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“Quem dormiu no chão deve lembra-se disto, impor-se disciplina, sentar-se em 

cadeiras duras, escrever em tábuas estreitas. Escreverá talvez asperezas, mas é delas que a 

vida é feita: inútil negá-las, controná-las, envovê-las em gaze.”  Graciliano Ramos  
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RESUMO 

 

A pesquisa busca mostrar aspectos acerca da democratização da educação superior no Brasil, de forma 

a discutir as principais dificuldades para a realização das metas de inclusão do aluno pobre na 

universidade, sobretudo as políticas de ação afirmativa para favorecer este ingresso, visto tantas vezes, 

por tantos anos como algo quase impossível. Somos à geração que assistiu o alvorecer da 
democratização do ensino superior no Brasil, mais do que isso, testemunhamos a magnitude de salas e 

universidades ocupadas por pessoas de classes econômicas e etnias diferentes, convivendo, de maneira 

harmoniosa e complementar. Este trabalho abordará questões relevantes no que diz respeito às políticas 
de continuação na educação superior do Brasil que influenciam os mais diversos trajetos para que estes 

alunos possam de fato atingir o sucesso acadêmico. O texto se pautou em pesquisa bibliográfica, da 

análise de livros, artigos e periódicos, juntamente a resultados de pesquisas realizadas por diversos 
autores. 

 

Palavras chaves: políticas públicas; democratização; ensino; cotas. desigualdade. leis 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação adquiriu um caráter de prevenção e de modo simultâneo paliativo da 

exclusão. Ao mesmo tempo em que se vem exigindo igualdade para todos no que concerne ao 

ensino de qualidade e acesso às universidades. Por isso que é tão importante problematizar as 

políticas públicas brasileiras que tornam possível o acesso à educação superior das camadas 

mais pobres.    Dessa maneira, este trabalho irá tratar da configuração relativa à democratização 

da educação superior no Brasil. Assim, será possível discutir com peculiaridade esse tema, 

dando ênfase às políticas públicas que facilitam a entrada do estudante pobre dentro das 

Universidades.  Os desafios são inúmeros quando o assunto é a democratização do ensino, em 

especial o Ensino superior, porque são muitas as questões que atrapalham esse acesso, desde a 

falta de condições para ter acesso à uma educação de qualidade que facilite esse ingresso até a 

sua estadia lá dentro que envolve também condições para se manter e acompanhar a grade 

curricular, que muitas vezes não permite que esses alunos possam trabalhar enquanto cursam a 

universidade. O século XX mostrou uma grande expansão no que tange a alunos inscritos no 

Ensino Superior, esse aumento foi de 500 mil para 100 milhões em nível mundial, levando em 

conta o início e o final do século. Mas em um aspecto mais contemporâneo, do início da década 

de 90 à 2011, o que se viu foi um aumento de 82 milhões para 185 milhões de estudantes 

chegando ao ensino superior no mundo.       

                         

O cenário parece bastante positivo, afinal de contas esses dados nos mostram    que 

a educação superior permanece sendo um agente expressivo de mobilidade social em 

ascendência na sociedade atual. No Brasil, o que se viu foi uma significativa ampliação de 

matrículas na educação superior nas últimas décadas, em especial desde o início do ano 2000, 

quando as inscrições na educação superior passaram de 4 milhões para 8,3 milhões 

(INEP/MEC, 2018), sendo 75% em Universidades privadas. Mesmo tendo tido avanços 

notórios, o Brasil não atingiu ainda as intenções de ampliação presumidas no Plano Nacional 

de Educação de 2001, que apresentava o plano de 30% de jovens de 18 a 24 anos matriculados 

na educação superior em 2011. No ano de 2017 o que se viu foi que houve apenas 19,7% dos 

jovens nesta faixa etária frequentando o ensino superior (INEP/MEC, 2018). Mesmo essas 

metas não tendo sido alcançadas, o ensino superior no Brasil vem tendo um crescimento 

bastante considerável de estudantes oriundos das classes mais pobres (INEP).   
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      Apesar dos avanços, sabe-se do quanto ainda é difícil para os alunos oriundos 

da educação básica em escolas públicas acessar as Universidades, que hoje em dia tentam 

diversificar os perfis de estudantes e representam um passo importante na democratização do 

acesso ao ensino superior brasileiro. Justamente por conta dessas dificuldades, que se faz tão 

importante estudar sobre o acesso e permanência desses estudantes na Universidade.   

 

2. HISTÓRICO DA EXCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO  

  Este capítulo vem tratar de uma questão bastante sensível que é a inserção dos 

menos favorecidos na Universidade. Este assunto requer pesquisar o longo processo de lutas e 

reivindicações, e sabe-se que atualmente há leis, políticas públicas e movimentos que 

viabilizam essa entrada desse grupo tão grande nas Universidades brasileiras. Dessa forma 

pretende-se nessa sessão entender, antes de tudo, o fenômeno da exclusão na sociedade 

capitalista e estudar a opressão evidenciada nos menos favorecidos e que é fator determinante 

para a dificuldade de acesso à Universidade (IAMAMOTO, 2000).   

2.1 A EXCLUSÃO NO ÂMBITO DA SOCIEDADE CAPITALISTA 

Desde os anos 90, o contexto brasileiro tem se deparado com o desenvolvimento do 

neoliberalismo, que se trata de uma doutrina, desenvolvida nos anos 70, que vai em defesa da 

liberdade de mercado e uma reserva no que tange à intervenção do Estado sobre a economia. 

Tal intervenção só poderia ocorrer em assuntos indispensáveis e além disso o mínimo possível 

(BEHRING,2013). Essa política do neoliberalismo foi responsável por nortear e modificar os 

vínculos sociais, contribuindo para que muitos indivíduos fiquem à margem da sociedade. No 

grupo de indivíduos marginalizados, encontram-se crianças e adolescentes, que estão 

vivenciando um processo de desenvolvimento e construção, demandando uma maior atenção e 

entendimento, principalmente na esfera social.  

Segundo Behring (2013), no decorrer da década de 90, difundiu-se, através da mídia 

e dos meios políticos e intelectuais do Brasil, uma campanha intensa acerca das reformas. O 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi marcado por essa questão, que se constituiu 

como um legado de Collor, nos quais os atributos de outsider (ou o que vem de fora) não lhe 

conferiram legalidade política para a orientação deste processo. 
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Consistiram, como é possível notar, em “reformas” direcionadas para o mercado, 

em um cenário em que as questões referentes à esfera do Estado do Brasil eram consideradas 

fontes principais da intensa crise econômica e social experienciada pelo país desde o começo 

dos anos 80.  

 

Reformando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações [...]. 

Diante das transformações sociais, que começam a ocorrer desde o início do século 

XX, e que avançam o século XXI, a criança e o adolescente passam a ser diariamente 

vítimas de violência, exploração e exclusão. Desta forma, o debate sobre os direitos 
da criança e do adolescente se faz imprescindível para desenvolver estratégias de 

intervenção no âmbito da realidade social que os cerca e os afeta de formas variadas 

(SILVA,2012, p 212). 

 

Assim, ao tratarmos dos direitos existentes atualmente, somos remetidos à Constituição 

Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, batizada pelo próprio povo brasileiro e 

chamada assim porque se tornou o fundamental marco do processo de redemocratização 

nacional, depois de mais de 20 anos de   regime militar. 

 A existência e estabelecimento desta contribuíram para que houvesse uma maior 

atenção e prioridade às crianças e adolescentes, conferindo à família, à sociedade e ao Estado a 

responsabilidade pelo desenvolvimento apropriado deste grupo. Para que os direitos das 

crianças e dos adolescentes fossem de fato considerados, diversas foram as demandas e 

exigências por parte da sociedade civil. Isto significa que os movimentos sociais realizados 

nesse sentido foram essenciais para a difusão da Constituição Federal de 88 e para a 

consideração e normatização dos direitos deste grupo etário, que se deu através do 

estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Dessa maneira, no contexto brasileiro dos anos 80, o país deparava-se com uma 

atmosfera de agitação, propiciada pelo processo de alterações político-democráticas com o 

movimento das “Diretas já” e com as reivindicações por direitos trabalhistas, sociais, políticos 

e civis. A política do Brasil, na década em questão, era caracterizada pela Nova República, que 

objetivava a prática da democracia, da cidadania e da regulamentação do Estado de Direito. 

Como resposta a este cenário, no que tange às questões infantis, é possível afirmar que ocorreu 

uma grande mobilização social, que repercutiu mundialmente, a fim de proteger e preservar os 

direitos de crianças e adolescentes. Além disso, buscava-se proporcionar transformações no 

entendimento social e nas políticas judiciais e sociais dos órgãos estatais responsáveis pela 

elaboração de políticas direcionadas a este grupo (SILVA, 2012). 
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É possível afirmar que os movimentos sociais, que dispõem de um sistema organizado, 

constituem-se como dispositivos relevantes de hegemonia, questionando as concordâncias que 

existem, a fim de desconstruí-las quando necessário. Nesse sentido, o questionamento do status 

quo e das direções do processo de implantação e estabelecimento da democracia no país, 

motivado por tais movimentos, se dá a partir da conquista de espaços institucionais e da 

identificação da necessidade de democratizar os espaços públicos, consolidando um sistema 

político ordenado por normas da democracia representativa (LÜCHMANN; SCHERER-

WARREN, 2012).  

É inquestionável que a Constituição Federal de 1988 configura-se como um grande 

passo para a democratização do Brasil. No entanto, esta vem sido constantemente modificada, 

transformando os direitos sociais em privilégios e não estando acessível para toda a população 

(BEHING; 2013). Desse modo, no contexto social do Brasil, as discussões realizadas acerca da 

inclusão social mostram-se extremamente relevantes, visto que ainda hoje existem muitos 

indivíduos que são excluídos das produções das sociedades capitalistas. Estas práticas de 

marginalização são originadas por condutas individuais segregacionistas, que são atravessadas 

por fatores determinantes do contexto socioeconômico e político da sociedade capitalista atual.  

Iamamoto (2000) defende que o capitalismo tem uma expansão constante pelos países 

e continentes, ultrapassando mares e oceanos. Compreende gradualmente vários espaços, bem 

como distintas formas sociais de vida e de trabalho. A globalização garante aos segmentos 

econômicos, industriais e financeiros do mundo a reutilização e modificação da produção e do 

consumo, não proporcionando situações básicas de existência para aqueles que são 

marginalizados. Este modelo tem se mostrado ineficaz para a resolução do transtorno social 

causado, contribuindo para o aumento das tragédias sociais e ecológicas, tendo como 

consequência o afastamento social e uma segregação social crescente.  

Com a perda de sentido do Estado Nação e a ampliação da sociedade global, há a 

privatização das organizações e recursos públicos, prejudicando a promoção do bem comum e 

consolidando seu poder. Assim, há a exclusão de alguns indivíduos e grupos sociais, que não 

têm acesso aos bens produzidos na sociedade, contribuindo para o estabelecimento de uma 

desordem social e produção da violência urbana. De acordo com Demo (2008), a 

marginalização constitui-se como um produto da sociedade, originada nos sustentáculos 

sociais, na disposição do trabalho e nos sistemas de valores predominantes, com base nos quais 

os espaços são divididos e se estabelecem hierarquias, concedendo rótulos de dignidade ou falta 

de dignidade social.  
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A exclusão configura-se como um fenômeno social que existe há alguns séculos, 

estando diretamente ligada ao capitalismo. No século XIX, Karl Marx tratava sobre a exclusão, 

defendendo que esta é intrínseca ao processo de acúmulo de bens, apontando para a necessidade 

de ultrapassar esta forma de produção, eliminando a segregação e divisão social. Esta prática 

segregacionista relaciona-se à forma como a sociedade se ordena, produz e divide as riquezas. 

Julien Freund, mencionado por Carvalho (2012), defende que: 

 

[...] a maior parte das sociedades históricas estabeleceram uma 

distinção entre os membros de pleno direito e os membros com um estatuto à parte. A 

exclusão fazia então parte da normalidade das sociedades sem levantar casos de 

consciência moral ou política, a não ser quando suscitasse a misericórdia sob o signo 

da virtude da caridade. O Estado assume a agenda neoliberal e preocupa-se em 

garantir o desenvolvimento do capital em detrimento das necessidades humanas 
(CARVALHO, 2012, p 85). 

 

 O modelo de produção corrente na sociedade não assegura que todos os 

indivíduos disponham das condições básicas para a existência. Contudo, propicia oportunidades 

e condições desiguais, contribuindo para a exclusão social. 

 

[...] a desigualdade entre o desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento social, entre a expansão das forças produtivas e as relações sociais 

na formação capitalista. Revela-se como reprodução ampliada da riqueza e das 

desigualdades sociais, fazendo crescer a pobreza relativa à concentração e 

centralização do capital, alijando segmentos majoritários da sociedade do usufruto das 

conquistas do trabalho social [...] (IAMAMOTO, 2000, p 320). 

 

O conflito existente entre o movimento real e as representações sociais que o 

caracteriza apresenta divergências entre o ser e o aparecer. Moderniza fetichismo e 

mistificações que disfarçam as diferenças e sua reprodução social. O mesmo dispositivo social 

que é responsável por originar e difundir a exclusão acaba por elaborar formas de inclusão. 

Entretanto, esta prática inclusiva se dá por meio de políticas de natureza assistencialista e 

focalizada, seguindo os padrões de exclusão e marginalização que já existem (BEHRING 

2013).  

