essa razão, historicamente se viu impossibilitado de ingressar e, 

quando bem sucedido nessa primeira etapa, se manter na universidade federal. Contudo, a 

preocupação com uma maior diversificação dos formatos institucionais dos cursos oferecidos 

pelas universidades contempladas pelo programa, atenta para não “minimalizar” formação 

desses estudantes e sim, tão somente, garantir a viabilidade dessa formação em uma instituição 

pública, pautada, sobretudo, pela pesquisa e o ensino de qualidade e não pela lucratividade. Em 

outros termos, o REUNI (2007) se compromete com uma expansão quantitativa, geográfica, 

funcional e de acesso à universidade pública de qualidade. Em termos geográficos e funcionais 

porque valoriza a integralização e interiorização regionais e incorpora corpos, grupos e saberes 

tradicionais locais à produção do conhecimento acadêmico. Há, portanto, um ganho 

epistemológico que, dialeticamente, tensiona as relações docente-discente (MARQUES, 

CEPÊDA, 2012), põe sob questionamento currículos estruturados a partir de uma bibliografia 

anglo e eurocentrada, e demanda novas políticas que possibilitem a permanência e a 

continuidade desses jovens em uma trajetória acadêmica.  

É na esteira do REUNI (2007) e no mesmo sentido de ampliação e democratização do 

ambiente universitário federal que o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é 

criado no ano de 2010, e em seguida o processo de seleção para o ensino superior passa a ser 

feito, majoritariamente, via o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) através do Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu) a partir de 2011. Por sua importância singular, vale ressaltar a 



31 
 

criação da Lei de Cotas (Lei n° 12.711, de 2012)12 que garantiu vias alternativas à Ampla 

Concorrência como uma forma de facilitar o acesso a grupos historicamente postos à margem 

da sociedade brasileira e reparar desigualdades étnico-raciais e sociais historicamente 

construídas, em acordo, portanto, com a Lei N° 12.288 de 20 de julho de 2010.13 Por fim, 

caberia relembrar a elaboração do Plano Nacional de Educação (2007) que se fundamentava 

como uma das medidas a serem adotadas pelo Plano de Aceleração Econômica (PAC) à época 

formulado (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017). 

Ficava claro, ou melhor, parecia que a inflexão dramática do Lulismo no campo das 

políticas públicas direcionadas ao ensino superior brasileiro, seria capaz de reverter aquelas 

assimetrias constitutivas daquele nível de ensino. De fato, quando olhamos a expansão da rede 

pública do ensino superior brasileiro os dados são extremamente positivos, em uma primeira 

aproximação. A partir de dados do IBGE-Censo, PNAD e INEP Cepêda e Marques (2012) 

revelam que é dado um salto no Brasil de 39 Universidades Federais para 58 no ano de 2010. 

Por outro lado, o número de vagas nas instituições públicas do ensino superior em geral, que 

em 2000 correspondiam a 245.632, passou para 445.337, um crescimento expressivo de 81, 

3%.14 Além disso, importante salientar o aspecto qualitativo (geográfico) dessa expansão (como 

salientado anteriormente na proposta de elaboração do programa). A título de ilustração, parece 

importante citarmos o aumento de vagas e instituições de forma mais desagregada a fim de 

percebermos os impactos do REUNI. Em 1990, as regiões Norte e Centro - Oeste, contavam, 

respectivamente, com 7.380 e 11.178 vagas ofertadas pela rede pública. Em 2010 o valor 

alcançado pelas regiões foi de 37.866 e 50.051 vagas. Outros trabalhos, mais recentemente, 

verificaram uma expansão significativa de cursos de graduação (considerando todo o ensino 

 
12 “Art. 1° 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. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão 

ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-

mínimo e meio) per capita. 

Art.3° Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1° desta Lei serão preenchidas, 

por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 

legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último 

censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei n° 13.409, de 

2016)” (BRASIL, 2012). 
13 Segundo o Art. 4° “A participação da população negra, em condição de igualdade e oportunidade, na vida 

econômica social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de:  

Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as 

distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, 

durante o processo de formação social do País.” (BRASIL, 2010). 
14 Se considerarmos a ampliação de vagas apenas para as universidades federais entre o período de 1995 e 2010, 

o crescimento correspondeu a um aumento de 205%, passando de 81.548 para 248.544 vagas, respectivamente. 
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superior) na grande área de Educação principalmente para as regiões Norte e Nordeste, ainda 

que entre 2005 e 2015 as pesquisadoras tenham verificado uma redução relativa do número de 

municípios oferecendo esses cursos (HONORATO, VIEIRA, ZUCCARELLI, 2018).15 

Contudo, quando nos debruçamos sobre os dados relacionados à expansão da rede 

privada, encontramos razões mais que suficientes para reavaliar a hipótese um tanto quanto 

otimista de Marques e Cepêda (2012) e de outros autores que interpretam o legado do Lulismo 

como passos dados na direção da construção de um Estado de bem-estar social e, com efeito, 

de uma socialdemocracia (KERSTENETZKY, 2012; BOSCHI, 2016; DINIZ, 2016). Vale 

relembrarmos rapidamente a hipótese desses autores. Em síntese, aquelas políticas, 

apresentadas logo acima, implementadas a partir do começo dos anos 2000 teriam supostamente 

promovido ganhos de bem estar-social e, colocando nos termos de Sen (1999, 2010) estariam 

coadunadas com o maior desenvolvimento das “capacitações”, isto é, das “liberdades 

substantivas” daqueles grupos que até então não acessavam o ensino superior. Nos termos de 

Kerstenetzky (2012), se caracterizariam por políticas sociais economicamente orientadas e 

políticas econômicas socialmente orientadas, isto é, o chamado modelo Rehn-Meidner sueco. 

Contudo, ao retornarmos aos dados (MARQUES e CEPÊDA, 2012), por um lado, 

observamos entre 1995 e 2010 um aumento de cerca de 205% das vagas para universidades 

federais, passando de 81.548 para 248.544.16 Por outro lado, o salto para o ensino superior 

privado foi de 432.210 para 2.674.855, o equivalente a um crescimento de 519% das vagas 

oferecidas na rede privada. Para termos uma noção do escopo da expansão, o Brasil alcançou 

em 2010 o total de 1.793.167 concluintes do ensino médio, isto é, só a rede privada seria capaz 

absorver toda a demanda de egressos das escolas, com um considerável excesso de oferta de 

vagas no ensino superior.17 Quando olhamos em termos desagregados a assimetria da expansão 

se torna ainda mais evidente. Se na região Norte e Centro-Oeste o número de vagas em 

 
15 Ao conversarmos rapidamente após a apresentação deste artigo no evento “Seminário Internacional 

Estratificação da Educação Básica brasileira”, Zuccarelli, compartilhou comigo que as autoras ainda não tem uma 

hipótese bem consolidada que explique o motivo dessa redução entre 2005 e 2015. Havia apenas uma intuição de 

que a queda seria decorrente de uma melhor adequação entre oferta e demanda deste curso no mercado.  
16 Quando considerados as instituições de ensino superior como um todo, para o período entre 1990 e 2010, o salto 

foi de 155.009 para 445.337 vagas para a rede pública. Ainda assim, fica evidente, o abismo que separa a expansão 

da rede privada em comparação à da rede pública. 
17 Caberia ainda levar em consideração, como dizem os autores, levar em consideração que "(...) as assimetrias 

que envolvem contextos metropolitanos e periferias urbanas (caso fundamental do Sudeste). No caso do Sudeste, 

o quadro comparativo seria o seguinte: a região conta com 42,1% da população nacional, 42,4% da população de 

egressos do ensino médio, 32,8% das vagas ofertadas em IES públicas e uma correlação aluno egresso/vaga IES 

pública de 5,04 por vaga. No Norte essa relação é de 3,89 egresso/vaga, o Nordeste 4,13 egresso/vaga e Centro-

Oeste 2,49 egresso/vaga." Ou seja, "O excedente de vagas nessa região só acontece no setor privado de ensino que 

cobre, sozinho, mais que o dobro da demanda¹¹." (MARQUES, CEPÊDA, 2012.) 
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universidades federais entre 1990 e 2010 passou de 7.380 para 37.886, no primeiro caso, e de 

11.178 para 50.051, no segundo, na rede privada passou de 3.090 para 119.679 e de 18.202 para 

279.728, respectivamente. Percebe-se, inclusive, que em 1990 o número de vagas ofertadas pela 

rede pública na região Norte era mais do que o dobro das vagas ofertadas pela rede privada, 

fenômeno semelhante ao ocorrido na expansão de vagas da região Nordeste18.  

Autores do campo da estratificação horizontal do ensino superior atribuem a 

permanência dessa assimetria no sistema de ensino superior brasileiro à já abordada Reforma 

Universitária implementada pela Lei 5.540/68 e, claro, ao incentivo de ingresso ao ensino 

superior privado via PROUNI19 e FIES20 (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019).  Uma crítica 

marxista atribui essa expansão a uma consequência do aprofundamento de uma determinada 

etapa da ordem capitalista e de seu alinhamento político-ideológico com o receituário neoliberal 

propostos por órgãos internacionais como o Banco Mundial (LEHER, 2010). Para Lucas 

(2001), contrariamente à proposição da Perspectiva do Curso de Vida e da Desigualdade 

Maximamente Mantida21, em um contexto de progressiva universalização do acesso a um 

determinado nível de ensino, grupos socioeconomicamente privilegiados tenderiam, a partir de 

então, a explorar vantagens qualitativas ao invés de, como anteriormente, vantagens 

quantitativas. Em outros termos, se antes as desigualdades socioeconômicas se expressavam 

em termos de uma estratificação vertical, isto é, ao acesso desigual aos diferentes níveis de 

ensino, agora, essas desigualdades apenas se expressam sob uma formatação distinta, se 

circunscrevendo a um mesmo nível. Assim, a “desigualdade efetivamente mantida” (LUCAS, 

2001) compreende desde o acesso às instituições e cursos mais prestigiados, o bom 

relacionamento e proximidade com docentes, a participação (ou conhecimento) de grupos de 

 
18 No Nordeste, no ano de 1990 a rede pública tinha um total de 40.438 vagas, enquanto à rede privada 

correspondiam 21.650. No ano de 2010, a rede pública passa a contar com 128.415 vagas e a rede privada 372.356, 

dados de Marques e Cepêda (2012).  
19 "Art. 1° O Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

destina-se à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento ou de vinte 

e cinco por cento, para estudantes de cursos de graduação ou sequenciais de formação específica, em instituições 

privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, que tenham aderido ao PROUNI nos termos da legislação 

aplicável e do disposto neste decreto." (BRASIL, 2005). 
20 Vinculado ao Ministério da Educação, o FIES é “destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos 

superiores não gratuitos e com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos processos 

conduzidos pelo Ministério da Educação” (BRASIL, 2010). O texto original foi, modificado por algumas leis, 

dentre elas, destaco a Lei n° 12.202, de 2010, Lei n° 12.513, de 2011.   
21 Segundo a teoria da Perspectiva do Curso de Vida (Life Course Perspective) o peso do background familiar se 

reduziria conforme os jovens avançassem em idade e, consequentemente, na sua formação educacional, visto que, 

progressiva e supostamente, adquiririam maior autonomia econômica e social à cada transição. Por outro lado, a 

teoria da Desigualdade Maximamente Mantida (Maximally Maintained Inequality) afirma que as desigualdades 

entre de condições socioeconômicas distintas se esgotariam assim que o acesso à determinada etapa do ensino 

caminhasse no sentido da universalização (LUCAS, 2001). 
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estudos e pesquisas, até os “atalhos” e caminhos potencialmente mais prósperos no percurso 

acadêmico que proporcionem maiores ganhos de capital simbólico ou econômico futuramente. 

Trata-se, portanto, de distinguir entre um processo de “massificação” do ensino superior de um 

processo de efetiva “democratização” dessa etapa do ensino (DUBET, 2015).22 Trata-se 

também de melhor avaliar consequências, talvez impremeditadas pelos governos petistas, que 

adviriam junto ao processo de massificação do ensino superior. Um processo subjetivo de perda 

de status social, de uma desvalorização e hierarquização de diplomas segundo a instituição e a 

carreira23 e, no pior dos casos, da deterioração das condições de vida daquelas pessoas não-

portadoras de um diploma de ensino superior (DUBET, 2015). Por fim, segundo Prates, a 

entrada de jovens via ações afirmativas em Universidades Federais (consequência da expansão 

via REUNI) teria criado uma espécie de “cidadania de 2° classe”.24 Do meu ponto de vista, a 

despeito do impacto que a expressão provoca, entendo que Prates quis chamar a atenção 

justamente para um problema decorrente do efeito da “massificação” do ensino superior, 

caracterizado por Dubet (2015) como “democratização segregativa”. 25 Em outros termos, o 

acesso por grupos marginalizados à instituições e cursos historicamente construídos para as 

elites brasileiras que, por esta razão, exigem tácita (ou explicitamente) um ethos particular, um 

repertório sociocultural que pauta as relações sociais dos atores desse espaço, simplesmente 

translada desigualdades presentes na sociedade em geral, ocultando-as entre os muros das 

instituições superiores (BOURDIEU, CHAMPAGNE, 1998). Em verdade, esta parece ser a 

visão compartilhada, talvez com maiores ou menores discordâncias, por todos os autores 

abordados que, por seu turno, tem se dedicado por entender esse processo de “democratização 

 
22 Dubet parte do pressuposto de que, se entendemos democratização "(...) com base no critério da igualdade de 

oportunidades oferecida a todos os indivíduos, de todos os grupos sociais, de ter acesso ao ensino superior, (...)" 

continua o autor "(...) sob esse prisma, a democratização exigiria que todas as classes sociais tivessem as mesmas 

possibilidades e que a população dos estudantes retratasse a sociedade". Contudo, como essa realidade "não se 

concretiza em nenhuma sociedade" (DUBET, 2015), vemos como um processo de massificação, isto é, a entrada 

massiva de grupos sociais desprivilegiados socioeconomica, cultural e simbolicamente, no ensino superior se 

distingue de um processo de democratização efetiva, justamente por não respeitar o critério da igualdade de 

oportunidades oferecida a todos os indivíduos. 
23 Como exemplo, poderia citar a grande área de Engenharia. Não disponho de dados concretos, nem tive contato 

com trabalhos que avaliassem dados dessa natureza, mas pela minha experiência de 4 anos e meio como estudante 

de Engenharia Civil da UFF e, portanto da rede de relacionamentos construída, posso afirmar com uma certa 

convicção que as empresas mais prestigiadas e procuradas à época pelos estudantes (Odebrecht, Andrade 

Gutierrez, Carioca Engenharia, dentre várias outras) sequer aceitavam currículos de estudantes de outras 

universidades que não fossem UFRJ, PUC, UFF e CEFET e UERJ somente em alguns casos. Esse adendo parece 

particularmente importante, sobretudo, quando levamos em conta que a grande área de Engenharias foi um dos 

cursos responsáveis pela vasta ampliação de vagas no ensino superior, juntamente aos cursos tecnológicos 

(CARVALHAES, RIBEIRO, 2019). 
24 Tal comentário foi realizado no 1° Seminário do projeto: “Estratificação da Educação básica brasileira: uma 

abordagem multidimensional (CNPq)”. 
25 Em verdade, era justamente no momento em que dialogava com as ideias de Dubet (2015) que Prates apresentou 

essa expressão. 
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segregativa” em variados recortes e cenários (HONORATO, VIEIRA, ZUCCARELLI, 2018; 

CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; BORGES, 2018; PRADO, 2018). 

Com base nos dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) dos 

anos de 2007, 2008 e 2009 e do Censo do Ensino superior de 2010, Carvalhaes e Ribeiro (2019) 

identificaram padrões de estratificação horizontal surgidos pela e como consequência da 

expansão do ensino superior. Em primeiro lugar, contudo, parece importante salientar os 

aspectos metodológicos do trabalho. Como o objetivo dos pesquisadores era o de compreender 

as diferentes distribuições em termos de desigualdades de oportunidades no ensino superior, 

isto é, como estão estruturadas as probabilidades de escolha e, consequentemente, de ingresso 

de jovens ao ensino superior, a pesquisa se concentrou no acesso dos jovens a essa etapa do 

ensino. Olhar para as probabilidades de acesso de jovens me pareceu uma boa estratégia dos 

pesquisadores, afinal, uma série de variáveis determinam e, sobretudo, constrangem o ingresso 

e, consequentemente, contrapõe a “liberdade formal” à “liberdade real” (BORGES, 2018; 

MARX, 2013) que de fato os jovens detém para escolher. 

Dentre elas, podemos citar como exemplo: um certo cálculo prévio feito por parte dos 

estudantes entre a vontade de cursar determinado curso e as possibilidades reais de superar a 

nota de corte (sobretudo desde a implementação da seleção feita via Sisu-ENEM), isto é, 

falamos de um “ajuste de potencialidades objetivas” (BOURDIEU apud PRADO, 2008)  

Determinações de gênero que condicionam o acesso de mulheres a profissões relacionadas aos 

cuidados e, muitas das vezes, menos prestigiadas simbolicamente e economicamente e os 

homens à profissões tipicamente masculinas, por vezes mais prestigiadas26. Temos, claro, o 

ingresso determinado pela variável condição socioeconômica que, por exemplo, impossibilita 

jovens menos favorecidos a cursarem graduações na modalidade integral. Dentre eles, medicina 

e engenharia são exemplos claros quando olhamos para universidades prestigiadas. Contudo, 

além destes existem muitos outros, inclusive das áreas de humanas que, justamente por terem 

sido historicamente oferecidos aos filhos de membros das elites, que não precisavam trabalhar, 

não foram estruturados em formatos institucionais que permitissem o aluno-trabalhador 

conciliar ambas as atividades. 

 
26  Importante lembrar que pesquisas nos mostram cotidianamente nos noticiários que mesmo quando mulheres 

desempenham os mesmo cargos e funções que homens permanece a diferença salarial que, segundo algumas 

pesquisas, pode superar a marca dos 40% (https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-

ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml). 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml
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Por essas razões dentre outras que Carvalhaes e Ribeiro (2019) investigam as 

probabilidades de acesso ao ensino superior a partir de dados referentes a trinta e quatro cursos 

de graduação27, a partir de três recortes, raça, gênero e condição socioeconômica.28 Os 

resultados parecem sintonizar com a teoria da “desigualdade efetivamente mantida” (LUCAS, 

2001). Para o ano de 2010 havia uma clara estratificação no que diz respeito às probabilidades 

de acesso ao ensino superior. Em termos de condição socioeconômica, os resultados apontam 

uma significativa estratificação em todas as grandes áreas do conhecimento: ciências da saúde, 

ciências humanas e sociais e ciências exatas. Em outros termos, os dados apontam que pessoas 

em melhores condições socioeconômica apresentam maiores probabilidades em ingressar os 

cursos de maiores prestígios em todas essas grandes áreas (por exemplo, Medicina, Relações 

Internacionais, Veterinária e Zoologia).29 Os resultados obtidos a partir de uma análise baseada 

na raça apresentam um efeito menos significativo mas que se justifica parte pela exclusão de 

negros ser feita anteriormente ao acesso ao ensino superior e pela condição socioeconômica dos 

estudantes ter sido controlada.30 A partir do recorte de gênero a hipótese dos autores foi 

confirmada. Analogamente a todos os países que empreenderam algum estudo sobre 

estratificação horizontal no ensino superior a partir do recorte de gênero, as mulheres 

apresentam uma maior probabilidade de escolher cursos relacionados aos cuidados e à 

docência. Cursos que, em geral, são pior remunerados e menos prestigiados simbolicamente. 

