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RESUMO

A educação brasileira passou por um período de expansão cuja cobertura do ensino
fundamental ultrapassou os 95% na década de 1990. Na outra ponta do sistema educacional, o
ensino superior experimentou uma expansão substantiva a partir do final da década de 1990 e,
sobretudo, nos anos 2000. Embora o número de vagas e ingressantes tenha aumentado, o de
concluintes não acompanhou proporcionalmente essa tendência. Na verdade, há registro até
de uma queda no número de concluintes. Por outro lado, as políticas de incentivo do
crescimento do sistema de ensino superior deram suporte a uma noção mercantil da educação,
privilegiando o ramo privado – que ocupa mais de 80% do ensino superior brasileiro. Essa
questão abre espaço para a discussão sobre a existência de uma real democratização do ensino
superior ou para sua massificação. A literatura sugere que os estudantes do ensino superior
podem ter um condicionamento quanto à escolha do curso (acesso), desempenho,
permanência e promoção (conclusão) relativo à sua origem social, situação econômica, gênero
e raça/cor. Dessa forma, o capital cultural e econômico provenientes do pertencimento a
determinada classe social pode influenciar a capacidade dos indivíduos no sentido de limitar
sua liberdade de escolha e possibilidades objetivas de alcançar uma promoção educacional,
como é a proposta de um sistema de ensino democrático. Para sustentar essa discussão, o
presente trabalho tem o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico da população de
estudantes concluintes de cursos de ensino superior por meio da utilização da base de dados
do ENADE 2017. Com base nos conceitos de capital cultural e econômico é possível traçar o
perfil dos estudantes de graduação que sejam concluintes de seus cursos através do método
Grade of Membership (GoM), que calcula o pertencimento a determinados perfis e com grau
variado de pertencimento, de acordo com a lógica dos conjuntos difusos. Entre os resultados,
percebeu-se que os indivíduos com menor capital cultural, menor capital econômico e, em
geral, de instituições privadas de ensino superior têm uma menor participação na condição de
concluintes ao passo que indivíduos com capital cultural e econômico elevados e de
instituições de ensino superior públicas têm maior participação na condição de concluintes,
melhor desempenho no exame do ENADE e suporte institucional (bolsas acadêmicas,
auxílios, oportunidades na participação em atividades no exterior, etc.). Por fim, espera-se dar
subsídio a políticas de combate às desigualdades educacionais.

Palavras-chave: Capital cultural; Desigualdades educacionais; Ensino superior.
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ABSTRACT

The brazilian education underwent a period of expansion which coverage of elementary
education exceeded 95% in the 1990s. At the other edge of the education system, higher
education experienced a substantial expansion from the end of the 1990s and, especially,
during 2000s. Although the number of chairs and admission increased, the number of
graduates did not proportionately follow this trend. Actually, there is even a record of a
decline in the number of graduates. On the other hand, policies to stimulate the growth of the
higher education system have supported a commercial notion of education, favoring the
private sector – which occupies more than 80% of Brazilian higher education. This issue
opens space for the discussion about the existence of a real democratization of higher
education or for its massification. The literature suggests that higher education students can be
conditioned on the choice of course (access), performance, permanence and promotion
(conclusion) regarding their social origin, economic situation, gender and race/color. Thus,
cultural and economic capital from belonging to a particular social class can influence the
capacity of individuals to limit their freedom of choice and objective possibilities of achieving
an educational promotion, such as the defined by the proposal of a democratic education
system. In order to support this discussion, the present work has the objective of outlining the
sociodemographic profile of the population of students completing higher education courses
through the use of ENADE database (2017). Based on the concepts of cultural and economic
capital, it is possible to trace the profile of undergraduate students who are graduating from
their courses with the Grade of Membership (GoM) method, which calculates their
membership in certain profiles and with varying degrees of belonging, according to the logic
of fuzzy sets. Among the results, it was noticed that individuals with lesser cultural capital,
lower economic capital and, in general, from private higher education institutions have a
lower participation as concluding undergraduates while individuals with elevated cultural and
economic capital and from public higher education institutions have higher participation as
graduates, perform better in ENADE exam and have institutional support (scholarships,
grants, opportunities to participate in international activities and so forth). Finally, one hopes
to give subsidy to policies to combat educational inequalities.
Keywords: Cultural capital; Educational inequalities; Higher education.
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1. INTRODUÇÃO

A expansão do ensino no Brasil deu grandes avanços quantitativos nas últimas
décadas. No final da década de 1990 se alcançou uma cobertura de 95,8% na taxa de
matrícula do ensino fundamental (RIGOTTI, 2001). Não só o ensino fundamental teve um
aumento em sua cobertura, mas também os ensinos médio e superior. Desde o final dos anos
1990 e, sobretudo, durante os anos 2000 o Brasil experimentou uma rápida e substantiva
expansão no ensino superior. Contudo, embora haja uma maior oferta de vagas, é possível
observar que muitos estudantes não concluem seus cursos, mesmo que tenham tido acesso ao
ensino superior.
As duas últimas décadas foram marcadas por uma ampliação do acesso ao ensino
superior. O número de matrículas passou de 3,9 milhões em 2003 para 7,3 milhões em 2013
(INEP, 2014). Nesse período, houve um aumento de 87,1% no número de ingressantes.
Inclusive, em 2012 o número de ingressantes em cursos de nível superior estava, em média,
maior que a média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico – OCDE (INEP, 2013). Para citar um exemplo, o número de ingressantes para
cada dez mil brasileiros era de 24,5 enquanto a média registrada pela OCDE em 2010 era de
8,7. Isto é, em média o Brasil tinha quase três vezes mais ingressantes na área de educação em
2012 que a média da OCDE em 2010. Contudo, apesar do aumento no número de matrículas e
ingressantes, pela primeira vez em dez anos foi registrada uma queda no número de
concluintes (HERINGER; HONORATO, 2015).
Segundo publicação do INEP (2018), foram ofertadas mais de 10,7 milhões de vagas
em cursos de graduação, só em 2017. Embora mais de 90% das novas vagas oferecidas em
universidades federais estejam sendo ocupadas, especialmente nos primeiros períodos, elas
nem sempre permanecem assim (INEP, 2018). Conforme os dados do INEP (2018), o Censo
da Educação Superior 2017 apontou 164 mil vagas remanescentes na rede pública. Se forem
consideradas as vagas remanescentes da rede privada também, esse número chega a 2,8
milhões (INEP, 2018).
A publicação do INEP (2018) ainda destaca que uma das causas da ampliação de
vagas remanescentes é a alta taxa de desistência nos cursos de graduação, especialmente em
cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura representam 19,3% do total de alunos que
frequentam cursos de graduação no Brasil em 2017 (INEP, 2018). Contudo, a maior parte dos
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alunos de licenciatura são mulheres e estudam em universidades privadas (INEP, 2018). A
rede privada já tem uma participação maior que 75% no ensino superior do país (INEP, 2018).
Apesar de existir uma proposta de nova política relacionada ao Sisu (chamada de Sisu
Transferência), que está voltada ao ingresso e transferência de curso, a literatura
(HERINGER; HONORATO, 2015; RIOS-NETO; RIANI, 2004; BOURDIEU; PASSERON,
2006; NOGUEIRA; CATANI, 2007; ZUCCARELLI; HONORATO, 2018) sugere que o
acesso, permanência, desempenho e realização educacional de um indivíduo estão
profundamente conectados ao grau de escolarização dos pais e da classe social a que
pertencem. Dessa forma, buscar entender, à nível de curso e classe social, o que leva um
estudante de graduação concluir o nível superior é tratar de políticas de combate às
desigualdades educacionais, promoção das oportunidades de realização educacional e pessoal
além de efetividade econômica das instituições de ensino superior públicas.
Nesse sentido, o objetivo central deste trabalho é traçar o perfil sociodemográfico da
população de estudantes concluintes dos cursos avaliados pelo ENADE 2017 (Ciências
Exatas, Licenciaturas e áreas afins) em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas do
Brasil.
O presente trabalho se divide em quatro capítulos, além desta introdução. No segundo
capítulo são tratados conceitos e questões teóricas fundamentais bem como a problematização
da questão educacional no Brasil nos campos da Demografia e Sociologia – incluindo
desafios e possiblidades metodológicas. No terceiro capítulo são explicitadas as fontes de
dados utilizadas, o recorte da pesquisa, escolha das variáveis e a metodologia de modelagem
estatística. O quarto capítulo trata-se dos resultados obtidos e são feitas breves discussões para
debater os resultados adquiridos por meio da aplicação metodológica a partir dos conceitos
teóricos. No quinto e último capítulo são traçadas algumas reflexões finais acerca da educação
superior no Brasil com base nas análises dos resultados.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo trata de reflexões concernentes aos estudos populacionais e educacionais,
resgata as principais políticas que formam o sistema educacional brasileiro, sobretudo no
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contexto da educação superior, debate sobre as desigualdades educacionais e, a partir disso, as
interliga com os conceitos teóricos fundamentais para este trabalho.
Também se busca comparar a metodologia da principal referência teórica com a
metodologia proposta a fim de entender os limites e possibilidades que a análise por meio de
ferramentas estatísticas proporciona para a investigação sociodemográfica.
Nesse sentido, se procura dar ao leitor um panorama geral de uma ampla gama de
conhecimentos interdisciplinares que se conectam teórica e metodologicamente e que se
complementam de forma a compreender como as desigualdades educacionais estão
entrelaçadas com desigualdades sociais e econômicas e como é complexa a questão
educacional no Brasil, com enfoque no sistema de ensino superior.