Os marginalizados continuam em seu estado de pobreza, dependência e 

inferioridade. Isto é, continuam ocupando uma posição inferior, de exclusão, distanciando-se 

da independência e autonomia (CARVALHO, 2015). Assim, a atuação do Estado no âmbito 

urbano não ocorreu por meio de intervenções corretivas ao desenvolvimento desorganizado do 
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capital, mas por meio de intervenções a fim de otimizar o estabelecimento, ampliação e 

melhorias e infraestruturas das quais o capital necessita. Os eventos simultâneos que ocorreram 

nas grandes cidades são marcados por aflição social e indicadores de distinções consideráveis 

entre as classes (CARVALHO, 2015).  

Os debates acerca dos métodos a serem utilizados a fim de eliminar a exclusão 

social são muito relevantes, especialmente diante do cenário socioeconômico e político com o 

qual nos deparamos, no qual as manifestações das questões sociais são acentuadas por meio do 

conjunto de manifestações das desigualdades sociais no capitalismo. Nessa perspectiva, há uma 

origem comum: a produção social torna-se progressivamente mais coletiva, o trabalho passa a 

dispor de um amplo caráter social, enquanto o usufruto, o desfrute de seus resultados é privado, 

havendo uma monopolização por uma camada social privilegiada (IAMAMOTO, 2000). 

Iamamoto (2000) define questões sociais como o conjunto das demonstrações das disparidades 

que ocorrem dentro da sociedade capitalista. Para a autora, a procedência desse problema vem 

da própria produção da sociedade, do coletivo, porque o trabalho acabou se tornando mais 

vastamente social, mas a consequência enriqueceu e enriquece os empresários, a rede privada 

como um todo.   

Vale enfatizar que muitos indivíduos vivem a vida inteira com base em um sentido 

de exclusão. Os princípios neoliberais contribuem para que o Estado priorize o capital em 

detrimento do social, diminuindo custos e desconsiderando direitos (NETTO, 2013). A 

segregação social faz parte da vida do indivíduo desde sempre, estando presente antes mesmo 

do nascimento. As práticas de exclusão são originadas na pobreza, na moradia imprópria, na 

doença crônica e no desemprego.  

As crianças pobres não têm acesso aos recursos e oportunidades que se apresentam 

às crianças com condições econômicas mais favoráveis. Além disso, alguns outros fatores e 

obstáculos complementares podem existir referentes ao gênero, raça, religião ou deficiência. 

As crianças pobres, desde o nascimento, estão inseridas em um contexto de segregação social, 

baixo desempenho educacional, desemprego e doença, situações que as acompanham por toda 

a vida. Nessa direção, é certo dizer que a lógica capitalista contribui para que a sociedade seja 

dividida em classes, determinando que algumas delas acessará alguns bens e produtos, enquanto 

outras serão privadas. Tal lógica não aborda possibilidades e alternativas para que as 

desigualdades sejam ultrapassadas. Diferentemente disso, contribui para a estrutura cruel de 

exploração das classes. 
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2.2 OPRESSÃO X LIBERTAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

           

Paulo Freire não utiliza concepções que, ainda que estejam em processo de 

formação, estejam presentes nos anos 70 na literatura educacional. O educador tem boas razões 

para fundamentar o uso de concepções desse momento. No ano de 1964, o mesmo foi exilado, 

tendo um convívio constante com a intelectualidade da época, deixando um país abundante no 

que tange à produção de excluídos. Na segunda metade dos anos 60, o uso/desuso de expressões 

como inclusão/exclusão aumentaram consideravelmente (OLIVEIRA, 2011). 

O estudo das obras de Freire evidencia o uso da noção de exclusão, em que o mesmo 

a utiliza não com o objetivo de se queixar pela exclusão propiciada pelo sistema, mas a fim de 

fornecer base à teoria de que o capitalismo, por si só, se estabelece de forma a favorecer a 

exclusão. Porém, no que tange à inclusão, a situação apresenta-se de forma muito diferente 

disso. A noção de inclusão não é utilizada como possibilidades ou alternativas na lógica do 

capitalismo (LIMA, 2011). 

A noção de marginalidade ou marginalização é utilizada nos dias de hoje para 

referir-se à crueldade intrínseca disposta pela organização social, propiciada pelo capitalismo. 

Esta expressão foi utilizada porque a teoria da marginalidade estava recebendo uma atenção e 

destaque nos anos 80, conservando a lógica e rigidez na aplicação conceitual. Cabe evidenciar 

que a questão não é o uso da expressão “exclusão”, pois é extremamente importante para 

reforçar a discordância ao modelo corrente, demonstrando a natureza segregacionista do 

capitalismo. A questão refere-se ao uso da expressão “exclusão” de forma consistente, 

permanente e natural, e utilização do termo “inclusão” sem coerência. Isto é, cabe pensar o 

motivo, considerando que existem críticas coerentes acerca da exclusão e do papel do sistema 

nesta prática, de buscar-se a inserção de indivíduos em um modelo excludente (FREIRE, 1996).  

  

A este respeito, Freire defende que: “o meu ponto de vista é o dos ‘condenados da 

Terra’, o dos excluídos (2000, p. 16), “A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 

outros” (2000, p. 46).O autor acredita que a educação engloba o reconhecimento de que o 

sistema é excludente, mas que isso não é suficiente. É preciso que haja a partir deste 

reconhecimento uma mobilização, uma luta contra o sistema, sem incorporar a posição fatalista. 
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A concepção modernizante propicia exclusão aos setores desfavorecidos, sem existir um 

esforço no sentido de incluí-los. 

Com base no que foi tratado brevemente, acredita-se que há a possibilidade de tirar 

algumas conclusões a partir do que foi apresentado. Pode-se perceber que, na literatura 

educacional moderna do Brasil, os autores adotam diversos posicionamentos teóricos no 

emprego da noção de exclusão. Na realidade, nos deparamos com um cenário conceitual mais 

eventual do que plural. Nesse sentido, o conceito em questão tem propiciado pouco auxílio para 

a compreensão efetiva do que, em sua infinita complexidade, apresenta-se diante dos olhos de 

estudiosos/educadores. 

A partir do reconhecimento de que o sistema é excludente, é necessário que exista 

luta, resistência, sem sucumbir à inércia. Acredita-se que Paulo Freire, ao tratar sobre a exclusão 

em suas obras, visa criticar o modelo social vigente, e não lamentar sobre as práticas 

excludentes que se apresentam. O contato com autores que dispõem de posicionamentos críticos 

é extremamente importante, pois propicia uma outra visão da realidade e estimula a reflexão. 

Logo, sabe-se que precisa haver um empenho no sentido de propiciar uma determinação 

conceitual, pois o uso da expressão “exclusão” pode se dar de forma a confundir a realidade na 

qual a práxis educacional é desenvolvida (OLIVEIRA, 2011).  

A legislação do Brasil reestruturou as normas direcionadas para o âmbito 

educacional através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n 9.394/96, em 

um cenário marcado pela privatização e isenção da função estatal. Isto se estabeleceu de forma 

a desconsiderar o caminho de reflexões e debates trilhado pelo campo da educação, formado 

por suas instituições, estabelecendo um plano educacional de natureza neoliberal, o que implica 

na irresponsabilidade histórica do Estado com relação à educação e aos indivíduos, seguindo 

os preceitos das entidades internacionais. 

O poder e influxo exercidos por tais organizações de estímulo orientam as políticas 

educacionais e estabelecem objetivos, circunstâncias e limites que se apresentam ao progresso 

profissional dos professores frente às transformações e realidades atuais (GIROUX, 2017). Por 

seu turno, esta conjuntura propicia o esgotamento e falta de valorização profissional, visto que 

responsabiliza os professores pelo insucesso da esfera educacional, apresentando os resultados 

positivos como frutos de realizações dos governos. 
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São determinadas algumas ações com o objetivo de analisar o processo educacional, 

baseando-se nos índices de desenvolvimento e êxito escolar encontrados nos países 

desenvolvidos. Nesse sentido, cabe evidenciar o Banco Mundial, que determina requisitos e 

aprovação dos países que estão devendo com o objetivo de instituir a política neoliberal. As 

políticas educacionais estabelecidas pelas gestões neoliberais possibilitam a identificação de 

um conjunto de regularidades que ultrapassam as características locais, representando e 

reunindo as ferramentas de reorganização escolar, que são colocadas em prática pelos governos 

(KOERNER, 2013). 

É viável afirmar que há uma consonância tática entre políticos, tecnocratas e 

intelectuais conservadores acerca da maneira e estratégias a serem utilizadas para combatera 

crise educacional. Evidentemente, esta consonância resulta da formação de um diagnóstico 

comum (que possibilita o esclarecimento e explicação dos fatores que ocasionam a crise) e, 

simultaneamente, de um reconhecimento comum dos prováveis atores desta crise. 

Aparentemente, a vivência internacional aponta a existência de um Consenso de Washington 

no âmbito das políticas de reforma da educação. Na elaboração desta consonância, é possível 

afirmar que as agências internacionais possuem uma função primordial, principalmente o 

Banco Mundial, e, ultimamente, um conjunto de intelectuais, que adotam condutas 

ilusoriamente evangelizadoras, realizando a venda de papers pré-fabricados (GENTILI, 2016).  

Os professores, apontados como os agentes da crise educacional, por acreditarem 

que “(...) são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, 

indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua 

incapacidade” (FREIRE, 1996 p.28), atributo que, conforme o autor, representa a 

autodesvalorização, que consiste no efeito da absorção por parte dos profissionais da 

perspectiva disposta pelos opressores. Isto é demonstrado à proporção em que se considera o 

cenário das instituições de educação básica do Brasil, por meio dos dados expostos por 

instituições nacionais e internacionais, representando o insucesso da educação brasileira, o que 

faz com que a escola e os professores atuem de forma a auxiliar na exclusão social. 

Por seu turno, a escola e os educadores, sem terem conhecimento da coerção 

exercida, atribuem a responsabilidade pelos resultados insatisfatórios aos alunos e familiares, 

ignorando o contexto geral e a influência deste. Nessa perspectiva, os professores mostram-se 

coniventes com o que é determinado, sem que haja a adoção de um posicionamento oposto, que 

poderia contribuir para a melhora do nível educacional. Não há a percepção por parte dos 
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educadores, em seu exercício profissional, que o Estado tem por objetivo perpetuar atos 

opressivos, visando o alcance de propósitos acumulativos e expansionistas do capital. 

Independente dos métodos usados, que apesar de mostrarem incoerência, não dão 

espaço para que os interesses do trabalho sejam priorizados em detrimento dos interesses do 

capital. Os educadores tratam de si e dos educandos como os que não sabem, e compreendem 

o “doutor” como quem sabe e quem deve ser escutado. Assim, é possível afirmar que os 

parâmetros do conhecimento são convencionais e determinados. (FREIRE,1996). 

       Em sua obra intitulada Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) afirma que: 

 

Primordialmente, minha posição tem de ser a de respeito à pessoa que 

queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha 

postura, mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito 

que devo aos alunos não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção 
política, assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a omissão do professor em 

nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu 

papel, ao contrário, é o de quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de 

romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por parte dos educandos 

(FREIRE, 1996, p. 28). 

 

Desse modo, a atuação do professor não pode ser marcada pela neutralidade, uma 

vez que nas relações estabelecidas, considerando a sua ação pedagógica e as demandas 

provenientes do ambiente em que opera, existem padrões que estabelecerão seu 

posicionamento, em prol do oprimido ou do opressor. A adoção de um posicionamento neutro, 

aspecto que atravessa os discursos e exercícios educativos, é tratada por Freire ao questionar 

“Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de 

esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça?”. (FREIRE, 1996, P. 73) Isto é, a 

ausência de posicionamento diante dos atos opressores faz com que o indivíduo seja conivente 

com a prática, sendo a favor da opressão, principalmente quando esta se dá com o objetivo de 

consolidar o “discurso opressor hegemônico”   

Os discursos e ideologias educacionais, que são difundidos pelos educadores, são 

atravessados por diversos fatores, estando relacionados a diversas conjunturas e situações, e 

devem ser trabalhados no ambiente educacional em que são praticados. Os exercícios freireanos 

demandam, como argumento principal, que a questão do poder seja analisada com base no 

objetivo do professor que, enquanto sujeito revolucionário, buscará proporcionar a aquisição 

do conhecimento, orientada pelas relações de troca, que propiciam liberdade entre os sujeitos. 

Estes se diferem da concepção de professor reacionário, que dispõe de poder a partir das 
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metodologias e conteúdos apreendidos, a serem transmitidos para os alunos através de uma 

atuação mecanicista, sem preocupação com o desenvolvimento completo do senso crítico que 

possibilita autonomia e independência.  

O educador, ao ter uma atuação reacionária, reconhece e defende a educação como 

uma forma de transmissão e transferência de princípios e saberes. Este posicionamento 

representa a “sociedade opressora, sendo dimensão da ‘cultura do silêncio’, a ‘educação 

bancária’ mantém e estimula a contradição” (FREIRE, 2000, P 19). Nessa perspectiva 

contraditória, o docente é visto como o responsável por educar, ensinar, determinar, reconhecer 

a autoridade do conhecimento com a autoridade funcional, definir o conteúdo a ser trabalhado, 

estimular o desenvolvimento de competências, favorecer a aprendizagem, etc. Isto significa que 

o professor possui um papel central no processo educativo. Nesta ótica, os discentes são os 

sujeitos destituídos de conhecimento, os docilizados, educados, os que seguem o que é 

determinado, que não têm voz ou influência acerca do conteúdo a ser trabalhado e que se 

adequam ao que é definido pelos professores. Assim, o educando não participa ativamente dos 

processos, estando sujeito ao que é determinado, constituindo-se como objeto (FREIRE, 2000). 