Particularmente, para além da Pedagogia, a grande área de Educação tem sido 

reconhecida por baixos salários, condições de trabalho relativamente ruins e, 

consequentemente, por um impacto negativo na saúde mental das professoras e professores. 

Além disso, o recorte temporal estudado pelas autoras (o período entre 1995 e 2015) nos permite 

 
27 Os autores reconhecem uma limitação metodológica do trabalho, qual seja, o fato de o Enade não identificar a 

modalidade de oferta do curso avaliado (por exemplo, se é oferecido na modalidade à distância) e, 

consequentemente, os resultados estão sujeitos à possíveis explicações alternativas que essa variável (modalidade) 

não controlada possa acarretar. 
28 Interessante notar que o critério selecionado para avaliar a condição socioeconômica dos estudantes é o grau de 

escolaridade dos pais. 
29 Os autores apresentam uma graduação dos cursos segundo a remuneração média (em ordem decrescente):  

“Medicina, odontologia, engenharias, direito, arquitetura e design, estatística, relações internacionais, veterinária 

e zootecnia, economia, farmácia, informática, comunicação social, nutrição, psicologia, cursos tecnológicos, 

agronomia, administração, enfermagem, fonoaudiologia, biblioteconomia e arquivologia, contabilidade, teatro e 

música, ciências sociais, educação física, turismo, serviço social, secretariado executivo, biomedicina, biologia, 

matemática, geografia, letras, história e filosofia, e pedagogia” (CARVALHAES e RIBEIRO, 2019). 
30 Em outros termos, como existe uma forte associação entre raça e condição socioeconômica (em geral, uma 

correlação significativa entre negros e pobreza e brancos e melhor situação financeira) quando os autores 

controlam a variável condição socioeconômica, isto é, neutralizam os efeitos desta sobre a relação causal entre 

raça e ingresso no ensino superior, a magnitude desse resultado é relativamente inferior ao que seria se aquela 

variável fosse levada incluída no cálculo estatístico. 
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estudar de forma mais significativa o impacto das políticas lulistas do que o recorte de 

Carvalhaes e Ribeiro (dados referentes ao ano de 2010).  

O que parece ser da maior importância da contribuição de Honorato, Vieira e Zuccarelli 

(2018) é demonstrar a sobrerrepresentação da expansão de vagas no ensino superior alavancada 

pela Grande área de Educação.31 Os autores apresentam como, a despeito da sua redução 

proporcional em relação ao contingente total de vagas entre o período analisado, a grande área 

de Educação foi uma das maiores responsáveis pelo acolhimento da demanda de estudantes 

egressos do ensino médio, passando de cerca 119.000 vagas no ano de 1995 para 1,5 milhão 

em 2015 (19% aproximadamente), ficando atrás somente da grupo Ciências Sociais, Negócios 

e Direito.32 Aqui cabe pontuar uma divergência entre os dados de Carvalhaes e Ribeiro (2019) 

e de Honorato, Vieira e Zucarelli (2018). Enquanto estas últimas demonstram como houve um 

aumento expressivo de vagas durante todo o período de análise (1995 e 2015), os primeiros 

teriam encontrado uma taxa de crescimento negativa entre o período de 2002 e 2010, sendo que 

ambos trabalhos se respaldaram sobre os dados do Censo do Ensino Superior (Inep). Por um 

lado, os resultados de Honorato, Vieira e Zucarelli (2018) complementam significativamente 

aqueles encontrados por Carvalhaes e Ribeiro (2019). Por outro lado, os primeiros encontraram 

um forte padrão de estratificação por gênero, isto é, uma presença massiva de mulheres na 

grande área de Educação (em sintonia com os dados de Carvalhaes e Ribeiro). Contudo, a 

contribuição singular do trabalho, a meu ver, é mostrar que mesmo internamente à grande área 

de Educação existe uma estratificação por gênero. Se todas as subáreas eram majoritariamente 

ocupadas por mulheres em 2015, havia uma exceção, a subárea “Formação de professor de 

disciplinas profissionais”, correspondendo a 45% de presença feminina e 55% de presença 

masculina.33 Áreas voltadas para os cursos técnicos/profissionais (alguns exemplos são 

Construção Civil, disciplinas técnicas e ensino técnico) voltados para inserção no mercado de 

trabalho. Além disso, as autoras controlaram a expansão do oferecimento de vagas nas 

 
31 Por grande área da Educação estão compreendidas as seguintes subáreas: Ciências da Educação (Pedagogia e 

Gestão Educacional), Formação de professor de disciplinas profissionais, Formação de professor de matérias 

específicas, Formação de professor da educação básica, Formação de professor de educação infantil, Formação de 

professor e ciências da educação (cursos gerais). Para uma classificação mais detalhada dessas subáreas 

http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/legislacao/2017/tabela_de_classificacao_dos_cursos_versa

o2000_anexoII.pdf   
32 O total de vagas superou a marca dos 8 milhões (totalizando cursos oferecidos nas modalidades presencial ou à 

distância). Dessas, cerca de 3 milhões foram destinadas à grande área Ciências Sociais, negócios e direito (38% 

aproximadamente). 
33 Os valores para as demais subáreas para a distribuição de mulheres e homens para o ano de 2015 são, 

respectivamente: Ciências da Educação: 93%, 7%; Formação de professor da educação básica: 64%, 36%; 

Formação de professor de educação infantil: sem dados para 2015; Formação de professor de matérias específicas: 

58%, 41%; Formação de professor e ciências da educação (cursos gerais): sem dados para 2015.   
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instituições de ensino superior via diferentes modalidades (uma limitação dos dados analisados 

e reconhecida por Carvalhaes e Ribeiro).  

Os resultados apontam, primeiro, indicam no período de 2015 já um crescimento 

exponencial do oferecimento de cursos na modalidade à distância e sua responsabilidade no 

aumento do número total dos estudantes universitários do país (HONORATO, VIEIRA, 

ZUCCARELLI, 2018). Portanto, ainda que tenha sido percebido um movimento positivo e em 

contraste com a expansão de todo ensino superior, qual seja, a expansão de vagas na grande a 

área de Educação nas regiões Norte e Nordeste e em instituições públicas, no sentido da 

superação de assimetrias regionais (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017), os 

autores não deixam de salientar como o ingresso permanece condicionado a uma adequação 

entre os diferentes formatos institucionais e a condição socioeconômica do estudante. Em 

outros termos, estamos falando de um “democratização segregativa” (DUBET, 2015) ou de 

“desigualdades efetivamente mantidas” (LUCAS, 2011).  

Evidente que a modalidade à distância traz o benefício de, por um lado, alcançar 

territorialidades e grupos que, caso contrário, não teriam qualquer possibilidade de acesso ao 

conhecimento. Por outro lado, é preciso ter em conta que, por vezes, esses cursos apresentam 

altas taxas de evasão, formações aceleradas (pautadas pela lucratividade do empreendimento) 

e tem apresentado um desempenho significativamente menor em exames avaliados por outros 

trabalhos.34 

Nesse sentido, os dados parecem indicar que estudantes de baixa condição 

socioeconômica continuam a acessar majoritariamente os cursos oferecidos à noite, por vezes 

à distância e em instituições privadas. Além disso, os dados apontam que salvo o curso de 

Medicina, todos os 34 cursos analisados por Carvalhaes e Ribeiro (2019) apresentam uma 

sobrerrepresentação de pessoas de baixa condição socioeconômica se comparadas à presença 

de pessoas ricas.35 No caso da área de Pedagogia, estudos apontaram a predominância de 

 
34 No "1° Seminário do projeto: "Estratificação da Educação Básica brasileira: uma abordagem multidimensional 

(CNPq)" realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 2019 no IESP-UERJ, foi apresentado o artigo "Condições de 

trabalho dos professores do ensino superior do Brasil, 1995-2015" de Hustana Vargas (UFF), Carolina Zuccarelli 

(UFF) e Gabriela Honorato (UFRJ), apresentando dados nessa direção.   
35 A sobrerrepresentação de estudantes de alta condição socioeconômica no curso de Medicina parece se justificar 

pelo menos por quatro razões. A primeira delas, diz respeito a um excesso de demanda por vagas no setor público 

com relação à oferta. Em segundo lugar, o alto grau de qualificação e seletividade mesmo nas instituições privadas 

que oferecem os cursos de Medicina. Em terceiro lugar, as mensalidades que alcançam valores exorbitantes mesmo 

para estudantes advindos dos diferente estratos da classe média. A última delas, é o próprio esforço pessoal 

demandado dos estudantes pelas elevada cargas horária de estudo. 
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mulheres, negras e de baixa condição socioeconômica (HONORATO, VIEIRA, 

ZUCCARELLI, 2018; BORGES, 2018).  

Percebemos assim como, a despeito da expansão de vagas no ensino superior, 

responsável por acolher estudantes oriundos de grupos historicamente excluídos desse espaço 

por sua condição socioeconômica, cultural, racial ou por gênero, parece um equívoco 

nomearmos esse processo como um efetivo processo de democratização desse nível de ensino. 

Afinal, vimos a partir do diálogo téorico-empírico entre a literatura de bem estar social e 

desenvolvimento e a literatura da estratificação horizontal no ensino superior que a ampliação 

do acesso ao ensino superior brasileiro se aproxima mais de um processo de “massificação” e 

menos de “democratização” (DUBET, 2015 ). Isto implica em relativizarmos a hipótese de 

Marques e Cepêda (2012), Cepêda, Zambello e Mattos e Silva (2017) de que o Brasil teria 

conquistado ganhos de bem estar social e desenvolvimento como consequência desse processo. 

Em verdade, parece que esses autores teriam interpretado um processo de massificação como 

de efetiva democratização. Contudo, se atentássemos apenas para expansão da rede privada e 

por sua demanda desproporcional de estudantes desprivilegiados socioeconomicamente, salvo 

Medicina (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019), já seria suficiente talvez para percebemos que 

ainda estamos bem distantes uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos. Entretanto, 

resta a pergunta, qual a importância deste panorama se o interesse principal é nos debruçarmos 

sobre o ensino médio brasileiro? Espero fazer essa articulação nos capítulos subsequentes. 
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3. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFORMA DO ENSINO MÉDIO: 

UMA ANÁLISE NÃO-MANIQUEÍSTA 

Pensar o ingresso desigual ao ensino superior é, em outros termos, pensar o egresso 

desigual do ensino médio. Esse capítulo, portanto, pretende analisar o egresso do ensino médio 

a partir de alguns movimentos. Para isso, inverteremos a ordem cronológica. Primeiro, será 

apresentado o diagnóstico para o ensino médio brasileiro realizado pelo Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA). Depois, abordaremos uma síntese de alguns postulados 

teórico-empíricos tidos como fundamentais para o êxito dos sistemas educacionais 

referendados na literatura de Efetividade Educacional e Avanços em Pesquisa e Prática (EEI).36 

Em terceiro lugar, partiremos para uma análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e da Lei n° 13.415, conhecida como Reforma do Ensino Médio, ambas institucionalizadas no 

ano de 2017 para, em seguida, problematizarmos as (possíveis) consequências negativas 

futuras, tendo em vista, a distância que separa o caráter progressista de seu texto, e sua 

implementação real nos sistemas de ensino. Como quinto movimento, veremos rapidamente e 

como uma forma de exemplificar tal afirmativa, que mesmo anteriormente à publicação da 

BNCC já contávamos com orientações e diretrizes curriculares comprometidas com medidas 

dispostas a superar o paradigma de uma “escola moderna” (QUEIROZ, 2018)37 sem, contudo, 

lograrmos êxito. Concluiremos relacionando os possíveis impactos nocivos da Reforma do 

Ensino Médio com alguns pontos importantes que serão explorados no capítulo seguinte. 

O PISA é um programa de avaliação trienal direcionado aos estudantes entre 15 anos e 

3 meses de idade e 16 anos e 2 meses e que necessariamente tem der ter realizado pelo menos 

6 anos escolarização formal.38 São avaliados estudantes de estabelecimentos públicos, mas 

também privados, em qualquer modalidade, sob uma educação vocacional ou propedêutica.  É 

um programa lançado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). O objetivo é o de medir o quanto de conhecimento e "habilidades" dos estudantes nos 

anos finais da educação básica adquiriram ao longo de sua formação e, também, se são capazes 

 
36 Em inglês PISA faz referência a Programme for Internacional Student Assessment, enquanto EEI é a abreviação 

para Educational Effectiveness and improvement research and practice. No que diz respeito à interlocução com o 

campo da EEI, agradeço à indicação feita pelo professor Christy Ganzert Gomes Pato.  
37 Uma escola que “tende a desconsiderar diversos referenciais epistemológicos, sociais e culturais não ocidentais 

nos processos de construção de seus conhecimentos” (QUEIROZ, 2018). Uma escola, em outros termos, ainda em 

formato bem similar ao de seu surgimento com o advento da Modernidade, conteudista, não-dialógica, 

verticalizada, por vezes autoritária, e centrada na formação de mão de obra para o mercado. 
38 Aqui já aparece uma limitação metodológica da avaliação ao não equacionar os dados dos estudantes que não 

estão matriculados na educação básica. Contudo, essas limitações estão explicitadas nos próprios relatórios do 

PISA. Pode se conferir estes e outros aspectos da avaliação em OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): 

Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris. 
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de mobilizar esses conhecimentos de forma prática, a fim de formular, refletir, estudar e, no 

limite, resolver problemas ligados às dinâmicas sociopolíticas e econômicas que determinam 

as sociedades atuais. Importante ressaltar que a avaliação foca em três áreas do conhecimento: 

ciência, leitura e matemática. Cada "rodada" (ou seja, avaliação trienal) se debruça com mais 

atenção sobre uma das áreas em detrimento das outras. 39 

Além disso, os estudantes são avaliados em um "domínio inovador". Em 2015, só para 

citar um exemplo, esse domínio foi "resolução colaborativa de problemas". Atualmente a 

avaliação abrange 72 países dentre membros da OCDE e "parceiros". Além disso, 

aproximadamente 540 000 estudantes (a amostra) completaram a avaliação de 2015 

representando um total de 29 000 000 (população) de jovens de 15 anos nas escolas dos 72 

países que participaram do estudo.40 

O campo da Efetividade Educacional e Avanços em Pesquisa e Prática (EEI) surge da 

aglutinação de outras três áreas de pesquisa dos anos 1970 e 1980. São elas: Efetividade 

Escolar, Efetividade Docente e Avanço Escolar (CHAPMAN et al, 2016).41 Esse novo 

paradigma foi acompanhado pelo surgimento de uma série de marcos institucionais, dentre eles, 

vale ressaltar o Congresso Internacional para Efetividade e Avanço Escolar (ICSEI) em 1988 

(CHAPMAN et al, 2016) e, para a América Latina, o Laboratório Latino Americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE sigla em espanhol) vinculado a uma instituição 

ligada à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura) 

(REYNOLDS et al, 2016).  

 
39 De forma mais clara, nos anos de 2000 e 2009 o foco da avaliação se deu sobre Leitura, nos anos de 2003 e 2012 

foi a vez de Matemática e, por fim, os anos de 2006 e 2015 o foco se deu sobre Ciência. 
40 Para informações metodológicas mais detalhadas da avaliação recomendo consultar qualquer um dos volumes 

ou, ainda, o site www.oecd.org. Os volumes se referem diferentes aspectos da educação de jovens nessa faixa 

etária. São alguns deles “Políticas e Práticas para Escolas bem sucedidas”, “Bem Estar dos Estudantes” e 

“Excelência e Equidade em Educação”. Cada volume contém a seção “What is PISA?” (O que é PISA?), onde são 

detalhados minuciosamente os conceitos, procedimentos e instrumentos mobilizados na avaliação.  Todos os 

volumes estão disponíveis para download. Existe uma limitação, porém, que é o idioma. Boa parte deles são 

oferecidos em inglês e francês, nenhum em português. 
41 O primeiro campo (School Effectiveness) tem procurado estabelecer o que torna uma escola "boa" ou o que 

agrega valor aos seus estudantes, buscando descrever todos os fatores internos à escola e aos sistemas educacionais 

que podem afetar os resultados na aprendizagem dos estudantes tanto acadêmicos como sociais. O segundo 

(Teacher Effectiveness) procura investigar as características e comportamentos de "bons" professores que agregam 

valor aos estudantes. A última (School Improvement) busca entender como professores e escolas se tornam (boas). 

O campo relaciona esses conhecimentos aos processos internos à escola e à sala de aula, a fim de apreender o 

impacto nos resultados acadêmicos e sociais dos jovens. Além disso, os autores salientam as diferenças qualitativas 

que marcaram os campos. Se por uma lado, a primeira se caracterizou preponderantemente por uma abordagem 

quantitativa. Por outro lado, a terceira se distinguiu por uma abordagem qualitativa e, a segunda, a meu ver, por 

uma investigação com um certo caráter antropológico, procurando entender as perspectivas dos docentes 

(CHAPMAN et al, 2016).  

http://www.oecd.org/
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Dentre as mais variadas classificações propostas por diferentes autores do campo da 

EEI, uma bem representativa da ampliada base de critérios para avaliar os sistemas educacionais 

é a proposta por Teddlie e Reynolds (2000) que, em verdade, seria uma revisão e ampliação da 

categorização proposta por Edmond (1979) (apud REYNOLDS et al, 2016). Segundo os 

primeiros, podemos estabelecer como critérios generalizáveis e, portanto passíveis de 

comparação entre os mais variados sistemas de ensino os seguintes aspectos: em primeiro lugar, 

a liderança efetiva ou seja, se é firme, envolvente, orientada instrumentalmente, com 

monitoramento interessado no melhor desempenho dos atores escolares. Segundo, foco no 

aprendizado que busque resultados acadêmicos e a maximização do tempo de aprendizagem. 

Terceiro, uma atmosfera cultural positiva na escola circunscrita a uma certa ordem (no sentido 

de regularidades, rotinas e não autoritarismo) e uma visão compartilhada, isto é, que seja 

composta pelo olhar dos diferentes atores do espaço escolar. Quarto, altas expectativas dos 

estudantes e dos demais atores para com os objetivos da escola. Quinto, o monitoramento (no 

sentido de acompanhamento e não de controle) periódico do desempenho dos estudantes. Sexto, 

a participação dos familiares potencializando interações sociocognitivas positivas para os 

jovens. Sétimo, uma maior efetividade dos processos de ensino-aprendizagem através de 

práticas variadas que auxiliem o docente na sala de aula, tais como, tarefas em grupo 

monitoradas pelo docente, adaptando as atividades às necessidades dos estudantes. Oitavo, 

o desenvolvimento profissional da equipe escolar envolvida nas atividades propiciadas pela 

escola. Por último, o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem a partir 

de uma perspectiva que lhes permita compreender e explorar seus direitos mas também 

suas responsabilidades (grifos meus). 