2.1. DEMOGRAFIA, ESTUDOS POPULACIONAIS, SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO

Para ajudar a entender as questões relativas à conclusão e desempenho no ensino
superior, a Demografia pode oferecer um conjunto de elementos teóricos e metodológicos que
comumente não estão presentes nas discussões da sociologia da educação e áreas pertinentes
às questões educacionais no Brasil.
Uma vez que a Demografia é “the study of the size, territorial distribution, and
composition of population, changes therein, and the components of such changes, which may
be identified as natality, mortality, territorial movement, and social mobility (change of
status)” (HAUSER; DUNCAN, 1972, p. 31), existem algumas oportunidades analíticas
diferenciadas com a junção de áreas como Demografia, Sociologia, Educação e Estatística. Há
duas formas em que a ciência demográfica pode contribuir para entender os fatores que levam
às pessoas a concluírem o ensino superior, de acordo com a definição de Demografia de
Hauser e Duncan (1972): 1) o estudo da composição populacional; 2) e o estudo do que esses
autores denominaram como “mobilidade social”.
Nesse sentido, a composição populacional proposta por Hauser e Duncan (1972) inclui
uma denotação mais abrangente do que a convencional análise por idade, sexo, estado civil,
raça ou cor, etc. Dentro de outros fatores propostos pelos autores para a análise da
composição populacional estão a frequência escolar – a qual poderia se associar questões
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como a evasão escolar –, realização educacional, desempenho acadêmico e participação e
desempenho de papeis sociais.
A mobilidade social presente neste trabalho estaria representada pela mudança da
condição de “estudante do ensino superior” para “graduado”. Essa mudança de condição não
só é evidenciada pelas credenciais formais, tal qual a posse de um diploma, como em termos
substanciais e, portanto, dificilmente mensuráveis, como a aquisição de conhecimento e o
status social adquirido pela conquista do nível superior. A aquisição do capital cultural
institucionalizado (BOURDIEU, 2013), presente na figura do diploma, configura uma
mudança de status do indivíduo perante a sociedade. O mesmo passa de um indivíduo que
possui o nível médio de ensino para um que possui o nível superior. Com essa mudança de
status o indivíduo passa a ter, ao menos teoricamente, novas possibilidades empregatícias,
acesso a conselhos de classe, novo círculo social, possível aumento de renda e a possibilidade
de desempenhar uma nova função social, a qual sua realização educacional anterior poderia
não permitir.
Um adendo interessante a ser feito quanto a mobilidade social tratada neste trabalho se
refere ao estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que correlaciona a
ocorrência de crime violento e educação (CERQUEIRA; COELHO, 2015). Os autores
apontam evidências empíricas tanto nacionais quanto internacionais que indicam que quanto
mais oportunidades educacionais e laborais para os jovens, menor a ocorrência de homicídios.
De acordo com Cerqueira e Coelho (2015), endurecer a punição ou estender a capacidade
punitiva (nesse caso, reduzindo a imputabilidade penal de 18 para 16 anos de idade) teria um
resultado insignificante. Por outro lado, o aumento das oportunidades educacionais pode
mitigar a ocorrência de crimes violentos, visto que homens com baixa escolaridade (entre 0 e
7 anos de estudo) têm 15,7 vezes mais chances de sofrer homicídio do que os que possuem
nível superior (CERQUEIRA; COELHO, 2015). Nesse sentido, a mudança de status na
mobilidade social a partir da educação superior não apenas permite a ascensão social do
indivíduo como também reduz sua chance de cometer ou ser acometido por crime violento.
No que concerne a relação entre demografia e educação, é possível ter uma definição,
dentre outras, como transferência intergeracional de conhecimento, isto é, o que uma geração
considera que vale a pena passar para a próxima em termos de acumulação de conhecimento
(BARAKAT; BLOSSFELD, 2010). Como a educação pode ser considerada um esforço de
longo prazo, a abordagem demográfica numa perspectiva tanto composicional quanto
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longitudinal pode propiciar a observação de uma população, em termos educacionais, de duas
formas. A primeira concerne a transformações demográficas causadas por inputs
educacionais, como os níveis de fecundidade desejada e fecundidade realizada entre mulheres
de acordo com sua escolaridade e que pode, de maneira geral, apresentar níveis de
fecundidade menores de acordo com a escolarização dos casais (SILVA, 2017; AMARAL et
al., 2013). A segunda é uma relação contrária à primeira: mudanças demográficas podem
influenciar o processo educacional, como as mudanças na estrutura etária que requerem um
menor número de escolas de ensino infantil e creches ao longo do tempo, como observado
com o envelhecimento populacional. (PAIVA; WAJNMAN, 2005; WONG; CARVALHO,
2006).
Segundo Barakat e Blossfeld (2010), existem riscos em negligenciar a dimensão
demográfica na elaboração de políticas educacionais. Por exemplo, a distribuição etária no
crescimento populacional pode requerer que se invista mais em escolas para alfabetização de
crianças ou de adultos, dependendo da faixa etária predominante e da taxa de alfabetização.
Da mesma forma, uma sociedade com alta escolarização tende a abrir mais vagas no ensino
superior, de acordo com a demanda populacional.
Barakat e Blossfeld (2010) sugerem que há crescente necessidade de estudos sobre
educação e demografia, especialmente os que permitem a comparabilidade com diferentes
países. Afinal, cada curso tem seu mecanismo (social) de seleção e podem influenciar, por
exemplo, níveis de fecundidade diferentes (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010). Não somente
há diferenças de perfil entre cursos, mas também existe um diferencial de como esses perfis
estão distribuídos em vários países (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010).
Mesmo que não haja, necessariamente, uma relação causal entre fenômenos do ponto
de vista educacional e demográfico, levar em consideração a composição demográfica
enquanto se investiga questões sobre realização educacional (assim como a composição
educacional enquanto se pesquisa sobre fenômenos demográficos) agrega informação que
pode ser explorada e, talvez, contribuir para expandir a ciência e reduzir as fronteiras entre as
áreas do conhecimento (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010).
Embora muitos trabalhos que ligam demografia e educação sejam largamente
descritivos, novos insights podem surgir a partir deles (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010).
Posto isso, no fim do dia, como afirmam Barakat e Blossfeld (2010), etnógrafos começaram
coletando descrições ricas de seus fenômenos de estudo. Dessa forma, a observação de dados
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estatísticos pode auxiliar a perceber de outra forma a realidade social, especialmente em nível
agregado.
A interdisciplinaridade entre Demografia, Educação, Sociologia e Estatística tem
acontecido de muitas formas e tem rendido diversas contribuições (BARAKAT;
BLOSSFELD, 2010). De maneira notória, Rios-Neto et al. (por exemplo, 2004; 2010) têm
feito, sistematicamente, um esforço substancial para pesquisar a educação brasileira a partir
de uma abordagem demográfica em vários artigos e livros. Aplicando conceitos e métodos de
outros campos da demografia adaptados para entender as questões educacionais – como, por
exemplo, o conceito de “sobrevivente” presente no campo da demografia que estuda a
mortalidade adaptado ao campo da educação como aqueles que permanecem, ou
“sobrevivem”, na escola – e construindo um aporte conceitual e metodológico próprio da
demografia da educação, Rios-Neto (2004; 2010) e outros demógrafos brasileiros têm
composto uma vanguarda que tenta captar a educação brasileira com uma abordagem
quantitativa que está cada vez mais firmada na demografia e na estatística do Brasil.
Em seu livro, Introdução à Demografia da Educação, Rios-Neto e Riani (2004)
organizam nove trabalhos sobre indicadores, bases de dados e métodos que têm o mesmo
objetivo: dar subsídio analítico sobre a educação brasileira. Dentre eles, Rios-Neto, Riani e
César (2004) discutem sobre a estratificação educacional no Brasil com foco na escolaridade
da mãe em relação a escolaridade do professor e outras variáveis relativas à escola e à
comunidade. Com literatura majoritariamente pertencente à área da economia, os autores
indicam que o status socioeconômico tem um importante papel nos resultados educacionais
nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, a acumulação de capital cultural determina e é
determinada pela educação (BOURDIEU, 2013).
Utilizando o modelo hierárquico linear como metodologia, Rios-Neto, Riani e César
(2004) concluem que a educação dos pais, sobretudo a da mãe, tem maior significância na
realização educacional dos filhos e que quando as mães apresentam baixa escolaridade (3
anos ou menos de escolaridade) a provisão de mais horas de aula podem compensar na
progressão escolar da primeira série do ensino fundamental. Tendo pontuado isso, é
importante ressaltar que Rios-Neto, Riani e César (2004) contribuem para o conhecimento
sobre estratificação educacional e para a área de demografia da educação no Brasil, uma vez
que não somente discutem o tema como apresentam uma abordagem diferenciada: fazem um
exercício de decomposição (de variáveis educacionais) desenhando uma analogia entre a
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teoria de grade progression do sociólogo Robert Mare e uma técnica demográfica para análise
de fecundidade denominada parity progression ratio, juntamente com o modelo hierárquico
linear (que é um modelo estatístico). Assim, similar à taxa de progressão de paridade (parity
progression rate), que mede a proporção de mulheres com um certo número de filhos que
decidem ter mais um, é feita uma comparação com a progressão de séries escolares (RIOSNETO; RIANI; CÉSAR, 2004). O trabalho de Rios-Neto, Riani e César (2004) além de
avançar o conhecimento na demografia sobre estratificação e desigualdade educacional ainda
prepara a base geral do que seria ampliado por Rios-Neto e Guimarães (2010).
Rio-Neto e Guimarães (2010) analisam pelas lentes demográficas a desigualdade de
oportunidades educacionais baseados no modelo Grade Progression Probability. À luz de sua
discussão teórica é afirmado que coortes que nasceram em períodos de expansão do sistema
educacional têm uma maior proporção de estudantes expostos à probabilidade de optarem
pela transição do grau de escolaridade ao longo de seus anos de estudo (RIOS-NETO;
GUIMARÃES, 2010). Em outras palavras, para esses autores, as coortes de estudantes que
vivenciaram uma expansão do sistema educacional têm maior probabilidade de realizar
transições para outros níveis educacionais (passar do ensino fundamental para o ensino médio,
do ensino médio para o superior) uma vez que as variáveis de background familiar têm menor
efeito, o que favorece as coortes mais recentes.
Dessa forma, Rios-Neto e Guimarães (2010) experimentam duas dentre seis hipóteses
teóricas propostas por Mare1 (1979; 1980; 1981; 1993) para o comportamento da
estratificação educacional. A primeira hipótese, da modernização, cuja ideia é de que a
modernização e expansão educacionais fariam o impacto da educação do chefe do domicílio
declinar de acordo com o grau de ensino em um dado período, não foi corroborada por RiosNeto e Guimarães (2010). Contudo, a hipótese da reprodução – a qual se refere aos efeitos da
origem social declinarem na primeira transição da trajetória escolar do estudante, mas
permanecerem nas transições posteriores como resultado da manutenção do privilégio de
acesso ao ensino superior por estratos mais altos da sociedade – foi corroborada por RiosNeto e Guimarães (2010). Nesse sentido, os autores chegam à conclusão de que a
desigualdade educacional no caso brasileiro diminuiu apenas na educação primária (devido à
expansão dessa parte do sistema educacional na época), ou ensino fundamental, e permaneceu
1

Para se aprofundar mais sobre as hipóteses de Mare, confira MARE, R. Educational stratification on
observed and unobserved componentes of Family background. In: SHAVIT, Y.; BLOSSFELD, H. -P. (eds.)
Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, CO: Westview Press:
capítulo 15, p. 351-376, 1993.
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no ensino médio e superior. O declínio do papel do contexto socioeconômico na educação
primária foi compensado pela migração da seletividade nos níveis mais altos de ensino
(RIOS-NETO; GUIMARÃES, 2010).
Por meio da comparação com conceitos de outros campos da demografia e do método
de probabilidade usado, Rios-Neto e Guimarães (2010) puderam acrescentar à discussão sobre
a educação brasileira e formalizar por via estatística uma suposição teórica. Com o exercício
de experimentar conceitos teóricos com métodos estatísticos os autores conseguiram chegar a
uma conclusão que reforça uma hipótese e refuta outra, o que promove um avanço no que se
sabe sobre educação no Brasil e que permite maior certeza na tomada de decisão no âmbito
das políticas educacionais. Nesse sentido, a abordagem demográfica complementa pesquisas
de cunho majoritariamente teórico ou que utilizam outras metodologias, a fim de entender
melhor a situação de desigualdade educacional.
Rios-Neto e Guimarães (2010) não somente testam seus resultados empíricos para
testar hipóteses teóricas, mas desagregam a expansão da realização educacional no Brasil nas
décadas passadas em componentes que representam um aumento na cobertura e mudanças na
progressão do nível escolar para testar as proposições da teoria sociológica clássica de Mare
sobre desigualdade de oportunidades educacionais (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010).
Mesmo focando no método desenvolvido e nos resultados obtidos, Rios-Neto e Guimarães
(2010) suscitam uma interessante e provocativa comparação entre resultados teóricos e
empíricos.
Apenas para efeito de comparação, o Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory (LIGO) detectou empiricamente, em 14 de setembro de 2015, ondas
gravitacionais e observou pela primeira vez na História a fusão binária de buracos negros
(ABBOTT et al., 2016), o que comprova a teoria da relatividade geral proposta por Einstein
há um século. Talvez esse seja o maior sentido da teoria na ciência: ser testada e comprovada
ou refutada, nos ajudando a entender o universo em que vivemos. De forma similar, RiosNeto e Guimarães (2010) testam a teoria sociológica de Mare (1993) e promovem um diálogo
entre demografia, educação, sociologia e estatística.
O teste empírico de teorias, juntamente com a sociologia explanatória, faz parte dos
três temas de trabalho majoritários da demografia social apontados por Hirschman e Tolnay
(2005) – assim como a descrição de padrões e tendências sociais e a análise contextual. Para
os referidos autores, existe uma grande demanda por informações sobre as características e
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tendências populacionais. Bases de dados como censos e medidas resumo como indicadores,
especialmente os indicadores sociais, são essenciais para a descrição da população.
Contudo, a descrição é apenas o primeiro passo da análise científica porque o objetivo
final é a explicação do mundo natural e/ou social (HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005).
Hirschman e Tolnay (2005) afirmam que o teste de hipóteses teóricas ocorre na demografia
social e sociologia como forma de tentar explicar os fenômenos da realidade social, em geral,
com os métodos de ciência explanatória onde se tem a variação de uma variável dependente
em relação a variáveis explicativas, tanto em um recorte temporal quanto ao longo do tempo
(HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005).
Como correlação e relação causal não é a mesma coisa, os autores sustentam que a
modelagem de relações causais, embora mais complexa, é uma vantagem que os demógrafos
sociais têm em relação aos demais cientistas que utilizam técnicas estatísticas, uma vez que
estes já têm a experiência de trabalhar com a lógica temporal em suas análises. Para
Hirschman e Tolnay (2005), muitas das variáveis demográficas seguem uma lógica temporal e
de ciclo de vida e essa tradição de abordagens a partir de uma perspectiva mais ampla oferece
uma prática metodológica com novas possibilidades de resultados. Por exemplo, a tabela de
sobrevivência provê uma medida resumo (como a expectativa de vida) que calcula a
probabilidade de sobrevivência de um indivíduo em uma população desde sua entrada
(nascimento) até sua saída (morte) (HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005).
Outro tema de trabalho majoritário da demografia social apontado por Hirschman e
Tolnay (2005) é a análise contextual. Com esse tipo de análise é possível combinar diferentes
níveis de análise e verificar como variáveis macro influenciam em resultados na microanálise.
Ou seja, como contextos sociais podem influenciar em comportamentos individuais ou, por
exemplo, se o contexto social e demográfico de uma determinada população pode influenciar
nas possibilidades dos indivíduos a que ela pertencem de conseguir concluir ou não o ensino
superior.
Com esses temas de trabalho presentes na demografia social Hirschman e Tolnay
(2005) concluem que não existem fronteiras claras nessa área. Os demógrafos sociais cada
vez mais contribuem com a ciência, sobretudo com as ciências sociais, elevando o estado da
arte com debates teóricos, design de pesquisa, discussão sobre qualidade dos dados e com
suas análises substanciais, limitadas apenas por sua criatividade e não por métodos – ou,
como posto pelos autores, por “fronteiras artificiais”, já que os problemas da sociedade não se
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dividem convenientemente de acordo com a formatação departamental que existe nas
universidades (HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005).
Afinal, a Demografia é um campo que não admite uma simples definição (PRESTON,
1993). Ou, como colocado por Hirschman e Tolnay (2005), faz parte da natureza da
demografia ser uma ciência empírica e interdisciplinar com fronteiras porosas. Nesse sentido,
Preston (1993) ao considerar o escopo da demografia sustenta que as técnicas demográficas –
quais sejam, as medidas de estoque e fluxo de pessoas para dentro ou para fora de uma
população e os processos de estrutura e mudanças populacionais –, embora tenham alguma
semelhança com a biologia populacional e a ciência atuarial, têm suas características
fundamentalmente únicas por aplicar suas mensurações a populações humanas (PRESTON,
1993).
Apesar dos métodos demográficos identificarem e medirem variáveis de fertilidade,
mortalidade, padrões migratórios e a composição populacional, o pesquisador precisa da
explicação, dos porquês, para entender e demonstrar os fenômenos que ocorrem em uma
população (PRESTON, 1993). Por isso em muitas universidades dos Estados Unidos da
América (EUA) existe uma relação próxima entre demografia, ciências sociais e ciências da
saúde (HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005). É muito comum encontrar nos EUA disciplinas de
estudos populacionais nos currículos de cursos de sociologia (por exemplo, nas universidades
de Chicago, Michigan, Princeton, Texas e Pennsylvania). Da mesma forma, também é comum
nesse país centros de pesquisa demográfica associados a departamentos de sociologia
produzindo trabalhos com impacto positivo (HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005). Na Escola de
Sociologia de Chicago a Sociologia e a Demografia são áreas de pesquisa tão intrínsecas uma
a outra que são consideradas uma área só, mas com diversos tópicos.
Por trabalharem com temas semelhantes, a Sociologia e a Demografia se encaixam
facilmente em uma lista de tópicos de problemas sociais (ou populacionais) como educação,
casamento e família, raça e relações étnicas, crime e comportamento desviante, comunidades
rurais e urbanas, organizações formais, religião, entre outros (HIRSCHMAN; TOLNAY,
2005). Para Hirschman e Tolnay (2005, p. 419), “interações próximas entre a amplitude da
visão sociológica e o rigor da análise demográfica criam o potencial de um relacionamento
simbiótico”.
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Inclusive, Hirschman e Tolnay (2005) citam demógrafos sociólogos como Philip
Hauser, Otis Duncan, Kingsley Davis, Stanley Lieberson, Samuel Preston, entre outros2,
como pioneiros e que estabeleceram uma centralidade do treinamento e da perspectiva
demográficos como elementos fundamentais na sociologia moderna.
Preston (1978) identificou quatro tradições nas escolas estadunidenses de demografia.
A de Princeton enfatizava a demografia matemática formal; a tradição Chicago-Berkeley
tinha ênfase na teoria, sobretudo as relações entre populações e sociedades; a tradição
Pennsylvania-Brown tinha foco na distribuição espacial e estrutura da força de trabalho; e a
tradição Michigan-Wisconsin se concentrou na abordagem de demografia social,
especialmente quanto a status econômico e mobilidade social (PRESTON, 1978;
HIRSCHMAN; TOLNAY, 2005).
Além das tradições da sociologia demográfica estadunidense, Boudon (1974) tenta
uma aproximação entre a sociologia quantitativa e a demografia para pensar a estratificação e
desigualdades educacionais da perspectiva da tradição francesa da sociologia. Em sua obra
“Education, opportunity, and social inequality: changing prospects in western society”,
Boudon (1974) tem por objetivo verificar a crença de que uma diminuição na realização
educacional entre classes sociais deveria aumentar a mobilidade social intergeracional. Isto é,
de acordo com o background social do indivíduo e a realização educacional de seus pais, o
aumento na realização educacional do indivíduo deveria fazê-lo ter uma maior probabilidade
de possuir uma ocupação profissional com maior prestígio social que a de seus pais
(BOUDON, 1974; 1976).
Para isso, Boudon (1974) utiliza uma modelagem causal aplicada a quatro coortes de
vários países com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). De acordo com Boudon (1976), não é objetivo da metodologia utilizada encontrar
resultados quantitativos exatos, mas, de forma explanatória, encontrar os porquês que
envolvem os processos de mobilidade social através da educação. Nesse sentido, Boudon
(1974) busca responder a questões de ordem qualitativa (BOUDON, 1976) que fazem com
que as desigualdades de oportunidades educacionais sejam transmitidas, ou “herdadas”, pelos
indivíduos intergeracionalmente, mesmo que haja esforços para aumentar o nível educacional
da população como um todo.