Em sua prática profissional, é extremamente importante que o professor se oponha 

a esta abordagem, agindo de forma contrária, favorecendo a liberdade, autonomia e 

desenvolvimento do aluno enquanto cidadão. Caso contrário, sua atuação se constituirá como 

uma reprodução de noções e atos antiquados, que não contribuem para a transformação social. 

Freire (2000) acredita que a realidade social é concreta e não se constitui como fruto do acaso, 

mas da ação humana. Da mesma forma, as transformações só ocorrem a partir de tais ações, 

nos âmbitos individual e coletivo. Os homens são, então, promotores da realidade e da 

transformação desta. 

O professor reacionário percorre seu trajeto metodológico como o sujeito que 

possui o objeto do conhecimento, que apreendeu e é responsável por transmitir aos alunos. Isto 

é sustentado no trajeto metodológico, pois direções diferentes indicam consequências e 

condutas diversificadas, tanto quanto os professores. 

 

        2.3 ENTRE A ESCOLA PÚBLICA E A UNIVERSIDADE   

                      

No período após a abolição, foi possível perceber a inexistência de atos em prol do negro, 
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além da falta de políticas públicas direcionadas à proteção deste grupo étnico, que buscava 

livrar-se da concepção abolicionista existente na sociedade em vigor da época. Neste 

primeiro momento da república, considerava-se a criação de associações como os 

movimentos sociais que existem nos dias de hoje, com o objetivo assegurar e proteger os 

direitos de um determinado grupo social, defendendo alguma causa – nesse caso, a favor da 

igualdade racial. 

Os negros tinham uma presença predominante em cortiços, havendo uma 

mobilização e empenho para que movimentos fossem criados. No entanto, ainda que houvesse 

uma reivindicação de fato, não obteriam êxito em sua luta, visto que a população da época era 

composta majoritariamente por brancos, que eram foco dos interesses políticos e sociais. Com 

o decorrer do tempo e gradual desconstrução das concepções sociais, a história foi sendo 

transformada, contribuindo para a criação de movimentos sociais, que têm por objetivo 

assegurar os direitos e respeito à minoria populacional. Tais movimentos obtiveram visibilidade 

e reconhecimento diante da sociedade, conforme demonstrado através dos estudos de Helborn, 

Araújo & Barreto (2010).  

Vale apontar que o fundamento, no que se refere à elaboração de políticas públicas, 

está sendo modificado, na busca de abranger as minorias e grupos marginalizados. De acordo 

com estudos realizados pelos referidos autores: 

 

(...) isso, portanto, é uma conquista dos movimentos sociais que se 

fazem presentes no diálogo com os diversos atores políticos e lutam pela elaboração 

e implementação dessas políticas e tem obtido sucesso em muitas de suas ações, o que 

podemos perceber com a implementação de algumas políticas públicas voltadas para 

a questão de raça, como, por exemplo, as cotas raciais nas universidades. 

(HELBORN,2010,p. 74) 

 

Esta mudança se dá por diversos fatores, como pelo fato de que os interesses não 

são movidos somente pelo autointeresse, mas por processos de socialização, por novas 

ideologias e por processos provocados pela história de cada nação. Os decisores atuam e se 

instituem em conformidade com as normas e condutas construídas pela sociedade, das quais há 

conhecimento prévio e aceitação (MARCON, 2010).  

Frente aos diversos debates realizados no mundo moderno acerca das políticas 

públicas, podemos notar atualmente, no Brasil, que as políticas são pensadas e elaboradas com 

o objetivo de atender um seleto grupo populacional, sem a intenção de contemplar a todos. Sem 
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o objetivo de assistir aos que necessitam, o Estado contribui para que alguns grupos estejam 

alheios a tais políticas, dificultando uma inserção político-social. Os movimentos sociais são 

extremamente importantes para dar visibilidade e reconhecimento às demandas e lutas da 

sociedade, sendo necessário que haja união e mobilização por parte dos indivíduos. 

A criação de políticas públicas deve considerar e abranger a todos, com o objetivo 

de minimizar e eliminar as desigualdades sociais que se apresentam. Com relação à questão 

racial e a inserção nos negros na sociedade, seria de grande relevância a elaboração de políticas 

públicas no período da proclamação da república, período após a abolição, o que impediria que 

os mesmos fossem excluídos e marginalizados diante da população predominante branca da 

época. No entanto, a concepção equivocada e preconceituosa da época era de que o progresso 

do país ocorreria com o branqueamento da população. 

 

O projeto de um país moderno era, então, diretamente associado ao 

projeto de uma nação progressivamente mais branca. A entrada dos imigrantes 

europeus e a miscigenação permitiriam a diminuição do peso relativo da população 

negra e a aceleração do processo de modernização do país. (MUNANGA, 2008, p.53)  

 

Assim, a população negra foi excluída e isolada, sendo destituída de voz e 

participação social. Além disso, seu trabalho foi trocado por mão-de-obra branca, proveniente 

dos imigrantes europeus, seguindo o projeto de branqueamento da população, buscando 

eliminar a presença do negro na sociedade. Desta forma, esse grupo foi sendo marginalizado e 

segregado, prática fundamentada no objetivo de alcançar a modernização através da eliminação 

dos negros da sociedade. Em razão disso, atualmente existem diversos debates acerca desta 

questão e das medidas cabíveis no que tange às políticas públicas. Busca-se atualmente resolver 

as questões que poderiam ser tratados no período após a abolição. 

Pode-se afirmar que a sala de aula, independente da instituição e nível de ensino, 

constitui-se como um espaço de formação, de construção de novos conhecimentos por meio de 

diversas maneiras, estimulada pela curiosidade, reflexão, pensamento crítico, etc. A prática 

escolar é marcada pela troca entre o professor e o aluno (DUSSEL, 2013). Porém, para que haja 

esta troca, é imprescindível que seja oferecida uma formação humanista do jurista, que abranja 

a reflexão sobre o seu exercício na rotina social, sobre seu conhecimento processual. Além 

disso, deve propiciar conscientização aos educandos acerca da responsabilidade ética, respeito 



23 
 

 
 

aos próximos, às diferenças, à autonomia, à dignidade, visto que a sociedade vivencia 

transformações contínuas. 

Freire (1996) determina os “requisitos” de ensino a serem cumpridos pelos 

educadores, com o objetivo de conceberem, em conjunto com os alunos, um espaço propício 

para o desenvolvimento da solidariedade, sensibilidade, humildade e outras concepções éticas. 

Dessa forma, a aprendizagem significativa é atravessada por vivências diretivas, políticas, 

pedagógicas, éticas, estéticas, ideológicas e gnosiológicas. No entanto, é sabido que o ensino 

demanda dos educadores a realização de pesquisas e estudos. Por meio deles, há a aquisição de 

conhecimentos novos, capazes de comprovar ou não as hipóteses estabelecidas anteriormente.  

Tais princípios devem ser compartilhados também com os alunos, que devem ser 

incentivados a pesquisarem, estudarem, analisarem e refletirem, adotando a posição de sujeitos 

do saber, com autonomia e senso crítico, tendo uma participação social ativa e consciente. 

Entretanto, somente isso não é suficiente para a aprendizagem efetiva. De acordo com Mayo 

(2006), é preciso que os profissionais da educação conheçam a realidade, o contexto no qual o 

aluno está inserido, bem como sua história e cultura. Ademais, a perspectiva do aluno deve ser 

respeitada e o mesmo deve dispor de um espaço para compartilhar seus conhecimentos nas 

aulas, de forma a serem inseridos no conteúdo e participarem de uma discussão acerca da 

realidade concreta, atribuindo significado a esta.  

O conhecimento não deve ser restrito ao âmbito teórico, visto que deve dispor de 

um âmbito prático também. Não é suficiente que o professor apresente teorias predispostas, 

pois somos seres em constante construção. É inquestionável que os professores e alunos são 

indivíduos inseridos em um contexto cultural, histórico e social. Na prática profissional, o 

educador deve ter consciência que os alunos estão em constante construção, com capacidade de 

transformar, construir, inventar e reinventar.  

Para Freire (2000), o professor deve contribuir para que os alunos se vejam como 

sujeitos de sua prática cognitiva. Vale mencionar que os educadores e educandos devem ter por 

objetivo melhorar o mundo, com base na reflexão, na formação de sua cidadania, buscando uma 

sociedade mais justa e humanitária. Uma questão relevante diz respeito ao que Freire (2000) 

denomina de rejeição, discriminação, sendo uma prática frequente na sociedade em que estamos 

inseridos. A discriminação se dá pela intolerância às diferenças, sejam elas referentes à raça, 

classe ou gênero, contribuindo para a exclusão social.  
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Os educadores devem ter sua prática profissional fundamentada, sobretudo, no 

diálogo, tratando com os alunos de questões importantes, como o respeito às diferenças. Assim, 

há um ensino humanizado, favorecendo o entendimento coletivo acerca do valor dos 

sentimentos. Contudo, através das exigências do ensino, isto é, do saber e exercício racional 

destas exigências, é que há o desenvolvimento da autonomia, contribuindo para uma atuação 

social baseada na justiça. Tais exigências compreendem também o comprometimento, bom 

senso, a capacidade profissional e poder do professor. É importante que os educadores reflitam 

e reconsiderem constantemente sua prática, a fim de otimizá-la.  

O educador deve estimular e favorecer a aprendizagem do aluno através da 

curiosidade, incentivando a reflexão nas pesquisas, observações, verificações e nas buscas por 

novos conhecimentos. Dessa maneira, há um maior interesse e vontade de aprender. No entanto, 

ser um professor com didática não é suficiente no exercício pedagógico. O educador deve fazer 

o uso de outras qualidades e atributos, como o afeto, paciência, tolerância, senso de justiça, 

esperança e persistência, além entender de que este exercício não é concretizado apenas com a 

ciência e com o conhecimento técnico de sua ação.  

Tal profissional deve propiciar um espaço para a expressão, liberdade de 

pensamento, decisão, contribuindo para o estabelecimento de uma relação saudável, baseada 

no diálogo, o que colabora para a aprendizagem efetiva. Vale ressaltar que Paulo Freire, em sua 

primeira produção, no ano de 1959, já havia notado e buscava uma transformação, uma 

reestruturação da educação brasileira, uma reforma para a democracia. Para isso, passou a 

considerar a educação através de dois aspectos importantes que se apresentam na sociedade: a 

falta de experiência democrática e a participação dos indivíduos na esfera pública nacional. Esta 

é a contradição principal que nutre o Brasil (ALMAN, 2009).  

Estes aspectos são pensados pelo educador, tidos como questões de tempo e do 

espaço, uma vez que os conceitos do desenvolvimento eram inexistentes, não havendo 

consciência destas questões. Consistia, dessa maneira, em uma questão educacional. Assim, 

considerou as possibilidades, alternativas e propostas educacionais, com o objetivo de 

reformular o processo educativo. A educação é ideológica, visto que não é destituída de valores 

ou projetos. Dessa forma, enfatiza a inexistência de um clima cultural na construção da nossa 

história, conforme Alman (2009), uma vez que o clima predominante no Brasil é o de 

assistencial, inerte, falta de diálogo e silêncio. Com ele, construíram-se complexos culturais 

antidemocráticos.  
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Tornou-se necessário, então, pensar em estratégias para resolver estas questões, que 

contribuíram para um clima social de conformismo e passividade frente às situações. A primeira 

medida a ser tomada refere-se à transformação da assistencial, da soberania externa, 

impenetrável, rigorosa e antidemocrática para o diálogo, soberania interna, permeável, crítica e 

democrática. Nesse sentido, o processo educacional deve estar em conformidade com a 

realidade. Entretanto, esta configura-se como uma tarefa complexa, visto que fomos 

colonizamos com base na autoridade, no isolamento, no poder, na submissão, silenciamento, 

escravidão, dentre outros. 

Todos estes fatores influenciam negativamente a reestruturação educacional, 

somados a outros fatores, como a falta de instituições democráticas, inexistência do diálogo, 

preconceitos, desigualdades, ausência de voz da população, negligência com a educação, dentre 

outros. Por conta destes diversos episódios históricos e culturais, há uma maior dificuldade em 

transformá-los em desejos de participação. O ser humano encontra-se acomodado às situações 

que se apresentam a ele, às ordens postas a ele, ao autoritarismo, sendo dominado por um 

sistema-mundo opressor (DEMO, 2008). 

Daí se cria a denominada “inexperiência democrática”, provocando alterações na 

economia do país, melhorando e expandindo a participação popular, havendo maior 

envolvimento na vida pública nacional. Tal inexperiência é sustentada pela industrialização, 

que serviu para mobilizar o homem, acabando com seu silêncio e quietude, contribuindo para 

que este agisse, reivindicasse, participando da vida pública nacional e tendo voz, poder de ação. 

No entanto, também o docilizou, o assistencializou, impedindo a alteração da consciência, que 

deve partir da consciência ingênua (intransitiva) para a crítica (transitiva) (LEONARD, 2003). 

Estes acontecimentos marcaram a história, a vida. Por conta disso, surge a 

necessidade de transformar o sistema educacional, como já foi proposto por Paulo Freire. Isto 

é defendido devido à incompatibilidade da educação com o clima cultural, com o tempo e o 

espaço, o que tem como resultado a ineficácia. Além disso, constituem-se como um obstáculo 

à mudança de condutas por parte da população, ao senso crítico, adequação social e política, 

flexibilidade e decisão. 

 

2.3.1 E quando o jovem é pobre e negro?  



26 
 

 
 

O negro sempre foi inferiorizado na história do Brasil. No período da abolição, este 

grupo foi excluído da sociedade, prática apoiada em um ideal de branqueamento da população, 

e a imigração auxiliou nesse objetivo. A mão de obra negra foi substituída, fazendo com que 

estes ficassem sem ocupação e sem espaço na sociedade, marginalizados. Desse modo, “ a 

educação formal adquirida nos bancos escolares tem sido meta almejada pelos negros 

organizados” (SILVA, 2008, p. 3).Isto quer dizer que a educação formal, que era oferecida à 

população branca, constituía-se como uma reivindicação dos negros. 