Em síntese, ambas abordagens aqui apresentadas sumariamente (a avalição realizada 

pelo PISA e o campo da EEI) parecem preocupadas em entender quais as variáveis (das mais 

diferentes ordens, socioeconômica, políticas, sociocognitivas, motivacionais etc.) e condições 

que permitiram alguns sistemas de ensino se destacarem frente aos demais. Para isso, são 

mobilizadas diferentes abordagens metodológicas (qualitativas, quantitativas, ou combinações 

das duas), diferentes arcabouços teóricos e uma base de dados extremamente ampla e 

minuciosamente estudada. Um dos objetivos (explicitado por diversas vezes), me parece ser o 

compartilhar aquelas experiências exitosas com a de países que ainda encontram dificuldades 
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de ordem estrutural em seus sistemas de ensino, salas de aula, nas dinâmicas docente-discente, 

dentre outras.42 

Pareceu importante grifar alguns trechos da classificação de Teddlie e Reynolds (2000) 

para destacar que, ao contrário do que poderiam sugerir, esse repertório teórico-empírico não 

parece se alinhar a um suposto processo de neocolonização das potências capitalistas sobre os 

países ditos subdesenvolvidos, ainda que eu acompanhe a crítica de que, via de regra, esse 

arcabouço teórico-empírico tende a não questionar os pressupostos e mecanismos dos diferentes 

“capitalismos” (UNGER, 2008) que dão origem e sustentam níveis de desigualdade inaceitáveis 

(MEDEIROS, 2013).43 Pelo contrário, ao focar nos resultados quantitativa e qualitativamente 

mensuráveis44 das diferentes experiências exitosas, tanto o PISA quanto o campo da EEI (nos 

permitindo reduzi-lo àquela classificação exposta acima) parecem antes comprometidos com o 

objetivo de que outros países possam alcançar resultados acadêmicos e sociais positivos, 

respeitando a autonomia e particularidade de cada nação. 

De acordo com o PISA, o desempenho dos estudantes brasileiros está abaixo da média 

dos alunos em países da OCDE em todas as subáreas avaliadas: Ciências 401 pontos, frente à 

média de 493 pontos, em Leitura 407 pontos, comparados à média de 493 pontos e Matemática 

377 pontos frente à média de 490 pontos. Se por um lado, a média brasileira na área de leitura 

e ciências tenham se mantido aproximadamente estáveis desde as últimas avalições focalizadas 

para cada subárea, o Brasil avançou significativamente em Matemática. 

O PISA salienta ainda que o PIB per capita brasileiro (15.893 dólares americanos) 

corresponde a menos da metade do PIB per capita médio dos países membros da OCDE (39.333 

 
42 Também podemos perceber que por “experiências exitosas” entende-se um largo conjunto de critérios que 

abarcam desde a gestão escolar, passando pelo envolvimento de todos atores do espaço escolar (direção, corpo 

docente, estudantes, demais funcionários), o desenvolvimento de dispositivos sociocognitivos que possibilitem 

melhores oportunidades de vida para os jovens, até à autorrealização e bem-estar social das(os) estudantes. 
43 Menos ainda, entendo esse processo como uma tentativa de “minimalização” ou “especialização regressiva” da 

educação conduzida pelas forças capitalistas (LEHER, 2010). Também não me parece um quadro de 

mercantilização flagrante ou sutil do neoliberalismo (GENTILI, 1996). Tais perspectivas, em alguns casos, não 

obstante sua relevância analítica e explicativa, tendem a recair para uma espécie de um “funcionalismo-marxista”, 

desprezando as contradições que estruturam uma sociedade capitalista e que possibilitam o desencadeamento de 

gatilhos revolucionários (MARTINS, 2017). Por sua leitura minuciosa e didática “admiravelmente invejável” dos 

textos mais densos de Karl Marx, por suas críticas a um “marxismo reducionista” (a expressão é minha) mas, 

sobretudo, por sua honestidade em reconhecer passagens “que preferia que Marx não tivesse escrito”, deixo meus 

agradecimentos e a indicação aos colegas em se familiarizarem com o pensamento do professor Maurício Martins 

Vieira. Aqueles que se interessarem por sua crítica a um “funcionalismo-marxista” recomento o breve vídeo no 

seguinte link: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=W8sacqe__Dc&app=desktop 
44 Sempre restarão, limites e críticas metodológicas e epistemológicas relativos à mensuração de qualquer 

fenômeno social, econômico, político e até mesmo natural. O que não implica, a meu ver, em descartamos 

imediatamente toda tentativa de assim proceder, pois, no limite, se descartaria a própria possibilidade de fazer 

ciência. 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=W8sacqe__Dc&app=desktop


44 
 

dólares americanos). Além disso, o gasto acumulado por aluno na faixa etária de 6 a 15 anos de 

idade corresponde a menos da metade (42%) do valor referente aos países da OCDE. Enquanto 

o Brasil gasta 38.190 dólares americanos, os países membros do bloco gastam em média 90.294 

dólares americanos. Contudo, em 2012, essa proporção era ainda menor, cerca de 32%.  

Sendo assim, caberia ao Brasil melhorar a qualidade e eficiência desses gastos. De fato, 

países vizinhos como Colômbia, México, Uruguai obtiveram melhores resultados em 2015, 

ainda que apresentassem um custo médio por aluno inferior. O Chile, por exemplo, com um 

gasto por aluno próximo ao brasileiro (40.607 dólares americanos), obteve um resultado melhor 

em ciências na avaliação (477 pontos). 

O Brasil também apresenta um alto percentual de estudantes oriundo de camadas 

desfavorecidas (na escala internacional de níveis socioeconômicos do PISA). Cerca de 43% dos 

estudantes se situam na faixa dos 20% mais desfavorecidos do país, um valor quase quatro 

vezes igual à média de 12% de estudantes nessa faixa entre os países da OCDE. Apenas dois 

países latino americanos apresentam uma proporção maior estudantes nesse recorte 

socioeconômico, México e Peru. Outro dado preocupante é a respeito do background familiar. 

Como vimos, uma variável (ou conjunto de variáveis) extremamente decisivo para o percurso 

acadêmico e profissional dos jovens, com efeito, também em termos do ganho de capital 

econômico, cultural e simbólico (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; DUBET, 2015; LUCAS, 

2001; MARQUES, CEPÊDA, 2012; SEN, 2010). 

No Brasil, menos de 15% de adultos entre 35 e 44 anos de idade possuem diploma 

universitário o que corresponde a menos da metade da média para os países da OCDE (37%) 

De todos os países participantes do PISA em 2015, só Indonésia (9%) tem um desempenho pior 

que o caso brasileiro. Por fim, vale citar que dos países latino americanos participantes da 

avaliação em 2015 somente a Colômbia apresentou uma taxa de repetência escolar superior à 

do Brasil (este com 36% e aquela 43%). Esta prática, afirma o documento, está relacionado 

tanto a níveis mais elevados de desigualdade social na escola, bem com o abandono escolar. 

Sendo assim, ainda que entre 2009 e 2015 o Brasil tenha declinado em 6% sua taxa de 

repetência escolar é preciso atentar para este cenário.45 

 
45 Todos esses dados podem foram retirados do documento gratuitamente acessível pelo link 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Brazil-PRT.pdf. Para mais informações sobre o Brasil, sugiro acessar 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/bra?lg=en.  

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Brazil-PRT.pdf
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/bra?lg=en
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Não deveria surpreender, portanto, que um dos documentos mais importantes para o 

futuro do ensino médio brasileiro, formulado nas últimas décadas, faça referência explícita e 

direta ao PISA e ao LLECE. Quando se referindo ao foco no desenvolvimento de 

“competências”, característico da virada do século XX em diante para os diferentes países e 

mesmo estados e municípios brasileiros o texto afirma:   

É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em 

inglês) ¹¹, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-

americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina 

(LLECE, na sigla em espanhol) ¹² (BRASIL, 2017, pp. 13). 

Em verdade, segundo o documento da Base, o foco no desenvolvimento das “competências” e 

“habilidades”, bem como na educação de tempo integral já haviam sido postuladas 

anteriormente. Primeiro, na própria LDB, segundo, no Plano Nacional de Educação de 2014 

(Lei n°13.005) e, finalmente, pela alteração trazida pela Lei 13.415/17 (promulgada antes da 

BNCC para o ensino médio), a Reforma do Ensino Médio.46 Todos esses documentos endossam 

“na letra da lei” o foco no desenvolvimento de competências e habilidades que assegurem uma 

formação básica comum. Em segundo lugar, uma base comum de conhecimentos que, não 

obstante, respeite a autonomia curricular contextualizada às realidades local, social, cultural das 

diferentes regiões das escolas e estudantes brasileiros. Por último, a valorização das 

“competências” e “habilidades” implica na superação da fragmentação disciplinar do 

conhecimento “à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que 

se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto 

de vida.” 47Afinal, o  

novo cenário mundial (...) requer muito mais do que o acúmulo de 

informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 

aprender, (...), ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar 

os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as 

diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2017).  

 
46 "Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017) 
47 Um exemplo evidente dessa direção proposta pela Base é atribuir às redes de ensino e escolas a abordagem de 

temas contemporâneos transversais aos conteúdos disciplinares. São alguns destes, direitos da criança e do 

adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de 

envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação étnico-raciais e ensino 

de história cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como, saúde, vida familiar e social, educação para o 

consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (BRASIL, 2017). 
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Por fim, o texto da BNCC alega ter sido construído com base em “ampla consulta à comunidade 

educacional e à sociedade”.  

Em outros termos, e para nos recordarmos da literatura trabalhada no primeiro capítulo, 

em uma primeira aproximação a BNCC parece se alinhar diretamente, por um lado, ao foco no 

“desenvolvimento” e “bem estar social” fermentado pelo debate público com vastas esferas da 

sociedade civil (KERSTENETZKY, 2012; MARQUES, CEPÊDA, 2012; SEN, 1999, 2010). 

Por outro lado, parece se respaldar no diagnóstico e se orientar pelas proposições encaminhadas 

tanto pelo PISA, como pela classificação de Teddlie e Reynolds (2000). 48 

 Com efeito, ao olharmos para diversas partes da BNCC, poderíamos afirmar que as 

diretrizes e bases para o a implementação de uma educação efetivamente democrática, “crítico 

reflexiva”, “intercultural” (QUEIROZ, 2018), “autorreflexiva” (ALMEIDA, 2018) e, no limite, 

“emancipatória” (FREIRE, 1996) estariam sendo delineadas a partir deste documento.49 Além 

disso, a BNCC se coloca no sentido de uma educação que se funda na desdisciplinarização do 

currículo escolar, com foco no “aprofundamento seletivo e não na cobertura enciclopédica” 

(UNGER, 2008). Contudo, não obstante o caráter progressista da BNCC, o seu alinhamento a 

diagnósticos e perspectivas teórico-metodológicas com legitimidade acadêmica e científica 

(PISA e EEI), quando nos debruçamos sobre algumas das implicações da Lei 13.415/17 (a 

Reforma do Ensino Médio) sobre o texto da LDB é preciso, no mínimo, dar “alguns muitos” 

passos atrás. 

 Em primeiro lugar, faltou mencionar quando falávamos da Base que “agora a(o) 

estudante será livre para escolher o itinerário formativo que for de seu interesse”, esse é o mote 

daqueles que “vendem” a Reforma. A(o) estudante poderá, com efeito, mergulhar com maior 

profundidade nos conteúdos disciplinares mais relevantes para a sua formação profissional 

futura. Além disso caso o(a) estudante queira,  

 
48 Para tornar ainda mais clara, as similaridades, em especial com a literatura da EEI, a BNCC ressalta  “selecionar 

e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a 

conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferente grupos de alunos, suas 

famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;” Além destes, se fala também 

em “selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e 

aprender”, além de construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, dentre 

outras ações (BRASIL, 2017). 
49 Uma concepção complexa e ampliada do constructo “educação”. A “educação” e mesmo o processo de ensino 

aprendizagem realizado internamente ao espaço escolar transborda e se entrelaça às mais vastas áreas da 

experiência humana. Educar, ensinar e aprender, não são processos sociocognitivos, político e culturais conduzidos 

exclusivamente pela escola (BRANDÃO, 1989, SAVIANI,1999), mas, ao contrário, perpassam a família, 

tecnologias, debates públicos, redes sociais, dentre outras, em uma densa rede de relações. 
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A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário 

formativo integrado, que se traduz na composição de componentes 

curriculares da Base Nacional Comum Curricular- BNCC e dos itinerários 

formativos, considerando os incisos I a V do caput (BRASIL, 2017, pp. 21). 

Os itinerários formativos, por seu turno, são: “linguagens e suas tecnologias”, “matemática e 

suas tecnologias”, “ciências da natureza e suas tecnologias” e “ciências humanas e sociais 

aplicadas” e, por último, “formação técnica e profissional” (BRASIL, 2017).  

 O primeiro problema, talvez o mais evidente e digno de preocupação, é que a Lei não 

específica que a instituição de ensino tem a obrigatoriedade de oferecer todos os itinerários, 

pelo contrário, a Lei não coloca nem a necessidade de se oferecer mais de um.  

Esta primeira lacuna, articulada à obrigatoriedade de apenas língua portuguesa, 

matemática e, como ensino de língua estrangeira, o inglês, nos coloca o segundo problema, isto 

é, uma possível demissão em massa ou, no mínimo, o aumento considerável da ociosidade da 

mão de obra docente.50 Ainda sobre este ponto, podemos citar a mudança de status de 

Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física que não apenas perderam a obrigatoriedade como 

Geografia, História, Biologia, Química e Física. Elas perderam, além disso, o status de 

disciplina para assumir o formato de “estudos e práticas”, isto é, conteúdos a serem trabalhados 

de maneira transversal aos diferentes currículos (BRASIL, 2017)51.  

Uma terceira preocupação se relaciona à formação de professores que, como 

apresentado no capítulo anterior, tem sofrido um processo de flexibilização e tem sido 

fortemente alavancada por cursos oferecidos à distância (HONORATO, VIEIRA, 

ZUCCARELLI, 2018). Esse cenário parece refletir (ou ser também reflexo) de uma série de 

artigos, parágrafos e incisivos que tornam mais veloz, mais técnica, mais maleável a capacitação 

e formação de professores, contidos na seção “Dos Profissionais da Educação” (BRASIL, 

2017). A mudança terminológica (sutil, porém significante) no artigo 62 parece ilustrativo desse 

fenômeno. Se antes, a formação docente para educação básica prescrita pelo texto da Lei exigia 

que fosse realizada em "universidades e institutos superiores de educação" (Lei 12.796/2013), 

a partir da Lei 13.415/2017 ela passa a ser realizada em "nível superior" (BRASIL, 2017). Ainda 

 
50 Que fique claro que o interesse não é o de alardear teorias conspiratórias, como se os formuladores dessa políticas 

públicas quase que malignamente se interessassem por “perpetuar a exploração da classe trabalhadora”. O meu 

interesse é, sim, apontar as brechas e margens possíveis deixadas (consciente ou inconscientemente) que são 

passíveis de serem exploradas pelas lideranças políticas no, ou que disputam pelo poder. 
51 Nesse sentido, ainda que em seu portal de perguntas e respostas sobre o Ensino Médio (acessível no link 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361) o Ministério da Educação (MEC) garanta que não 

haverá a exclusão de determinados conteúdos dessas disciplinas (ou das próprias disciplinas) legal e juridicamente, 

essas parecem, no mínimo, enfraquecidas. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
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“Dos Profissionais de Educação”, o artigo 62-A determina que "A formação dos profissionais 

a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-

pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. (grifos meus)" 

Por fim, um quarto ponto trazido pela Reforma e importante de ser tocado é o texto 

Artigo 36, parágrafo 11, “Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino 

médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com 

instituições de educação a distância com notório reconhecimento (...)” (BRASIL, 2017 – 

grifos meus).52  

Qual a importância dessas mudanças curriculares para os propósitos dessa pesquisa? 

Quando mergulhamos em uma síntese enxuta e rica de Moehlecke (2012) entendemos como a 

consolidação da BNCC e da Reforma remontam propostas do Governo FHC e, principalmente, 

não diferem em seu conteúdo programático. Em verdade, a despeito do deslocamento dos eixos 

de debate e de novos marcos institucionais que surgiram entre meados dos anos 1990 até 

meados dos anos 2010, os debates sobre o Ensino Médio brasileiro foram conduzidos pelas 

mesmas questões e motivações.53 Qual sua identidade, uma formação propedêutica e/ou 

profissional? Como torná-lo mais compatível às transformações socioeconômicas respectivas a 

seu momento histórico? Por fim, e como extensão desta última, como aproximar o currículo 

desta etapa do ensino das necessidades e ambições dos jovens de seu tempo? São essas as 

questões de fundo que orientavam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) de 1998. Não obstante seu discurso sedutor, e aparentemente inovador (LOPES, 

2008; MOEHLECKE, 2012) de uma "educação para a vida" (não mais exclusivamente para o 

 
52 A sequência do texto apenas indica quais são as formas de comprovação às quais estariam condicionados os 

convênios com as instituições em questão. São elas, I - demonstração prática; II - experiência de trabalho 

supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; III - Atividades de educação técnica 

oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas; IV - Cursos oferecidos por centros ou programas 

ocupacionais; V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; VI - cursos realizados 

por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias. 
53 Para citar um exemplo, no que diz respeito aos deslocamentos dos eixos de debate Moehlecke (2012)  salienta 

que se nos anos de FHC, da publicação das DCNEM de 1998 uma discussão central era a solução da dualidade 

marcante do ensino médio (uma formação propedêutica ou direcionada ao mercado de trabalho), quando do início 

da gestão de Lula, uma nova polarização ganharia contornos mais claros. De um lado, uma perspectiva pós-

moderna, contra a ideia de universalidade do conhecimento, contrária, portanto, à possibilidade de um currículo 

nacional, de uma base comum, já que a própria ideia de universal seria uma invenção humana. Do outro lado, uma 

vertente pautada no conceito de politecnia (MARSIGLIA et al, 2017) nas ideias de Gramsci que, a despeito de 

respeitar as singularidades dos indivíduos e grupos sociais, defendia uma base de fundamentos científico-

tecnológicos e históricos sociais. (MOEHLECKE, 2012). Quanto aos marcos institucionalizados decisivos para as 

políticas de currículo entre a Gestão FHC e Lula vale citar: LDB (1996), o PNE (201-2011), a Emenda 

Constitucional n°59/ 2009 que estende a obrigatoriedade do ensino à jovens de 17 anos, as DCNEM de 1998, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999), as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (2006)  e, claro, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2011.  
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trabalho) o documento sofre críticas quanto a seus propósitos ocultos de flexibilização e 

subordinação aos desígnios do mercado, em um conjuntura neoliberal. 

Contudo, quando mergulhamos com Moehlecke (2012) nas DCNEM de 2011 

(passagem da Gestão Lula para Gestão Dilma), vemos que a mudança com relação ao conteúdo 

proposto pelas DCNEM de 1998 são pouco expressivas. Existe sim, porém, uma mudança no 

tom ideológico do documento que fica evidente, por exemplo, na substituição do termo 

"flexibilização" por "diversificação", resultado de uma vertente crítica pós-moderna nascente 

já nos anos das DCNEM de 1998. A grande inovação, salienta a autora, reconhecida por outros 

trabalhos (MOTTA, FRIGOTTO, 2017)54, é a oferta de políticas de governo, dentre elas o Mais 

Educação e o Ensino Médio Inovador.  

A fim de tornar ainda mais evidente a proximidade programática entre as DCNEM 

lulista (e de todos os documentos precedentes) e a formulação da Base atual vale a citação: 

A definição da identidade do Ensino Médio como etapa conclusiva da 

Educação Básica precisa ser iniciada mediante um projeto que, conquanto 

seja unitário em seus princípios e objetivos [isto é, tenha uma base comum], 

desenvolva possibilidades formativas com itinerários diversificados que 

contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos 

estudantes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos no momento em que 

cursam esse ensino. (Parecer DCNEM, 2011, apud MOEHLECKE, 2012 – 

grifos meus.) 