2

Para lista citada completa e a que instituições pertenciam ver Hirschman e Tolnay, 2005, p. 420
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Com uma perspectiva exploratória de pesquisa, onde seu método causal estatístico era
generalizador para todos os países analisados e com imperfeições matemáticas (HAUSER;
DUNCAN, 1972), Boudon (1974) teve como mais importante resultado o que designou como
paradoxo: mesmo que as desigualdades de oportunidades educacionais tenham diminuído
mais ou menos regularmente em sociedades ocidentais após a segunda guerra mundial – ou
seja, a probabilidade de um filho de classe alta em comparação com um filho de classe baixa
cursar universidade reduziu – ainda assim a estrutura de mobilidade intergeracional baseada
na ocupação profissional não mudou. Sendo assim, mesmo que tenha ocorrido uma
progressão na igualdade de oportunidades educacionais, a ascensão ocupacional
intergeracional não obteve um impacto significativo (BOUDON, 1974; 1976).
Embora hajam duras críticas quanto aos resultados alcançados, método utilizado e
interpretação dos dados por Boudon (1974) (por exemplo, Hauser, 1976), seu trabalho gerou
uma discussão que aproximou a sociologia e a demografia no que diz respeito a como
mensurar as desigualdades educacionais e quanto a uma teoria mais generalizada sobre
estratificação sócioeducacional. Nesse sentido, o debate gerou uma discussão de métodos e
teorias no âmbito das desigualdades educacionais até mais frutífero do que os próprios
resultados da pesquisa que o permitiu existir.
Outros trabalhos que permitiram pensar as desigualdades educacionais de forma
interdisciplinar – transpondo as especificidades da sociologia, da demografia e da estatística –
também vieram da tradição francesa de sociologia: Lahire (2004) e Bourdieu e Passeron
(2006). Estes últimos trataram, a partir de dados majoritariamente da França da década de
1960, das desigualdades educacionais entre estudantes do ensino superior a partir de um
questionário que tinha perguntas tanto de natureza quantitativa quanto qualitativa. Com base
nesse questionário Bourdieu e Passeron (2006) investigaram a herança do capital cultural das
famílias de universitários pelos estudantes. Assim, títulos educacionais como o diploma são,
de acordo com Bourdieu e Passeron (2006), outorgados a indivíduos que possuem uma
situação econômica, social e cultural privilegiada e reafirmam seu privilégio social,
contribuindo na reprodução da estrutura social pelo sistema escolar (BOURDIEU;
PASSERON, 2008).
Lahire (2004) investiga a partir de uma junção de métodos qualitativos e quantitativos
(via questionário e entrevistas) a questão das desigualdades educacionais em escolas francesas
de ensino fundamental considerando o ponto de vista dos professores, alunos e famílias. Com
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base nas estatísticas de desempenho dos alunos, o autor desenha seu modelo etnográfico de
pesquisa qualitativa. As entrevistas realizadas o permite traçar perfis de configuração
familiares que exercem influência no sucesso escolar dos estudantes. Em sua análise, Lahire
(2004) faz uma leitura sociológica das formas familiares de cultura escrita, condições e
disposições econômicas, ordem moral doméstica, formas de autoridade familiar e as formas
familiares de investimento pedagógico. Segundo Lahire (2004), a omissão parental na
educação dos filhos, sobretudo em meios populares, é um mito: o que acontece é que a
construção social dos dispositivos cognitivos dos estudantes não está desvinculada do
background social das famílias (LAHIRE, 2004). Logo, estudantes que convivem com pais
mais escolarizados tendem a se encaixar com mais facilidade no conjunto de normas que é
exigido pelo sistema educacional para que se consiga um desempenho tido como de “sucesso”
(LAHIRE, 2004).
Embora a maior parte dos trabalhos da tradição sociológica francesa utilizem métodos
mistos quali-quanti, o estudo da população de estudantes, que todos tentam fazer, ultrapassa
as barreiras de uma área específica da ciência e se concentram em encontrar as respostas para
o objeto de estudo problematizado. Ao transpor as barreiras artificiais impostas pelo campo
científico, essa tradição potencializa a inovação e a descoberta de novos resultados tanto nas
grandes áreas (sociologia, demografia, estatística e educação) como no tópico das
desigualdades

educacionais.

Essa

interdisciplinaridade

buscada

pela

Demografia

(MIRANDA-RIBEIRO; SIMÃO, 2012), e que também está presente nas demais áreas
mencionadas devido à natureza do problema estudado, faz avançar não apenas a descrição, as
relações causais e os determinantes das desigualdades educacionais mas também a explicação
da realidade social.

2.2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Para discutir as políticas educacionais se faz necessário que se mostre brevemente o
que são políticas públicas, de um modo geral. Para Souza (2006), políticas públicas é um
campo de conhecimento que busca, concomitantemente, fazer com que o governo seja
atuante, isto é, ponha ações em prática e, quando necessário, promova mudanças no rumo ou
curso dessas ações. Souza (2006) enfatiza que a criação das políticas públicas constitui-se no
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estágio em que os governos democráticos transformam seus propósitos e pautas eleitorais em
programas e ações que desembocam em resultados ou mudanças no mundo real.
Esses propósitos e plataformas eleitorais que acabam se traduzindo nas práticas
governamentais do cotidiano possuem várias faces de atuação, cujo objetivo é promover uma
cobertura institucional dos problemas sociais através das políticas públicas. Uma das vertentes
encontradas nesse campo são as políticas educacionais, que fazem parte de um direito previsto
na Constituição Federal de 1988: o direito à educação.
As políticas educacionais recebem auxílio de vários interlocutores na sua gestão como
instituições públicas, privadas e/ou financeiras. O Brasil conta com grandes agentes
multilaterais que exercem influência no âmbito educacional, como o Banco Mundial, o Banco
Internacional de Desenvolvimento (BID) e as agências da Organização das Nações Unidas
(ONU). Esses agentes, como o Banco Mundial, intervêm nas políticas educacionais de modo
a funcionar como um interlocutor da política macroeconômica em sintonia com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) (DOURADO, 2002).
Assim, as agências específicas voltadas aos cuidados com a educação, que no caso
brasileiro é o Ministério da Educação (MEC), funcionam, de acordo com Dourado (2002),
como intermediadoras dos vastos interesses dos agentes gestores, como o próprio Banco
Mundial. O autor critica as políticas propostas pelo ente financeiro mencionado, referente ao
reducionismo economicista presentes nas proposições para a área educacional, que levam
muitas vezes a um processo crescente de privatização da educação centrado numa visão
unilateral de custos-benefícios.
Tratando-se dos parâmetros legais de regulamentação das políticas educacionais, o
cenário político sempre trouxe consigo mudanças importantes que devem ser mencionadas.
Com a chegada da Nova República e ao final da década de 1970, começaram a surgir
sindicatos e associações acadêmico-científicas, por parte dos educadores. Com isso, as
reivindicações concernentes às mudanças no sistema educacional, se tornaram cada vez mais
crescentes. Os educadores passaram a reivindicar necessidades como melhorias na qualidade
da educação - a fim de contribuir para a permanência dos alunos na escola; qualificação e
valorização dos profissionais de educação; ampliação da escolaridade obrigatória, dentre
outros (GISI, 2006).
Apesar dos movimentos sindicais voltados à pauta educacional terem se iniciado em
1970, só a partir da década de 1980 foi que as associações se tornaram mais ativas e passaram
a se organizar em Conferências Brasileiras de Educação por iniciativa da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), do Centro de Estudos
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Educação e Sociedade (CEDES), da Revista da Associação Nacional de Educação (ANDE),
com colaboração da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) (SAVIANI,
1999).
Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que foi
criada em 1961, com o objetivo de regulamentar e organizar a educação brasileira baseada nos
princípios constitucionais passou por várias modificações. A aprovação da Constituição de
1988 incentivou os educadores brasileiros a elaborar uma nova proposta para a LBD, tendo
sido aprovado um projeto diferente do que esses profissionais esperavam e aprovando-se o
Projeto Darcy Ribeiro, voltado ao aumento de cursos e instituições educacionais no âmbito
privado. As modificações sofridas pela LBD ao longo do tempo são mostradas no Quadro 1:

Quadro 1 - A organização do ensino nas disposições normativas das Leis de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – 1961, 1971 e 1996.

Lei 4.024/61

Duração

Ensino Primário

4 anos

Ciclo Ginasial do
Ensino Médio
Ciclo Colegial do
Ensino Médio

Lei 5.692/71

Duração

Ensino de Primeiro
Grau

8 anos

Ensino de Segundo
Grau

3a4
anos

Lei 9.394/96

Duração

Educação
Básica:

-

Educação Infantil variável

4 anos

3 anos

Educação
Fundamental

8 anos

Lei
11.274/06
Educação
Básica:
Educação
Infantil
Educação
Fundamental

Duração
variável
9 anos

Ensino
3 anos
Médio
Ensino Superior
variável
Ensino
Ensino Superior
variável
variável
Ensino Superior variável
Superior
OBS.:
OBS.:
OBS.:
OBS.:
a) Com a junção dos antigos
a) Os níveis da Educação
a) A Lei 11.274/06
Primário e Ginasial,
Escolar passam a ser dois:
a) A passagem do primário
apenas ampliou a
desapareceu o Exame de
Educação Básica e
para o Ginasial era feita através
duração da educação
Admissão.
Educação Superior.
de uma prova de acesso: o
fundamental que
Exame de Admissão.
constava na Lei 9.394/96,
começando aos 6 anos de
b) A duração normal do 2º
b) A Educação de Jovens e
idade.
b) Os ciclos Ginasial e
grau era de 3 anos.
Adultos, a Educação
Colegial eram divididos em
Ultrapassava, no entanto, este
Profissional e a Educação
b) A Lei 12.796/13 torna
Ramos de Ensino, a saber:
limite quando se tratava de
Especial são modalidades de
obrigatória a matricula a
Secundário Comercial,
Curso Profissionalizante.
Educação.
partir dos 4 anos de idade
Industrial, Agrícola, Normal e
na educação infantil.
outros.
Fonte: Carneiro (2001); Rigotti (2004); Souza, Araújo e Silva (2017).
Ensino Médio