Assim, a educação passou a ser vista como uma forma de inserção e exercício da 

cidadania do negro na sociedade, aspectos retirados dos mesmos com a política de 

branqueamento e seus efeitos, tais como preconceito e segregação. Visto que a educação não 

era um direito acessível aos negros, este grupo passou a mobilizar-se, promovendo movimentos 

sociais a fim de promover a inserção e igualdade sociais. Estes buscaram propiciar formas de 

assegurar que os negros dispusessem de acesso à educação e ao conhecimento, o que contribui 

para que haja uma ascensão social.  

A respeito desta questão, Tunes (2017), ao tratar sobre a imprensa negra de São 

Paulo dos anos 30, aponta que a educação, enquanto uma forma de possibilitar a ascensão social 

e cultural constituía-se como uma de suas apreensões contínuas. Muitos projetos foram 

desenvolvidos pelas organizações no decorrer da história dos movimentos sociais, com o 

objetivo de propiciar uma igualdade social. Sintetizando, desde o período da abolição, com a 

inexistência de políticas públicas para resguardar os negros recém libertos e com o objetivo de 

estabelecer o branqueamento populacional, os negros foram privados do acesso à educação 

formal, tendo que recorrer à luta e iniciativas de movimentos sociais para obter direitos, ter 

acesso ao conhecimento social e ascender diante de uma sociedade preconceituosa e excludente.  

Entretanto, considerando o contexto educacional atual, é possível afirmar que a 

conjuntura não foi totalmente transformada ainda e há mudanças importantes a serem 

implementadas (TUNES, 2017). Hoje, os negros estão inseridos nos ambientes escolares e têm 

acesso ao ensino formal. No entanto, é inquestionável que ainda existe preconceito, práticas 

preconceituosas e discriminatórias. Em razão disso, são colocados em uma posição inferior até 

mesmo no espaço escolar, sendo vistos como incapazes de adquirir conhecimento. Com isso, 

observa-se um número elevado de abandono escolar e reprovação contínua de determinada série 

por muitos anos, o que gera desmotivação e desistência com relação aos estudos. 
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É possível notar também, a partir do discurso dos professores acerca da relação 

existente entre raça e desempenho escolar, que, na concepção dos mesmos, não é frequente ver 

um aluno negro com um desempenho escolar satisfatório, sendo esta uma experiência incomum. 

Tunes (2017) defende que os próprios profissionais da educação se mostram descrentes com 

relação à capacidade intelectual do aluno negro, surpreendendo-se quando um educando negro 

obtém destaque. Observa-se que esta posição de destaque é pouco ocupada pelos negros, o que 

é demonstrado no discurso dos educadores, pois tais alunos obtêm pouco ou nenhum destaque, 

sendo pouco frequente que um negro apresente um desempenho escolar considerado bom. 

Tal êxito escolar, conforme os professores pode ter sido alcançado algum dia, mas 

atualmente é uma realidade distante, com pouca possibilidade de acontecer novamente. 

 

O pior é que muitas vezes os professores colocam a culpa de que os 

negros não se destacam nos próprios negros, que, segundo os/as 

professores/professoras, não conseguem ter bom rendimento devido ao preconceito 

que sofrem, que devido a isso esses alunos negros não conseguem desenvolver suas 

potencialidades, por sofrer discriminação, ou seja, transfere a culpa do fracasso 

escolar ao próprio aluno negro: enfatiza-se que a discriminação racial é um problema 
de foro íntimo do negro, ele é quem tem que se resolver, e a escola não tem e não quer 

ter responsabilidade sobre a questão (TUNES, 2017, p 130). 

 

Contudo, é preciso considerar a instituição escolar como um elemento característico 

da sociedade, que a constitui e exerce uma grande importância. Dessa forma, possui uma função 

essencial na desconstrução e eliminação dos preconceitos e práticas discriminatórias. Nessa 

perspectiva, é inviável que a instituição e os profissionais queiram se isentar de um 

compromisso compartilhado por todos da sociedade. A escola, enquanto um espaço de 

formação de conhecimento e de caráter, de transformação, inclusão e igualdade, deve opor-se 

e repudiar condutas preconceituosas, discriminatórias e excludentes, a fim de transformar a 

realidade atual. 

O combate ao preconceito deve ser promovido também no ambiente escolar, mas 

esta não é a conjuntura atual das instituições. Desse modo, há o predomínio do discurso 

discriminatórios sobre as minorias, que vai se conservando e consolidando no decorrer dos 

anos, fazendo com que o negro seja alvo de preconceito e exclusão no e do processo educativo.  

Pesquisas elaboradas por Abramovay & Castro (2016) demonstram a perspectiva 

das autoridades da escola com relação ao desempenho insatisfatório dos alunos negros. Um 
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diretor de uma instituição privada defende que o fracasso escolar pode relacionar-se ao nível de 

instrução familiar, sugerindo que os familiares dos alunos negros dispõem de um menor nível 

de instrução no que se refere ao saber escolarizado formal e que, devido a isso, os alunos 

apresentam um baixo desempenho. Tal desempenho insatisfatório é visto, então, como algo 

herdado geneticamente ou algo reproduzido dos pais. 

A concepção defendida pelo diretor fundamenta-se na teoria biológica da 

aprendizagem, que a compreende como um aspecto inato, concebendo o educando como um 

ser humano biológico que é definido pela carga genética. Isto significa que a esfera cognitiva é 

geneticamente condicionada, estando seu plano cognitivo predeterminado desde o nascimento, 

isto é, o indivíduo apresenta uma tendência ou não ao aprendizado desde o nascimento. Além 

disso, os profissionais que atuam na escola apontam que os alunos negros geralmente 

constituem-se como uma minoria e, por isso, “não se sentem identificados e representados no 

espaço escolar.” (ABRAMOVAY & CASTRO, 2016). 

Cabe refletir se a inexistência de oportunidades se constitui como uma herança 

histórica, do preconceito e rótulo atribuídos aos negros, que foram naturalizados e difundidos 

socialmente no decorrer dos anos. É de extrema relevância que sejam elaboradas e 

concretizadas políticas públicas capazes de proporcionar a igualdade de oportunidades entre as 

diferentes raças existentes, reduzindo o peso da herança histórica que existe ainda nos dias 

atuais. 

Frente a este cenário de segregação, da hipótese dos educadores diante da 

capacidade intelectual dos educandos, os alunos negros, bem como seus familiares, são 

responsabilizados pelo baixo desempenho escolar apresentado. Alguns pais consideram que o 

que acontece é a falta de motivação do educando, resultando em rendimento escolar negativo, 

o que resulta em reprovações e/ou abandono escolar. Nessa perspectiva, considerando que nos 

deparamos com um cenário desfavorável e cruel, em que os professores não acreditam nos 

alunos e em suas capacidades, é comum que estes se encontrem desmotivados e 

desinteressados, o que contribui para um desempenho ruim (ABRAMOVAY & CASTRO, 

2016). 

Há também a possibilidade de o aluno, por estar vivenciando preconceito e 

exclusão, encontrar-se em um processo de segregação escolar e social, e ter motivação para 

estudar, obter sucesso e um bom rendimento, surpreendendo os demais e opondo-se às 
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expectativas negativas que existem acerca de suas capacidades e de seu futuro, superando a 

marginalização sofrida. Esta contestação ao sistema demanda muita obstinação e auxílio 

familiar. É certo dizer que “o estigma do racismo pode levar o aluno a superar as limitações 

em sua trajetória educacional” (ABRAMOVAY & CASTRO, 2016, p. 277), em que “a busca 

por reconhecimento leva, por vezes, a um esforço para maior rendimento escolar.” 

(ABRAMOVAY & CASTRO, 2016, p. 277).  

Tratando especificamente sobre a evasão escolar, os profissionais da educação 

atribuem a responsabilidade à estrutura familiar do educando ou à situação socioeconômica, 

pois existem alunos que precisam abandonar os estudos e dedicar seu tempo ao trabalho para 

ajudar na renda familiar. Desse modo, “a justificativa utilizada para se explicar a evasão 

escolar é a “desestruturação das famílias” que não dão o suporte necessário para que os 

alunos permaneçam na escola.” (ABRAMOVAY & CASTRO, 2016, p. 278) e também que 

“o aluno negro deixa a escola porque precisa trabalhar.” (ABRAMOVAY & CASTRO, 2016, 

p. 278).  

Segundo Bento (2014), outro fator que contribui para a evasão escolar dos 

educandos negros é o preconceito e marginalização existentes também nas escolas, que muitas 

vezes são reproduzidos por alunos e até mesmo professores, que agem de forma a inferiorizar 

o aluno. Geralmente, a escola mostra-se omissa frente a tais atos, sem aplicar as punições 

necessárias e atribuindo a culpa à vítima, defendendo que não há práticas racistas na instituição. 

Percebe-se que, em muitos casos, a vítima, alvo das atitudes racistas, é levada a omitir os fatos, 

criando uma falsa ideia de que não há racismo neste ambiente.  (ABRAMOVAY & CASTRO, 

2016). 

É possível perceber que, em muitos casos, a instituição escolar culpabiliza a vítima 

e seus familiares, com o objetivo de se desresponsabilizar, se eximindo da tarefa e do 

compromisso de trabalhar esta temática através da promoção de palestras e debates acerca do 

preconceito e desigualdade racial no contexto escolar (ABRAMOVAY & CASTRO, 2016). 

Ademais, se esta conjuntura excludente ocorre desde a educação básica, impossibilitando a 

conclusão desta, é ainda mais difícil que os alunos negros tenham acesso à educação superior. 

Somando esta dificuldade ao prejuízo histórico vivenciado pela população negra, nos 

deparamos com um número muito baixo de negros na graduação. 
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Portanto, conforme o que foi exposto, o negro encontra-se à margem da sociedade 

desde sempre, havendo também uma exclusão do âmbito educacional. Se é difícil para que o 

negro tenha acesso à educação formal e conclua a Educação Básica, é ainda mais difícil que 

chegue ao Ensino Superior. Concluir a graduação e se inserir no mercado de trabalho consistem 

em tarefas ainda mais complexas e difíceis de alcançar por este grupo racial. 
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3 – A EDUCAÇÃO A PARTIR DA CRFB: A ERA DOS DIREITOS 

UNIVERSAIS  

  

Para tratarmos dos direitos universais, torna-se necessário abordar primeiramente a 

concepção grega do direito natural. Na Grécia Antiga, o universo e os seres humanos eram 

compreendidos como detentores de uma essência única, responsável por determinar o seu 

propósito. Considerando que tudo está reunido no mesmo universo, o entendimento grego 

reuniu as concepções de bem e de ética, de moralidade e legalidade (BOBIO, 2004). 

 

3.1 COMPREENSÃO ACERCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Para tratarmos dos direitos universais, torna-se necessário abordar primeiramente a 

concepção grega do direito natural. Na Grécia Antiga, o universo e os seres humanos eram 

compreendidos como detentores de uma essência única, responsável por determinar o seu 

propósito. Considerando que tudo está reunido no mesmo universo, o entendimento grego 

reuniu as concepções de bem e de ética, de moralidade e legalidade (BOBIO, 2004). Mais tarde, 

no Império Romano, o direito natural apresentou divergências com relação aos princípios 

teológicos. De forma distinta à religiosidade grega, que equipara deuses e humanos, a 

religiosidade romana compreende o Deus supremo como o legislador absoluto, sendo a 

legislação dividida em um conjunto de mandamentos fundamentados nas doutrinas bíblicas.  

A razão divina se justapõe à moral humana e, assim, a lei divina, concebida pela 

Igreja, é superior à lei do Estado. Em outro período histórico, com o estabelecimento da 

burguesia, houve o surgimento de um novo direito, com base na fragmentação do direito 

natural, opondo as leis da natureza e as leis humanas (da Igreja e do Estado), motivando a 

concepção liberal com a possibilidade de oposição popular às leis determinadas pelo Estado. 

Em períodos posteriores da história moderna, tais leis foram constantemente confrontadas, às 

vezes predominando as leis naturais, às vezes as leis humanas da Igreja e do Estado. (BOBIO, 

2004).  

Em um período mais recente, após a Segunda Guerra Mundial, no julgamento de 

Nuremberg, réus de guerra utilizaram como justificativa a alegação de que suas ações estavam 

de acordo com as leis estatais, isto é, respeitando os limites do conjunto de normas nazistas. 
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Com o objetivo de reprimir tais condutas, foi preciso que o tribunal esclarecesse que o projeto 

de eliminação de judeus se deu de forma a violar o direito consuetudinário e os princípios de 

civilidade. Assim, o tribunal admitiu que existe uma hierarquia dos direitos naturais sobre as 

leis nacionais, a valorização dos princípios humanos em detrimento dos direitos internos do 

Estado, isto é, a determinação de fundamentos jurídicos universais que devem predominar sobre 

as leis nacionais em todas as sociedades.  

Aponta-se o julgamento de Nuremberg a fim de ilustrar, por ser um caso representativo, pois é 

importante para demonstrar o reconhecimento de que o direito do Estado não é capaz de 

ultrapassar os direitos dos indivíduos, e sim de assegurá-los. A cidade foi escolhida de maneira 

planejadamente simbólica, uma vez que a mesma foi o local de estabelecimento das 

denominadas “Leis de Nuremberg”, legitimadas em 1935, no período em que o nazismo estava 

em seu ápice. Tais leis constituíram-se como um instrumento normativo capaz de refletir 

precisamente os desejos de Hitler no que tange ao confisco de bens, esterilização, tortura, pena 

de morte, experimentos com seres humanos. Todas as práticas eram tidas como legais, 

realizadas pelos integrantes do Terceiro Reich, seguindo ordens do Füehrer, utilizando 

integralmente toda a estrutura burocrática do Estado. 