Sendo assim, essa “síntese da síntese” da trajetória curricular do ensino médio brasileiro, 

nos permite inferir que desde os anos de FHC permanece um certo abismo crônico entre os 

discursos (referendados nos marcos normativos) e sua efetiva implementação enquanto uma 

política de Estado e não circunscrito aos interesses de mandato (MOEHLECKE, 2012). Não 

por acaso, a maior parte de nossos entrevistados nessa pesquisa (assim como eu), ainda que 

estivessem sujeitos a sistemas de ensino orientados institucionalmente (DCNEM’s de 2011)  a 

um processo de desdisciplinarização, a uma maior compatibilidade entre os diferentes formatos 

institucionais oferecidos pelas redes de ensino e as transformações nas relações 

socioeconomicas e, por último, a uma maior proximidade do currículo à realidade 

sociocognitiva, sensorial e “espiritual” da(o) estudante,  em sua quase totalidade55, sua 

formação básica não parece ter divergido do clássico “enciclopedismo” (UNGER, 2008).  

 
54 Importante deixar claro, porém, que Motta e Frigotto (2017) nâo reconhecem essas políticas como medidas 

positivas para o ensino médio brasileiro. Mesmo Moehlecke(2012) não parece se posicionar de forma clara quanto 

a essa questão. 
55 A exceção parece ser uma entrevistada que teve sua formação no Colégio Estadual Anísio Teixeira. 
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E aqui cabe um comentário adicional e ilustrativo deste último ponto: a adoção do 

sistema ENEM-Sisu como forma de ingresso no ensino superior. Se, a princípio, no plano 

teórico-normativo essa mudança chamava a atenção por seu caráter progressista do ponto de 

vista da educação, em sua implementação desde o ano de 2009, o ENEM, contudo, muito antes 

de ter se tornado uma prova que avalie os conhecimentos articulados dos(as) estudantes, é uma 

prova que exige treino, destreza, uma “prova de resistência” (expressão comum aos 

vestibulandos e docentes), uma prova que exige técnica. Não por acaso, assistimos (em escolas 

mais prestigiadas) a introdução dos “simulados” preparatórios para o ENEM, o crescimento de 

colégios-cursinhos e cursinhos pré-vestibular (inclusive, os “pré-sociais” para estudantes em 

condições socioeconômicas desfavorecidas). Se, por um lado, o “vestibular tradicional” era sim 

conteudista, me parece um exagero (se não um equívoco) reduzi-lo a “regras de decorar e 

reproduzir certos conhecimentos” (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017) além 

do incomparável grau de exigência entre ambas as formas avaliativas.56 Além disso, é evidente 

que as escolas particulares se reajustaram mais rapidamente à essa mudança, colocando seus 

estudantes em vantagem aos estudantes da rede pública.57 Estes, cada vez mais, quando 

desejosos ingressar no ensino superior dividem, por vezes, trabalho e as obrigações do ensino 

regular com um “pré-social”, ou mesmo com um cursinho privado que lhe permita competir 

por uma vaga.58 

Sendo assim, voltando à Reforma e à BNCC, ainda que, a meu ver, seja um equívoco 

acusa-las de estarem à “serviço da lógica do Capital” por sua gênese sintetizada acima, aquelas 

quatro pontuações abordadas, no mínimo, parecem passíveis de preocupação.59 A não 

 
56 Falo isso com estudante egresso do ensino médio que fez as assustadoras “provas específicas” de matemática, 

química, física da UFRJ e UFF e, no mesmo ano, o ENEM (2010).56 Lembro que a UFRJ tinha uma particularidade 

em suas provas de Matemática e, salvo engano, Física. A numeração das questões seguia uma ordem crescente em 

termos de dificuldade. A última questão era todo ano, invariavelmente, relacionado a conteúdos de Cálculo I, 

matéria que sequer constava no currículo do ensino regular. O grau de exigência, é claro, não se restringia às 

“Exatas”, as longas provas dissertativas altamente seletivas das áreas de “Humanas” e Biomédicas" exigiam um 

elevado nível de complexidade dos conteúdos disciplinares, impossíveis de serem reduzidos a “regras de decorar”. 
57 Ibidem, p.308. 
58 Aqui cabe algumas ressalvas, que é o caso dos estudantes de institutos e escolas federais como o Colégio Pedro 

II e àqueles estudantes advindos de outros formatos institucionais que não o ensino regular, como parcerias 

público-privadas e educação técnico-profissional, por exemplo, que por exigirem uma carga horária curricular 

exaustiva e mais complexa (trabalhando conteúdos a nível de graduação) algumas vezes, indiretamente garantem 

uma formação mais qualificada à esse jovem, caso ela ou ele venha a tentar o ingresso no ensino superior. Esse 

ponto será abordado no capítulo seguinte, analisando a distorção da atual de Lei de Cotas.  
59 Não me parece razoável alegar o caráter conjuntural supostamente “perverso” e “burguês” da formulação da 

BNCC, reduzindo sua gênese a uma narrativa onde cada peça se encaixa perfeitamente, formando o todo 

explicativo indivisível característico de uma análise “funcional-marxista” (ver nota 7), como fazem Motta e 

Frigotto (2017). Cabe como ilustração uma parte das análise dos autores. Quando se referindo a uma suposta 

“organização orgânica” da “classe burguesa brasileira”, esta teria se organizado em “todas as esferas do Estado – 

Parlamento, Ministério Público, parte ativa do poder judiciário em seu órgão máximo e na burocracia do Estado" 

(2017, p. 366). A análise fucional-marxista ganha contornos de um marxismo conspiratório (muito aquém de uma 
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obrigatoriedade de mais de um itinerário formativo traz possíveis problemas graves. Primeiro, 

o jovem ou a jovem que tiver o interesse em cursar, por exemplo, “ciências humanas e sociais 

aplicadas” e não encontrar essa possibilidade na escola pública em que estuda (no geral, a mais 

próxima à sua moradia) terá que se deslocar (no geral, enormes distâncias) até alguma escola 

que ofereça a área de interesse, caso encontre. Além disso, é quase que intuitivo supor que, não 

sendo constrangidas, as escolas públicas não oferecerão todos os itinerários formativos, pelo 

menos não com qualidade. A não obrigatoriedade das demais disciplinas, salvo matemática, 

língua portuguesa e inglês preocupa em termos de contratação de professores mas também na 

qualidade do ensino a ser ofertado.  

Afinal, e este é um outro problema a ser tratado institucionalmente, garantir um 

currículo desdisciplinarizado não implica simultaneamente que professores(as) (ainda 

formados a partir de um currículo disciplinar, importante lembrar) serão capazes de abordar os 

conteúdos de forma inter-trans-disciplinar. Nesse sentido, transformar no plano institucional as 

disciplinas em meios para atingir as competências e habilidades, os objetivos finais do processo 

de ensino aprendizagem, não implica diretamente em solucionar o paradoxo de ter um currículo 

cujo fim é a desdiciplinarização, mas que se estrutura sobre toda uma base disciplinar (LOPES, 

2007). Com efeito, tais mudanças podem desqualificar o processo de ensino aprendizagem. 

Essas medidas, somadas a uma maior “flexibilização” da formação de professores torna o 

cenário preocupante se, como vimos em boa parte dos casos (HONORATO, VIEIRA, 

ZUCCARELLI, 2018), esse processo se traduzir em uma precarização da formação docente.  

Contudo, vimos no primeiro capítulo que grupos socioeconomicamente favorecidos 

exploram vantagens qualitativas onde há maior equalização das vantagens sociais, ou pelo 

menos uma menor desigualdade vertical (LUCAS, 2001). Quais, portanto, devem ser os grupos 

diretamente afetados, caso o pior cenário se concretize a partir da Reforma do Ensino Médio? 

 
análise marxiana, a meu ver) quando os autores afirmam "não por acaso, o Movimento Escola 'sem' Partido 

começou em 2004 e o Todos pela Educação, em 2005" (2017, p. 366), insinuando uma proximidade ideológica 

entre os dois movimentos, frutos da “classe burguesa brasileira”.  

Basta colocarmos "Todos Pela Educação e Escola Sem partido" no Google(!) e o primeiro link disponível se refere 

à um artigo cujo o título é “Não há solução mágica para a educação”. Dentre outros conteúdos, o texto afirma 

"segundo, devemo-nos livrar das ideologias e das soluções mágicas. Não é prometendo a pauta ideológica do 

Escola sem Partido ou a pouco eficiente escola militar que vamos resolver o problema da Educação no Brasil", ver 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/nao-ha-solucao-magica-para-a-educacao.  

Em outros termos, a menos que reconheçamos o Lulismo como um fenômeno à serviço ou cooptado “pelas forças 

do Capital” as críticas maniqueístas à Base e a Reforma do Ensino Médio não procedem, a meu ver, tendo em 

vista que tanto em nossas experiências mais à direita quanto naquela mais à esquerda os diagnósticos e proposições 

não parecem ser antagônicos, muito pelo contrário. Não obstante todas as críticas necessárias e devidas à “falta de 

ousadia” (TEIXEIRA, 2013; UNGER, 2008) do Reformismo Lulista, já apresentadas neste trabalho, que serão 

retomadas nas considerações finais e que, por extensão, colocam em dúvida a experiência lulista enquanto um 

fenômeno de esquerda, de fato. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/nao-ha-solucao-magica-para-a-educacao
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Difícil supor que as escolas privadas prestigiadas precarizem a formação de seus(suas) 

estudantes. Em verdade, já existem algumas escolas de elite bem alinhadas com a proposta 

(idealmente concebida) da BNCC e da Reforma.60 Possivelmente, esses jovens de fato terão 

uma formação mais qualificada, distante do “enciclopedismo” (UNGER, 2008), focada no 

desenvolvimento de “competências” e “habilidades” que lidem mais realística, sofisticada e 

multidisciplinarmente com os mais variados problemas das sociedades contemporâneas 

(BRASIL,2017). Possivelmente, estarão mais preparados diante das mudanças 

“impremeditadas” e “imprevisíveis” (SEN, 2010) trazidas a reboque pelo “horror econômico” 

(MEDEIROS, 2013).61 Certamente, estarão mais propensos a desenvolver um estoque de 

capital cultural e um repertório sociocognitivo que lhes faculte um maior quinhão da riqueza 

social. Possivelmente, serão jovens com um engajamento mais qualificado em questões 

públicas e éticas decisivas para a superação dos gargalos estruturais e estruturantes da sociedade 

brasileira (MARQUES, CEPÊDA, 2012, SEN, 2010). 

Por outro lado, como causa e efeito desse processo, poderemos assistir ao endosso da 

dicotomia que caracteriza e diferencia a escola privada da escola pública brasileira, isto é, a 

escola de ricos e escola de pobres, com exceção de ilhas de excelência, em especial da rede 

federal, como é o caso do Colégio Pedro II (PRADO, 2018). A intensificação dessa dicotomia 

pode, ainda, reforçar e ser reforçada por uma segunda. O encaminhamento de estudantes menos 

favorecidos socioeconomicamente para instituições escolares de nível médio ou superior 

vocacionais, com formação orientada pra a inserção no mercado de trabalho, de um lado, e de 

jovens privilegiados para instituições de formação propedêutica.  

Claro que, se tratando da sociedade brasileira, sabemos que os retornos tanto em termos 

financeiros, como em prestígio hierarquizam uma formação vocacional, técnica, de uma 

formação bacharelesca, universitária. Tal realidade, não é exclusividade da sociedade brasileira.  

Alguns trabalhos, que se debruçaram por sociedades estruturadas sobre fortes sistemas de bem 

estar social, reconhecem essa distinção para países como Holanda, por exemplo (WITSCHGE, 

ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019). Contudo, além desta realidade, Witschge, Rozer, van 

 
60 Deixo, mais uma vez, agradecimentos ao professor Christy Ganzert Gomes Pato por salientar esse ponto. Escolas 

como, por exemplo, a ELEVA já apresentam uma abordagem didática, pedagógica e epistemológica absolutamente 

distinta mesmo de escolas prestigiadas como Colégio Santo Agostinho, Colégio Santo Inácio, São Bento e, no 

âmbito federal, o Colégio Pedro II. Instituições que, não obstante o prestígio e resultados no vestibular ainda detém 

uma estrutura pedagógica mais tradicional. 
61 Medeiros recupera a expressão “horror econômico” do título de um livro da jornalista francesa Viviane Forrester 

(2005), o qual, segundo o autor, “constitui uma das mais extraordinárias críticas de nossa época.” (MEDEIROS, 

2013). O “horror econômico” é a progressiva dispensabilidade humana frente os avanços tecnológicos 

avassaladores que lançam homens e mulheres na ociosidade. 
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de Werfhorst (2019) encontraram uma causalidade importante para o tema deste trabalho. 

Acompanhando uma série de outros trabalhos debruçados sobre o sistema de ensino, os autores 

identificaram que uma formação vocacional, técnica tende a impactar negativamente na 

inclinação desses estudantes à vida cívica e política. Ainda que essas conclusões se limitem a 

certos tipos de comportamento cívico e político, isto é, para as variáveis “interesse na política” 

e “confiança generalizada”62, os resultados da pesquisa, aliado a uma série de outros trabalhos, 

interessam em particular pelas possíveis consequências trazidas pela Reforma e pela BNCC.63 

Afinal, não podemos esquecer como a formação técnico-profissionalizante, especificamente no 

caso do Brasil, se apresenta como uma alternativa mais atrativa para muitos jovens oriundos de 

contextos sociais e familiares desprivilegiados cultural e socioeconomicamente.  

Nesse sentido, e segundo os dados de Witschge, Rozer e van de Werfhorst (2019), as 

expectativas de ganhos de desenvolvimento, de autonomia crítico-reflexiva, “autorreflexiva” 

(ALMEIDA, 2018), de ganhos democráticos decorrentes de uma capacitação mais equitativa 

dos atores políticos, portanto, poderia ser comprometida. Contudo, como tentaremos 

argumentar ao final do capítulo seguinte, pode ser que uma formação vocacional no Brasil, de 

fato, implique em ganhos de “desenvolvimento” (SEN, 2010) e “bem estar social” 

(KERSTENETZKY, 2012) para esses estudantes. Veremos, porém, que esse impacto positivo 

precisa ser contraposto a outras variáveis e análises que envolvem uma certa distorção da Lei 

de Cotas (2012) e o fato de ser reduzido o contingente de estudantes egressos dessas 

instituições, se comparado com a totalidade de estudantes do sistema de ensino brasileiro. Esse 

panorama, por seu turno, pode repercutir um efeito dialético, no sentido que minimiza (no 

limite, anulando talvez), se olhamos de um ponto de vista macroestrutural o sistema de ensino 

brasileiro, os ganhos democráticos proporcionados por uma formação vocacional. Nos 

aprofundaremos nesses pontos no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 
62 A capacidade do indivíduo de confiar nos demais atores sociais, considerado um pilar importante para a ordem 

democrática, em geral. 
63 As variáveis onde não foi possível identificar a causalidade que confirmaria a hipótese dos autores (qual seja, 

uma educação vocacional levar a um menor engajamento cívico-político) são “intenção de voto”, “confiança nas 

instituições” e “tolerância étnica” (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019). 
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4. RESULTADOS NÃO-PREMEDITADOS PELO LULISMO? A DISTORÇÃO DA 

LEI DE COTAS (2012) E AS PARTICULARIDADES DO ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONALIZANTE  

Podemos agora estabelecer um diálogo entre os capítulos anteriores e a pesquisa de 

campo. Foram entrevistados ao todo nove estudantes, cinco colegas das Ciências Sociais e 

quatro estudantes de Medicina, todos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Foram entrevistas semi-estruturadas e, por isso, a despeito das onze perguntas propostas, os(as) 

entrevistadas respondiam de forma livre e, por vezes, estabelecíamos diálogos que 

extrapolavam o próprio conteúdo das entrevistas. A única exceção foi André. Após uma série 

de tentativas de adequarmos nossos horários sem sucesso e pressionado pelo prazo de conclusão 

deste trabalho e outras atividades, a alternativa encontrada foi a de enviá-lo às perguntas por 

uma rede social. Ainda assim, foi estabelecida uma troca fundamental para a reflexão e 

construção deste trabalho. Por fim, gostaria apenas de acrescentar que todos os nomes aqui 

apresentados não correspondem à verdadeira identidade das(os) entrevistadas(os). Ainda que 

boa parte delas(es) tivessem permitido a exposição de seus dados, optei por omiti-los, 

principalmente por assim me sentir mais à vontade de construir críticas, argumentos que, ainda 

que não direcionados a esses colegas pudesse, indiretamente, constrange-los ou incomoda-los 

de alguma forma. 

Em suma, o capítulo parte da problematização que estudantes da rede federal e de 

formação técnico-profissional dispõe de maior qualificação para ingressar no ensino superior 

que discentes egressos da rede estadual, ainda que todos tenham o direito à cota por terem 

cursado integralmente o ensino médio na rede pública. Ilustramos essa distorção da Lei de Cotas 

(2012) a partir dos relatos de Carlos e André, dois estudantes recém ingressantes no curso de 

Medicina da UFF, Carlos estudante do terceiro e André do terceiro período. Saltamos, em 

seguida, para refletirmos acerca da qualificação de Natália. Estudante egressa do ensino 

técnico-profissional, a jovem nos traz um relato fundamental para pensarmos três aspectos 

acerca dessa modalidade de ensino. Primeiro, o que denominei uma transgressão institucional 

do ensino técnico-profissionalizante. Significa, na prática, o seu (possível) não-efeito esperado 

de terminalidade, inserindo jovens com uma melhor qualificação (comparada a da maioria dos 

estudantes) na disputa por cotas universitárias. Segundo, entender que justamente esse “fracasso 

institucional” enquanto política pública possibilita jovens desprivilegiados simbólica e 

economicamente uma rota de acesso ao ensino superior mais promissora, não perdendo de vista 

a considerável seletividade desse trajeto educacional. Terceiro, encaminhando para o desfecho 
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do capítulo, indagamos, a partir dos outros pontos, se as conclusões acerca do formação 

vocacional (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019) para sociedade holandesa 

podem ser generalizáveis para o caso brasileiro. Encerramos sugerindo se não devemos avançar 

para além das estreitas brechas (necessárias, porém) abertas pela Lei de Cotas (2012) se o que 

pretendemos é transformação estrutural, isto é, atacar níveis de desigualdade inaceitáveis. 

Talvez seja interessante começar a partir daquele que parece ser o resultado mais 

importante das entrevistas: a verificação de uma distorção grave do sistema de cotas 

implementado a partir da Lei Cotas (Lei n° 12.711, de 2012). Vale uma citação extensa tendo 

em vista a importância do texto, 

Art. 1° 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. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 

salário-mínimo e meio) per capita. 

Art.3° Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que 

trata o art. 1° desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos 

termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à 

proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência 

na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei n° 13.409, de 2016)” (BRASIL, 

2012). 