3 anos
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Rigotti (2004), apresentando algumas mudanças do sistema de ensino brasileiro
mostra que a Lei nº 5.692/71 promoveu a junção dos antigos Ensino Primário e Ciclo Ginasial
do Ensino Médio. Ambos possuíam quatro anos de duração e passaram a integrar o Ensino de
Primeiro Grau, durando oito anos – de 1ª a 8ª séries do Ensino de Primeiro Grau. Esta
modalidade passou a ser chamado de Ensino Fundamental com a Lei nº 9.394/96. Já a Lei nº
5.692/71 altera o Ciclo Colegial do Ensino Médio e passa a ser Ensino de Segundo Grau,
tornando-se, mais tarde, o Ensino Médio, a partir da Lei nº 9.394/96.
A Lei nº 9.394/96 institui a Educação Básica composta pela Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Portanto, se o Ensino Fundamental de
oito anos é obrigatório, a Educação Básica compreende onze anos: 1ª a 8ª
séries do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio (apesar de este
último poder contar com quatro séries, isso não é muito comum no Brasil). A
educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial
passaram a ser modalidades de ensino (RIGOTTI, p.132, 2004).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), recentemente, sofreu ainda
mais alterações. A Lei n° 13.632, de março de 2018, altera a Lei nº 9.394/96 e acrescenta
pontos como a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, tratando dos
princípios do ensino; a educação de jovens e adultos será destinada aqueles que não tiveram
acesso na idade apropriada, tanto do ensino fundamental quanto do médio e será um
instrumento de aprendizagem ao longo da vida; a educação especial será ofertada do início da
educação infantil e se prolongará ao longo da vida; quanto ao combate à violência e a
promoção da cultura de paz, as alterações preveem um combate específico a prática da
intimidação sistemática (bullying); a educação alimentar passa a ser incluída entre os temas
transversais no currículo escolar do ensino infantil, fundamental e ensino médio.
Ao observar as mudanças nas leis que regulamentam as bases da educação, como a
LBD, vê-se que essas modificações educacionais são constantes, atingindo inclusive, o ensino
superior. Basicamente, cada governo tenta imprimir sua visão sobre educação com a alteração
de leis, que ocorre aos poucos e com maiores mudanças a cada 8 anos, aproximadamente.
Essas alterações constantes indicam uma falta de política de Estado e uma presente política de
Governo. Sem pensar em todo sistema educacional e somente em tópicos isolados, os
governos têm impactado de alguma forma todos os níveis de educação. Contudo, as
constantes mudanças não têm se traduzido, necessariamente, em qualidade e democratização
da educação (MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015; TAVARES; OLIVEIRA; SEIFFERT,
2011).
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Mancebo, Vale e Martins (2015), tratando das reformas educacionais voltadas ao
ensino superior, que vem ocorrendo ao longo dos últimos vinte anos, remete a uma contínua
necessidade de expansão desse sistema no mundo assim como no Brasil. Os autores também
chamam a atenção para o fato da expansão do acesso ao ensino superior ter duas faces: uma
positiva, referente ao aumento do acesso às vagas nas graduações para a população e outra
provavelmente perversa, que diz respeito às carreiras criadas pelas instituições privadas com
viés exclusivamente mercadológico.
Mancebo, Vale e Martins (2015) mostram que entre 1995 e 2010, ocorreu no Brasil,
um aumento no número total de matrículas em torno de 262,52%, porém, a maior expansão
no período foram as matrículas na rede privada, que contaram com um crescimento da ordem
de 347,15%, enquanto nas instituições públicas o aumento foi de apenas 134,58%. Os autores
mostram que durante o governo de Fernando Henrique Cardoso houve uma oferta de 39,8%
das matrículas de ensino superior na rede pública e 60,2% nas instituições privadas, havendo
um aumento dessa tendência de privatização em 2002 e até intensificando-se, com 30,8% das
matrículas na rede pública e 69,2% na rede particular. Esse crescimento da rede privada
permaneceu como tendência também no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, chegando a
25,8% de matrículas nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 74,2% nas IES
privadas.
É discutido por Mancebo, Vale e Martins (2015) as tendências primordiais da
expansão do ensino superior no Brasil, baseando-se em temas como o aumento das
instituições de ensino superior (IES) com finalidades lucrativas; aumento das vagas e cursos
em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e programas de reestruturação como o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI); diferenciação dos cursos nas modalidades de ensinos presencial e à distância (EaD)
e expansão da pós-graduação.
Tratando-se dos eixos concernentes ao aumento das instituições privadas e públicas de
ensino superior e dos programas de apoio ao estudante universitário, é preciso atentar-se para
as metas do estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n.10.172/2001) para o
ensino de graduação. De acordo com o PNE, uma das metas que deveriam ser cumpridas era a
de que em 2011 a matrícula de graduação deveria corresponder a 30% da população na faixa
de idade entre 18 a 24 anos. Isso implicaria em expandir as matrículas do setor público em 2,9
vezes até 2011. Porém, as diferenças entre a quantidade de vagas dos setores privado e
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público ainda é substancialmente grande, favoravelmente para o ensino privado (PINTO,
2004).
Para tratar do desafio para o governo referente à democratização e expansão do acesso
à educação superior, criou-se a partir do governo Lula basicamente duas propostas centrais: a
primeira concerne sobre o fato do Ministério da Educação (MEC) passar a inserir as cotas
raciais e de renda, tanto no sistema público quanto no privado, sendo obrigatório para os IFES
reservarem 50% das suas vagas para os estudantes que cursaram todo o ensino médio em
escolas públicas; a segunda trata da instituição do Programa Universidade para Todos
(PROUNI) no setor privado, começando como uma medida provisória e passando a ser o
projeto de Lei n°. 11.096/2005. Este programa tem a finalidade de conceder bolsas de estudos
parciais e integrais nos estabelecimentos particulares de ensino superior a estudantes
provenientes de escolas públicas (PINTO, 2004).
Mancebo, Vale e Martins (2015) ao discutir a ampliação das vagas no ensino superior,
apontam o Programa do Governo Federal de Apoio a Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), entre 1995 e 2010, as matrículas na rede superior de
educação tiveram um aumento da ordem de 134,5%, que se deve principalmente ao aumento
da rede federal de educação. Um dos objetivos do REUNI é aumentar o número de estudantes
de graduação das universidades federais e de estudantes por professor em cada sala de aula.
Embora se tenha alcançado uma larga expansão do ensino superior nas últimas duas
décadas, se faz necessária a discussão sobre sua democratização ou massificação
(MANCEBO; VALE; MARTINS, 2015). Uma vez que o direito de acesso ao ensino superior
com ingresso por meio da política meritocrática do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e Sistema de Seleção Unificada (SISU) já está consolidado, cabe o debate sobre uma
possível massificação do capital cultural institucionalizado (diploma) com viés mercadológico
que não corresponde necessariamente ao aumento de capital cultural incorporado.
A desigualdade educacional no ensino superior, sobretudo de acordo com a estrutura
de classes sociais, é algo histórico no Brasil. Nesse sentido, entender as mudanças históricas
da educação superior no Brasil se faz necessário para que se entenda o contexto histórico e
socioeconômico do país. Gisi (2006) aponta para a trajetória educacional brasileira como
sendo integrante da conjuntura socioeconômica e não uma história à parte. Pelo contrário, é
em grande medida influenciada por ela. Desse modo, o ensino superior no Brasil possui um
histórico de atender, primordialmente, uma pequena parcela da sociedade que detém poderes
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econômicos (GISI, 2006). Para comprovar tal afirmativa, Gisi (2006) discute as políticas
educacionais desde o início, quando ensino universitário passou a existir no país.
O marco da educação superior no Brasil, como explicitado por Gisi (2006), foi o
surgimento do Colégio dos Jesuítas na Bahia. Cavalcante (2000), mostra que o trabalho
desenvolvido pelos jesuítas foi o primeiro período do surgimento do ensino superior em terras
brasileiras, se iniciando desde o começo da colonização até 1759 – quando chegou a ganhar
licença da metrópole para conferir o grau de Mestre em Artes. No entanto, não foi permitido
elevar o Colégio da Bahia à categoria de universidade, diferente do que já acontecia no Peru e
México, durante a mesma época, onde os colégios já funcionavam em modelos universitários.
Cunha (1980) expõe que o Colégio Jesuíta baiano centrava seus estudos nas chamadas
humanidades (filosofia e teologia) e desde o seu começo privilegia a formação das elites
sociais. Em 1759 os jesuítas foram expulsos e as atividades educativas foram interrompidas,
levando à extinção do ensino superior, sendo retomada apenas em 1808, com a chegada da
família real. A partir disto, surge um novo ensino superior, mas ele tem caráter
eminentemente profissionalizante para atender as necessidades da corte, como a formação de
oficiais da marinha, engenheiros militares, médicos, dentre outras profissões criadas com a
chegada de D. João VI (GISI, 2006).
Um destaque desse período histórico colonial é que não havia interesse, por parte da
Coroa, em expandir e criar universidades que dessem acesso aos proprietários de terras e à
uma camada intermediária que formava os quadros administrativos. Portanto, somente uma
classe muito privilegiada tinha direito a esse tipo de educação (ARANHA, 1996).
Como o ensino superior é o nível mais elevado no sistema educacional brasileiro e é
nele que grande parcela de toda a pesquisa produzida é realizada, pode-se, então, afirmar que
o ensino superior é de grande relevância para o próprio desenvolvimento socioeconômico do
país. Contudo, educação superior brasileira tem uma história de seletividade de classe que
sempre favoreceu a uma parcela muito reduzida da sociedade e que, mesmo tendo acontecido
muitas reformas nesse aspecto, ainda é um desafio para o país tornar esse nível de ensino
profundamente democrático, desde seu acesso, passando por sua permanência e até sua
conclusão.
Tragtenberg (2004), mostra que durante o período colonial e imperial, a educação
superior se concentrava nas Escolas Superiores, principalmente com os cursos de Medicina e
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Direito, designados aos filhos dos fazendeiros que faziam parte da elite do poder. O autor
ratifica que esse quadro não sofre alternâncias conjunturais durante o período da República, o
que ocorre é apenas um acréscimo de mais cursos, destinados a mesma elite que tinha acesso
a tal nível educacional.
Foi durante o período tenentista, em 1920, que a universidade foi oficialmente criada
como o resultado de um conjunto de faculdades, recebendo até críticas por parte dos
educadores da época. Gisi (2006) chama a atenção para o fato de que no decorrer do Império,
e mesmo depois da proclamação da República, a educação continuava não priorizada, em
segundo plano. Cavalcante (2000) mostra que o ensino superior tem uma trajetória de
subordinação ao governo central desde a criação do ensino superior profissional em 1808,
com a vinda da família real ao Brasil.
Somente em 1930 é que se passou a incluir nos debates políticos interesse pelas
questões educacionais pertinentes à formação do cidadão e a modernização das elites. Posto
isso, criou-se o Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, com o intuito de
promover uma reforma em todos os níveis de ensino, inclusive a educação superior
(SHIROMA et al., 2000). A partir da década de 1930 também ocorreu a predominância da
instância federal sobre o sistema nacional de ensino superior e secundário (SILVA, 1969). O
caráter explicitamente profissionalizante das organizações de educação superior do Brasil é
demonstrado pela criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, por meio do Decreto
19.851/31 (ROSSATO, 2004).
Com a efetivação da Terceira República Brasileira, mais conhecida como Estado Novo
– regime político instaurado por Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1946 – a educação
passa a ser um mecanismo estratégico para resolver questões sociais e combater a subversão
ideológica. A educação passou, assim, a ser usada para realizar ordenações morais e cívicas e
fazer com que a mesma ficasse submissa aos interesses do Estado (GISI, 2006).
Após esse período é criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
a Lei n° 4.024/60. Segundo Cavalcante (2000), essa lei passou a ser planejada de acordo com
um modelo federativo da administração nacional. As leis sucessoras, Lei n° 5.692/71 e n°
5.540/78, têm o modelo delineado na primeira lei de diretrizes e bases e foram se
consolidando conforme foi desenvolvido um sistema no qual o ensino superior ficou sob a
tutela da União e os ensinos de 1° e 2° graus (ensinos fundamental e médio) à mercê dos
estados da federação.
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Na concepção de Saviani (1999), a Lei 4.024/60 foi o resultado de uma estratégica
conciliação de um jogo de interesses, principalmente visando atender as exigências da
iniciativa privada. Referente ao ensino superior, houve uma alteração do Conselho Nacional
de Educação que foi substituído pelo Conselho Federal de Educação, porém continuava nos
mesmos moldes: o de um conselho na estrutura da administração pública. A Lei n° 4.024, de
20 de dezembro de 1961, também regeu a criação dos Conselhos Estaduais de Educação,
descentralizando assim a execução do governo quanto às políticas educacionais.
Com a implantação do regime militar, em 1964, a educação brasileira passou por uma
reforma para “modernização”, com viés conservador, cuja sugestão era uma estreita interação
entre ensino e mercado de trabalho. Dessa forma, enfatizou-se as ideias, no planejamento
educacional, de uma política de educação que se encaixasse com os planos governamentais do
desenvolvimentismo brasileiro, como a segurança nacional, a defesa do Estado, repressão e
controle político-ideológico da vida artística e intelectual (GISI, 2006).
Surge então, em 1968, a Lei n° 5.540, que determinou as normas de organização e
funcionamento do ensino superior e com isso alterou a estrutura da educação com base,
particularmente, no relatório Atcon (Rudolph Atcon – autor norte-americano) e no relatório
Meira Mattos (Coronel da Escola Superior de Guerra), englobando compromissos assumidos
pelo governo brasileiro, em especial os advindos dos acordos MEC-USAID (United States
Agency for International Development) (GISI, 2006).
Essa reforma, dirigida pela Lei n° 5.540, aglutinou faculdades em universidades com
a finalidade de concentrar recursos materiais e financeiros, instituiu o ciclo básico, para suprir
os déficits do 2° grau e instituiu o ciclo profissionalizante com cursos de curta e longa
duração, bem como institui sistema de créditos – onde reitores e diretores não tinham a
obrigação de fazerem parte do corpo docente –, organizou os cursos superiores em
departamentos e fortaleceu a pós-graduação. Ocorreu, dessa forma, uma grande expansão das
instituições privadas, muito embora estivesse acordado na Lei que estas instituições deveriam
ser exceção, mas os organismos privados acabaram por expandir-se desordenadamente (GISI,
2006).
Shiroma et al. (2000) e Tragtenberg (2004) argumentam que na época do regime
militar, houve um forte desejo e pressão da classe média pelo ingresso nas universidades.
Dessa forma, para que houvesse capacidade de lidar com a grande demanda, começou a ser
permitida a ampliação do ensino privado (SHIROMA et al., 2000; TRAGTENBERG, 2004).
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Ademais, a reforma educacional teve pretensão de alinhar-se a um modelo empresarial
baseada na racionalização do sistema de produção capitalista com o objetivo de inserir o
Brasil no sistema internacional capitalista. A partir de 1964 foram criadas agências de apoio à
pesquisa e a pós-graduação, por se entender que a pós-graduação contribuía para o
desenvolvimento científico e tecnológico do país (PIANA, 2009).
Ao longo da década de 1970, Shiroma et al. (2000) mostra que os educadores
passaram a organizar-se em sindicatos e associações acadêmico-científicas e, a partir disso,
passaram a reivindicar mudanças no sistema educacional, especialmente alterações
relacionadas à melhoria da qualidade da educação, às condições de permanência dos alunos e
à valorização e qualificação dos profissionais da educação, dentre outras reivindicações.
Posteriormente, em 1985, inicia-se a Nova República e com ela a transição para o
regime democrático. As associações acadêmico-científicas tornaram-se mais ativas e
fortalecidas, passando a organizar as Conferências Brasileiras de Educação por iniciativa da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), da Campanha de
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) e da Associação Nacional de
Educação (ANDE), com a participação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) (SAVIANI, 1999).
Com a aprovação da Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, todas as normas brasileiras tiveram
uma nova parametrização, inclusive o âmbito educacional. Os educadores, motivados pela
Constituição de 1988, elaboraram uma nova proposta de Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Gisi (2006) mostra que o primeiro projeto idealizado foi organizado por
Dermeval Saviani e é apresentado à Câmara Federal pelo deputado Otávio Elísio e, após
emendas, é relatado pelo deputado Jorge Hage. Contudo, o projeto aprovado foi outro
diferente: o Darcy Ribeiro. Este projeto aprovado foi de encontro à proposta inicial dos
educadores e teve viés majoritariamente privatista, auxiliando o crescimento das instituições
de ensino superior do setor privado.
Após a promulgação da Constituição de 1988 foi elaborada uma nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, a Lei n° 9.394/96:
Com a Lei n° 9.394/96, verificou-se uma ampliação do princípio
federativo, aumentando a responsabilidade da administração
municipal na gerência e condução da educação básica da sua
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população, bem como transferindo para os sistemas estaduais a
supervisão e a gerência dos Conselhos Estaduais de Educação sobre as
Instituições de Ensino Superior mantidas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos municípios (CAVALCANTE, 2000, p.7).