Para Carmo (2014), tais condutas podem ser compreendidas como uma banalidade 

do mal, sendo tal expressão a mais adequada para representar estes atos de violência praticados, 

sem que sejam questionados pela sociedade, sendo resguardados pelo regime legal em vigor. 

As ordens e desejos do líder eram leis e deveriam ser seguidos por todos os indivíduos, sem 

serem questionados ou contrariados. Com o final da Guerra, os países que obtiveram a vitória 

fundaram na cidade de Nuremberg um tribunal temporário com o objetivo de possibilitar 

julgamento às crueldades realizadas pelos nazistas. 

Nessa direção, Bobbio (2004) defende que os direitos humanos surgiram como 

direitos naturais, sendo desenvolvidos posteriormente como direitos positivos particulares, 

sendo introduzidos às constituições nacionais e, por fim, transformados em direitos positivos 

universais. O autor afirma que os direitos aprovados nas declarações atuais foram ampliados e 

divididos, transformando-se em vários direitos, prejudicando a proteção de um princípio único 

dos Direitos Humanos, pois existem vários princípios, que defendem boas razões. Para o autor, 

sinteticamente, a questão central acerca destes direitos não é fundamentá-los, mas sim assegurá-

los e protegê-los, o que se refere a uma questão política.  
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Assim, é possível perceber que os direitos universais, que compreendem a 

educação, constituem-se como um grupo de direitos fundamentais dispostos por todos os 

indivíduos, de forma a independer da etnia, credo, classe ou qualquer status social. Tais direitos 

são concebidos com base em concepções modificáveis, pois devem adequar-se às alterações e 

transformações sociais, bem como às diversidades culturais. Visam, então, assegurar a 

liberdade e igualdade de oportunidades, dispondo do discernimento de que o acesso à educação 

possibilita a otimização destes direitos, dado que há uma maior instrução, maior capacidade de 

reivindicar as ações do Estado na proteção e garantia dos seus direitos, assim como na crítica 

às infrações destas garantias fundamentais. 

Logo, a educação é um direito universal, de acordo com a compreensão kantiana 

de dignidade do indivíduo como um fim em si, o que conduz à reprovação de práticas de 

opressão e inferiorização, defendendo a formação de um sujeito com senso crítico, capacidade 

reflexiva, autonomia, integrado na realidade e com participação ativa na sociedade como 

cidadão pleno. (CARMO, 2014).  

 

3.2 CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO  

A temática da 31ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação é direcionada para a comemoração dos 20 anos da Constituição do 

Brasil, os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o vínculo destes com a 

educação. Estes consistem em dois documentos jurídicos magnos, sendo um nacional e o outro 

nacional desenvolvidos em períodos pós-ruptura. Com efeito, a criação de direitos que dispõem 

de um sentido universal se dá desde a Revolução Francesa, porém, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos foi desenvolvida e publicada como um resgate à questão da humanidade, que 

foi deixada de lado devido à ruptura propiciada pelo totalitarismo nazista.  Assim, o 

estabelecimento da Declaração Universal marca o período de retomada e reformulação dos 

Direitos Humanos (LAFER & FONSECA JÚNIOR, 2005).  

Do mesmo modo, buscou-se por muito tempo estabelecer a democracia no Brasil 

por meio de lutas e reinvindicações. No entanto, com a ditadura militar, no ano de 1964, houve 

uma interrupção dos movimentos que lutavam para este fim. A elaboração da Constituição 

Brasileira, em 1988, ocorreu depois da ruptura propiciada pelo autoritarismo. É certo dizer que 

tal documento marca o resgate e reestruturação da democracia brasileira. Nos dois casos, a 
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educação possui uma função fundamental, visto que se refere a uma reestruturação. É inegável 

que toda reestruturação consiste em uma nova estruturação, uma nova construção, associando 

demandas antigas e novas, propiciando novas práticas e novos meios de lutar. 

No entanto, em vez de detalhar e abordar a temática da educação nos documentos, 

pareceu ser mais apropriado debater a relação do internacional e nacional, visto que tais 

celebrações são abordadas associadamente. Com relação à esfera jurídica, cabe mencionar dois 

processos. O primeiro refere-se à internacionalização dos Direitos Humanos, no período de 

recuperação após a Segunda Guerra Mundial, enquanto o segundo diz respeito à internalização, 

que concerne à maneira como os Direitos Humanos estabelecem relações e se introduzem nos 

direitos aprovados e concretizados na esfera nacional, que está em andamento no Brasil e nos 

outros países signatários da Declaração Universal. 

Com a internacionalização dos Direitos Humanos, busca-se propiciar condições 

dignas de existência, ampliando os meios para que isso seja alcançado, assegurando a liberdade 

e igualdade para todos, de acordo com o art. 1º da Declaração Universal. Para Castro (2001), 

com a internalização, as nações visam concretizar estes regulamentos que são signatários. 

Algumas críticas foram direcionadas à Declaração Universal, fundamentadas na imprecisão de 

suas proposições, o que contribuiria para que se tornassem uma simples retórica inócua. Acerca 

desta questão, Bobbio (2004) posicionou-se defendendo que a Declaração Universal se 

constitui como uma espécie de “conhecimento histórico profético”. Isto é, foi o primeiro 

movimento da história que se deu no sentido de unir uma diversidade expressiva e uma 

quantidade relevante de países com o objetivo de chegar a um consenso sobre o que é 

compreendido como possivelmente universal. 

 

Tiveram em mente os limites do momento e deixaram vasta tarefa para 

ser cumprida. Então, além de ser um conhecimento histórico profético, a Declaração 

Universal pode ser considerada como princípios de um programa a ser detalhado e 

cumprido ao longo do tempo, negociando a cada vez o que pode ser considerado 

universal (BOBBIO, 2004, p. 47). 

 

Do mesmo modo, a Constituição do Brasil é resultado do negócio e do trato possível 

no período de sua promulgação. Ela se deu se forma a validar o poder constituinte disposta pelo 

povo (art.1º parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”), apresentando 

inovações no que tange ao exercício da democracia direta através da iniciativa popular, 
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possibilidade não abordada nas constituições anteriores do Brasil. De maneira oposta à 

Declaração Universal, abordou e especificou diversos aspectos que, em situações diversas, 

poderiam ser aplicadas na legislação complementar, de modo a impedir ataques autoritários.  

Aparentemente, o empenho constituinte daquele período necessitava ser esgotado, 

apesar de não ter sido complemente na concepção de alguns, visto que existem constituintes 

que recusam a proposta e, posteriormente, apoiam (RAÈS, 2008). A Declaração Universal, 

tutelada pela Organização das Nações Unidas (ONU), vai se desenvolvendo e se especificando 

em conjuntos de direitos distintos, com o objetivo de proteger os direitos universais no âmbito 

internacional. Assim, houve a implementação de acordos e tratados, que se configuram 

atualmente como os seis documentos internacionais essenciais à proteção dos Direitos 

Humanos a todos os cidadãos.  

A Constituição do ano de 1988, marcada por diversos detalhes decorrentes do 

cuidado disposto, também solicitou a atualização da legislação, que se mostrava ultrapassada 

(como o Código Civil, por exemplo), e legislação complementar com valor constituinte, sendo 

a mais interessante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n. 9.394/96, apesar 

de existirem outros dispositivos legais e normativos, elaborados após a Constituição, que são 

de grande importância para as atividades de pesquisa, ensino e cidadania, tal como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), entre outros. Na associação estabelecida com a Declaração 

Universal, cabe apontar o dispositivo que compreende como direito dos cidadãos o atendimento 

à direitos determinados no âmbito internacional. Dessa forma, o Art. 5º, item LXXVIII § 2º, 

determina que os direitos e garantias determinados na Constituição não anulam os que são 

derivados do regime e dos princípios utilizados, ou dos tratados internacionais que abrangem a 

República Federativa no Brasil. 

Na concepção da internalização dos Direitos Humanos, por meio da Declaração 

Universal ou documentos complementares, a Constituição Brasileira já determinou no ano de 

1988, que fossem compreendidos como direitos dispostos por cidadãos brasileiros. Desse 

modo, os dispositivos elementares que visam proteger e promover os Direitos Humanos, que 

são provenientes das discussões a fim de regular internacionalmente a Declaração Universal, 

são abrangidos pelo nosso sistema jurídico e podem fornecer contribuições para a esfera 

educacional.  
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Além disso, a Constituição Brasileira de 1988 apresenta associações relevantes com 

a Declaração Universal e documentos internacionais similares, relacionando tais documentos 

diretamente em uma via de mão dupla, visto que a Constituição é fruto de processos e instituiu 

práticas, que se utilizaram do acúmulo internacional na concepção jurídica e do sistema 

internacional de tutela aos Direitos Humanos, provocando influência e impactos sobre o plano 

internacional. 

      

Vejamos. A Constituição teve como característica resultar de processo 

de lutas e reivindicações que mobilizaram a sociedade civil organizada em oposição 

à ditadura. O recurso aos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos 

foi fundamental e muitas vezes crucial tanto para invocar direitos cujo respeito se 

tinha como evidentes, denunciando assim o arbítrio, como para garantir mesmo a vida 

dos ativistas que se envolveram no confronto direto com as forças da repressão – e, 

muitas vezes, nem esse recurso teve como evitar o pior (CASTRO, 2001, p .100). 

 

De certa forma, parece que as questões do negócio que ficaram mais desenvolvidas 

na Constituição de 1988 já eram associadas à Declaração Universal, de modo direto ou indireto, 

fazendo com que os dois documentos estabelecessem relações indestrutíveis. De maneira 

simultânea, as questões que não foram diretamente incluídas na Declaração Universal, sob 

justificativa de que excedia a conjuntura adequada da Constituição ou de que não passaram nas 

negociações, tornaram-se pautas em aberto, em sucessão de processo. 

Tal movimentação apresentou efeitos no plano internacional. O plano internacional 

mostra estar em uma mudança contínua. É importante destacar que os anos 90, principalmente, 

foram caracterizados por conferências mundiais direcionadas para temáticas que contavam com 

grande participação brasileira, através de delegados que propiciaram os debates no contexto 

brasileiro, o que exerceu influência sobre os direcionamentos internacionais.  

A questão complicada e importante no cenário internacional refere-se ao fato de 

que toda participação nas conferências, que possibilitavam a elaboração de novas declarações 

e novos planos de ação, sempre se deu de forma a haver dupla inserção dos países, seja dos 

representantes governamentais, seja dos representantes da sociedade civil. A partir disso, 

compreende-se que os governos separadamente, através do mandato temporário e provisório, 

não são capazes de representar o Estado de modo isolado. Este processo possibilita novos 

vínculos internacionais e, enquanto os governos se associam por meio da diplomacia, a 

sociedade civil se associa através dos fóruns que escolhe para seus debates, tal como o Fórum 

Social Mundial.  
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É possível mencionar algumas conferências internacionais realizadas na década de 

90 que apresentaram efeitos relevantes no plano jurídico internacional e nacional, com o 

objetivo de apresentar os progressos, a concepção do que precisa ser feito para que a educação 

seja considerada de forma abrangente, integrante do cenário internacional, a concepção dos 

direitos a serem conquistados, no âmbito individual e coletivo, ao mesmo tempo em que a 

democracia é fortalecida.  

Na esfera educacional, a fim de estabelecer um marco temporal nesta relação entre 

nacional e internacional, é importante apontar a participação brasileira, em 1990, na criação e 

aprovação da Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial de Educação para 

Todos, que aconteceu em Jomtien. Tal conferência, assim como outras similares que foram 

elaboradas posteriormente, contribuiu para que o Brasil buscasse considerar os compromissos 

internacionais firmados, que se relacionam com as demandas internas, no plano nacional 

(LAZAREV, 2007). 

É viável afirmar que, nas últimas décadas, ações direcionadas para a concretização 

do direito à educação têm sido compreendidas como política de Estado e não de governo, 

propiciando vantagens consideráveis nos esforços realizados. No âmbito social e em sua 

associação com as realizações internacionais que repercutiram na educação, vale apontar a 

consolidação dos movimentos indígenas, desde a Conferência Mundial dos Povos Indígenas, 

que foi realizada enquanto organização politicamente autônoma, simultaneamente à 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 

como “Rio-92”.  

A participação do Brasil na Conferência Mundial de Direitos Humanos, que ocorreu 

em Viena no ano de 1993, pode exemplificar a associação do plano social nacional e 

internacional. Este envolvimento brasileiro propiciou um efeito considerável à temática da 

educação em Direitos Humanos, que se constituiu como um dos temas da conferência, 

exercendo influência sobre as políticas públicas de segurança e efetivando direitos (LAFER, 

2005). Além disso, a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Social, que ocorreu em 

Copenhague, no ano de 1995, proporcionou a discussão sobre as associações entre o 

desenvolvimento, no âmbito econômico, e o ser humano como agente deste desenvolvimento, 

apontando para a função da educação nesta perspectiva, inicial, de desenvolvimento humano. 
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3.2.1 Pensando a efetivação dos Direitos Humanos  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que compreende o Brasil, presume 

que o Estado é o responsável pela efetivação de políticas sociais públicas, o que possibilita a 

legítima concretização dos Direitos Humanos. Nessa perspectiva, a proteção social constitui-se 

como um objetivo das políticas públicas, abrangendo um complexo de ações com o objetivo de 

fornecer proteção aos cidadãos e meios rígidos de disposição dos bens materiais e culturais. 