A fim de traduzirmos para uma linguagem mais clara e didática o que propõe o texto da Lei, 

vale apresentarmos o fluxograma bem elaborado pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF)64, 

 

 

 

 

 

 
64 Esse fluxograma e outras informações relacionadas à operacionalização da Lei de Cotas nas universidades 

federais e institutos federais de educação, podem ser encontradas acessando o link http://www.uff.br/?q=cotas-

nas-ifes.  

http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes
http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes
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Figura 1: FLUXOGRAMA COTAS - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

(UFF) 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes / acessado no ano de 2019 

Talvez para boa parte dos leitores ainda não tenha ficado evidente qual seria a distorção 

apontada anteriormente. Ela é justamente a não diferenciação entre estudantes advindos das 

escolas estaduais e estudantes advindos da rede federal e do ensino técnico-profissionalizante. 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, em geral, a formação acadêmica e mesmo a 

preparação para o vestibular é bem mais qualificada nas escolas e institutos da rede federal. A 

partir dos dados do próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes
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organizados pela plataforma QEdu65 pude calcular algumas estatísticas que dão suporte a 

afirmação anterior66.  

Tabela 1: NOTAS NO ENEM 

 Ciências 

Humanas 

Ciências da 

Natureza 

Linguagens 

e Códigos 

Matemática Redação Taxa de 

participação 

Estaduais 524.4 466.7 496.8 472.5 510.8 72.6% 

CPII 652.95 620.8 596.2 693.5 753.1 97.3% 

Henrique 

Lage 

587.8 528.6 551.7 595.3 598.7 75.57% 

Elaboração própria a partir de dados do Inep obtidos, porém, pelo site da QEdu.   

   Nesse sentido, os dados referentes ao período entre 2012 e 2017 (TABELA 1) nos 

mostram que a média de todas as escolas estaduais (com dados representativos) de Niterói para 

todas as variáveis de interesse foram inferiores às do Colégio Pedro II (unidade de Niterói) e da 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage. E quando atentamos para a taxa de participação, isto 

é, o percentual de estudantes que prestaram vestibular, possivelmente encontramos aqui um 

diálogo com uma observação de Carvalhaes e Ribeiro (2019) apontada no primeiro capítulo. 

Cerca de 27.4% dos estudantes da rede estadual de Niterói sequer tentar o ingresso no ensino 

superior. Na prática, o ensino médio representa para esses (as) jovens uma fase terminal em seu 

processo de formação. A despeito de ser estadual, o Henrique Lage se distingue das demais 

 
65 Esta plataforma gratuita apresenta como objetivo principal de seus formuladores “dar vida aos dados”, de forma 

que possam ajudar atores do espaço escolar, governantes, pesquisadores, formuladores de políticas públicas a 

pensarem estratégias promissoras para a educação brasileira, bem como para cada escola individualmente. O 

projeto foi realizado pela Meritt, representada por Ricardo Fritsche e Alexandre Oliveira, e pela Fundação Lemann 

em 2012.   
66 Cabe alguns esclarecimentos importantes. Em primeiro lugar, foram considerados apenas os dados de escolas 

que apresentassem dados classificados como representativos pelo Inep, isto é, com uma taxa de participação igual 

ou superior a 50% dos estudantes da respectiva escola em condição de prestar vestibular e um contingente absoluto 

acima de 10 participantes, a fim de não enviesar as comparações, com outras escolas. Com efeito, o cálculo aqui 

realizado inclui aquelas escolas que apresentaram pelo menos um ano de dados representativos entre 2012 e 2017. 

Em segundo lugar, vale ressaltar que foram calculadas para todas as variáveis de interesse das escolas estaduais 

de Niterói as medianas e não encontramos uma variação significativa quando comparadas às respectivas médias. 

O que nos permite utilizar as médias sem a preocupação de estarmos ocultando informações relativas à distribuição 

de nossa amostra, já que a média é sensível aos valores extremos e a mediana corresponde ao valor que se localiza 

no meio da amostra.  

Por fim, gostaria de deixar claro que não pretendo reduzir a ideia de uma educação de qualidade a bons resultados 

no ENEM. Seria um equívoco grave da perspectiva educacional aqui defendida ao longo deste trabalho. Contudo, 

ainda que um instrumento ineficiente e questionável sob vários aspectos, em primeiro lugar, é o ENEM que garante 

(ou não) o acesso ao ensino superior e, em segundo lugar, não deixa de ser um exame de qualificação ainda que, a 

meu ver, não meça o que se pretendia institucionalmente (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017). 

Para entender melhor a perspectiva educacional aqui defendida e a crítica feita ao ENEM, sugiro ver o segundo 

capítulo deste trabalho. 
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justamente pela oferta do ensino técnico-profissionalizante.67 Além disso, convém lembrar que, 

via de regra, essas instituições detém alguma forma de processo seletivo, não obstante algumas 

possibilitarem ingresso via cotas de renda, raça e deficiência.68 Provas classificatórias e 

eliminatórias selecionam os melhores colocados, a exemplo das variadas unidades do Colégio 

Pedro II, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp - UFRJ) e 

aqueles colégios de formação militarizada, como por exemplo os Colégios Militares e o Colégio 

Naval de Angra dos Reis.69 Nesse sentido, convém já neste momento relativizarmos o pretenso 

papel de “reparação histórica” (Lei de Cotas, 2012), de superação das desigualdades 

socioeconômicas da sociedade brasileira, e da distribuição mais progressiva equitativa dos 

recursos públicos (CEPÊDA, MARQUES, 2012; CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e 

SILVA, 2017). 

Além disso, devemos não nos esquecer que, por seu nível de excelência (seja, pelos bons 

resultados no vestibular, pela presença de professores qualificados e, consequentemente, pelo 

prestígio social que detém), boa parte de institutos e escolas federais são procurados por 

membros da classe média, portanto, por pessoas em condições socioeconômicas mais 

privilegiadas que a maioria da população brasileira. 

 
67 Caberia aqui uma investigação mais aprofundada acerca do perfil do estudante do Henrique Lage, isto é, em que 

medida a maior parte (ou não) de seus estudantes passa por uma formação técnico-profissionalizante e, em que 

proporção os(as) estudantes que prestam o vestibular passam pela formação técnica. Afinal, segundo o comentário 

de uma de nossas entrevistadas, Natália, egressa da referida escola, muitos colegas mesmo desistindo da formação 

técnico-profissionalizante, ainda assim escolhiam permanecer na escola, pela qualidade do ensino, mas era difícil, 

segundo Natália, encontrar algum estudante do Henrique Lage que tivesse ingressado na escola sem que o objetivo 

inicial não fosse o técnico.  
68 Do Edital n° 378, de 26 de junho de 2019 do CAp-UFRJ, na seção "Título I - Das Vagas" encontramos, "Art 2°. 

O total das vagas oferecidas no 1° ano do EF será preenchido por meio de sorteio público, reservando-se 50% 

(cinquenta por cento) a candidatos que se enquadram nos respectivos grupos: a) Grupo A1 - Candidatos 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 

cinco) salário mínimo; b) Grupo B1 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; c) Grupo C1 - 

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo; d) Grupo 

F - Candidatos com deficiência. " 
69 Caberia aqui fazer uma ressalva particularmente com relação ao Colégio Pedro II e ao CAp-UFRJ. O primeiro 

estabelece desde a Educação Infantil até os anos iniciais do Ensino Fundamental (1° e 2° ano) o ingresso via sorteio 

público. Contudo, a partir do dos anos finais do Ensino Fundamental, o processo de admissão passa a ser feito via 

exame de eliminatório e classificatório. É assim que para o 6° ano os candidatos são submetidos à provas de 

Matemática, Português e Redação. O mesmo ocorre para candidatos à vagas na 1° série do Ensino Médio Regular 

(diurno e noturno) e para a 1° série do Ensino Médio Integrado, acrescido de uma prova de Conhecimentos 

Específicos, de acordo com o curso escolhido.  

O CAp-UFRJ, por seu turno, seleciona para todos anos do Ensino Fundamental e Médio que há concurso de 

admissão (1° ano do EF, 6° ano do EF e 1° ano do EM) via sorteio público. Entretanto, para o ingresso no 1° ano 

do Ensino Médio há primeiramente uma prova de nivelamento eliminatória, porém não classificatória. Toda(o) 

candidata(o) que alcançar a marca de pelo menos 50% nas duas provas, estará apto a participar do sorteio. 

Informações sobre o primeiro podem ser encontradas no endereço http://www.cp2.g12.br/perguntas-

frequentes/235-28-como-se-d%C3%A1-o-ingresso-de-estudantes-aos-quadros-do-col%C3%A9gio-pedro-

ii.html. Sobre o ingresso no CAp-UFRJ, recomendo ler o Edital n° 378, 26 de Junho de 2019, 

http://cap.ufrj.br/images/PDF/Edital_Admisso2020_1.PDF.   

http://www.cp2.g12.br/perguntas-frequentes/235-28-como-se-d%C3%A1-o-ingresso-de-estudantes-aos-quadros-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html
http://www.cp2.g12.br/perguntas-frequentes/235-28-como-se-d%C3%A1-o-ingresso-de-estudantes-aos-quadros-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html
http://www.cp2.g12.br/perguntas-frequentes/235-28-como-se-d%C3%A1-o-ingresso-de-estudantes-aos-quadros-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html
http://cap.ufrj.br/images/PDF/Edital_Admisso2020_1.PDF
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Quando combinadas essas duas varáveis a uma terceira mais geral, isto é, processos de 

seleção (em alguns casos mais seletivos que outros, é verdade), condição socioeconômica e 

background familiar mais geral (por exemplo, anos de escolaridade dos pais) entendemos como 

a rede federal apresenta uma alunato bem mais elitizado, socioeconômica, cultural e 

intelectualmente que o perfil egresso das redes estaduais.  

Sendo assim, ao condicionar o direito a cota àquele estudante egresso da educação 

básica que tenha cursado integralmente o ensino médio na rede pública, não diferenciando, 

portanto, sua instituição de origem (se federal ou estadual), este instrumento institucional nos 

permitiu sermos confrontados com a seguinte realidade. De um lado, Carlos, vinte e três anos, 

estudante de graduação do terceiro período do curso de Medicina70, filho de pai e mãe com 

ensino superior completo, cuja renda familiar per capita batia, segundo o entrevistado, a faixa 

de 6000 reais, o equivalente a 24.000 reais por mês tendo em vista que à época do vestibular 

prestado, eram quatro pessoas que compunham o quadro familiar. Carlos, é estudante egresso 

do Colégio Naval localizado no município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. O 

jovem conta que contava com a ajuda de custo de 1.000 reais por mês paga pela instituição 

naval que dentre outras características, exigia o “internato” dos estudantes. Carlos entrou na 

universidade pela cota direcionada a estudantes de escola públicas. 

Do outro lado, André, graduando no 2° período de Medicina, egresso da Escola Estadual 

Nilo Maurício Trindade Figueiredo, Minas Gerais, município Lagoa Santa. André foi criado 

pela mãe sozinha, sem contato com o pai biológico. Somente ao final de 2018 ela alcançou o 

título de Bacharel em Direito com FIES, sendo ainda fiadora do programa. Ainda assim, ainda 

trabalha como autônoma por não ter conseguido se encaixar no mercado de trabalho e em média 

alcança a renda familiar mensal de 2.000 reais, o equivalente a 1.000 reais familiar per capita. 

Quanto ao auxílio da escola na preparação para o ENEM, 

[...] Eu passei... dos meus 3 anos de ensino médio tive a ausência de 

vários professores, inclusive importantes. No meu 2° ano fiquei sem professor 

de matemática por 2 semestres e quando encaixaram substituto meio que não 

deu certo, o plano de aula não seguiu não foi pra frente. Professor de Química 

 
70 Importante salientar, mais uma vez, que o curso de Medicina apresenta ainda hoje um perfil de curso 

extremamente elitizado, mesmo após as políticas sociais implementadas pelo Lulismo. Tal afirmativa pareceu 

ainda mais coerente quando, no primeiro capítulo, fizemos referência aos dados de Carvalhaes e Ribeiro (2019) 

que acusavam que Medicina é o único curso onde se percebe uma sobrerrepresentação de estudantes em condição 

socioeconômica favorecida frente os demais na rede privada de ensino superior. Tal situação, cabe lembrar, se 

explica não apenas pelo excesso de demanda, mas também pelas exigências institucionais (formatos institucionais 

pouco diversificados), acadêmicas (dedicação exclusiva, complexidade dos conteúdos) e financeiras (dificuldade 

de conciliar com trabalho, mensalidades exorbitantes) que, com efeito, circunscrevem esses cursos aos membros 

mais abastados da sociedade. 
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no último ano fiquei sem também. Sempre teve umas dificuldades assim. 

Professor de História no 1° ano faltou também [...].  

Carlos, por seu turno, quando perguntado se a escola ofereceu alguma preparação para o 

ENEM, é assertivo, “não”. Contudo, ainda que indiretamente, não só parece ter sido qualificado 

para o vestibular, como em nível de excelência, 

Porque o interesse da Escola é passar a gente direto pra Escola Naval, 

né. Então o Colégio Naval não deu nenhum auxilio, nada. A gente até... Por 

exemplo, matéria que a gente não era pra ter no ensino médio a gente teve, 

mas aí é um caso especial, né. Ai eu tive que fazer Calculo I no ensino médio 

e não tive biologia no último ano. Foi uma das dificuldades que eu tive. Sim, 

não vou falar que eu estudei pra fazer o ENEM não, eu tava vivendo e fiz 

sem estudar. Foi base do que o Colégio Naval me deu, porque eu estudei 

muito* na época que eu tava lá dentro. [...] Porque as provas eram de alto nível 

e eles davam realmente a matéria que o MEC cobrava e é cobrado no ENEM. 

 Sendo assim, ainda que André e Carlos não tenham concorrido pela mesma modalidade 

de cota para o ingresso na Universidade Federal Fluminense (UFF)71, a comparação pareceu 

necessária por tornar evidente como dois estudantes de condição socioeconômica, background 

familiar e formação acadêmica radicalmente assimétricas, ainda assim, compartilhavam do 

mesmo direito e ingressaram ao ensino superior via cotas.  

Percebemos, porém, na fala do jovem que a preparação de qualidade para o vestibular 

ocorre apenas indiretamente. O objetivo principal subjacente ao investimento na formação 

daqueles jovens (financeiro, inclusive) é o de prepará-los para a Escola Naval72 e, por fim, sua 

formação como oficiais da Marinha.  

Uma dúvida, entretanto, permanecia. Qual o objetivo dos jovens? Será que cônscios da 

qualidade do ensino e, consequentemente, de sua preparação a nível de excelência (ainda que 

indireta) para o ENEM a procura pelo ingresso no Colégio Naval seria baseada em motivações 

antagônicas ao interesse da instituição, isto é, a preparação para o ENEM?73 Segundo nosso 

 
71 Enquanto Carlos concorreu àquelas vagas destinadas aos estudantes que tenham cursado todo o ensino médio 

na rede pública, André ingressou pelas cotas condicionadas também à autodeterminação racial e à renda familiar 

per capita inferior a 1,5 salários mínimos. 
72 A Escola Naval seria o equivalente ao Ensino Superior cursado pelos estudantes egressos do Colégio Naval que, 

por seu turno, equivale a formação oferecida pelo ensino médio regular (além de outras disciplinas como Cálculo 

I que são dos currículos de graduações do ensino superior). Como afirma Carlos, uma das vantagens dessa 

formação é a estabilidade financeira, tendo em vista que, tendo passado no concurso de admissão para o Colégio 

Naval o aspirante à oficial apenas teria que estudar para passar de ano nas matérias até o momento final de sua 

formação, culminando na sua graduação na Escola Naval. O oficial inicia sua carreira com um piso salarial de 

8.000 reais mensais sujeito a aumentos vinculados à sua progressão na carreira militar podendo alcançar, segundo 

nosso entrevistado, o valor em torno de 13.000 reais mensais. Há de se ter em mente ainda a ajuda de custo mensal 

de 1.000 reais por mês durante os anos de estudo tanto no Colégio Naval (3 anos) como na Escola Naval (5 anos), 

ambos em internato.  
73 Evidentemente que tal indagação funda um novo problema de pesquisa e, com efeito, demandaria uma 

investigação mais cuidadosa, com dados mais concretos, com uma amostragem de entrevistados significativa, uma 
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entrevistado, com exceção de um colega, a maioria dos estudantes teria sim “o sonho de ser 

militar”, além da estabilidade no emprego, garantida após a admissão pelo concurso para o 

Colégio em um piso de 8.000 reais mensais ser atrativo. Além disso, a taxa de participação dos 

jovens do Colégio Naval para alguns anos, parece alinhada com a afirmação de Carlos.74 

Nesse sentido, percebemos que o conflito característico entre as instituições que 

oferecem formação técnica integrada à formação regular no ensino médio e o interesse de seus 

estudantes não parece, pelo menos, predominar para o caso da formação militarizada.75 

Importante lembrar que não é incomum a motivação de jovens e o estímulo da parte de seus 

familiares de grupos em condição socioeconômica e cultural desfavorecida à instituições de 

formação técnica (PRADO, 2018), com todas as consequências para o engajamento cívico, 

político (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019) e para o “desenvolvimento” 

(SEN, 2010) desses jovens.76 

Contudo, como mostra a pesquisa com jovens estudantes do Instituto Federal do 

Maranhão de Prado (2018), a expectativa dos estudantes entrevistados era quase unânime de 

ingressar no ensino superior. Natália, estudante egressa da Escola Técnica Estadual Henrique 

Lage, nos apresentou um depoimento na mesma direção. Antes, Natália nos lembra que a 

organização curricular do ensino médio integrado é feito a partir de uma parceria entre o 

Henrique Lage e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), o primeiro responsável 

pelo currículo regular e a segunda pelo oferecimento da formação técnica. Majoritariamente os 

cursos de formação técnica estão relacionados a área mais ampla da Exatas (à construção civil 

 
interlocução com outros agentes e representantes do Colégio Naval dentre outras exigências metodológicas. Tendo 

em vista, porém, as possiblidades e limites espaço-temporais deste trabalho e, talvez sobretudo, os entraves 

institucionais, isto é, as dificuldades burocráticas de acessar uma instituição das Forças Armadas Brasileira, terei 

que contar com o depoimento de um jovem egresso daquela instituição.  
74 Para o ano de 2017 a taxa de participação foi de apenas 44% dos estudantes, o equivalente a um valor absoluto 

de 97 participantes. Já em contou com 12% de taxa de participação e ao total de 28 participantes. Para 2012 os 

valores foram 29% e 54. Os demais anos entre o período de 2012 e 2017 não apresentam dados na plataforma do 

QEdu, possivelmente nem no banco de dados do próprio Inep.  
75 Este conflito parece se manifestar também em outras modalidades institucionais. Para citar um exemplo, poderia 

citar o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), onde seus estudantes são formados para atuarem 

como professores e professoras da educação infantil. Contudo, como estagiário de sociologia pude participar de 

vários debates em que ficava evidente o conflito entre o interesse da instituição e o desejo dos estudantes. De um 

lado, a primeira objetivava prepara-los para alocá-los no mercado de trabalho, por outro lado, boa parte dos 

estudantes se queixavam por não terem apoio de nenhum professor ou professora, a não ser exceções, que os 

preparassem para o ENEM. Com efeito, alguns incorporavam às suas jornadas diárias escolares de 7h00 às 18h15, 

cursinhos preparatórios. Cabe ainda ressaltar que a esmagadora maioria do corpo discente é composto por 

mulheres, negras e de baixa condição socioeconômica e, além disso, que dividem com a jornada acadêmica, 

estágios obrigatórios, trabalho, atividades domésticas como o cuidado familiar (filhos(as), mas também maridos) 

e que são oriundas de contextos tradicionais e conservadores que enxergam homem e mulher como papéis bem 

definidos e rígidos.        
76 Para uma análise um pouco mais minuciosa, fundada em um arcabouço teórico-conceitual-empírico, ir para o 

final do capítulo 2 deste trabalho. 
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e naval, por exemplo), com feito, esses jovens logo se aproximavam do ensino superior pelo 

contato com conteúdos disciplinares de nível de graduação. Entretanto, 

[...] mesmo que os professores dos técnicos induzissem essas 

graduações era absolutamente tudo voltado pro mercado de trabalho, 

absolutamente. Não era voltado pra fazer o ensino superior, era voltado para 

trabalhar. 