De acordo com Cavalcante (2000), o histórico do surgimento das instituições de
ensino superior brasileiras sempre foi conturbado, tendo em vista que o investimento em
educação ou não era uma prioridade ou só poderia ser acessado por membros do alto escalão
da elite, de modo que o déficit brasileiro em qualidade e acesso à educação é uma realidade
que ainda precisa ser transformada.
Freitag (1980), ao relacionar a dinâmica econômica do Brasil com os períodos
históricos em que houveram relevantes mudanças na educação, aponta para três momentos
distintos: 1° período, que vai de 1500 a 1930 e corresponde ao período da Colônia, Império e
a Primeira República; o 2° período vai de 1930 a 1960, com a ascensão Vargas e o 3° período
diz respeito aos anos posteriores a 1960. Esses momentos correspondem a três modelos
diferentes da economia brasileira, que são o agroexportador, o de substituição de exportações
e o de internacionalização do mercado interno.
Portanto, Piana (2009) aponta que todas as reformas de educação no país aconteceram
juntamente com os picos de crises nacionais e internacionais do sistema capitalista e por isso,
em muitos momentos, a educação foi postergada para o segundo plano. A autora afirma que
devido a esse caráter não prioritário dado a educação, dificilmente se pensou em democratizar
o ensino, deixa-lo acessível às classes menos favorecidas e priorizar a sua qualidade. Nesse
sentido, questões ideológicas de classes sociais permearam e permeiam o ensino superior,
visto que o sistema educacional há muito tempo está submisso a um modelo econômico
baseado na concentração de renda e que privilegia o acesso àqueles pertencentes as classes
mais abastadas economicamente.
Tavares, Oliveira e Seiffert (2011), apresentando o panorama político da década de
1990, aponta o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) como um marco de
importantes mudanças no cenário conjuntural da economia e da educação no Brasil. As
autoras, ao tratar do primeiro mandato de FHC (1995-1998), enfatizam que a reforma do
modelo de administração pública para a administração gerencial significou uma resposta
positiva do Estado à política econômica global.
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Dessa forma, o Brasil pós-1995, ao buscar atender as finalidades do capital
mundializado e vendo a educação superior como um meio para produzir as técnicas e
conhecimentos de interesse do mercado internacional, passou a ser avaliador de políticas que
controlam a qualidade da produtividade. Estruturalmente, as políticas governamentais
fomentaram a expansão da educação superior privada por intermédio da diversificação e
diferenciação das instituições (SGUISSARDI, 2008; TAVARES, OLIVEIRA, SEIFFERT,
2011).
A política de avaliação adotada por FHC, afirmam Tavares, Oliveira e Seiffert (2011),
faz uma recuperação das propostas contidas nas políticas anteriores – que são a do Grupo de
Estudos da Reforma da Educação Superior (GERES) e a do Programa de Avaliação
Institucional (PAUIB) –, porém tira o foco da avaliação institucional e o coloca nos cursos.
Além do mais, reitera e mantém a lógica empresarial, vista desde os anos de 1980, que
interligam o GERES à regulação e ao financiamento, tornando esses processos dependentes
um do outro.
Assim, o governo de FHC teve como alicerce da política de avaliação da educação
superior a avaliação dos cursos e não mais a avaliação institucional. Uma constatação de que
os custos com o ensino superior são altos e se tornaram cada vez mais elevados, fez com que
o Estado criasse mais instrumentos eficientes de coleta de dados e de prestação de contas da
qualidade e amplitude dos serviços ofertados pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Isso
implica dizer que a preocupação do Estado passou a ser com o produto enquanto resultado das
atividades produzidas pelas IES, por isso a ênfase da avaliação numa ótica da prestação de
contas (TAVARES, OLIVEIRA, SEIFFERT, 2011).
As mudanças no ensino na educação brasileira, aqui tratado com atenção especial à
educação superior, têm sido cíclicas, como exposto acima. A nova forma de gerenciamento
proporcionou uma otimização do ponto de vista financeiro dos recursos das universidades.
Contudo, o fato da expansão das instituições de ensino superior ter sido recente apenas
corrobora o caráter secundário que a educação representa para a estratégia política de
desenvolvimento no Brasil.
Houveram avanços se comparado com os períodos anteriores da educação superior, como
a colonial. Entretanto, a presença predominante das instituições privadas no contexto atual da
educação terciária brasileira indica que há um forte viés mercadológico na aquisição do
capital cultural institucionalizado (diploma). Nesse sentido, segue em aberto o debate quanto
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à massificação da educação superior ou uma possível democratização – a qual será discutida
no capítulo posterior.
Em suma, a expansão do ensino superior no Brasil ainda apresenta desafios quantitativos e
qualitativos, tanto de caráter endógeno (permanência e conclusão) à instituição quanto
exógeno (acesso ao ensino superior). Apesar de ter havido, nos últimos anos, muitas políticas
de inclusão e ampliação do acesso à graduação, como o ENEM e o SISU, é preciso atentar-se
para a distinção entre massificação ou democratização. Assim, no propósito deste estudo
considera-se “massificação” do ensino superior como uma expansão avassaladora e
desregulada pelo Estado, com mecanismos de controle (como Censo da Educação Superior e
ENADE) como ferramentas que necessitam de aprimoramento na captação de seus dados. Por
outro lado, democratização do ensino é considerada, neste trabalho, como uma situação em
que os estudantes, embora tenham suas diferenças individuais próprias e seu background
social, encontrem nas IES mecanismos de combate às desigualdades prévias à universidade
(como desigualdades sociais e econômicas). Visto isso, democratização do ensino pode ser
representada pela condição em que estudantes de diferentes condições sociais, demográficas e
econômicas têm a possibilidade de alcançar a realização educacional a que se propuseram no
momento do ingresso no curso superior.

2.3. DESIGUALDADES SOCIOEDUCACIONAIS NO ENSINO SUPERIOR
2.3.1. Que educação?

Mesmo que o foco de Durkheim (1975) fosse pensar a educação de forma mais geral
e, especialmente, a educação de crianças e jovens, cabe aqui algumas de suas reflexões para
contextualizarmos a educação superior. O autor observa a finalidade da educação kantiana
como sendo a busca pelo desenvolvimento de toda a perfeição de que o indivíduo seja capaz.
No sentido empregado por Durkheim (1975), a perfeição buscada pela educação kantiana
deve ser entendida como o desenvolvimento harmônico ideal de todas as faculdades humanas.
Como o desenvolvimento harmônico – o ideal último da concepção kantiana de
educação – não pode ser completamente realizável, já que é impossível alcançar essa
perfeição, Durkheim (1975, p. 34) sugere que “não padece dúvida também que a harmonia
perfeita possa ser apresentada como fim último da conduta e da educação”. Dessa forma,
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mesmo não alcançável, o ideal de desenvolvimento harmônico perfeito das capacidades
humanas pode contribuir para a educação como um horizonte ideal. Afinal, os indivíduos não
poderiam, e nem deveriam, buscar o mesmo gênero de vida, pois assim se perderia a coesão
dos mecanismos sociais, o que poderia levar ao colapso uma sociedade em que todos os seus
membros exercessem uma única função social (DURKHEIM, 1975).
Entretanto, Bourdieu (2013) e Bourdieu e Passeron (2008) argumentam que os
indivíduos estão condicionados a alcançar uma educação limitada às potencialidades objetivas
ocasionadas pelo conjunto de disposições mentais e corporais, o qual denominou de capital
cultural, de acordo com a classe social a que pertence. Nesse sentido, indivíduos provenientes
de classes médias e altas teriam uma vantagem, em termos escolares, quando comparados
com indivíduos de classes baixas, visto que os primeiros adquiriram ao longo de sua trajetória
habilidades como disciplina corporal, concentração e reflexão abstrata.
No que concerne à realização educacional do indivíduo, Bourdieu (2013) e Bourdieu e
Passeron (2006; 2008) indicam que a formação de percepções e gostos de classe, apesar de
começarem na instituição familiar, tem sua reprodução, por excelência, na instituição escolar.
É nesse ambiente que as preferências culturais hegemônicas despontam como naturais, o que
deixa indivíduos pertencentes a classes populares em situação de desigualdade em relação a
colegas de turma que pertençam a classes mais afortunadas. Em um contexto onde a educação
não é considerada obrigatória pelas políticas governamentais, como o ensino superior, essa
desigualdade educacional limita as potencialidades dos indivíduos e pode causar evasão.
Para Bourdieu e Passeron (2006), a noção de tempo é diferente para os estudantes em
relação aos demais setores da sociedade. Como a condição de estudante é, necessariamente,
temporária (embora o ato de estudar possa ser permanente), os estudantes estão se preparando
para um porvir futuro – tanto de atuação, cujo conhecimento obtido terá relevância, quanto
profissional, onde tentará construir sua carreira com base no que estudou (BOURDIEU;
PASSERON, 2006). Nesse sentido, o desempenho, a permanência e a conclusão de
determinado curso podem estar condicionados às possibilidades objetivas que poderão a vir
com o futuro. Essas expectativas futuras são diferentes para cada “categoria” de estudante.
Por exemplo, estudantes dos cursos de humanidades têm mais incertezas profissionais futuras
do que os estudantes de medicina (BOURDIEU; PASSERON, 2006). Assim, quando o porvir
futuro onde a utilização do conhecimento aprendido – embora o conhecimento tenha
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finalidade última em si mesmo – está mais claro, há um sentido e uma razão de ser naquele
ato de estar cursando uma disciplina universitária (BOURDIEU; PASSERON, 2006).
Como as expectativas futuras do que fazer com o conhecimento adquirido
institucionalmente via curso universitário difere de acordo com a classe do estudante, isso
pode ter um impacto tanto na expectativa das possibilidades objetivas quanto no
desenvolvimento nas capacidades do indivíduo. Se um indivíduo enxerga o que está
imediatamente a sua frente no que diz respeito ao seu futuro profissional, haverá um
estreitamente de suas possibilidades objetivas. Para Bourdieu e Passeron (2006), essa
condição está intimamente ligada aos capitais cultural e econômico que possibilitam o
indivíduo ter conhecimentos prévios (concentração, noção espaço-temporal, hábito de leitura,
sensibilidade artística, percepção interpretativa imagética, gostos musicais, etc.), o que está
relacionado ao habitus (padrão social de sensibilidade e comportamento que orienta a ação
dos indivíduos) de sua família, e a possibilidade de dedicar tempo ao estudo diletante.
Com isso Bourdieu e Passeron (2006) expõem as diferenças entre os estudantes e
como isso impacto o futuro de cada um deles. Até mesmo a opção por conclusão do curso
pode ser afetada devido às diferenças de expectativas futuras. Da mesma forma, o
desenvolvimento das capacidades do indivíduo pode ser mais forte ou mais fraco de acordo
com a expectativa futura e condições prévias ao curso universitário.
Para Sen (2010), a privação das capacidades individuais e liberdades substantivas
implicam em causar pobreza para o indivíduo e acentuar as desigualdades socioeconômicas.
O quesito educação é um, de vários pontos, que está ligado ao desenvolvimento das
capacidades individuais. Ou seja, se um indivíduo não tem a liberdade objetiva de escolher
cursar e conseguir concluir o ensino superior porque encontrou diversos obstáculos pelo
caminho (precisar trabalhar para ajudar financeiramente a família, dificuldade em acompanhar
o conteúdo das disciplinas, não habitar em local com condições sanitárias que o possibilitem
manter a saúde, etc.) que, por ventura, possam impedi-lo ou limitá-lo, ele pode estar em
condição de pobreza segundo a concepção seniana. Até mesmo porque, como já é consenso,
um nível educacional mais elevado aumenta a capacidade de auferir renda.
Não que a renda seja o único fator determinante para o indivíduo aumentar sua
capacidade. Contudo, é importante considerar que existe desigualdade de renda e
desigualdade econômica e que ambas não são a mesma coisa (SEN, 2010). De acordo com a
abordagem das capacidades de Sen (2010), o indivíduo tem mais capacidade quanto maior for
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sua liberdade substantiva para escolher seu estilo de vida – inclusive em optar ou não por
cursar ou concluir o ensino superior. Contudo, conforme observam Bourdieu e Passeron
(2006), se uma determinada classe social, gênero ou conjunto de indivíduos sob certas
condições de vida tem mais possibilidades objetivas de concluir o ensino superior ou até
mesmo ter mais opções de escolha no ingresso em um curso universitário, há aí, então, outros
indivíduos que não têm possibilidades práticas de exercer toda sua capacidade e que são
pobres segundo a concepção seniana.
Nesse sentido, possibilitar que os indivíduos, especialmente aqueles pertencentes a
grupos sociais sub-representados no ensino superior, possam optar por participar na educação
superior é investir no desenvolvimento das capacidades humanas individuais. Para Noble e
Davies (2010), existem três recursos para abranger a participação no ensino superior: 1)
encorajar estudantes pertencentes a grupos sub-representados a ter notas maiores para
ingressar no ensino superior; 2) aumentar o êxito escolar de estudantes de grupos subrepresentados; ou 3) reduzir o requerimento para admissão de estudantes de grupos subrepresentados.
A política de cotas para ingresso no ensino superior foi a opção escolhida pelo
governo brasileiro como recurso para abranger a participação dos grupos sub-representados, o
que representa o terceiro recurso apontado por Noble e Davies (2010). Embora as
universidades e o governo federal do Brasil tenham tomado medidas para a democratização
do acesso, da permanência e da conclusão do ensino superior (HERINGER; HONORATO
2015), a expansão desse nível de ensino seu mais como forma de massificação do que
democratização do acesso e conclusão de fato (ZUCCARELLI; HONORATO, 2018).
Zuccarelli e Honorato (2018) verificam que, mesmo com a ampliação do ensino
superior no Brasil e maior acesso para a população menos favorecida, houve um benefício
desigual desse processo por diferentes grupos sociais. Para as autoras, a área de educação no
Brasil, sobretudo o curso de Pedagogia, concentram a população menos privilegiada
socioeconomicamente e com menor desempenho escolar e, portanto, o sistema de ensino
superior brasileiro reproduz – em certa medida – o efeito “da origem social na definição das
trajetórias escolares” (ZUCCARELLI; HONORATO, 2018, p. 16). Nesse sentido, Zuccarelli
e Honorato (2018) debatem uma seletividade social tanto no ingresso quanto na conclusão do
ensino superior.
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Essa seletividade na possibilidade objetiva de escolha da trajetória acadêmica e
profissional do indivíduo é, do ponto de vista da abordagem das capacidades, limitante
enquanto liberdade de desenvolvimento humano substantivo.
Como define Durkheim (1975, p. 39), “A educação é a ação exercida, pelas gerações
adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por
objeto suscitar e desenvolver na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais
exigidos pela sociedade política quanto pelo meio específico ao qual a criança está destinada
em particular”. Estendendo essa definição para o ensino superior, a educação é, dessa forma,
preparatória para um futuro onde o estudante, em tese, utilizará as técnicas e conhecimentos
aprendidos para a vida social e profissional.
Entretanto, um sistema de ensino superior que reproduz as desigualdades da
estratificação social e limita as possibilidades objetivas de escolha individual, não pode ser
chamado de democrático – pelo menos não plenamente democrático. Embora hajam ações
que caminham para a democratização do sistema, aparentemente há mais uma massificação
(ZUCCARELLI; HONORATO, 2018) de oportunidades e limitação de escolhas.