A proteção social requer conhecimento acerca da realidade social dos municípios, 

das extensões urbanas e rurais, bem como dos sujeitos ali inseridos, seus estilos e condições de 

vida, capacidades e necessidades. Todos estes fatores resultam na geração e estruturação de 

dados e informações que se mostram úteis para a formação de indicadores (KOERNER, 2013). 

Para tal, é extremamente importante a criação de sistemas de informação, monitoramento e 

avaliação, a fim de coletar, organizar e dispor dados capazes de fundamentar a organização e 

tomada de decisões por parte dos administradores e formuladores das políticas sociais setoriais, 

contribuindo para uma melhor ordenação do sistema público e ampliando a dimensão da 

proteção social. 

A participação ativa dos cidadãos, enquanto agentes sociais, que atuam sobre a 

realidade e têm o poder de transformá-la, é algo a ser alcançado, formado gradualmente. Para 

isto, é preciso que haja incentivo para que os indivíduos participem e se envolvam nas causas, 

nas determinações, promovendo o exercício da cidadania e a efetivação dos Direitos Humanos. 

Acerca desta temática, Koerner (2013) defende que a atuação dos indivíduos sobre a sociedade 

tem sido propiciada na dimensão de consolidação dos Direitos Humanos. Além disso, afirma a 

existência de muitas dificuldades e obstáculos para os indivíduos, principalmente os que 

pertencem às classes sociais mais baixas, que contam com baixo poder aquisitivo e condições 

de empregabilidade insatisfatórias, fazendo com que a mão de obra seja desvalorizada e 

viabilizando a exploração. 
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Vivemos num momento onde as transformações têm sido frequentes no 

que se refere às experiências e aos valores. Convivemos com diversos problemas 

sociais, dificuldades no atendimento e direito à saúde, educação de baixa qualidade, 

infraestrutura e segurança pública desafiadas diariamente por ações de membros da 

sociedade civil, gerando insegurança a comunidade (KOERNER, 2013, p 121). 

 

Torna-se necessário buscar melhorias, por meio de técnicas e políticas públicas 

direcionadas às origens das questões sociais, a serem praticadas pela sociedade civil. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta, como um de seus princípios, a 

fraternidade, mencionada no seu art. 1º, que determina a liberdade e igualdade de dignidade e 

direitos a todos os seres humanos, detentores de razão e consciência, tendo suas ações e relações 

baseadas na essência de fraternidade. 

 

3.2.2 Justiça Social como instrumento para assegurar a dignidade da pessoa humana 

 

Aristóteles grego defendeu que o estabelecimento da sociedade civil pelos homens 

não se deu com o objetivo de propiciar a existência, mas para propiciar uma existência com 

felicidade. Na busca por este objetivo, percebe-se que o homem cometeu erros frequentes, bem 

como acertos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consiste em um acerto, uma 

vitória, proveniente de erros.   

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 3º que a 

sociedade deve ser formada de modo a fundamentar-se nos princípios da liberdade, da justiça e 

da solidariedade, apesar de não apresentar os meios para que tais propósitos sejam alcançados. 

Logo, é preciso que a justiça social seja concretizada, pois utilizá-la como argumento na busca 

de uma sociedade com mais justiça e solidariedade não é suficiente, sendo necessário 

possibilitar sua concretização. Isto é, a justiça social deve se fundamentar na solidariedade, 

amparando as classes sociais mais baixas, assegurando o básico existencial e condições dignas 

de vida.  

Por seu turno, é possível afirmar que assegurar o mínimo existencial é uma 

determinação constitucional, mas não é esta a realidade atual, não havendo uma concretização 

efetiva, visto que ainda há indivíduos em situação de pobreza excessiva, fome, sem moradia 

digna, sem acesso ao estudo, ao lazer, à cultura, etc. Portanto, o mínimo existencial ainda é um 
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objetivo a ser alcançado, sendo de extrema importância para assegurar a dignidade aos cidadãos 

(VANEIGEN, 2003).  

 

3.3 UMA DISCUSSÃO DO ECA À LDB 

No que tange à política de educação, a Constituição Federal de 1988 outorga os 

mais variados direitos sociais em relação à educação. O fato desta Constituição tratar     deste 

tema se torna ainda mais importante porque a sua base são os direitos fundamentais, e uma 

nação sem educação de qualidade e especialmente sem o acesso devido a ela não pode impetrar 

estes  objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil dispostos nesse artigo 3º, que 

são os direitos básicos para uma sociedade justa e livre.  Fica bastante claro no artigo 205 como 

deve ser fornecida a educação, com vistas no completo desenvolvimento do sujeito e sua 

preparação para exercer a cidadania e seu preparo para o trabalho, o que fica a encargo do 

Estado. Lembra  Dourado, 2010 que o texto constitucional também prega que a educação deve 

ser proporcionada se embasando  nos princípios ali estabelecidos, como por exemplo o alto 

padrão de qualidade, mas o que se verifica   é que esses princípios até a presente data não foram 

regulamentados, o que acaba por dificultar  a sua exigibilidade jurídica. No entanto o artigo 

208, inciso I, da Constituição, em seguida à publicação da Emenda Constitucional 59/2009, 

enseja que o Estado deve oferecer a Educação Básica obrigatória e gratuita, dos 04 aos 17 anos 

de idade, sendo o Estado condenado se por acaso não oferecer ou fizer tal oferecimento de 

maneira irregular, principalmente porque o direito à educação de qualidade é público. 

 Esse oferecimento irregular significa a falta ou deficiência na qualidade desse 

ensino, uma vez que a garantia do modelo de qualidade vem delineada no artigo 205, inciso 

VII, da CF. Sabe-se que  o direito à educação é um direito social, o que denota uma obrigação 

do Estado, que precisa estar preparado de forma suficiente  para ministrar s educação com 

qualidade e que este fornecimento seja cessível a todos. Conforme Cury (2007) a Constituição 

da República e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atribuem uma importância à 

educação no momento que eleva a mesma à categoria de princípio e de direito, associando-a 

com a proteção e a dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Criança e do Adolescente, foi 

organizado sob o escudo do artigo 227 do texto constitucional e cumpriu a chamada Doutrina 

da Proteção Integral que tem como pressuposto básico que crianças e adolescentes devem ser 

enxergados como pessoas em desenvolvimento, com direitos respeitados totalmente.   
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 O texto do ECA marca ainda   que as crianças e os adolescentes devem ter acesso 

a todos os direitos fundamentais intrínsecos à pessoa humana, sem perda da proteção global de 

que discute a lei, asseverando por lei que ela tenha garantido desenvolvimento físico, 

intelectual, ético, espiritual e social, sendo livre e com    dignidade. Fica ainda estabelecido que 

é dever da família, da comunidade, da sociedade e   do Poder Público garantir de forma 

prioritária a concretização dos direitos referentes a todos os direitos da criança e do adolescente 

(BRASIL, ECA, 1990). Está apresentado no ECA, artigo 5º, que a ação ou omissão de qualquer 

um dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, inclusive o direito à educação, 

sugere que haja pena na forma da lei. É preciso enfatizar que o texto do ECA é imperativo ao 

ponderar a educação enquanto um   direito fundamental e não sendo garantida seja por ação ou 

omissão do Poder Público ou até mesmo da família, pode ser demandada de forma judicial 

porque fere a dignidade humana.         

 Apesar de o Brasil conter Institutos que oferecem tantos direitos às crianças e 

adolescentes, a realidade é muito diferente, e por vários motivos tiram eles da sala de aula ou 

pelo menos de condições à uma educação de qualidade , como por exemplo o fato de muitos 

pais deixarem de  ministrar a instrução primária do filho em idade escolar, sem justa causa. 

Tanto a Constituição Federal, quanto o ECA e a LDB deixam claro que os pais têm encargos 

em relação à educação dos filhos, enfatizando que se trata de   omissão à assistência familiar.   
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4 - A JUSTIÇA SOCIAL: A NECESSIDADE DE POLÍTICAS 

AFIRMATIVAS PARA SOLUCIONAR A INJUSTIÇA HISTÓRICA  

 

4.1 EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO RESOLUTIVO E CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

Acerca das políticas públicas, é necessário que haja um controle externo acerca da ação 

ou supressão destas ações por parte do Estado, não havendo este controle não existe salvaguarda 

da prática ou não de direitos fundamentais conjeturados na Carta Magna. É justamente o 

Ministério Público, por ser uma instituição de defesa dos direitos dos cidadãos, e sendo órgão 

de controle da Administração pública que possui a obrigação de cuidar da implementação de 

políticas e serviços públicos de qualidade.  Dessa forma, o Ministério Público 

necessitará agir nos momentos em que a Administração se mostrar inerte ou o funcionando 

inadequadamente, dificultando assim a concretização dos Direitos Constitucionais. No entanto, 

a sua inspeção não está balizada para tal controle  da legalidade, por exemplo quando  identifica-

se   algum tipo de  anormalidade de finalidade do Poder Público, de verbas, ou outra 

desmoralização que acabe por deixar o ato nulo, mas envolve além disso o julgamento da 

própria relação ou a ajustamento da política   governamental às finalidades  a que se propõe. 

De acordo com Guimarães (2007), antes se acreditava que qualquer política era isenta  de 

qualquer tipo de controle externo e mesmo que se enquadrem as ações do Estado propendendo 

ao contentamento dos interesses da sociedade no conjunto de atos políticos e de gestão, elas 

não estão imunes ao controle externo exercido em cima dos atos administrativos universalmente 

falando .            

  Cabe enfatizar que, com a ampliação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade no Direito Administrativo, também aumentou a probabilidade de controle 

dos atos praticados pela Administração (GUIMARÃES, 2007). “Mais que uma discussão sobre 

a legalidade, a legitimidade da atuação passa obrigatoriamente pelo crivo de sua adequação 

aos objetivos traçados pela ordem jurídica, a fim de buscar o implemento efetivo das políticas 

públicas e sociais” (MALISKA, 2012). O mesmo autor ainda lembra que o atual texto 
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constitucional deixa bastante claro que no momento que se prevê o controle do ato 

administrativo por insulto à moralidade administrativa, por algum tipo de ação popular está se 

tratando de simples ato lesivo sem a condição da ilegalidade. Para desempenhar o controle sobre 

políticas públicas, antes ter seu ingresso de forma jurídica, o Ministério Público fica responsável 

pelo estabelecimento de processos administrativos e investigação civil, além de expedição de 

sugestão, celebração de termo de ajustamento de comportamento e requerimento de audiências 

públicas. Fica bastante claro que é comum que a via judicial seja protegida para as proposições 

em que os conceitos extrajudiciais se mostrarem improdutivos para garantir o exercício 

essencial do direito social impedido. Isso visto que a expectativa de julgamento acaba por 

conceber uma ferramenta de influência de certa forma negativa em cima do   ente público em 

dívida com as suas obrigações constitucionais.  Qualquer membro do Ministério Público pode 

incidir simplesmente por prevenção. Dessa maneira, quando ocorrer algum tipo de transgressão 

ao direito fundamental a ser tutelado mas que ainda não tenha sido  consumado ou se por acaso 

não existir   informações satisfatórias para se desenvolver um juízo de valor sobre os eventos 

que estão sendo apurados, há motivos então para se discutir, nem que seja para se prevenir   

desordens  que de alguma forma sejam judicializados. Para isso o Ministério Público pode 

requerer ou participar de audiências públicas desempenhadas por algum ente público. No 

momento em que algum direito relativo  à educação não for devidamente contentado pelos 

responsáveis públicos ou ainda motiva a quem é de interesse  a probabilidade da inquisição 

judicial, surge a judicialização  da educação que acontece quando aspectos que possuem relação  

ao direito à educação passam a ser elementos de julgamento e algum tipo de crítica pelo Poder 

Judiciário.           

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: CAPITAL SOCIAL E 

INCLUSÃO    

            

                 Quando se trata de políticas públicas na educação, o objetivo é de que seja 

possibilitada a mobilidade social como forma de promover a inclusão social (CARMO,2014). 

A inclusão social diz respeito às iniciativas do Estado e da sociedade civil para encarar todos 

os procedimentos que levam à exclusão nos seus distintos campos de forma a possibilitar a 

todos, os benefícios que apenas parte da população tem.  A história do próprio Brasil 

demonstra que no decorrer dela apenas as classes mais altas tinham acesso à educação superior 
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privada e até mesmo a pública. E é justamente aqui que ganha destaque as políticas públicas 

voltadas para este tipo de situação, a fim de que seja promovida a inclusão de grupos que eram 

excluídos do acesso à faculdade, uma vez que no que tange a essas políticas públicas, uma das 

discussões centrais é a inclusão das políticas sociais e sua analogia com as políticas 

intereconômicas adotadas no conjuntura da globalização.     

        

              Não se pode esquecer de que a educação superior no Brasil tinha seu direcionamento 

voltado para as pessoas de classes mais abastadas que formavam a   de nosso país. No Brasil 

Colônia, os jovens eram mandados para estudar nas universidades da Europa, enquanto isso 

alguns jovens mais pobres quando muito conseguiam ingressas na vida religiosa, o que também 

para eles não era fácil, era necessário que tivessem algum conhecimento de alguém da Igreja 

(DUSSEL,2013). Nos anos 60, por exemplo, a mobilização da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), levantava a bandeira de que deveria existir uma reforma universitária que originasse a 

democratização do acesso ao ensino superior através do aumento do quantitativo de vagas. 