A jovem salienta ainda um conflito interno à própria instituição que vale a pena 

apresentarmos, 

Inclusive, tinha algumas divergências. A escola queria propor um 

ensino, no caso a FAETEC, queria propor um ensino onde a gente saísse 

formados em técnicos e os professores propunham na prática o que a gente 

precisava saber pra trabalhar na prática. Então não era algo nem aprofundado, 

era algo bem mercadológico mesmo, como se fosse uma faculdade particular, 

mesmo que a instituição passasse pela possibilidade de pensar uma formação 

depois, não era essa a preocupação, a preocupação era o mercado de trabalho. 

[Quando perguntada se o interesse da FAETEC seria formar um técnico mais 

teoricamente capacitado em dissonância ao dia-a-dia da sala de aula] Isso, (...) 

um técnico mais capacitado teoricamente 'isso, vocês não vão saber na pratica, 

talvez, mas é bom vocês saberem porque vão ter uma formação de qualidade'. 

A gente sentia, via isso em algumas coisas, da parte da direção, das conversas 

que tinham com a central da FAETEC..." Havia um conflito interno ao próprio 

currículo. 

Mais uma vez, não obstante o propósito da instituição, tornado explícito acima, Natália, bem 

como seus colegas, parecem deter “o sentido do jogo” e, mais do que isso, passar por uma 

formação técnica ainda que seu objetivo seja preparar-se para o ENEM e ingressar no ensino 

superior parece ser um “jogo que merece ser jogado” (BOURDIEU, 1996 apud PRADO, 2018). 

Se trata de um ajuste entre os desejos e expectativas dos estudantes às suas possibilidades 

concretas de efetivação que, por sua vez, constroem um caminho que se choca com o objetivo 

da instituição escola. Um caminho que, sobretudo, tensiona a dicotomização entre uma 

formação terminal, técnico-profissionalizante e uma formação propedêutica que, sobretudo no 

caso brasileiro, se estende em uma segunda dicotomia, uma escola de pobres e uma escola de 

ricos (MOTTA, FRIGOTTO, 2017; PRADO, 2018). 

 Qual a importância destas ponderações sobre o ensino médio integrado, pensando na 

distorção das cotas? Ora, ao discutirmos alguns rastros dos debates e marcos institucionais que 

antecederam a BNCC e Reforma do Ensino Médio77 percebemos junto de outros autores 

(MOEHLECKE, 2012) que existe um abismo separando as diretrizes e objetivos contidos em 

um dispositivo institucional de sua operacionalização concreta. Este parece ser o caso, do 

 
77 Ver final do capítulo 2. 
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ensino médio integrado e de outras modalidades institucionais de ensino, tendo em vista que a 

bibliografia aqui analisada juntamente com as entrevistas, bem como a experiência de estágio78 

tem acusado para o quadro de que os estudantes, por vezes, se sujeitam a um grau de exigência 

bem maior que o do ensino médio regular público com o objetivo de aumentar suas chances de 

ingressarem no ensino superior. Se somarmos a esse elemento o fato de que, em geral, para 

ingressar em uma instituição regida por uma formação técnico-tecnológica é preciso passar em 

um processo de admissão competitivo (MOTTA e FRIGOTTO, 2017) fica mais claro as 

consequências deste cenário sobre os efeitos da Lei de Cotas (2012). Afinal não apenas 

estudantes em melhores condições socioeconômicas da rede federal do ensino como Carlos, 

mas também aqueles egressos de institutos e escolas (federais, mas também estaduais) de 

formação técnico-profissional contam com uma formação mais qualificada que os demais 

estudantes do ensino médio estadual regular. Possivelmente um contingente expressivo de 

estudantes de formação técnico-profissional de nível médio que diante do fantasma do “horror 

econômico” (MEDEIROS, 2013)79, do desemprego (MOTTA, FRIGOTTO, 2017) reavaliam 

suas possibilidades e decidem tentar uma vaga no ensino superior, 

[...] como a gente tinha acesso a um bom estudo a gente ia caminhado nesse 

sentido sabe [de se capacitar para o ensino superior]. Poucos eram os 

professores que tocavam nesse assunto, mas os alunos acabavam procurando, 

[...]até porque o mercado de trabalho foi começando a fechar o cerco. 

Com efeito, de um lado, temos estudantes com um background socioeconômico, 

familiar, cultural de um conjunto de jovens privilegiados da sociedade brasileira, egressos do 

Colégio Pedro II, Colégio Naval, Colégio Militar, institutos federais etc. Do outro, temos 

estudantes que passam por uma formação técnica-profissionalizante mas que (em alguns casos 

desde o começo) intencionam ingressar no ensino superior e, por isso, desafiam uma instituição 

erguida sobre recursos públicos do Estado com propósitos distintos de parte considerável de 

seus estudantes. Se levarmos em conta o excesso de demanda por vagas no ensino superior 

público (MARQUES, CEPÊDA, 2012) frente à oferta, em especial, quando retornamos ao 

fluxograma das vagas disponibilizadas às cotas, percebemos que André, parece estar em 

condições bem mais desfavoráveis que Carlos, mas também de Natália. Basta retornarmos à 

fala de André para reforçamos as disparidades entre as diferentes redes. 

Percebo que agora um esclarecimento precisa ser feito e talvez o devesse ter feito 

anteriormente. Não pretendo a partir da análise acima situar Carlos e Natália em um mesmo 

 
78 Ver nota 7 do presente capítulo. 
79 Ver nota 26 do capítulo 2. 
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patamar de privilégios frente a André. Seria, no mínimo, incorrer em um grave erro de análise. 

O objetivo com esse percurso era o de poder melhor qualificar a expansão do acesso ao ensino 

superior, sobretudo, via REUNI e Lei de Cotas80, tendo em vista os impactos desejados e 

desejáveis dessas políticas sobre não apenas uma “ampliação” do ingresso ao ensino superior 

mas de uma “democratização” desse espaço (DUBET, 2015). Nesse sentido parece importante 

salientar o interesse de egressos do ensino técnico-profissionalizante pelo ensino superior por, 

pelo menos, três motivos.  

Primeiro, por ressaltar que além desses indivíduos não se encaminharem para o mercado 

de trabalho onde se esperava que se alocassem, de outro lado, eles concorrerão e, possivelmente, 

estarão em melhores condições de conseguir uma vaga nas instituições de ensino superior. Em 

outros termos, salientar a transgressão da finalidade institucional do ensino técnico-

profissionalizante é importante não apenas por nos permitir avaliar os impactos dos recursos 

públicos que foram destinados a esta modalidade de ensino, eventualmente questionando os 

cálculos e expectativas macro e microeconômicas que lhe deram sustentação. É também 

importante, particularmente para este trabalho e no caso da Lei de Cotas (2012), por essa 

transgressão representar um acréscimo (talvez impremeditado) no número de demandantes por 

uma vaga em uma universidade pública que terão direito às cotas. Estudantes que além disso, 

podem estar mais preparados em termos psicológicos, físicos e emocionais que os demais 

jovens de escola pública. Afinal, se para Carlos não foi nem preciso estudar para o ENEM, 

quando Natália fala da prova nos diz,  

É também uma questão de prova de resistência, que era o que a gente 

chamava, que o ENEM era um prova de resistência, mas quem faz curso 

técnico concomitante ao ensino médio também passa por resistência. Eu 

chegava da escola as 7h da manhã e saía as 18h da noite. Eu tinha dezoito 

matérias. Sentar numa cadeira e fazer a prova do ENEM pra mim nunca foi 

um sacrifício, porque eu passava, sei lá, dez horas sentadas, e estudando 

muito. Esse sempre foi o orgulho da gente que era do Henrique Lage, ‘a gente 

faz cálculo de 3 folhas’81.  

O segundo ponto se relaciona à diferença de perfil socioeconômico entre estudantes do 

ensino médio integrado e alguns estudantes de institutos e colégios federais e, claro, às 

 
80 Tentei fazer uma discussão teoricamente sustentada micro e macrossociológica, qualitativa e quantitativa a 

respeito desse processo, particularmente para o caso brasileiro, no capítulo 1 deste trabalho. 
81 Interessante lembrarmos de uma crítica feita à Marques e Cepêda (2012) no capítulo anterior quando os autores 

afirmavam ser o ENEM uma espécie de avanço, frente o modelo anterior de ingresso no ensino superior, entendido 

como composto “por regras de decorar”. Se é verdade que o vestibular tradicional parece ultrapassado enquanto 

instrumento avaliativo, o ENEM, por outro lado, não parece ter preenchido essa lacuna. Concordo profundamente 

que, na prática, o ENEM se materializou em uma “prova de resistência”, uma prova também que exige muito 

antes, técnica, e não a capacidade de mobilizar os conteúdos de forma inter-transdisciplinar, complexa, etc.  
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consequências dessa distinção. Se talvez seja apressado falar em uma escola de pessoas 

favorecidas socioeconomicamente para muitos colégios federais, na medida em que muitos de 

seus estudades são desprivilegiados nesse sentindo, por outro lado reconhecer a escola técnico-

profissionalizante, de formação terminal como uma escola para pobres no Brasil, não parece 

tão apressado assim (PRADO, 2018). Isso fica mais claro quando atentamos para o abismo que 

separa as oportunidades sonhadas e realizadas de Natália e Carlos. Basta dizer que a primeira 

apresenta um background familiar mais próximo do de André.82 Filha de pais nordestinos que 

cursaram o que se chamava em sua época, “supletivo” do ensino médio completo. Contudo, sua 

mãe é, em suas palavras, analfabeta funcional e o pai um “intelectual orgânico” (uma referência 

ao conceito de Antonio Gramsci) que por sua inteligência e sagacidade foi capaz de galgar 

posições mais prestigiadas trabalhando como porteiro. A renda familiar per capita era à época 

de seu vestibular 1.000 reais, um total de 3.000 reais mensais para toda família. Percebemos, 

portanto, que Natália está bem distante de uma posição de prestígio na sociedade brasileira. 

Pelo contrário, desde cedo a jovem compreendeu o peso das “desigualdades efetivamente 

mantidas” (LUCAS, 2001), a distinção entre a ampliação de possibilidades e a democratização 

de possibilidades (CARVALAHES, RIBEIRO, 2019). 

 Engenharia Naval foi meu grande sonho no primeiro ano do Ensino 

médio, até que eu descobri que só existia na UFRJ no "fundão, e eu não tenho 

dinheiro pra isso e sou "gonçalense", então foi um sonho que em menos de um 

mês teve que ser destruído por causa da minha renda familiar. [...] 

Além de não ter dinheiro, faltou também o apoio familiar, variável que, como vimos no 

capítulo 1, é decisiva para o percurso acadêmico dos jovens, seja pelo aconselhamento e 

orientação dos familiares detentores (ou não) de diploma de nível superior, seja pelo maior 

repertório em termos de capital cultural (BARBOSA, 2018; CARVALHAES, RIBEIRO, 2019; 

DUBET, 2015; LUCAS, 2001)83. As ciências sociais surgiram tão somente como uma 

 
82 Aqui é importante tornar um pouco mais claro o perfil socioeconômico e cultural de Carlos e de sua família. A 

despeito da boa condição socioeconômica atual, seus pais não foram herdeiros dessa posição, pelo contrário, 

conquistaram esse status em suas trajetórias de vida: “[...] É assim, é porque meus pais tem um background de 

pobreza, eles vieram do interior, ai fizeram CEFET, ai trabalhou na Petrobrás, ai os dois são militares. Tanto que 

eu tenho interesse na carreira. E o militarismo deu pra eles uma, posso falar assim, uma assistência, uma segurança. 

E po, eles fizeram ensino superior e o resto da minha família não fez. A situação econômica do resto da família 

não é muito boa. [...] Eu tinha certeza que eu teria que fazer algum ensino superior por conta da família mesmo. 

[...] É meio que uma exigência. Eles nunca falaram na cara, mas é velado.” 
83 Continuava Natália, “nem isso [quando perguntada sobre pleitear políticas de assistência estudantil] por causa 

da distância. Era inviável não morar na minha casa. Porque quando entrei na faculdade muita gente sempre teve 

consciência disso, mas que muita gente chegava aqui falando, 'não, mas eu arrumo uma bolsa e moro perto da 

faculdade' e ai a passagem diminui e isso nunca foi uma possibilidade pra mim por causa do meu núcleo familiar, 

nunca foi. (...) Ela [mãe] pegou na minha mão e falou assim, 'filha, por favor, vai pra UFF, não vai pra UFRJ. Eu 

não quero você longe assim. (...) A gente até poderia te manter com a passagem, mas você vai sofrer muito, não 

vai, por favor, muito longe'. 
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possibilidade a partir do convívio com um professor do cursinho pré-vestibular egresso de 

Ciências Sociais da UFF que a incentivou a fazer o curso e abrir mão da engenharia naval.84 

Sua “escolha” profissional, portanto, acabou condicionada não ao que considerava ser sua 

“vocação”, pelos menos não naquele momento, mas seguiu sim uma lógica de adequação de 

sua vontade pessoal às suas possibilidades reais (BORGES, 2018) diante das altas notas de corte 

do curso de Engenharia Naval da UFRJ e de suas limitações socioeconômicas. 

Para Tatiana as ciências sociais também foi “o que deu”. Egressa da rede pública 

estadual do CIEP 126 Almedorina Azeredo, São Gonçalo, única ingressante na universidade 

pública de uma turma de aproximadamente trinta pessoas, segundo a entrevistada85. Sua família 

conta com a renda entre 2000 e 2500 reais. Sua mãe é empregada doméstica e o pai realiza 

fretes que não tem muita regularidade. A jovem entrou por cota de escola pública, vinculada à 

renda (abaixo de 1,5 salário mínimo per capita) e à sua autodenominação enquanto negra. 

Descobriu o curso de ciências Sociais apenas no momento em que “na correria” buscava no 

Sisu um curso que fossem reais as chances de passar. O sonho de cursar Direito foi, então, 

relegado a um segundo plano mesmo que tenha se dedicado a um “pré-social” por algum tempo.  

[Quando perguntada sobre os fatores que influenciaram sua decisão 

pelas ciências sociais] Mas também é, não pode dizer também só a nota de 

corte, porque quando eu entro numa faculdade sendo pobre, eu tenho que 

pensar em algo que vai me dar uma condição de vida. Algo que vai me ajudar 

no futuro. E tendo uma paixão pelo Direito e sim, pretendo terminar Ciências 

Sociais e tentar Direito, eu pensei em Ciências Sociais como também uma 

forma de adquirir conhecimento mais também aprofundado pra entrar em 

Direito.  

 

 
84 E este é justamente outro ponto importante que distingue os dois estudantes, a preparação para o vestibular. Se 

Carlos, mesmo não tendo biologia em seu último ano e mesmo sem se preparar diretamente para o ENEM entrou 

para o curso de Medicina da UFF (altamente concorrido), Natália nos apresentou um relato bem distinto “Ai eu 

cheguei a fazer um cursinho pré-vestibular porque implorei, ‘mãe eu nunca vou passar pra engenharia sem pré-

vestibular’. Eu tinha acabado de descobrir que pré-vestibular existia, foi no final do 3 ano, tinha 1 menino da 

escola que tava no pré-vestibular e falou 'ó, é ‘assim assado’, vai te ajudar a estudar pro ENEM, foi feito pra isso 

e tal'. Mas eu falei 'mas como assim, eu nunca ouvi falar? A gente nunca tinha ouvido falar.'” Foi então que a 

jovem encontrou o “pré-vestibular mais barato que tinha”, mas ainda assim o sonho de entrar em um curso de 

engenharia em uma universidade pública parecia irrealizável, tendo em vista a larga distância que separava a nota 

alcançada nos “primeiros ENEM’s” que fez e a nota de corte mínima necessária ao ingresso, no curso de 

engenharia naval na UFRJ. Foi então que a jovem começou a considerar os conselhos de seu professor para cursar 

Ciências Sociais. 
85 Segundo a plataforma QEdu, somente para os anos de 2012, 2016 e 2017 têm-se dados disponíveis para a escola 

de Tatiana, todos esses anos, porém, apresentam dados não-representativos, por não satisfazerem o critério de pelo 

menos 50% de taxa de participação ou de uma participação absoluta mínima de 10 estudantes no vestibular. Para 

o ano de 2017, por exemplo, a escola apresentou um desempenho abaixo da média aqui calculada para as escolas 

estaduais de Niterói. Em Ciências Humanas foi 491, Ciências da Natureza 332, Linguagens e Códigos 481, 

Matemática 337 e Redação 497. Nesse ano contou com a participação de 8 estudantes no vestibular, o equivalente 

a 25% do total de estudantes concluintes do ensino médio da escola. 
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Quando ouvimos os depoimentos de Natália e Tatiana e lembramos que Ciências Sociais 

não é, por muito, uma das carreiras mais prestigiadas e melhor remuneradas (CARVALHAES, 

RIBEIRO, 2019), sobretudo no momento atual, reforçamos a importância de estudar o impacto 

da formação do ensino médio sobre a estratificação de probabilidades de ingresso no ensino 

superior. Afinal, as altas notas de corte, principal obstáculo ao ingresso nos cursos dos sonhos 

de Natália (Engenharia Naval) e Tatiana (Direito), caracterizam também a porta de entrada 

(bem estreita) dos cursos de Medicina. Para exemplificar, podemos olhar para alguns dados da 

Universidade Federal Fluminense.86 Para a sexta chamada do segundo semestre de 2017 

referente ao resultado do ENEM desse mesmo ano, o "corte" em Ciências Sociais (Licenciatura) 

era de 668.49 para ampla concorrência (A0) e de 590.33 para candidatos autodeclarados pretos, 

pardos, ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (L2). Enquanto isso, 

para a mesma chamada e ano o "corte" em Medicina para A0 era de 789.80 e para L2 723.96. 

Assim, entendemos porque afirmar que o sistema de ensino superior abre, ao lado da porta 

principal, uma série de entradas de serviço para que grupos específicos de pessoas entrem pela 

entrada de serviço e saiam por uma mais de serviço ainda (BARBOSA, 2018) não parece um 

exagero. Além disso, entendemos também o porquê de não ser incomum ter encontrado vários 

colegas ao longo da graduação para os(as) quais as Ciências Sociais “foi o que deu”. 

A terceira e última consideração a ser feita se relaciona aos resultados para o 

engajamento cívico e político de jovens egressos de uma formação técnico-profissionalizante 

verificado para outros países (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019).87 Estes 

trabalhos tem apresentado que uma formação vocacional promove um engajamento cívico e 

político menos significativo quando comparados àqueles jovens formados no ensino regular.88 

Contudo, a pesquisa nos fez indagar se aquelas conclusões seriam generalizáveis para o caso 

brasileiro. Afinal, como vimos, o ensino médio técnico-profissionalizante brasileiro ainda que 

 
86 Basta acessar o site da COSEAC (http://www.coseac.uff.br/), responsável pelos processos de organização e 

divulgação dos resultados anuais do ingresso via ENEM, que estes e todos os outros dados referentes a processos 

seletivos internos e externos da UFF estão lá. 
87 Claro que esse trabalho monográfico se distingue profundamente em termos metodológicos da pesquisa citada. 