2.3.2. Que desigualdade?

Faz-se necessário, primeiramente, esclarecer o que é a igualdade. Rawls (1997) pensa
a justiça como equidade, onde numa situação hipotética de igualdade – ou, como chamado nas
teorias contratualistas da ciência política, “estado de natureza”, notadamente no pensamento
de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant – os indivíduos estabelecem um contrato social gerado a
partir de um consenso que determina os direitos, deveres e divisão dos benefícios sociais.
Contudo, “obviamente, nenhuma sociedade pode ser um sistema de cooperação que os
homens aceitam voluntariamente num sentido literal; cada pessoa se encontra ao nascer numa
posição particular dentro de alguma sociedade específica, e a natureza dessa posição afeta
substancialmente suas perspectivas de vida” (RAWLS, 1997, p. 14).
Nesse sentido, Rawls (1997) sustenta dois princípios que as pessoas escolheriam em
um estado de natureza: 1) a exigibilidade de igualdade na atribuição de deveres e direitos
básicos; 2) a firmação de desigualdades econômicas e sociais, como as desigualdades de
riqueza e poder, como justas somente se elas resultarem em benefícios compensatórios para

44

cada membro da sociedade, sobretudo os menos favorecidos. Dessa maneira, Rawls (1997)
propõe que a justiça advém de uma colaboração social contratual entre os membros de uma
sociedade, cuja “divisão apropriada de benefícios aconteça de acordo com princípios
aceitáveis para todas as partes” (RAWLS, 1997, 18).
Se por um lado Rawls (1997) considera a equidade como justiça, por outro ele
considera a inaceitabilidade como injustiça. Isto é, se uma condição econômica e social que
seja considerada inaceitável por um indivíduo membro das camadas mais altas de uma
sociedade é vivida por um indivíduo membro das camadas mais baixas dessa mesma
sociedade, há, portanto, uma situação de injustiça.
Casassus (2002, p. 45) se apoia nos princípios da justiça como equidade e ajuda a
definir as expressões por ele usadas:


Igualdade/Desigualdade: Por serem termos jurídicos, normalmente são
atribuídos à área do direito. Por exemplo, é esse princípio “que reconhece a
todos os cidadãos o mesmo direito à educação” (CASASSUS, 2002, p. 45). Na
área da matemática está vinculado à equivalência de duas quantidades ou
equivalência em resultados.



Equidade/Iniquidade: Para o autor, as oportunidades são regidas pela equidade.
Assim, “no plano da ética, [...] é guiar-se pelo sentimento do dever ou da
consciência mais do que pelas prescrições da lei” (CASASSUS, 2002, p. 45).

Segundo Casassus (2002), a América Latina é uma região que demonstra uma pujança
em termos de desigualdade. Apesar de vários países dessa região terem se expandido
economicamente até a década de 1990, não houve uma distribuição substantiva de renda
(CASASSUS, 2002). Para exemplificar, o referido autor cita o Índice de Gini da época de sua
publicação: enquanto os países da Europa variavam entre 0,25 e 0,3, os países da América
Latina e Caribe estavam em torno de 0,6. Considerando que o Índice de Gini mede a
concentração de renda indicando a diferença entre os mais ricos e os mais pobres (e variando
numericamente entre zero e um, onde o zero representa uma situação onde todos ganham
rendimentos iguais e um representa um único detentor de todos os rendimentos), Casassus
(2002) situa a América Latina e Caribe como a região mais desigual do mundo – e dentre os
países dessa região, o Brasil é o que mais apresentava desigualdade de renda.
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Sabidamente, as desigualdades econômicas e sociais se refletem em outras áreas da
vida cotidiana em sociedade, como a educação. Isso gera um ciclo vicioso onde quem tem
mais recursos pode se capacitar melhor e ampliar suas possibilidades objetivas, mantendo ou
até melhorando sua posição social, ao passo que quem tem menos possui, sistematicamente,
menos possibilidades de ascender, tendendo a permanecer o status quo.
Conforme Casassus (2002, p. 46), uma política de igualdade educacional “procura
igualar o acesso à educação e busca a igualdade nos resultados. [...] Uma política orientada
para a equidade é aquela que procura dar a cada estudante uma educação de acordo com suas
necessidades, as que estão mais ligadas à sua condição social e características culturais”.
Nesse sentido, o autor propõe igualdade de direito ao acesso e ao resultado (rendimento
acadêmico ou promoção/conclusão) e também o atendimento às necessidades específicas da
condição social e identidade cultural. No modelo atual do sistema de educação, a igualdade de
resultados está hierarquizada por estratos sociais (CASASSUS, 2002).
A maior parte das economias neoliberais, para Casassus (2002), valoriza a igualdade
de direito ao acesso, mas como o foco está no sucesso individual, a desigualdade é tida como
um processo “natural” de seleção socioeconômica (CASASSUS, 2002). Assim, as
desigualdades educacionais não se tratam apenas de diferenças de renda ou acesso à
educação, mas de diferenciais de sucesso acadêmico entre grupos de estudantes.
Porém, as políticas educacionais da América Latina, por seguirem uma lógica
meritocrática de educação, focam em buscar a qualidade antes de enfrentar as desigualdades
(estruturais, educacionais, sociais, econômicas) (CASASSUS, 2002). Esse tipo de enfoque
não apenas reproduz, aumenta as desigualdades educacionais porque as ignora.
Em termos de políticas de expansão da educação, Casassus (2002) aponta que a
massificação educacional é o principal motivo para que a qualidade fosse vista como
deficiente. Contudo, a lógica da meritocracia empregada na educação moderna duvida que o
fracasso escolar e as desigualdades vinculadas à estrutura social sejam uma “falha” coletiva,
de políticas públicas. Isso faz com que a percepção da qualidade educacional também seja
vista apenas como uma questão de aparelhamento, de infraestrutura, e não considere as
componentes social e cultural, intrínsecas ao ambiente educacional – o qual não ocorre em um
“vazio social abstrato” (CASASSUS, 2002, p. 29). Logo, de acordo com a lógica da
meritocracia, a democratização da educação não ocorre plenamente porque os indivíduos não
estariam se esforçando o suficiente (CASASSUS, 2002).
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Para Dubet (2004), existe o desejo de justiça escolar, entretanto as concepções do que
é essa justiça são complexas e ambíguas: competição meritocrática justa ou compensação das
desigualdades sociais para que haja igualdade educacional? (DUBET, 2004). Esses são
exemplos da ambiguidade presente no que se considera equidade educacional.
Nesse sentido, Dubet (2004) argumenta que a origem social ainda tem peso na
orientação escolar, sobretudo nos países em desenvolvimento, e que, portanto, a competição
meritocrática não é justa no sentido de que todos comecem a partir do mesmo nível. Para
ilustrar, é como uma corrida onde o ponto de chegada é igual para todos, mas o ponto de
partida pode ser mais perto ou mais longe, dependendo da origem social do indivíduo.
Ainda, Dubet (2004) critica a concepção de justiça escolar puramente meritocrática
listando suas dificuldades, quais sejam: 1) o espaço de competição escolar objetiva não
elimina as desigualdades educacionais, tanto as vinculadas às características pessoais do
indivíduo quanto à origem social; 2) o modelo da meritocracia pressupõe um acesso à
educação perfeitamente igual e objetivo; 3) como, teoricamente, a escola deu oportunidades
iguais para todos terem “sucesso”, os indivíduos que “fracassaram” não são mais
considerados vítimas da injustiça social e sim responsáveis pelos seus infortúnios pessoais; 4)
visto que o modelo de igualdade de oportunidades aprofunda as desigualdades educacionais,
incapacitando alguns estudantes de continuarem na competição, há como consequência
dificuldades pedagógicas; 5) questionamento da ideia de mérito – “o mérito é outra coisa além
da transformação da herança em virtude individual?” (DUBET, 2004, p. 544).
Embora Dubet (2004) tenha uma posição crítica em relação a meritocracia, ele a
considera uma espécie de “mal necessário” em sociedades democráticas – já que o princípio
de uma sociedade democrática é a igualdade entre todos, que seja possível construir
desigualdades legítimas, evitando, por exemplo, as desigualdades de nascimento tal qual
acontecia em períodos da História onde o príncipe herdava tudo do rei independentemente de,
minimamente, merecer ou não.
Para obter o que é considerado por Dubet (2004) como “escola justa”, o autor aponta
algumas sugestões. A primeira se trata do princípio da discriminação positiva. Ou seja, a
identificação de desigualdades “reais” (DUBET, 2004, p. 545) e a busca por políticas
compensatórias. Dessa forma, o ambiente escolar valorizaria a desigualdade (física, cognitiva,
ou de experiências) individual ao mesmo tempo em que valorizaria a diversidade.
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A segunda sugestão de Dubet (2004) se refere à garantia de competências mínimas.
Nesse aspecto o autor defende que, assim como a política de salário mínimo e assistência
médica universal, uma garantia de limites mínimos no sistema educacional protege os mais
desfavorecidos da exclusão completa. Um sistema assim, de acordo com Dubet (2004) e
Rawls (1997), produziria apenas desigualdades aceitáveis (ou legítimas) e não aprofundaria
negativamente as condições dos mais desfavorecidos. Dessa maneira, não se procuraria,
necessariamente, a redução das desigualdades entre os melhores e os piores na educação
superior, mas se garantiria a aquisição de competências mínimas para os mais desfavorecidos
(DUBET, 2004).
A terceira sugestão de Dubet (2004) concerne à forma que os “vencidos” pelo sistema
educacional são tratados. Fundada sobre os princípios da competição, a ideologia
meritocrática mascara a desigualdade educacional na produção dos poucos melhores, os que
“venceram na vida”, e dos muitos vencidos (DUBET, 2004). É preciso, para Dubet (2004),
revalorizar outras áreas de conhecimento ou níveis de ensino (como o técnicoprofissionalizante) e reafirmar o papel do sistema educacional enquanto espaço de educação e
cultura – e não apenas produtor de diplomas. Assim, os estudantes deveriam ser tratados
como sujeitos em processo de aquisição de experiências e “não apenas como alunos engajados
em uma competição” (DUBET, 2004, p. 553).
Desse ponto de vista, as desigualdades produzidas pelo modelo educacional
meritocrático produzem, por sua vez, desigualdades sociais – o que torna o sistema
educacional um reprodutor de desigualdades (DUBET, 2004). Para Bourdieu e Passeron
(2006), “a cegueira diante das desigualdades sociais condena e autoriza explicar todas as
desigualdades – particularmente em matéria de êxito educativo – como desigualdades
naturais, desigualdades de talentos [...]”. Logo, tanto a teoria dubetiana quanto a
bourdieusiana criticam a naturalização das desigualdades educacionais enquanto “dons” natos
do indivíduo.
No que concerne à produção de diplomas, Dubet (2004) pontua a disparidade entre a
utilidade de certos diplomas em relação a outros, sobretudo em um sistema educacional
massificado onde todos que conseguem finalizá-lo obtêm diploma. Essa é uma das
desigualdades educacionais com consequências posteriores, e não apenas durante o curso,
tendo seu impacto melhor percebido pelo estudante no pós-curso. Para os estudantes que
pretendem exercer uma profissão que utilize o que foi aprendido durante seu curso de
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graduação, ocorre que, por vezes, eles são lesados por seu diploma não ter utilidade objetiva
em relação a uma profissão (DUBET, 2004).
Nesse sentido, conforme Dubet (2004, p. 548-549),
Os vínculos entre a formação e o emprego são, obviamente,
extremamente complexos e dependem essencialmente da situação do
mercado de trabalho e da demografia; não seria possível acusar a escola de
estar na origem do desemprego dos jovens. Mas isso também não significa
que a escola seja totalmente ‘inocente’ a respeito. Diversos cursos
secundários e superiores funcionam como verdadeiras ‘arapucas’ quando
desvinculados do emprego. De modo geral, os estudantes são encaminhados
para esses cursos de maneira ‘negativa’, por falta de opção, e, com
frequência, não chegam ao fim do percurso que é muito seletivo, em razão do
reduzido número de empregos abertos para as respectivas áreas. Pode-se até
pensar que muitas trajetórias escolares funcionaram como alternativas às filas
de espera dos desempregados e como maneiras de ‘armazenar’ os jovens no
ensino (DUBET, 2004, p. 548-549).

Embora, segundo Dubet (2004), o vínculo entre formação e emprego seja
normalmente associado como proposta de política educacional “ultraliberal” e arriscado em
termos de consequências sociais dessa política, o autor indaga se, equivalentemente, não há
um risco e uma injustiça em permitir que os estudantes envolvam-se em formações
“desprovidas de utilidade social” (DUBET, 2004, p. 549). Ou, colocado de outra forma,
deixar (lembrando que no âmbito das políticas públicas a não-ação também é uma escolha)
que as experiências individuais dos estudantes com formações com baixíssimo retorno social
e profissional – inclusive, muitas vezes abaixo do que foi investido em termos de tempo e
esforço – se concretizem no sistema educacional com modelo meritocrático como “fracasso”
profissional a ponto de desvalorizar determinadas profissões de tal maneira que poucos
sonham em exercê-las, como a carreira de professor do ensino básico (ZUCCARELLI;
HONORATO, 2018).
Nesse sentido, Dubet (2004) categoriza a utilidade dos estudos secundários e
superiores como matéria da dimensão da justiça escolar e critica a hipocrisia quanto a
distribuição das vagas dos cursos. Dessa perspectiva, fica em aberto se não seria uma forma
de contornar esse problema a distribuição das vagas dos cursos universitários se darem de
acordo com o que fosse considerado como “necessidade social local” ou “vocação regional”.
De maneira geral, Dubet (2004) defende que combinar outros modelos de justiça com
o modelo de justiça educacional meritocrático pode ajudar a tornar a educação mais justa,
fundamentada em algo mais do que apenas a competição entre os estudantes. Em consonância
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com o autor, introduzir a discriminação positiva, se preocupar com a utilidade dos diplomas,
evitar que as desigualdades educacionais produzam mais desigualdades sociais e melhorar a
forma como se trata os “vencidos” nessa competição pode aperfeiçoar o modelo de
meritocracia, tornando-o um modelo mais democrático.
No que concerne ao combate das desigualdades educacionais e à busca de justiça
escolar, o relatório da OCDE (2018) enfatiza que é necessário mais esforço para aprimorar a
equidade na educação. De acordo com o mencionado relatório, o background social ainda é o
principal fator que impacta na participação na educação, aprendizagem e resultados sociais e
econômicos. Por exemplo, filhos de mães com educação terciária (ou seja, superior) têm uma
participação no sistema educacional mais cedo e um acompanhamento que o permite alcançar
um diploma de graduação ao passo que filhos de pais com menor realização educacional têm
maior chance de participar até a educação secundária ou ensino profissionalizante, o que, por
sua vez, afeta sua participação no ensino superior (OCDE, 2018).
Figura 1 - Porcentagem de pessoas entre 25 e 34 anos de idade com educação terciária, por
nível da educação terciária, 2017.

Fonte: OCDE, 2018.

Nesse sentido, conforme a figura 1, o Brasil está, comparativamente, bem abaixo da
média da OCDE (2018) no que diz respeito à população com educação terciária, o que pode,
consequentemente, fazer com que se perpetuem as desigualdades educacionais no sentido de
background familiar que possibilite alcançar o diploma de nível superior. Quando comparado
com países mais pobres em termos de Produto Interno Bruto (PIB) da própria América do Sul,
o Brasil ainda fica atrás do Chile, Colômbia e Argentina quanto a pessoas que possuem
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educação terciária. Isso significa que existem problemas consideráveis em relação ao acesso
(ingresso) e “acesso real” (conclusão) no ensino superior brasileiro.