Assim como no episódio da UnB, vários estudantes foram deportados, detidos e muitas vezes 

chegaram a sofrer tortura sob a incriminação de conjurarem contra o novo regime do Brasil. A 

Reforma universitária que foi implantada no ano de 1968 pelo governo militar impôs diretrizes 

para que fosse produzido conhecimento e para também aumentar o processo de pesquisa a 

serem desempenhados pelas universidades brasileiras. Assim, o alargamento da educação 

superior foi marcante a partir da década de 1990 com a promulgação da Lei n° 9.394/96 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e com a admissão do Plano Nacional de 

Educação (PNE), em conformidade com o caráter neoliberal assumido pelo Estado (GIROUX, 

2017). 

                 A questão era que nesta mesma época havia uma carência muito grande de vagas   no 

ensino público e uma cobrança cada vez mais significativa por mão de obra qualificada para 

trabalhar em meio a uma sociedade cada vez mais capitalista, diante disso, a procura por IES 

particulares aumentou. Nessa conjuntura, começou-se uma discussão sobre o aumento das 

chances de promoção de camadas menos favorecidas ao ensino superior privado.  Esse debate 

em torno da democratização do ensino superior   foi cada vez mais aumentando, especialmente 

por conta da importância da universidade diante das novas necessidades da sociedade 

capitalista. Assim, as primeiras políticas públicas de promoção à educação superior no Brasil 

foram implementadas a partir das universidades públicas, como maneira de formar uma 
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sociedade com os mesmos direitos para todos com vistas assim na diminuição das disparidades 

socioeconômicas no Brasil.         

             

            

            

 Os primeiros eventos voltados para minimizar essa disparidade verificada no ensino 

superior foram considerados reparadores, apenas para tentar diminuir as   diversidades sofridas 

por essa parte da sociedade tão discriminada.     

Nesse sentido, estruturaram-se as políticas de quotas, reservando 
determinada porcentagem de vagas nas instituições a candidatos negros, de baixa 

renda ou egressos de escolas públicas. Considerando a influência desses fatores na 

formulação de políticas públicas voltadas para a inclusão social nas universidades, 

observa-se que o papel das instituições de ensino apresenta-se além da ampliação do 

acesso, mas, sobretudo, à função de promotoras da democracia e facilitadoras da 

mobilidade social. (LIMA,2011, p. 107). 

  

 No século atual a equidade de chances para acesso ao ensino superior é um 

desafio para o Estado social contemporâneo. Segundo o mesmo autor, a pobreza é o maior dos 

males que a sociedade enfrenta atualmente. E aliada à exclusão e desigualdade social ela se 

traduz em todos os lugares do mundo, em particular na África, Ásia e América Latina onde 

pode ser observada de forma mais extrema.  Essa situação de pobreza extrema em parte tem sua 

culpa nessa falta de promoção para à educação superior, que permitiria que houvesse a inclusão 

social. O escopo das políticas públicas de inclusão nas universidades deve ser a formação de 

uma sociedade mais tolerante com a diversidade de uma forma geral e se entenda a importância 

da cooperação para que as camadas menos favorecidas possam ter direitos ao menos parecidos 

com as classes mais altas.        

Quando se criam as políticas públicas que tendem à inclusão social na universidade 

é necessário mostrar às populações marginalizadas que elas podem e devem empoderar-se, mas 

é preciso que se ofereçam condições para isso, pois por conta das necessidades que passam, não 

conseguem se ver como protagonistas da sua história  e muito menos da sociedade da qual 

fazem parte. Essa ajuda deve ser voltada para que possam ter uma vida com menos 

discriminação com mais autonomia.       

No seu alcance mais amplo, este empoderamento resulta na criação das 

condições que habilitam os pobres à conquista dos direitos de cidadania. Com isto, 

expandem-se as possibilidades de ampliação das políticas de equidade na oferta 



46 
 

 
 

educacional do ensino superior no Brasil (LIMA,2011, p. 222).  

      

 Para que esse protagonismo possa acontecer é muito importante a preparação de 

políticas públicas que possam promover o financiamento de forma a custear estudantes de baixa 

renda em IES privadas (MARCON,2010).  

As políticas públicas recentemente desenvolvidas pelo poder público no sentido de 

realmente facilitar a inclusão nas universidades necessitam ser firmemente consideradas e 

inspecionadas.  Para que a implementação de políticas públicas na seara educacional com foco 

no Ensino Superior tenha sucesso é de suma importância  a execução de três categorias: a 

primeira delas é a democratização do acesso e da constância dos alunos no ensino superior; o 

segundo é que esse ensino seja ofertado com qualidade e a terceira   é que haja uma gestão 

voltada para uma educação democrática (MARCON, 2010). A educação superior necessita 

proporcionar condições para que a sociedade possa ter oportunidade de formação intelectiva 

para que possam atuar como protagonistas da sociedade.    

 

4.3 UMA DISCUSSÃO SOBRA COTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

 Conseguir fazer um curso superior em universidade pública no Brasil é difícil pela 

concorrência. Isso se torna ainda mais difícil quando se trata de alunos de escolas públicas, pois 

se não bastasse a concorrência que já é grande, a escola pública possui problemas como 

ausência de direcionamento e conhecimento e motivação, sem contar que maioria das vezes são 

oriundos de classes mais baixas que infelizmente também não tem a cultura da importância do 

ingresso no curso superior (MAIA,2009). Infelizmente, somente uma pequena parcela dos que 

finalizam a escola pública pensa em ingressar no ensino superior (SANTOS, 2017), mas 

encontra pela frente uma competição desonesta, de maneira especial pelo fato, de  não são serem 

preparados de maneira correta, se comparado aos alunos que provém de escolas particulares.  

Os egressos da escola pública possuem imensa desvantagem nessa corrida pelo   ingresso nas 

faculdades públicas ou mesmo nas faculdades privadas com bolsas, porque precisa de 

pontuação alta nos vestibulares ou ENEM. Isso tudo porque não receberam    preparo 

satisfatório para competir com equidade com alunos da escola privada e de cursinhos 
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preparatórios. Fica evidente, dessa forma, que estamos diante de um ensino etilizado assim, em 

que ENEM e vestibulares são o final trágico do processo. Trágico porque não inclui, mesmo 

com o sistema de cotas que se tem muitos e muitos alunos ainda ficam de fora do sonho do 

ensino superior.           

         Existe muita discussão acerca do sistema de cotas. São muitos os processos na 

justiça que afirmam serem discriminatórias as políticas de cotas porque fere a constituição, uma 

vez que todos possuem os mesmos direitos perante a lei (VELOSO, 2014). Segundo essas 

pessoas que recorrem à justiça, a política de cotas é discriminatória, portanto, inconstitucional. 

Veloso (2014), ainda faz alguns comentários de suma relevância, como por exemplo, questionar 

o tipo de Brasil que se quer realmente, uma vez que são tão poucas e improdutivas as políticas 

diferenciadas para pessoas diferentes. Cabe ainda refletir, de acordo com o autor, que a política 

de cotas acirras muitas vezes mais discriminação e ódio.  Existe uma dívida social imensa do 

Brasil com a população menos favorecida, especialmente com os negros, por conta do processo 

de escravidão a que foram submetidos por tantos anos. Essa dívida incide no preconceito racial 

que segrega  essa parte tão sofrida da população do Brasil. Sociedade essa, em que uma grande 

parte não ganha mais do que um salário mínimo  Assim, a  sugestão  de criação de cotas para a 

entrada na universidade, designadas as ditas minorias  nasceu como  oportunidade de se resgatar 

a estes, um direito cidadão. Lembra Tomei (2007) que essa proposta desde o seu início sofreu 

muitas críticas sob alegação de que seria uma maneira de tampar o caldeirão que abriga os reais 

motivos da descriminação que existe desde o início.              

As pioneiras a desenvolverem seus sistemas de cotas foi a Universidade de Brasília 

(UnB), a Universidade Estadual da Bahia (UnEB) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ). Mas ainda, na contemporaneidade, é um assunto que é mira para contendas. Mas há 

muito que se discutir sobre o assunto, como por exemplo, a   questão da meritocracia em um 

país que não oferece igualdade de oportunidade para muitos que são negros em um país com 

tanta miscigenação.   Existe um debate muito grande no Brasil, pois a meritocracia ressalta que 

ter aprovação é quem de fato faz “por conseguir”. Mas existem muitos teóricos que defendem 

que mérito pode ser mais do que conhecimento e a destreza para ser aprovado em uma prova, 

o que de fato vale muito para um país como o Brasil, em que há tanta desigualdade, onde quem 

sabe o mérito pode advir de uma forma de equilíbrio em  história de sofrimento e de pobreza, 

como por exemplo os  negros e índios (GUIMARÃES,2007).     
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Verifica-se que as universidades públicas possuem o mérito como fator de grande 

importância e dessa maneira as políticas de cotas para certas populações são contraditórias com 

princípio de meritocracia abraçada por estas instituições. No entanto, muito se defende 

atualmente como por exemplo a política afirmativa das cotas nas universidades como tática 

para que se supere de fato as desigualdades no Brasil (GUIMARÃES, 2007). De acordo com 

Maia (2009) o consentimento para a existência de um tratamento mais favorável a grupos que 

se em desvantagem não caracteriza arbítrio ou violação do princípio da igualdade, mas o que 

se deseja é tornar viável a igualdade material. Este autor ainda argumenta que faz todo sentido 

instituir cotas que promovam a promoção dos menos favorecidos porque há um pequeno 

volume de negros nas faculdades.       

O os defensores colocam que o atual vestibular e ENEM não mede o 

mérito do candidato, mas a qualidade do sistema escolar, do sistema social e a 

desigualdade de oportunidades. Ele declara que as populações vulneráveis merecem 
proteção do Estado e que o conceito de raça humana é fixado sócio culturalmente e 

não biologicamente, razão pela qual não pode ser determinado por nenhum critério 

científico (MAIA, 2009, p. 44). 

 

4.4 O BRASIL E POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO ACESSO AO 

ENSINO SUPERIOR 

 A ação afirmativa no Brasil é discutida hoje em dia, mas por muitos anos nunca 

nem se ouviu falar. O movimento negro brasileiro vem sendo atualmente responsável pela 

importância que vem se dando na seara pública aos direitos dessas pessoas, mas claro ainda 

existe muita resistência quando o assunto é a inclusão desses direitos.    As críticas mais comuns 

enfatizam que políticas específicas trariam desordem e segregação para dentro do Brasil, em 

que as relações raciais são coesas, sem maiores problemas. Essas críticas dizem respeito ainda 

à falta de adequação de políticas deste tipo, porque a situação de desvantagem dos negros estaria 

conexo ao seu baixo grau de escolaridade. Destarte, melhorar as políticas educacionais traria as 

benfeitorias esperadas para os negros que vivem no Brasil (NETO,2013).  

 Tratar sobre as ações afirmativas dentro do Brasil, significa na realidade vivência, 

fatos que tiveram sucesso. São políticas que foram geradas graças à pressão social de pessoas 

que vivem à margem da sociedade e de quem de fato se preocupa com eles. Em contrapartida 

não se pode deixar de falar que todo o processo político que levou à concepção destas políticas 
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não foi algo que aconteceu de maneira tranquila e não conflituosa. Infelizmente, de maneira 

oposta, foram muitos os entraves, permeado por diferenças entre desiguais e também por 

constituição de conformidades à custa de muita conversa.      

 

Como bem lembra Malaska (2012): 

Aqueles que estiveram de alguma forma envolvidos no processo 
preparatório da Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, África do Sul, 

realizada em 2001, certamente se lembram dos intensos debates que subsidiaram a 

construção do documento brasileiro levado à conferência, bem como as dezenas de 

eventos que aconteceram em todo o país visando ampliar a visibilidade deste debate 

e também ampliar as adesões de diferentes setores da sociedade brasileira, para além 

do movimento negro e antirracista e do movimento indígena, à causa das ações 

afirmativas (p 74). 

 Outra propriedade de suma relevância deste momento em 2001 foi o aumento da 

disposição de informações e referências sociais que expunham a extensão das disparidades 

raciais no país, em muitas características sociais e econômicas. Hoje se pode dizer que a 

sociedade brasileira se permite a julgar melhor de fato as desigualdades, desenvolvendo desta 

forma a possibilidade de ponderar sobre escolhas positivas de políticas com vistas na 

diminuição das mesmas e a aumento de oportunidades. Para Munanga (2013), o que se pode 

considerar de realmente positivo quando se faz um balancete das políticas de ação afirmativa 

na educação superior na última década refere-se à ampliação do acesso de estudantes de escola 

pública, pretos, pardos e indígenas ao ensino superior. Mas mesmo com esses avanços, a 

diferença ao se comparar com o acesso de brancos ainda é muito grande. Estas referências 

mostram que apesar de explícito progresso, muito precisa ser melhorado ainda. 

Relata Pereira (2014) que as universidades que deram início aos programas de ação 

afirmativa na primeira metade da década de 2000 têm oferecido resultados de avaliações 

institucionais que assinalam os resultados dessas políticas na distribuição de oportunidades de 

educação no ensino superior e mostram  importantes indicadores sobre a função  estratégica 

desses programas ao tornar possível  a formação de novos profissionais que chegam ao mercado 

de trabalho como uma  geração favorecida pela ação afirmativa.    

Sobre a aprovação da Lei 12.711, que instituiu cotas nas instituições federais de 

ensino, pode-se dizer que essa lei foi o resultado de um projeto de lei que tramitou por mais de 
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dez anos no Congresso. Tal lei estipulou que até 2016 pelo menos 50% das vagas das 

Universidades federais de educação superior fossem para abrigar estudantes de escola pública. 

Dentro deste percentual, também são consideradas a renda familiar e a questão racial, 

determinando uma percentagem de cotas para pretos, pardos e indígenas. Pereira (2014) ainda 

salienta que neste pequeno período de implementação da lei, foi observado um crescimento de 

225% no número de vagas protegidas para alunos pretos, pardos e indígenas. 