Em primeiro lugar, essa monografia se caracteriza por uma análise qualitativa e o segundo incorpora uma análise 

quantitativa. Além disso, infelizmente, por conta do prazo e da disponibilidade de certos dados, esta monografia 

não conta com o rigor metodológico necessário, tal como uma amostra modesta de entrevistados, não sendo 

possível, portanto, fazer generalizações. Por outro lado, a partir de testes estatísticos e outras análises, a pesquisa 

de Witschge, Rozer e van de Werfhost (2019) pôde, reconhecendo as limitações epistemológicas e metodológicas 

de seus resultados, saltar para generalizações mais ambiciosas.  
88 Para uma análise um pouco mais detalhada sobre essas pesquisa e como foram construídas e operacionalizadas 

essas variáveis sugiro retornar ao final do capítulo 2 desta monografia ou, claro, conferir o artigo dos 

pesquisadores. 

http://www.coseac.uff.br/
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objetive lançar mão de obra no mercado de trabalho, os jovens, familiares e, em alguns casos, 

até mesmo professores da própria instituição parecem encorajá-los a adentrar no ensino superior 

(PRADO, 2018). O técnico é visto como uma rota mais promissora para uma formação 

propedêutica devido à uma formação mais qualificada que a do ensino público regular, ainda 

que em alguns casos o objetivo inicial fosse de fato ingressar como técnico no mercado de 

trabalho e, ainda que se exija um esforço físico, psicológico e possivelmente financeiro maior 

desses estudantes se comparado os estudantes egressos do ensino regular. E por mais que alguns 

autores não tenham encontrado um efeito pouco significante entre o nível de formação (se 

básica ou superior) e um menor ou maior engajamento cívico-político para a sociedade 

holandesa (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 2019), é importante termos em 

mente o salto em termos de “funcionamentos” (SEN, 1999, 2010) realizáveis com um diploma 

de ensino superior no Brasil (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019).89  

É verdade, porém, que maior reconhecimento, prestígio cultural, simbólico e financeiro 

advindos de uma formação em nível superior, provavelmente não garantem um maior 

engajamento cívico-político, um maior envolvimento nas questões públicas e, portanto, em 

ganhos de “desenvolvimento” (SEN, 2010) e “bem estar social” (KERSTENETZKY, 2012; 

SEN, 1999, 2010). Afinal, um sistema de sistema de bem estar social consistente não pode se 

sustentar se não for assentado sobre princípios éticos, instituições (SEN, 2010, UNGER, 2008) 

e em laços de solidariedade resilientes o suficiente ao tempo e às transformações globais 

contemporâneas (DEGEN, KUHN, VAN DER BRUG, 2019).90 Além disso, espero que tenha 

ficado claro no primeiro capítulo, como além de não termos atravessado um processo de 

democratização do ensino superior, mas um processo de massificação, uma das consequências 

diretas desse processo é uma hierarquização das competências, profissões e diplomas (DUBET, 

2015). Por essas razões, dentre outras, que pareceu acertada a crítica ao otimismo de certos 

autores com as políticas lulistas (BOSCHI, 2016; CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e 

SILVA, 2017; DINIZ, 2016; KERSTENETZKY, 2012; MARQUES, CEPÊDA, 2012). 

 
89 Segundo os dados de Carvalhaes e Ribeiro (2019) em 2010, "a renda média do trabalho das pessoas que tinha 

completado o ensino médio era R$ 888,26, enquanto a renda média daquelas que haviam concluído o ensino 

superior era R$ 1414, 93". Dados mais desagregados apontam que "para os homens as rendas médias eram R$ 

1096,00 para os que concluíram o ensino médio e R$ 1794,03 para os concluintes do ensino superior, enquanto 

para as mulheres as rendas eram R$ 689,55 para os concluintes do ensino médio e R$ 1185,93 para o ensino 

superior" (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019). 
90 A investigação de como o interesse próprio influencia o apoio a uma maior ou menor abrangência do sistema de 

bem estar social, tendo em vista as dinâmicas e transformações de ordem mundial e nacional atuais. Maior 

interdependência internacional entre as nações, fluxos migratórios surpreendentes, crise ambiental e político-

representativo, pressões do Mercado por maior flexibilização para seu livre fluxo, etc. 
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Contudo, não obstante o contexto de massificação do ensino superior em detrimento de 

um cenário de efetiva distribuição mais equitativa dos recursos públicos, materiais e simbólicos, 

salientamos também como os mais prejudicados são justamente aqueles que não detém uma 

certificação (cada vez mais considerada como básica) de nível superior. Dito de maneira direita, 

ter um diploma de nível superior no Brasil, ainda que considerada as “desigualdades 

efetivamente mantidas” (LUCAS, 2001) é mais vantajoso do que não o ter. Por essa razão, 

talvez (e essa seria uma hipótese para trabalhos posteriores) a formação técnico-

profissionalizante no Brasil, ao contrário da experiência holandesa (WITSCHGE, ROZER, 

VAN DE WERFHORST, 2019), pode ser resumida em uma unidade dialética. Em alguns casos 

(o de Natália, por exemplo), é um “fracasso institucional”, isto é, não cumpre o objetivo de 

formação terminal por ser cursada pelos estudantes como formação propedêutica, sem foco no 

ingresso imediato no mercado de trabalho. Sendo assim, e justamente pela transgressão de sua 

finalidade institucional, pode ser ao mesmo tempo uma rota mais interessante para estudantes 

de condição socioeconômica desprivilegiada, por aumentar suas chances de ingressar no ensino 

superior. 

Por outro lado, como nos mostram os dados de Motta e Frigotto (2017), das 7.229.381 

matrículas no ensino médio público em 2014, apenas 146.613 eram da rede federal, 56.489 nas 

redes municipais e os 7.026.734 restantes, eram da rede estadual. A rede privada contava com 

a marca de 1.070.358. Além disso, como relembram os autores, em geral, o ingresso em uma 

escola de ensino técnico-profissionalizante ou de parceria público privada exige prova de 

admissão. Logo, a grande maioria dos estudantes permanece na rede pública regular de ensino 

ainda que sob diferentes propostas curriculares.91 Em outros termos, parece um pouco apressado 

esperarmos que uma formação técnico-profissionalizante, de um ponto de vista 

macroestrutural, isto é, para a sociedade brasileira como um todo, permita ganhos de bem estar 

social e desenvolvimento substantivos. A maioria das crianças e jovens brasileiras(os) estão nas 

escolas municipais e estaduais da rede regular.  

Com efeito, a equação resultante de nossas análises não parecem favoráveis ao Lulismo. 

Se somamos a maior qualificação de jovens egressos do ensino técnico-profissionalizante, às 

 
91 Os autores citam "dos colégios que ofertam o Ensino Médio regular, com currículos escolares diferenciados, 

como a proposta do Ensino Médio Inovador, que cria a possibilidade de 'escolha pelo aluno do seu percurso 

formativo' e algumas turmas de aceleração da aprendizagem, visando corrigir o fluxo idade-série, também 

parcerias público-privadas; outros, principalmente os colégios localizados em áreas violentas, de extrema pobreza 

e de 'vulnerabilidade social' ou de 'risco social', muitos em parcerias, ofertam cursos profissionalizantes mais 

simples, educação para o empreendedorismo, atividades de reforço escolar contra turno; [...] " (MOTTA, 

FRIGOTTO, 2017). 
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distorções da Lei de Cotas (2012) que colocam em competição, por vezes, jovens com 

backgrounds socioeconômico e familiar assimétricos e, em geral, jovens com formação 

acadêmica qualitativamente desigual, parece que o “pacote de leis” lulistas (REUNI, Lei de 

Cotas, PNAES, PROUNI, FIES) não conseguiu atingir as estruturas mais profundas que 

sustentam as desigualdades historicamente características do sistema de ensino brasileiro. Além 

disso, não obstante uma futura correção, pelo menos, das mais graves das distorções da Lei de 

Cotas (2012), pareceria um sonho difícil de ser concretizado imputar às cotas o papel de 

subverter as assimetrias do universo educacional brasileiro. Parece que ainda há muito a ser 

feito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após esse longo percurso, vale “costurarmos” os principais resultados e indagações 

suscitados em cada capítulo deste trabalho. No primeiro capítulo, a partir de um certo repertório 

teórico e dados empíricos, percebemos que o sistema de ensino superior brasileiro estruturou-

se ao longo dos anos sobre as desigualdades socioeconômicas e políticas constitutivas da 

sociedade brasileira. Inicialmente foi pensado para as elites. Em um contexto de pressões por 

membros das classes médias (particularmente docentes e discentes) é implementada a Reforma 

Universitária (Lei 5.540/68) que, dentre outras consequências, impulsionou a abertura de 

instituições de nível superior privadas (CEPÊDA, ZAMBELLO, MATTOS e SILVA, 2017; 

SAVIANI, 2002). Ainda assim, alcançamos a tímida marca de 8,3% da população cursando o 

ensino superior nos anos 1980 (CEPÊDA, MARQUES, 2012). Mesmo marcos importantes 

como a Constituição de 1988 que instituiu a educação como um dever do Estado e o PNE(2001) 

foram incapazes de estremecer as bases das desigualdades do ensino superior, possivelmente 

explicado pelo contrapeso provocado pelo alinhamento político-ideológico da Gestão FHC e 

dos impactos do PROUNI e FIES (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019). 

O Lulismo, a partir de um largo repertório “novo-desenvolvimentista” (REUNI, PNAES 

ENEM-Sisu, Lei de Cotas), teria supostamente iniciado um processo de desestruturação das 

desigualdades socioeconômicas, simbólicas, promovendo uma redistribuição mais equitativa 

dos recursos públicos. Em outros termos, principalmente a expansão descentralizadora 

provocada pelo REUNI, um salto de 81.548 para 218.152 vagas (MARQUES e CEPÊDA, 

2012), seria (me parece) para os autores do campo do bem estar social e desenvolvimento aqui 

estudados, um efetivo processo de democratização do ensino superior. Contudo, ao nos 

depararmos com a literatura de estratificação horizontal do ensino superior percebemos a 

diferença entre um processo de “massificação” e de “democratização” (DUBET, 2015), ainda 

que toda massificação exija um certo grau de democratização. Por fim, a partir de dados 

desagregados e controladas as variáveis condição socioeconômica, gênero e raça, vimos que o 

ingresso no ensino superior apresenta padrões de estratificação reconhecidos e verificados por 

diferentes trabalhos do campo. Sendo assim, verificamos que a hipótese otimista daqueles 

pesquisadores, sustentada por uma análise mais macrossociológica dos efeitos da expansão do 

ensino superior, parece relativizável quando seu referencial analítico é confrontado com outro. 

Uma perspectiva que, por seu turno, não despreza uma análise macrossociológica, mas que 

incorpora uma lente microssociológica e micropolítica sobre os efeitos da expansão massiva 

das vagas no nível superior. 
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Contudo, qual a ligação desses dados e resultados com o ensino médio? Em primeiro 

lugar, bastaria reconhecermos que particularmente em uma sociedade como a brasileira os 

ganhos potenciais em termos de se viver a vida que se quer viver (SEN, 2010) advindos de uma 

formação de nível médio ou de uma formação de nível superior (CARVALHAES, RIBEIRO, 

2019) claramente coloca as duas alternativas em relação vertical. Nesse sentido, como diz a 

abertura do segundo capítulo, pensar o ingresso no ensino superior é, em outros termos, pensar 

o egresso do ensino médio.  

Vimos naquele capítulo diagnósticos e proposições para os sistemas de ensino em geral 

extremamente rigorosos metodológica, teoricamente e com respaldo empírico significativo. É 

o caso do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e a literatura de Efetividade 

Educacional e Avanços em Pesquisa e Prática (EEI). Ambos apresentam justificativas e 

resultados que nos atentam para a necessidade de efetuarmos uma transição de um modelo de 

ensino-aprendizagem “enciclopédico” (UNGER, 2008) para um que desenvolva 

“competências” e “habilidades” que permitam ao jovem reagir rapidamente às transformações 

no mundo da produção que já se encontram em andamento e, assim, evitar uma possível 

eliminação definitiva do mecanismo de mercado92. Cabe lembrar efetuar essa transição é um 

preocupação que remonta a Era FHC. Não obstante suas diferenças ideológicas, vimos como o 

conteúdo objetivo, isto é, o cerne das preocupações relativas ao sistema de ensino brasileiro, 

particularmente ao ensino médio, e a forma de enfrentamento, era comum a Gestão FHC e a 

Gestão Lula. Em outros termos, tanto uma experiência mais à Direita quanto uma mais à 

Esquerda compreendiam, em suma, a necessidade de desdisciplinarização da estrutura 

curricular de todo sistema de ensino, desde a educação básica alcançando até mesmo as 

formações de nível superior.   

Nesse sentido, o alinhamento explícito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

com o PISA, não parece, a princípio um problema, muito menos contraditório às discussões e 

consensos travados em torno da estrutura curricular do ensino médio (MOEHLECKE, 2012). 

Entretanto, vimos que a despeito dos aspectos progressistas da BNCC, a operacionalização das 

transformações esperadas, materializadas na Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/17), podem 

ficar bem distantes do conteúdo idealmente concebido em seu texto. Mais que isso, as lacunas 

 
92 Que fique claro que salientar esta dimensão do processo de ensino-aprendizagem não secundariza em qualquer 

nível a dimensão da autorrealização e protagonismo da(o) jovem durante esse processo. Nada impede que este 

processo seja atravessado pelo desenvolvimento de responsabilidade, liberdade, autonomia (FREIRE, 1996), 

cooperação e inovação (UNGER, 2008). Contudo, implica, sim, assumir uma perspectiva materialista e realista, 

isto é, a prioridade ontológica das necessidades materiais frente às do “espírito” (leia-se, conseguir vender a sua 

força de trabalho para sobreviver).   
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deixadas pela Reforma do Ensino Médio podem trazer problemas graves não apenas para o 

ensino médio, mas para todo o sistema educacional brasileiro. Podem, por exemplo, ampliar as 

disparidades em termos de qualidade dos processos de socialização e ensino-aprendizagem que 

opõe, de um lado, o ensino médio oferecido pela rede privada (“escola de ricos”) e aquele 

oferecido pela rede pública (“escola de pobres”), particularmente a estadual.  

Vimos, além disso, que o estímulo aos jovens de condição socioeconômica 

desfavorecida a formar-se no ensino técnico-profissional encontra suas raízes estendidas até sua 

formulação original por Francisco Campos (MOEHLECKE, 2012). Seja por parte dos 

familiares ou das instituições do Estado (BORGES, 2018) esse apoio poderia apresentar mais 

um desafio a hipótese otimistas daqueles autores problematizada no primeiro capítulo. Afinal, 

Witschge, Rozer e van de Werforst (2019), apresentaram dados que apontam que uma formação 

vocacional pode impactar negativamente no engajamento “cívico” e “político” desses 

formandos. Isto, por sua vez, poderia comprometer os ganhos mais socialmente equitativos, 

democráticos, em termos de “autonomia” (FREIRE, 1996; SEN, 2010) “crítico-reflexiva” 

(QUEIROZ, 2018) e “autorreflexiva” (ALMEIDA, 2017). Em outros termos, significaria 

comprometer a potencialização de suas “liberdades substantivas” para converter suas 

“capacidades” em “funcionamentos” (SEN, 1999, 2010) mais vantajosos para si e para os 

membros de sua comunidade.  

Entretanto, sofisticamos um pouco mais os questionamentos e análises acerca dos 

possíveis impactos de uma formação técnico-profissionalizante na sociedade brasileira ao final 

do terceiro capítulo, respaldados também por nosso material empírico. Antes disso, vimos como 

a principal distorção da Lei Cotas (2012) parece estar no fato dela ser destinada a estudantes 

que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede “pública”. Institucionalizada dessa 

forma, a Lei desconsidera a diferença entre uma formação realizada na rede estadual regular e, 

principalmente, aquele realizada em escolas e institutos federais que, muitas das vezes, são 

ocupados por estudantes de classe média.93 Além disso, vimos que não parece ser incomum 

estudantes de formação técnico-profissional antagonizarem com os interesses que mobilizaram 

investimentos público ou privado em sua formação e tentarem uma vaga no ensino superior. 

 
93 São exemplos não apenas escolas militarizadas, mas também algumas unidades do Colégio Pedro II (CPII). Tive 

a oportunidade de cumprir algumas horas de estagio obrigatório da Licenciatura na unidade de Humaitá e, a 

despeito de não ter checado os dados com a própria escola, a partir das conversas com professores e estudantes da 

instituição a impressão era de que sim, muitos eram oriundos de famílias de classe média. Além disso, vale também 

constar como vários dos entrevistados do curso de Medicina ao tentarem me ajudar a encontrar um entrevistado 

da rede estadual, em geral, conheciam algum colega egresso do CPII, mas quando eu respondia que o CPII era 

federal, que tinha que ser alguém de colégio estadual, salvo uma única vez, não puderam me ajudar. 
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São jovens que parecem também mais preparados do que a maioria dos estudantes do ensino 

regular, ainda que, a fim de realizarem sonhos ambiciosos (como cursar Engenharia Naval na 

UFRJ, caso de nossa entrevistada Natália), por vezes, também necessitem procurar algum 

cursinho de preparação acessível ou social (gratuito).  

Contudo, essa distorção parece menos grave que a primeira, tendo em vista que 

historicamente no Brasil a formação vocacional tende a se caracterizar como uma “escola para 

pobres” (PRADO, 2018). Mais do que isso, apesar de (e por) se configurar uma espécie de 

“transgressão de sua finalidade institucional”, essa formação pode ser uma rota capaz de colocar 

jovens em condição socioeconômica desprivilegiada em uma universidade pública. Em outros 

termos, isso significa também que o impacto negativo para o engajamento cívico-político 

relacionado à uma formação vocacional (WITSCHGE, ROZER, VAN DE WERFHORST, 

2019) talvez (e isso é apenas uma hipótese) não se verifique no caso brasileiro. Primeiro, pelo 

fato de algumas instituições de formação técnica-profissional, como no caso de Natália, 

implementarem o mesmo currículo do ensino médio regular, apenas adicionando as disciplinas 

e atividades relacionadas ao técnico. Em segundo lugar, por justamente existir a possibilidade 

dos estudantes egressos dessas instituições ingressarem no ensino superior, não esquecendo que 

esse ingresso pode ser realizado via cotas. Os jovens técnicos estariam em condições de disputar 

vagas com uma maioria de candidatos cotistas egressa do ensino médio público regular, isto é, 

candidatos com uma formação, em geral, menos qualificada, não esquecendo é claro os 

candidatos formandos da rede federal. 

Certamente isso não implica em ganhos diretos de “desenvolvimento” e “bem estar 

social” (MARQUES, CEPÊDA,2012; KERSTENETZKY, 2012; SEN, 2010), agora sim, 

retificando nossa suposição que encerrou o segundo capítulo. Para isso, basta tão somente 

lembrarmos da forte estratificação horizontal do ensino superior brasileiro passada em revista 

no primeiro capítulo deste trabalho. Contudo, ainda assim, poderia se argumentar, se 

olhássemos para os estudantes egressos dessa rede poderíamos falar em uma distribuição mais 

equitativa, democrática e progressiva dos recursos públicos, sobretudo se considerarmos a 

importância simbólica e socioeconômica de se ter um diploma de ensino superior no Brasil. 