Figura 2 - Distribuição de graduados em nível terciário, por gênero e campo de estudo, 2016.

Fonte: OCDE, 2018.

A figura 2 contextualiza a desigualdade de gênero nos cursos de nível superior
segundo média dos países membros da OCDE e países associados, como é o caso do Brasil.
Isto corrobora o proposto por Bourdieu e Passeron (2006) quando afirmam que na educação
superior francesa da década de 1960 havia uma segregação de gênero nos campos de
conhecimento, onde os homens predominavam nas áreas de ciências exatas e engenharias e as
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mulheres nas áreas de ciências humanas, saúde e educação. Essa desigualdade educacional,
especificamente de gênero, ainda está presente, em média, na educação superior ao redor do
mundo (OCDE, 2018). Embora políticas de combate à desigualdade de gênero tenham
avançado, ainda são insuficientes para que se tenha mais equidade, sobretudo nesse quesito,
na educação.
Conceitualmente, Bourdieu e Passeron (2006; 2008) e Bourdieu (2013) trouxeram
uma contribuição imensa para a sociologia da educação e da cultura. As ideias sobre as
relações escolares, grupos sociais e seus contatos com as formas de conhecimento geraram
novas reflexões quanto às funções e o funcionamento social dos sistemas de ensino. Dessa
maneira, sua obra influenciou diversos estudos sobre a produção e distribuição de bens
culturais e simbólicos – assim como os produtos escolares (NOGUEIRA; CATANI, 2007).
Em meio às principais categorias teóricas criadas por Bourdieu e Passeron ao longo de
suas obras, alguns conceitos serão recorrentemente utilizados neste trabalho: capital cultural,
capital econômico e capital social.
O capital cultural, ao contrário do que é no imaginário do senso comum categorizado
como “aptidões” naturais, concerne às desigualdades educacionais encontradas no
desempenho escolar de alunos que provêm de diferentes classes ou grupos sociais
(NOGUEIRA; CATANI, 2007). Diferentemente do conceito de “capital humano”, o capital
cultural tem uma visão não-economicista e considera “[...] a contribuição que o sistema de
ensino traz à reprodução da estrutura social” (NOGUEIRA; CATANI, 2007, p. 74).
A constituição do capital cultural é dada em três estados: 1) o capital cultural
incorporado; 2) o capital cultural objetivado; 3) e o capital cultural institucionalizado
(NOGUEIRA; CATANI, 2007). Capital cultural incorporado está fundamentalmente ligado
ao corpo, sendo um processo em que o indivíduo obtém, através de inculcação e assimilação,
uma propriedade cultural que lhe pertence de maneira singular. Nesse estado o capital cultural
não pode ser transferido, uma vez que é adquirido a partir das experiências e conhecimentos
que o indivíduo vivencia. Embora não haja uma forma de comercializar o capital cultural
incorporado, as condições econômicas familiares – representadas pelo capital econômico –
são uma exigência à aquisição de capital cultural incorporado, já que este requer tempo livre
disponível para que o indivíduo possa se dedicar a acumulá-lo ao invés de buscar satisfazer
suas necessidades básicas através de seu próprio sucesso financeiro (NOGUEIRA; CATANI,
2007).
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O capital cultural objetivado está sob a forma de bens culturais. Livros, pinturas,
monumentos, teorias, problematizações, máquinas, instrumentos. Todos são comercializáveis
e/ou distribuíveis. Entretanto, a posse do capital cultural em seu estado objetivado não
necessariamente significa que um indivíduo possa desfrutar dele. Embora uma pintura ou um
livro possam ser herdados, comprados ou obtidos de inúmeras maneiras, sua interpretação
exige que se tenha capital cultural incorporado suficiente para isso. Não se pode ler um livro
se não se souber ler. Não se pode utilizar uma ferramenta se não se souber manejá-la. Não se
pode interpretar uma pintura se ela não fizer sentido para um determinado indivíduo, o que
depende de seu conhecimento previamente acumulado e sua visão de mundo. Da mesma
forma, não se pode produzir capital cultural objetivado se um indivíduo não souber como o
produzir.
Portanto, a produção e o deleite do capital cultural em seu estado objetivado são
inerentes ao capital cultural incorporado adquirido. Mesmo assim, a transmissão ou
distribuição do capital cultural objetivado é independente do capital cultural incorporado
adquirido, assim como acontece com o capital econômico (NOGUEIRA; CATANI, 2007).
O capital cultural institucionalizado confere ao indivíduo um diploma ou certificação
que qualifica sua competência a determinado nível. Segundo Nogueira e Catani (2007, p. 78),
“com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor
convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à cultura, a alquimia
social produz uma forma de capital cultural que tem uma autonomia relativa em relação ao
seu portador e, até mesmo em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um
determinado momento histórico”. Nesse sentido, o diploma enquanto certificação de
competência, em acordo com a teoria bourdieusiana, é instituído pelo que é chamado de
“magia coletiva”, ou seja, a capacidade dos indivíduos acreditarem e reconhecerem em
conformidade com as palavras e categorias produzidas pelas instituições. (NOGUEIRA;
CATANI, 2007).
Dessa forma as instituições levantam fronteiras invisíveis em formato de categorias,
como um indivíduo rotulado com o título “graduado” ou “não-graduado”. Essa mesma
fronteira que limita o último indivíduo aprovado em determinado concurso do primeiro
reprovado. Por ter características tão específicas que o capital cultural institucionalizado não
pode ser confundido com o capital cultural objetivado (NOGUEIRA; CATANI, 2007).
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Outro conceito importante na ideia de Bourdieu e Passeron (2006) é o de capital
econômico. Assim como o capital cultural objetivado, o capital econômico é passível de
transferência. Contudo, só é necessário um mínimo de capital cultural incorporado para dar
significado valorativo ao capital econômico, uma vez que este é repleto de uma visão
economicista amplamente difundida na sociedade capitalista. Embora tenha suas diferenças
quanto ao capital cultural, o capital econômico exerce uma forte influência no quanto o
indivíduo vai ter oportunidade de adquirir conhecimento, conquistar diplomas e certificados e
herdar bens (econômicos e culturais) familiares.
Por fim, o conceito de capital social é, segundo Nogueira e Catani (2007, p. 67), “o
conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de
relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento
ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente
são dotados de propriedades comuns [...], mas também unidos por ligações permanentes e
úteis”. Essas ligações influenciam tanto no potencial de aquisição de capital econômico, direta
ou indiretamente, quanto no potencial de adquirir capital cultural.
Diferentemente da teoria do capital cultural bourdiesiana, a abordagem da teoria do
capital humano tem um teor economicista, uma vez que é proveniente da área da economia.
De acordo com Sweetland (1996), ao contrário dos bens de consumo, cujos benefícios a quem
os obteve são apreciados instantaneamente, a gratificação percebida a partir do investimento
em capital humano geralmente está associada a benefícios individuais e sociais a longo prazo.
Embora o investimento em capital humano também inclua saúde e nutrição, a educação
emerge consistentemente como principal investimento em análises empíricas, do ponto de
vista da teoria do capital humano, visto que os diferenciais em educação estão vinculados a
melhores níveis nutricionais e de saúde. Para Schultz (1971), a educação aprimora a
capacidade econômica das pessoas.
Assim como há uma diversidade nos modelos de educação, os benefícios derivados
dela também são diversos. Além de estar associada a melhores condições de vida, saúde,
nutrição, cidadania e democracia (SWEETLAND, 1996), Becker (1981) também atribui à
educação o papel de exercer controle sobre o crescimento populacional. Especialmente para
economistas da corrente malthusiana – cuja crença numa “superpopulação” que cresce
geometricamente ao passo que a produção de alimentos cresce apenas aritmeticamente ainda é
discutida academicamente –, o controle populacional que a educação tem a possibilidade de
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contribuir, sobretudo no que concerne à educação e inserção das mulheres no mercado de
trabalho, é visto como uma vantagem para o crescimento econômico de uma sociedade
(SWEETLAND, 1996).
Nesse sentido, a contribuição da análise econômica da fecundidade de Becker (1981) é
explicar a interação entre quantidade e qualidade quanto à demanda por filhos. Isto é, segundo
Becker (1981), como a educação é um investimento em capital humano, as famílias que
optam por ter mais filhos têm, em geral, menos educação por filho (BECKER, 1981). Como a
educação é um investimento cada vez mais valorizado, o aumento no seu custo fez com que as
famílias optassem por um trade-off entre qualidade da educação dos filhos ou quantidade de
filhos (e, por consequência, menos educação por filho) com observância a oportunidades
objetivas no mercado de trabalho para o grupo social ao qual pertencem.
Considerando o treinamento e aprimoramento de habilidades (capital humano) como
investimentos que são recompensados com melhores posições ocupacionais e retornos
financeiros a nível individual, a teoria do capital humano também pondera a nível coletivo ao
investigar o aumento da produtividade econômica em uma sociedade com maior escolaridade
e capacitação profissional (SWEETLAND, 1996). Em termos micro e macro, a teoria do
capital humano aborda as habilidades e conhecimento como forma de capital em que é
adquirido mediante investimento (de tempo, dinheiro e esforço) e que tornam a produtividade
e o retorno econômico maiores para o indivíduo bem como para o próprio sistema econômico.
Embora a educação, do ponto de vista da teoria do capital humano, possa estar ligada
ao crescimento econômico individual e nacional, a mesma teoria também considera a
educação como um bem disponível para compra e venda que aumenta a produtividade laboral.
E de fato o é do ponto de vista econômico. Contudo, para o design desta pesquisa, se
priorizou uma abordagem mais ampla da educação, onde esta é pensada como um bem
substantivo com fim em si mesmo que, mesmo que exerça influência no campo econômico,
cultural, social ou outros, é algo que desenvolve o ser humano e, portanto, melhora sua
compreensão do mundo, convivência em sociedade assim como aprimora a sua experiência
profissional e pessoal. Nesse sentido, a compreensão de educação nesta pesquisa é delineada
pelas ideias de Bourdieu e Passeron (2006), Sen (2010) e Dubet (2004).
De toda forma, a visão econômica da educação é apenas uma lupa em um único
aspecto da realização educacional, no qual emerge a análise de custo-benefício entre os custos
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educacionais e a produtividade laboral dos que obtém educação. Entretanto, conforme observa
Sen (2010), a educação tem diversas outras dimensões além da econômica.

2.4. LIMITES METODOLÓGICOS E A METODOLOGIA BOURDIEUSIANA

Como o principal framework teórico utilizado foram obras de Bourdieu, foram
consideradas as variáveis utilizadas por ele e Passeron em “Los Herederos: los estudiantes y
la cultura” (2006) para a escolha e construção das variáveis a partir dos dados do ENADE.
Utilizando estatística descritiva com dados dos anos de 1900 até 1963 dos estudantes
da França, Bourdieu e Passeron (2006) detalharam sua metodologia no apêndice I do
supracitado livro. Dentre suas variáveis estão:


Evolução do número de estudantes por universidade;



Sexo dos estudantes;



Estudantes nas capitais e interior;



Evolução do número de estudantes por curso (abrangendo os cursos de

Direito, Ciências, Letras, Medicina, Farmácia e o total);


Evolução da distribuição estudantil por curso (%);



Evolução

da

taxa

de

escolarização

e

ensino

superior

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (19−24 𝑎𝑛𝑜𝑠)

(

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑎 (19−24 𝑎𝑛𝑜𝑠)

, considerando o a evolução em meio século e

em 6 anos);

seus pais,


Procedência dos estudantes (segundo categoria sócioprofissional de
𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑠. 𝑠𝑢𝑝. 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠ó𝑐𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠ó𝑐𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑠

);

Possibilidades de escolarização segundo origem social;

Apesar do panorama geral apresentado pelas estatísticas descritivas, os números “dan
todavia una idea muy incompleta de los privilégios con respecto a la enseñanza, puesto que
las categorias sociales menos representadas en la enseñanza superior son, precisamente, las
más representadas en la población activa” (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 125). Isto é,
os próprios autores explicitam a dificuldade de se mensurar a desigualdade no ensino superior
e indicam a contradição social com que se depararam.
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No que se refere às possibilidades de escolarização segundo origem social, duas
classes de probabilidades foram construídas pelos autores. A primeira diz respeito às
probabilidades objetivas de um estudantes de dado sexo, filho de um indivíduo de dada
profissão, ter, normalmente, a chance de ascender ao ensino superior. Nesse sentido, a
probabilidade objetiva é dada pela seguinte relação (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p.
131):
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 1ª 𝑣𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑆𝑃
𝐶𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝐶𝑆𝑃
Onde CSP = Categoria Sócioprofissional.
A segunda classe de probabilidade concerne às probabilidades condicionais, ou seja,
são condicionais porque estão condicionadas ao jovem já ter ascendido educacionalmente e
estar matriculado em um curso da universidade. Assim, as probabilidades condicionais se
referem a possibilidade de um estudante efetuar a matrícula pela primeira vez em uma
universidade em tal ou qual curso:
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠. 𝑠𝑢𝑝. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 1ª 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑆𝑃
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠. 𝑠𝑢𝑝. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 1ª 𝑣𝑒𝑧 𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝐶𝑆𝑃
Onde CSP = Categoria Sócioprofissional.
Nas notas metodológicas Bourdieu e Passeron (2006) demonstram estatisticamente a
problemática do cálculo das probabilidades. Dessa forma, duas razões (A e B) são pensadas
para definir as probabilidades objetivas e condicionais de ascender ao ensino superior e em
qual curso:
𝐴=

𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠ó𝑐𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐵=

𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠ó𝑐𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑐𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝐶𝑆𝑃, 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Nesse caso, a formulação B poderia ser reescrita da seguinte forma:
𝐵=

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝐶𝑆𝑃,𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑆𝑃,𝑖