 A referida lei, também chamada de lei de cotas (Lei das Cotas), estabelece que as 

IFES vinculadas ao MEC reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. Esse total é subdividido entre estudantes de 

escolas públicas com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita 

(25%) e estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, 

ou seja, as demais rendas (25%). Em ambos os casos, é levado em conta o percentual mínimo 

correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último 

censo demográfico do IBGE (2010).     

 Desde quando foi implementada a  da Lei de Cotas, o candidato que realizou o 

ENEM pode, por interferência do SISU, competir a uma vaga nas IFES, em uma das cinco 

modalidades, a saber: I- Ampla concorrência (AC); II- Egresso de escola pública (EP); III- 

Egresso de escola pública e baixa renda (EP+BR); IV- Egresso de escola pública e 

autodeclarado preto, pardo ou indígena (EP+PPI); V- Egresso de escola pública, autodeclarado 

preto, pardo ou indígena e baixa renda (EP+PPI+BR). Os estudantes que tiverem a vontade de 

se favorecer das cotas nas modalidades ditas, com exceção da ampla concorrência, devem 

evidenciar que estudaram todo o ensino médio em escola pública. Desde 2016 agregou-se 

também a esta política de reserva de vagas a cota para pessoas com deficiência (Lei nº 

13.049/2016), que teve a sua implementação a partir da escolha através do ENEM/SISU para 

entrada em 2017. Foram muitas as mudanças que a Lei proporcionou para as sociedades 

brasileiras, mesmo que haja ainda críticas a esse novo sistema instaurado, mas que cada vez 

vem perdendo seu peso, uma vez que a opinião pública está cada vez mais a favor dessa nova 

realidade.    De maneira geral vale a pena discutir sobre a existência de um julgamento positivo 

acerca da prática destes programas, entretanto outros problemas se mostram ao avanço das 

políticas de democratização do ensino superior. São desafios que se aplicam atualmente no que 



51 
 

 
 

tange às políticas de permanência para os alunos universitários. Porque se eles conseguem 

ingressar na faculdade é preciso que permaneçam e que quando ao sair encontrem um mercado 

de trabalho favorável, que os aceite sem nenhum tipo de discriminação.  

 

4.4.1 Mais negros nas universidades e o contraste com o mercado de trabalho  

  

A pesquisa “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, divulgada pelo IBGE 

nesta quarta em 13/11 deste ano1 deixa claro que, pela primeira vez, o índice de alunos pardos 

e negros matriculados em universidades públicas brasileiras superou a taxa de alunos brancos, 

chegando a 50,3%.  Esta pesquisa também deixou bastante claro que outras taxas educacionais 

tiveram grande melhora entre a população negra desde 2016, como a redução da evasão escolar 

e a ampliação do ingresso no Ensino Superior. Mas ao fazer uma comparação desses números 

com os índices da população branca, a desigualdade racial continua bastante visível.  

 

É importante deixar bastante claro também que a população negra e a parda      

representam 55,8% da população brasileira e, destarte, por mais que seja a maior parte nas 

universidades públicas, ainda estão proporcionalmente sub-representados.    

 De acordo com o mesmo site, a coerência é que, quando mais negros estiverem nas 

universidades, tiverem formação universitária e uma boa inserção no mercado de trabalho, 

maiores serão as chances de que as próximas gerações de negros e brancos tenham igualdade 

de oportunidades e, deste modo, as cotas possam ser revogadas. Mas a questão é que apesar da 

coerência ser essa, o problema é que o cenário para a maioria dos negros ainda é de trabalho 

precarizado. Em palavras mais simples, eles ainda não conseguem se colocar no mercado de 

trabalho como os brancos, mesmo com nível superior, muitas das vezes tendo a mesma 

formação. Infelizmente é um evidente cenário de preconceito que se verifica mais uma vez.    

De acordo com Madeira (2018), por questões históricas, a população negra tem 

descoberto dificuldade em ampliar seu nível de escolaridade, e, quando assim o faz, não tem se 

traduzido em melhor qualificação no mercado de trabalho. Claro que os avanços foram muitos 

 
1 ILHÉUS, Thaís. Pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas. 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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com a chegada de tantos negros no nível superior, mas a emancipação da população negra 

conjetura mais do que a grandeza estritamente econômica; ela abarca extensões de cultura, 

política e de valores intensos. Por esse motivo, esses números deixam uma alerta para a urgência 

de políticas públicas de qualidade e a necessidade de   analisar a sociedade de maneira a levar 

em conta o cruzamento entre raça/etnia, gênero e classe social (MADEIRA,2018). Só com 

ações mais ampliadas pode-se pensar de fato em um mercado de trabalho mais aberto pra essas 

pessoas que egressas das universidades, não precisem carregar como peso. É necessário 

expandir batalhas que enfatizem mais a democracia, e alguns caminhos são mostrados sim em 

formato de resistência da população negra. Dessa maneira, é de suma importância que se 

fortaleça esses movimentos para que quem está no poder possa de fato mudar esses caminhos 

ainda tortuosos.           

 A presença negra nas grandes empresas é sim muito desafiador, muitos profissionais 

que operam em programas de diversidade em empresas garantem que a conjuntura racial é a 

que mais levanta resistências, o que torna mais difícil a transformação no panorama das 

desigualdades raciais. Sim, hoje os negros são a maior parte a entrar nas faculdades federais, 

mas diante do número de negros que temos na nossa sociedade, esse número tem que aumentar, 

quem diria o cenário do mercado de trabalho. Assim, como Marcondes (2015) enfatiza, é 

importante que se fale sim sobre políticas de diversidade, pois essa é a forma de abordar algo 

que vai além da variedade de aparências, histórias e culturas. Mas sim, valores infligidos aos 

distintos grupos que instituem a “diversidade”, determinando marcas, estereótipo, preconceito 

e discriminação, em palavras mais simples, o negro precisa ter o julgamento que merece pelo 

que é e não por sua raça.  

Muitos jovens encontram dificuldades de conseguirem um emprego qualificado 

mesmo com currículo conceituado e experiência, mas que por conta da aparência, forma, muitas 

vezes, como querem usar seus cabelos (mantê-los crespos), são descartados (MADEIRA, 

2018). Esse cenário precisa se modificar, os negros não podem mais perder vagas no mercado 

de trabalho por causa de aparência, que julgam essas como inadequadas, mas o que seria 

adequado? Cabelo liso? Roupas sóbrias? Onde está escrito isso? E o caráter e formação? Sim, 

isso precisar pesar mais do que tudo, mas para isso é necessário. Aliás, esse preconceito tem 

sim fundamento, que é em uma herança sem precedentes lógicos, é por isso é que é tão 

importante a presença de políticas de diversidade, em empresas, sejam elas públicas ou 
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privadas, porque não tem sentido alguém ser julgado pelas aparências, o que configura uma 

postura de discriminação    social infundada.   

               No mercado de trabalho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2014 aponta a permanência de grandes desigualdades de gênero e raça no Brasil, atingindo 

especialmente as mulheres negras. O aumento do desemprego impacta cada vez mais negros do 

que os brancos. Sim, esse cenário precisa ser revisto e modificado. (MADEIRA, 2018).  

5. CONCLUSÃO        

    

É preciso que se leve em conta que o episódio efetivo das políticas de inclusão na 

universidade vai se acontecer de forma plena conforme vão surgindo de fato garantias para as 

condições de igualdade de oportunidades para os estudantes pobres. Estas condições, conformes 

mostrou o trabalho foram proporcionadas antes de tudo pela luta de muitas pessoas envolvidas, 

e, em sua maioria, pessoas à margem da sociedade que sabem das dificuldades de competirem 

de igual para igual com aqueles que advêm das classes mais abastadas.     

 A real compreensão das dificuldades que o aluno pobre, em grande maioria negra, passa 

para serem incluídos nas universidades mostra um viés pautado nas desigualdades de 

oportunidades educacionais. Conforme esta camada da população foi sendo incluída no ensino 

superior, foi se acendendo uma fagulha de esperança de que as coisas realmente possam mudar, 

de fato, mudaram, mas ao mesmo tempo sabe-se que ainda há muito para se mudar, porque a 

desigualdade ainda é imensa conforme mostrou o trabalho. Os alunos pobres possuem um 

caminho bem diferente dos mais favorecidos, pois estes recebem de seus familiares todos os 

caminhos para de fato conseguirem estudar e atingir as melhores faculdades e os melhores 

empregos como consequência. Estes alunos pobres, são na maioria das vezes obrigados a serem 

submetidos às imposições das instituições escolares ou ao acaso para conseguirem ingressar 

nas universidades. Por isso que as políticas públicas são tão importantes neste sentido, como 

por exemplo, as políticas de cotas, não apenas para o ingresso destes, mas para a permanência 

também.          

Como mostrou Guimarães (2007), este processo pelo qual o aluno passa à condição de 

estudante universitário se dá de forma vagarosa e é percorrido por diferentes etapas, pois para 

ele adquirir este novo status, muitas vezes nunca imaginado por ele e por sua família. É preciso 

assim uma consistência   que envolve a ansiedade, novas rotinas, ações e procedimentos. Para 
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Guimarães é de suma relevância que haja incentivo para que estes alunos saiam empoderados 

das universidades para que possam ter acesso a um mercado de trabalho sem discriminação. O 

que aconteceria de forma mais fácil se esse empoderamento fosse desenvolvido. É importante 

falar sobre o trabalho diferenciado também com esses alunos nas universidades porque eles 

precisam ter um domínio muito grande em cima do próprio tempo, de forma a dar conta de 

diferentes tarefas, porque eles precisam trabalhar e muitas vezes moram na periferia com 

viagens longas e cansativas. Mais uma vez realidade bem diferente dos alunos mais abastados 

que não têm problema com trabalho e mobilidade.   Desse modo, seria importante 

compreendermos se as políticas de permanência e assistência estudantil estão funcionando de 

forma a ocasionar esse processo de apoio a estes alunos.        

   As experiências tratadas no trabalho que dizem respeito á ação afirmativa, 00 geraram 

maior inclusão, no entanto ainda há muitos empecilhos a serem superados. Os desafios se 

centralizam nas dificuldades encaradas pelos estudantes menos abastados para ficar na 

universidade, sobretudo do ponto de vista das dificuldades financeiras.   Espera-se que tenha 

ficado clara a reflexão acerca das questões terminantes ocasionadas pelo formato e prática das 

políticas públicas para acesso dos alunos menos favorecidos nas universidades. Políticas 

públicas essas que incluem características que dizem respeito  a diversas formas de inclusão 

plena na universidade, como por exemplo, programas de iniciação científica e à docência, 

adesão em peso à participação em eventos, etc, além de representarem  uma estrutura de direito 

social,  que perpassa por várias  áreas, inclusive ações que vão desde o acompanhamento das 

necessidades  dos estudantes até o mantimento de moradia, alimentação, transporte, etc.    

   

Nesse trabalho foi possível mostrar antes de tudo  a urgência da cautela com esse assunto 

tão tenso, por causa da história do ensino superior no Brasil que não é voltado para os pobres , 

mas sim para as classes mais favorecidas , indicando a necessidade de se pensar em políticas 

públicas direcionadas  para a diminuição de desigualdades sociais através da promoção do 

acesso desses alunos nas universidades. A percepção que a pesquisa deixa enfatizada é a da 

possibilidade de se analisar que as universidades precisam combinar   políticas de assistência 

estudantil junto com o acesso destes alunos, pois as dificuldades não acabam quando eles 

chegam no ensino superior. Eles precisam de apoio pedagógico e de aumento de oportunidades 

acadêmicas como forma de garantia da permanência e sucesso. Este questionamento leva a uma 

nova forma de oferecer tratamento a tais políticas públicas influenciando sua percepção, 
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representação, demarcação dos beneficiários e aptidão para estar ali.  Além disso, implica numa 

diferenciação dos benefícios e tipos de ajuda oferecida aos estudantes e acima de tudo numa 

percepção de assistência que vai mais longe do apoio financeiro e tentar abordar os mais 

variados caracteres que são as qualidades para que os estudantes possam desenvolver todas as 

suas competências no momento de seu ingresso na universidade.     

 Esta abordagem mostra que as universidades precisam estar comprometidas com 

o sucesso de todos os alunos nos mais variados aspectos, inclusive com a existência de   

profissionais treinados e organizados para lidar com as novas condições que aparecem. Uma 

das sugestões que essa nova interpretação traz é o desenvolvimento de uma percepção 

diferenciada acerca do perfil deste novo aluno e conhecer melhor também as suas dificuldades 

para ter plenitude em seus estudos. Também seria de suma relevância que o corpo docente e 

demais servidores estivessem prontos para olhar para eles sem preconceitos e estando dispostos 

para asilar suas necessidades e ajudá-los também.        

 As políticas de ação afirmativa provocaram mudanças significativas no perfil 

dos estudantes universitários, principalmente nas instituições mais seletivas, mas ainda há 

muito que se mudar sim. Embora tenham se materializado do ponto de vista institucional e as 

resistências às mesmas tenham atenuado, é admissível verificar que as disputas sobre as 

políticas de democratização do ensino superior e sobre as ações afirmativas em particular é 

extenso e potencialmente impossível de concluir. Apesar então de tantos desafios, é de suma 

relevância que a sociedade brasileira continue lutando em pró de mais políticas de ação 

afirmativa, e que os efeitos das mudanças que vêm sendo praticadas possam ser notórios e 

envolvidos pelo conjunto da população e, sobretudo por aqueles que podem receber estes 

benefícios por essas medidas. 
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