Entretanto, vimos por último como é bem estreito o grupo de estudantes de condição 

socioeconômica desprivilegiada que consegue entrar em uma escola de ensino técnico-

profissionalizante. Nesse sentido, a despeito de sua total relevância e necessidade parece que, 

sozinha, a Lei de Cotas (2012) jamais será capaz de corrigir as desigualdades estruturantes da 

educação básica e do ensino superior brasileiro. Mesmo a “massificação” do ensino superior 
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(DUBET, 2015) não parece ter sido e de ser capaz de colocar a “massa” pobre e negra nessas 

instituições. Por isso, quando falamos em desenvolvimento, bem estar social ou em padrões 

preocupantes de estratificação horizontal no ensino superior para a sociedade brasileira, parece 

imprescindível nos debruçarmos sobre o ensino médio brasileiro. Sobretudo no momento atual, 

em que atravessaremos transformações institucionais que podem aprofundar as desigualdades 

de oportunidades que separam a maioria esmagadora da população jovem brasileira de uma 

pequena parcela de jovens historicamente privilegiados. 

Ingressar no ensino superior permanece sendo um símbolo de privilégio, mesmo quando 

consideramos os efeitos positivos da Lei de Cotas e do REUNI. Ainda mais quando falamos de 

instituições e cursos mais prestigiados simbólica e socioeconomicamente. Em mais uma de suas 

duras críticas ao Lulismo, respaldadas sobre toda literatura abordada em nossa disciplina 

“Teoria das Ideologias: o Futuro do Pensamento de Esquerda”, realizada no segundo semestre 

de 2018, o professor Carlos Sávio Teixeira era implacável. O “pobrismo”, isto é, o 

redistributivismo petista, no caso da ampliação do acesso ao ensino superior, representou mais 

um processo de “democratização da oligarquia” do que um processo de efetiva democratização 

do espaço universitário. Afinal, a “massa” negra, pobre continua excluída do espaço 

universitário. O que, espero deixar claro, não significa ignorar a importância ou ser contra a 

política de cotas! Significa, por outro lado, compreender o aspecto conformista, de não-

enfrentamento estrutural típico do “pacto conservador” lulista (SINGER, 2012) que caracteriza 

um certo derrotismo da esquerda. O ponto é, de uma perspectiva de esquerda, cotas é muito 

pouco. Mais ainda, cotas são um instrumento Liberal, por excelência, comprometido não com 

a imaginação institucional (UNGER, 2008), com a transformação estrutural, mas com a 

correção de distorções marginais que não fraturam as estruturas mais profundas que sustentam 

as desigualdades de uma sociedade. 

 O professor, por uma outra via, estava tão somente expressando uma outra faceta da já 

explorada distinção entre um processo de “massificação” e “democratização” (DUBET, 2015) 

do ensino superior. O alto grau de seletividade, sobretudo, das universidades públicas 

brasileiras não seria um problema tão grave não fossem as oportunidades reais que separam um 

diploma de ensino médio e um diploma de ensino superior (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019). 

Se somarmos às “desigualdades efetivas mantidas” (LUCAS, 2001) que acompanham o nível 

superior brasileiro àquelas lacunas indesejáveis abertas pela Reforma do Ensino Médio e pela 

BNCC,  podemos, no mínimo, relativizar significativamente as expectativas de Marques e 

Cepêda (2012) e de vários outros autores (BOSCHI, 2016; DINIZ, 2016; KERSTENETZKY, 
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2012; SINGER, 2012, 2018) com as transformações hipotética e diretamente assumidas como 

promotoras de “desenvolvimento” e “bem estar social” pelo Lulismo, particularmente, no que 

diz respeito tanto ao ensino médio e quanto ao ensino superior brasileiros. 

Não obstante se argumente em sua defesa que tanto a BNCC como a Reforma do Ensino 

Médio não são frutos de seu ventre94, é preciso se considerar que a forte expansão de cursos 

tecnológicos (CARVALHAES, RIBEIRO, 2019) e o incentivo à formação técnica foram, sim, 

gestadas pelo Petismo. É o caso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) que, cabe lembrar, destinava boa parte de seus recursos à rede privada como também 

às formações aceleradas voltadas para o “trabalho simples” (MOTTA, FRIGOTTO, 2017), 

justamente aquelas ocupações mais fortemente ameaçadas pelos avanços tecnológicos em 

geral.95 Além disso, se após o percurso aqui empreendido parece possível afirmarmos que algo 

de relevante foi, de fato, feito pela educação, por outro lado, em termos de transformação 

estrutural do ensino médio brasileiro, parece que o saldo é bem modesto, principalmente se 

considerarmos que foram aproximadamente 14 anos consecutivos no poder. 

O Lulismo não parece, portanto, ter parido um “corporativismo societal” (BOSCHI, 

2016). A despeito de suas conquistas, por suas alegadas pretensões (ser um partido dos 

trabalhadores) cabe, me parece, qualificarmos mais cuidadosamente o seu legado. Vale ressaltar 

que este trabalho monográfico contou com a vantagem histórica frente aqueles trabalhos aqui 

criticados, alguns deles escritos em meados dos anos de 2010, isto é, na atmosfera empolgante 

de implementação de políticas como o REUNI (2007), Lei de Cotas (2012) e PNAES (2010). 

Por fim, cabe salientarmos uma última vez que a Reforma do Ensino Médio e a Base 

Nacional Comum Curricular levantam preocupações quanto ao possível sucateamento e 

precarização ainda maior da qualidade do ensino das escolas públicas, particularmente das 

 
94 Só para esclarecimentos, não se está desconsiderando aqui o contexto de implementação tanto da Base como da 

Reforma do Ensino Médio. Não se desconsidera as condições sociais, econômicas e políticas envolvendo o 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff (2016), nem o contexto político internacional ascensão de ideias, 

partidos e movimentos de direita e, em alguns casos, à extrema direita. Contudo, esses aspectos extremamente 

importantes dessas dinâmicas em nada, do meu ponto de vista, obstam as críticas ao Lulismo argumentadas neste 

trabalho.  
95 Alguns exemplos de profissões atualmente extintas ou ameaçadas de extinção pelos avanços tecnológicos são 

as funções de trocador de ônibus, de caixa de supermercado e atendimento nos balcões de metrô. No que diz 

respeito aos profissionais de aplicativo, importante salientar a lógica de concorrência interna aos próprios 

aplicativos. Por exemplo, entregadores de determinados aplicativos que estejam se locomovendo com motocicletas 

têm preferências na seleção realizada pelo aplicativo, em detrimento daqueles que se locomovem com bicicletas. 

Algumas reportagens tem documentado a extensão e intensidade da jornada de alguns desses “profissionais de 

aplicativo” que, bem recentemente, tem gerado debates sobre a intervenção ou não do Estado nesses serviços. Caso 

atual e representativo, fermentador de acalorado debate aconteceu no estado da Califórnia, 

https://oglobo.globo.com/economia/california-aprova-lei-que-obriga-empresas-como-uber-reconhecer-vinculo-

empregaticio-de-motoristas-23940788. 

https://oglobo.globo.com/economia/california-aprova-lei-que-obriga-empresas-como-uber-reconhecer-vinculo-empregaticio-de-motoristas-23940788
https://oglobo.globo.com/economia/california-aprova-lei-que-obriga-empresas-como-uber-reconhecer-vinculo-empregaticio-de-motoristas-23940788
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escolas do ensino regular. Nesse sentido, atentar para as distorções já existentes na Lei de Cotas 

(2012) soa imprescindível. É possível que, dentro de alguns anos, se o pior cenário se 

materializar para a escola municipal e estadual do ensino público regular, assistamos a um 

ingresso cada vez maior de estudantes com um background socioeconômico e familiar mais 

privilegiado por essa via que, cabe ressaltar, se caracteriza por ser uma porta dos fundos 

(BARBOSA, 2018) das universidades federais. Restará aos grupos historicamente excluídos do 

espaço universitário outras alternativas que não envolvam o sonho de, muitas das vezes, ser 

o(a) primeiro(a) da família a conquistar um diploma de ensino superior e permitir um salto de 

condições e possibilidades de vida, assim como a família de Carlos. Finalizo, lembrando que 

cotas (idealmente) deveriam ser um mecanismo de correção de distorções a curto prazo, ou 

não? O ideal não seria a não-necessidade de cotas, isto é, um ensino público, gratuito de 

qualidade? Até quando as esperanças de ingressar em uma universidade de qualidade para esses 

grupos estará circunscrita à essas portas dos fundos?   

6. FONTES 

6.1.  Referências bibliográficas 

ALMEIDA, Bernardo Leivas de et al. Reflexões sobre a importância da autorreflexão na 

formação da(o) discente e da(o) docente. In: V Colóquio internacional educação, cidadania e 

exclusão, 5°, 2018, Universidade Federal Fluminense. Anais: V. 2, 2018, ISSN 2447-035X. 

Niterói. 

BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. Ensino Superior: Massificação ou Democratização? In: 

HERINGER. Rosana, 1965. 1°. ed. (organização). Educação superior no Brasil 

contemporâneo: estudos sobre acesso, democratização e Desigualdades. Rio de Janeiro: 

Faculdade de Educação da UFRJ, 2018. Cadernos do LEPES - Vol. 1 (e-book).  

BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política / 

Norberto Bobbio; tradução Marco Aurélio Nogueira. – 3. Ed. – São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

BORGES, Eduardo Henrique Narciso. Ingresso no ensino superior e escolha da carreira: uma 

análise das desigualdades sociais. In: HERINGER. Rosana, 1965. 1°. ed. (organização). 

Educação superior no Brasil contemporâneo: estudos sobre acesso, democratização e 

Desigualdades. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação da UFRJ, 2018. Cadernos do LEPES - 

Vol. 1 (e-book). 



79 
 

BOSCHI, Renato. Corporativismo societal: a democratização do Estado e as bases social-

democratas do capitalismo brasileiro. Insight Inteligência, Rio de Janeiro, n. 48, p. 84-103, jan.-

mar. 2010. In: SZWAKO, José; MOURA, Rafael; D'AVILA FILHO, Paulo (Orgs). Estado e 

sociedade no Brasil: a obra de Renato Boschi e Eli Diniz - Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, 

INCT/PPED, Ideia D, 2016.  

BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick. Os excluídos do interior. In: NOGUEIRA, Maria 

Alice; CATANI, Afrânio (Orgs) - Escritos de educação. Petrópolis, RJ : Vozes, 1998. - 

(Ciências Sociais da educação). 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. 19. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

BRASIL. Lei n° 5.540, de 28 de Novembro de 1968. Fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 29/11/1968, Página 10369 (Publicação 

Original). 

________. Base Nacional Comum Curricular. Dispõe sobre as aprendizagens essenciais que 

todos estudantes da educação básica devem desenvolver. Portaria n° 1.570, publicada no 

D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146. 

________. Decreto n° 5.493, de 18 de julho de 2005. Regulamenta o disposto na Lei n° 11.096, 

de 13 de janeiro de 2005. D.O.U. DE 25/04/2007, P. 7. 

________. Decreto n° 6096, de 24 de Abril de 2007. Dispõe sobre o Programa de apoio à planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. D.O.U. de 25/04/2007, P. 

7. 

________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 

________. Lei n° 10.172, de 9 de Janeiro de 2001. Dispões sobre o Plano Nacional de 

Educação. D.O. de 10/01/2001, P.1. 

________. Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. 

D.O.U. DE 30/08/2012, P. 1 



80 
 

________. Lei n° 12.202, de Janeiro de 2010. Altera a Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001, 

que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. D.O.U. DE 

15/01/2010, P. 3 

CARVALHAES, Flavio, RIBEIRO, Carlos Antônio Costa. Estratificação horizontal da 

educação superior no Brasil. Desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de 

expansão educacional, Tempo Social, revista de sociologia da Usp, v.31, n.1, pp. 195-233. 

CEPÊDA, Vera Alves; ZAMBELLO; Aline Vanessa; MATTOS e SILVA, Ivan Henrique de. 

Mudanças na educação superior pública no Brasil em dois momentos: o governo Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002) e o governo Lula da Silva (2003-2012) In: FREIRE, Jacqueline 

et al (Orgs). Educação Superior, Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul. Belém: UFPA, 

2017. Praia: Edições Uni-CV, 2017. 

DEGEN, D., KUHN, T., & VAN DER BRUG, W. (2019). Granting immigrants access to social 

benefits? How self-interest influences support for welfare state restrictiveness. Journal of 

European Social Policy, 29 (2), 148-165. http://doi.org/10.1177/0958928718781293 

DINIZ, Eli. Desenvolvimento e Estado desenvolvimentista: tensões e desafios da construção 

de um novo modelo para o Brasil do século XXI. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, 

v.21, n. 47, p.9-20, 2013.  In: SZWAKO, José; MOURA, Rafael; D'AVILA FILHO, Paulo 

(Orgs). Estado e sociedade no Brasil: a obra de Renato Boschi e Eli Diniz - Rio de Janeiro: 

CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, Ideia D, 2016. 

DUBET, François. Qual democratização do ensino superior?, Caderno CRH, Salvador, v.28, 

n. 74, p. 255-265, Maio/Ago. 2015 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa / Paulo 

Freire, 25° Ed. – São Paulo: Paz e Terra, 1996. – (coleção leitura).  

GENTILLI, Pablo (org.). Escola. S.A.: Quem ganha e quem perde, no mercado educacional 

do neoliberalismo. Brasília. CNTE, 1996. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna - Uma Pesquisa sobre as Origens da Mudança 

Cultural – 17° Ed. – Maio, 2008, pp. 115-185. 

HONORATO, Gabriela; VIEIRA, André; ZUCCARELLI, Carolina. Expansão, diversificação 

e composição social da área de Educação no ensino superior brasileiro (1995-2015). In: 

HERINGER. Rosana, 1965. 1°. ed. (organização). Educação superior no Brasil 

http://doi.org/10.1177/0958928718781293


81 
 

contemporâneo: estudos sobre acesso, democratização e Desigualdades. Rio de Janeiro: 

Faculdade de Educação da UFRJ, 2018. Cadernos do LEPES - Vol. 1 (e-book). 

KERSTENETZKY, Celia Lessa. O estado do bem-estar social na idade da razão: A 

reinvenção do estado social no mundo contemporâneo / Celia Lessa Kerstenetzky. – Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 

LEHER, Roberto. 25 Anos de Educação Pública: notas para um balanço do período. In: 

GUIMARÃES, Cátia (Org.). Trabalho, educação e saúde: 25 anos de formação politécnica 

no SUS/ Organizado por Cátia Guimarães, Isabel Brasil e Márcia Valéria Morosini ; tradução 

inglesa de Jean-Pierre Barakat ; tradução espanhola de Atelier das Letras Ltda - Rio de Janeiro: 

EPSJV, 2010. 

LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Políticas de integração curricular / Alice Casimiro Lopes - 

Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008. 184p. 

LUCAS, Samuel R. Effectively Maintained Inequality: Education Transitions, Track Mobility, 

and Social Background Effects. American Journal of Sociology, 2001. 106: 1642-1690. 

MARQUES, Antonio Carlos Henriques; CEPÊDA, Vera Alves. Um perfil sobre a expansão do 

ensino superior recente no Brasil: aspectos democráticos e inclusivos. Perspectivas, São Paulo, 

v. 42, p. 161-192, jul./dez. 2012. 

MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão et al. A Base Nacional Comum Curricular: um novo 

episódio de esvaziamento da escola no Brasil. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, 

Salvador, v.9, n.1 p. 107-121, abr. 2017. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Editora: Boitempo. Tradução: Rubens 

Enderle, 2013. 

MEDEIROS, João Leonardo. A economia diante do horror econômico: uma crítica 

ontológica dos surtos de altruísmo da ciência econômica / João Leonardo Medeiros. – 

Niterói: Editora UFF, 2013 – 416 p. ; 23 cm. – (Coleção Biblioteca, 52).   

MOEHLECKE, Sabrina. O ensino médio e as novas diretrizes curriculares nacionais: entre 

recorrências e novas inquietações. Revista Brasileira de Educação, vol. 17 , núm. 49, enero-

abril, 2012, pp. 39-58.   



82 
 

MOTTA, Vânia Cardoso da; FRIGOTTO, Gaudêncio. Por que a urgência da reforma do ensino 

médio? Medida Provisória n° 746/2016 (LEI n° 13.415/2017). Educ. Soc,, Campinas, v. 38, 

n°. 139, p. 355-372, abr.-jun., 2017. 

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful 

Schools, PISA, OECD Publishing, Paris. 

PRADO, Ruth Maria Moraes Oliveira. "Eles não visam que tu ainda pode fazer uma faculdade". 

Uma análise sobre expectativas de futuro de estudantes de um instituto federal. In: HERINGER. 

Rosana, 1965. 1°. ed. (organização). Educação superior no Brasil contemporâneo: estudos 

sobre acesso, democratização e Desigualdades. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação da 

UFRJ, 2018. Cadernos do LEPES - Vol. 1 (e-book). 

QUEIROZ, Paulo Pires de. Ensino de Sociologia : escola, formação de professores e 

interculturalidade / Paulo Pires de Queiroz, Fagner Henrique Guedes Neves. – 1. ed. – Rio de 

Janeiro : Autografia, 2018. 158 p.; 21 cm. 

REYNOLDS, David et al. Effective school processes. In: CHAPMAN, Christopher et al 

[editores]. The Routledge International Handbook of Educational Effectiveness and 

Improvement: research, policy, and practice. Routledge. Taylor & Francis Group. London 

and New York, 2016. 

REYNOLDS, David et al. Comparative educational research. In: CHAPMAN, Christopher et 

al [editores]. The Routledge International Handbook of Educational Effectiveness and 

Improvement: research, policy, and practice. Routleedge. Taylor & Francis Group. London 

and New York, 2016. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 

teses sobre educação e política / Dermeval Saviani. – 32 ed. – Campinas, SP: Autores 

associados, 1999. – (Coleção polêmicas do nosso tempo; v. 5).  

________. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas / Dermeval Saviani. – 

8. ed. rev. – Campinas, SP: Autores Associados, 2003. – (Coleção educação contemporânea). 

DP&A editora – RJ – BRASIL, 2002. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade / Amartya Sem; tradução Laura Teixeira 

Mota; revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes. – São Paulo : Companhia das Letras, 2010. 



83 
 

________. Sobre ética e economia / Amartya Sen ; tradução Laura Teixeira Motta ; revisão 

técnica Ricardo Doninelli Mendes. – São Paulo : Companhia das Letras, 1999.  

SINGER, André Vitor. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador / 

André Vitor Singer – 1° ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

________. O lulismo em crise: Um quebra cabeça do período Dilma (2011-2016) / André 

Singer. – 1° ed. – São Paulo : Companhia das Letras, 2018. 

TEIXEIRA, Carlos Sávio. A esquerda e as instituições: Um problema teórico. Revista Teoria 

e Debate, N°. 114, 2013. 

UNGER, Roberto Mangabeira. O marxismo com uma teoria social evolutiva das estruturas 

profundas. In: Política: Os textos centrais. São Paulo, Tradução: Paulo César Castanheira. 

Boitempo, 2001. 

________. O que a esquerda deve propor / Roberto Mangabeira Unger; tradução de Antônio 

Risério Leite Filho. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.  

WITSCHGE, J., RÖZER, J., & VAN DE WERFHORST, H. G. (2019). Type of education and 

civic and political atitudes. British Educational Research Journal, 45(2) 298-319. 

http://doi.org/10.10002/berj.3501 

  

 

 

http://doi.org/10.10002/berj.3501