57

Onde, CSP = uma determinada categoria sócioprofissional (que deve ser a mesma
tanto no numerador quanto no denominador);
i = Idade.
Para

isso,

é

pressuposto

uma

população

estacionária

e

comportamentos

suficientemente estáveis ao longo do tempo para que se pudesse calcular a possibilidade de
escolarização segundo origem social para a coorte. Da forma que é calculado e disposto no
primeiro capítulo (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 27) foi necessário que eles fizessem
uma relação de proporcionalidade apenas para os anos 1961 e 1962.
Algumas considerações precisaram ser feitas quanto às razões A e B considerando a
intenção de calcular por coorte.
A razão A considera o conhecimento das profissões dos pais no momento de
nascimento do filho e, assim, a distribuição dos filhos nascidos vivos por categorias
sócioprofissionais. Isso implica que, através da fórmula, a mobilidade social dos pais está
deixando de ser considerada e o fator ascensão social (ou queda na hierarquia social) pode
influenciar na vida escolar do filho e no seu acesso à universidade. Por exemplo, um pai pode
estudar junto com o filho (em casa ou não) mas com objetivos diferentes: o pai para ter um
emprego melhor e mais prestigiado e o filho para entrar na universidade. Da mesma forma
que pode haver um recorte metodológico no momento do nascimento, pode haver um recorte
no momento de ingresso ou conclusão do curso superior (pelo filho). Contudo, o segundo
recorte não deixa de considerar a mobilidade social que os pais podem ter experienciado. A
exceção para que o recorte não deixasse de captar a mobilidade social seria se fosse feito um
acompanhamento de coorte com o recorte sendo a família e não o filho. Essa seria a maior
dificuldade da razão A.
A razão B, entretanto, se refere à matrícula na universidade. Se os comportamentos
sociais são estáveis no tempo, a razão operacional B1 (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p.
132) seria:
𝐵1 = 𝐵11 + 𝐵1 2 + ⋯ +𝐵1 𝑘
Sendo B1 a proporção básica da categoria sócioprofissional número k, de forma que o
número de estudantes que, ao nascer, pertenciam à categoria social número k (BOURDIEU;
PASSERON, 2006, p. 132) é:
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𝑁 1 𝐵1 𝑘 + 𝑁 2 𝐵 2 𝑘 + ⋯ + 𝑁 𝑘 𝐵 𝑘 𝑘
𝑁𝑖

Quando os autores buscam a esperança matemática do acesso de k a i ( 𝑁𝑘) para um
indivíduo pertencente à idade k em que pode ser pai, encontram a seguinte equação
(BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 133):
𝑁𝑘 1
𝑁𝑘 𝑘
𝐴 = 𝑘 𝐵 + ⋯+ 𝑘 𝐵
𝑀
𝑀
𝑘

Onde, N = os efetivos correspondentes à coorte;
Mk = efetivos das coortes no momento do nascimento.
Após a idade k em que um indivíduo pode ser pai, os autores consideram que uma
mudança de categorial social já não seria possível e, por conseguinte, se teria a equação de y
(BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 133):
𝑀𝑘
𝑁𝑖
(𝑖 ≠ 𝑘) = 0
=
1𝑦
𝑁𝑘
𝑁𝑘
𝐴𝑘 = 𝐵 𝑘 𝑘 = 𝐵 𝑘 (𝑜𝑢 𝐴 = 𝐵)
Assim, uma aproximação com a equação y é o caso das categorias sócioprofissionais
cujo acesso está regulado por 1) posse de patrimônio (como industriais e comerciantes; e 2)
posse de um diploma de ensino superior (como altos executivos). No caso de categorias
sócioprofissionais cujo acesso não está submetido a nenhum tipo de pressões não ser igual a
y, AB (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 133).
Como é considerada uma idade k em que é possível ascender em relação à categoria
sócioprofissional até ela, a mobilidade social é limitada a uma faixa etária e, após esta, não
seria possível mudar de categoria na hierarquia social. Essa limitação basicamente supõe que
a partir do momento em que o indivíduo tem um filho, passa da categoria de “estudante” para
a categoria de “pai de um futuro estudante”. Mesmo que com o objetivo de viabilizar, de
forma prática, o cálculo, esse pressuposto tem uma séria implicação na teoria, visto que cria
uma barreira instransponível irreal.
De acordo com Bourdieu e Passeron (2006), o sistema A não pode ser resolvido
totalmente por ser um sistema de n equações com n2 incógnitas. Por outro lado, a equação B é
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passível de resolução, contudo é imperfeita (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 133). Dessa
maneira, o valor operacional de B é superior ao valor operacional de A.
Por ser uma equação de coorte, a fórmula B precisa estimar os nascidos vivos de 20
anos atrás a partir de uma estimação de fecundidade das mulheres casadas, de cada uma das
categorias sócioprofissionais e em idade reprodutiva. Segundo os autores, não havia
disponibilidade de dados para calcular a taxa de mortalidade diferencial (BOURDIEU;
PASSERON, 2006).
Existem dois pressupostos levados em consideração na elaboração da equação y: 1) A
distribuição, segundo origem social, dos estudantes matriculados pela primeira vez era igual a
distribuição da totalidade de estudantes; 2) A distribuição por sexos vem somente dada para o
total de estudantes. Logo, se supõe que interiormente a cada curso a distribuição de estudantes
por sexo é a mesma para o fluxo de entrada e a totalidade de estudantes.
No apêndice II Bourdieu e Passeron (2006) apresentam alguns detalhes metodológicos
sobre os questionários aplicados na França e até apresentam parcialmente os dados de
pesquisa realizada na Hungria por Ferge Sandorne (1962) e na Polônia por Jan Szczepanski
(1963). Dessa forma, a maior parte das variáveis apresentadas no apêndice II trata de
elaborações a partir de cruzamentos das variáveis originais do questionário. Alguns dos
cruzamentos são:
 Categoria sócioprofissional do pai x Fonte de recursos [financeiros do
aluno] (em %);
 Categoria sócioprofissional do pai x tipo de alojamento [do aluno];
 Categoria sócioprofissional do pai x trabalha ou não trabalha (aluno por
curso);
 Categoria sócioprofissional do pai x estudos secundários (além do
ensino superior);
 Categoria sócioprofissional do pai x Se o estudante prefere estudar sua
própria sociedade/etnologia;
 Se cursa mais de um curso superior ao mesmo tempo (em diversas
faculdades ou institutos).
De acordo com Bourdieu e Passeron (2006), o número de estudantes que trabalham
decresce de modo regular à medida que aumenta a categoria social. Além disso, o número de
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estudantes que trabalham diminui, independente da categoria social, quanto mais “tradicional”
é o curso. Diante dessas observações feitas pelos autores, é possível deduzir que o prestígio
social do curso está vinculado com o mercado de trabalho.
Outras variáveis usadas dizem respeito ao acesso cultural (como visitas a teatro, rádio
e TV, música, pintura, etc.), variação do grau de conhecimento (redes sociais com colegas) e
variação dos conhecimentos entre condiscípulos segundo o lugar que ocupam em sala de aula
((BOURDIEU; PASSERON, 2006).
Em A Distinção, Bourdieu (2013) utiliza uma técnica estatística chamada de Análise
Múltipla de Correspondência (Multiple Correspondence Analysis) que permite verificar a
correlação estatística entre variáveis – semelhante, à grosso modo, a correlação de Pearson ou
ao teste de hipótese qui-quadrado. Duval (2018) aponta que as obras de Bourdieu, sobretudo o
conceito de campo, tomavam em consideração a categorização estatística da vida social com o
intuito de não generalizar o uso de ferramentas estatísticas e acabar por cometer um
objetivismo ou reducionismo. De acordo com Duval (2018), Bourdieu sugere que a lógica
difusa seria uma boa forma de captar o pertencimento de indivíduos a diferentes questões e
momentos sociais.
Rouanet, Ackermann e Le Roux (2000), de forma contundente, analisam o uso criativo
e profundo que Bourdieu (2013) faz das ferramentas estatísticas para revelar a
multidimensionalidade dos indivíduos a partir das variáveis que ele trabalhou – sempre dando
ênfase à interpretação dos espaços sociais. Os autores reivindicam que os métodos não devem
ser simplesmente justapostos, mas integrados de forma criativa para que se possa ter uma
melhor interpretação da realidade. Contudo, muita cautela deve ser tomada no desenho da
pesquisa para que haja uma união dos objetos e instrumentos necessários para um trabalho
científico (ROUANET; ACKERMANN; LE ROUX, 2000).
Como já sinalizado por Duval (2018), Bourdieu reconhecia a importância de uma
técnica de delineamento de perfis com lógica de pertencimento difuso para captar melhor as
nuances entre indivíduos e seus atributos educacionais. Dessa maneira, a aplicação do método
Grade of Membership (GoM) concede a oportunidade de verificar o grau de pertencimento
dos indivíduos às características de interesse de forma a captar também perfis mistos. Nesse
sentido, se tenta analisar os indivíduos e suas características educacionais de forma mais
próxima à realidade da vida social, num espectro gradativo de cultura.
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3. METODOLOGIA

De acordo com Yu Xie (2006), Otis Duncan foi um dos maiores sociólogos
quantitativos do século XX e um dos primeiro a associar interdisciplinarmente a sociologia e
a demografia. Em sua obra, Duncan (XIE, 2006) criticava o que ele chamava de
“estaticismo”, ou seja, deixar que as decisões metodológicas sejam tomadas por ferramentas
estatísticas e de análise de dados, fugindo assim do controle do pesquisador. Para Duncan
(XIE, 2006), as análises quantitativas nas ciências sociais apenas resumem padrões
comportamentais e muitas vezes deixam de perceber a existência de indivíduos por trás dos
números.
Da mesma forma, Lahire (2004) sugere que as análises estatísticas que se propõem a
analisar temas sociais não devem esquecer que os números não necessariamente representam
as variâncias de expectativas individuais e que, por mais que isto não seja notado nos
resultados, não pode deixar de ser levado em conta no momento da análise.
Tendo feito essa ressalva, é importante esclarecer que o que se busca nessa pesquisa é
uma consonância entre variáveis, modelos estatísticos e teoria. Assim, não se deve perder de
vista a relevância teórica para a tomada de decisões metodológicas.

3.1. FONTES DE DADOS

Embora se tenha cogitado, à priori, utilizar o Censo da Educação Superior como única
fonte de dados, se decidiu por utilizar esse banco de dados apenas para contextualização do
ensino superior no Brasil, visto que as variáveis necessárias para a categorização de capital
cultural (como escolarização do pai e da mãe) inexistiam e, portanto, não seria adequado para
a modelagem estatística proposta.
Assim, optou-se por utilizar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE), pertencente ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), para que fosse possível captar as categorias analíticas através de uma maior
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diversidade de variáveis. Embora não seja possível analisar os estudantes enquanto
“graduados”, uma vez que o ENADE capta dados dos concluintes (os estudantes do nível
superior que têm 70% ou mais do curso concluído), a diversidade de variáveis presentes no
banco de dados do ENADE permitem um olhar mais aprofundado no background social dos
alunos e quais fatores os levaram à categoria de “concluintes”. Não há apenas a possibilidade
de verificar a influência do capital cultural e econômico na possibilidade de conclusão –
ressalta-se o termo “possibilidade de conclusão”, devido ao aluno concluinte ainda ter a
possibilidade de evadir do curso mesmo após realizar a prova do ENADE – como também ver
o quanto o capital cultural e econômico podem incidir sobre o desempenho dos alunos.
Com o ENADE como fonte de dados, há uma possibilidade de desagregação muito
maior de dados: todos os cursos de todas as instituições de ensino superior cadastradas no
Ministério da Educação e Cultura (MEC) estão presentes, tanto os cursos presenciais quanto
os de Ensina à Distância (EaD). A partir de 2014, o ENADE alterou sua metodologia de
coleta de dados para ampliar o nível de desagregação, sendo possível separar os cursos que
são bacharelados das licenciaturas – além dos eixos tecnológicos que já era desagregado.
Segundo o site do INEP, os cursos estão divididos por áreas e eixos tecnológicos
avaliados em anos cíclicos, sendo cada ano uma parte do ciclo, que por sua vez é composto
por três anos. As áreas e eixos tecnológicos de cada ano ciclo são os seguintes:
 Áreas - Bacharelados e Licenciaturas
Ano I - Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins (Ciclo 1: 2004; Ciclo 2: 2007; Ciclo 3:
2010; Ciclo 4: 2013; Ciclo 5: 2016);
Ano II - Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins (Ciclo 1: 2005; Ciclo 2: 2008;
Ciclo 3: 2011; Ciclo 4: 2014; Ciclo 5: 2017);
Ano III - Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins (Ciclo 1: 2006;
Ciclo 2: 2009; Ciclo 3: 2012; Ciclo 4: 2015; Ciclo 5: 2018).
 Eixos Tecnológicos
Ano I - Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e
Segurança (Ciclo 1: 2004; Ciclo 2: 2007; Ciclo 3: 2010; Ciclo 4: 2013; Ciclo 5: 2016);
Ano II - Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura,
Produção Industrial (Ciclo 1: 2005; Ciclo 2: 2008; Ciclo 3: 2011; Ciclo 4: 2014; Ciclo
5: 2017);
Ano III - Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural
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e Design (Ciclo 1: 2006; Ciclo 2: 2009; Ciclo 3: 2012; Ciclo 4: 2015; Ciclo 5: 2018).
Foram observadas algumas limitações nos bancos de dados, a saber:
a) Como o Censo da Educação Superior é uma estatística censitária, esperavam-se
variáveis mais gerais e diversificadas referentes aos estudantes, sobretudo para este estudo, no
que concerne aos indivíduos que concluíram o ensino superior e são, portanto, formados.
Entretanto, a maior parte das variáveis do referido censo dizem respeito aos custos que os
estudantes proporcionam ou proporcionaram ao Estado em forma de bolsas, auxílios,
infraestrutura, etc. A expectativa de encontrar um retrato mais abrangente dos estudantes do
ensino superior – algo mais próximo ao realizado pelo Censo Demográfico – foi, nesse
sentido, quebrada. Pode-se observar, assim, que o Censo da Educação Superior possui um
viés economicista, embora variáveis de outras dimensões estejam contidas nele.
Aliás, acusar o Censo da Educação Superior de ser puramente economicista é adotar
uma posição taciturna e reducionista porque existem três grandes dimensões, que podem ser
verificadas a partir da quantidade de variáveis que estão descritas no dicionário de dados na
planilha referente a alunos: 1) as variáveis referentes aos custos financeiros; 2) as variáveis
referentes ao ingresso/vagas ocupadas; 3) e as variáveis referentes às atividades que os alunos
participam. As demais variáveis até ajudam a entender mais sobre os alunos, mas não
possibilitam conhecer melhor o contexto social dos estudantes.
Logo, não existem muitas possibilidades de análise fora dos muros das Instituições de
Ensino Superior com os dados do Censo da Educação Superior – no sentido de analisar o
contexto social em que os estudantes estão inseridos. Nesse sentido, o ENADE possui um
formato com mais possibilidades e que poderia, em termos de diversidade de variáveis, ser
adotado no supracitado censo, inclusive no que diz respeito a informações de docentes e
demais funcionários que compõem a IES também.
É importante esclarecer que quando se menciona o Censo da Educação Superior,
foram utilizadas estatísticas pertencentes às Sinopses Estatísticas, uma vez que não era o foco
deste trabalho tratar os microdados e a necessidade era de dar uma contextualização. Contudo,
é pertinente mencionar os desafios encontrados nesta base de dados.
b) Em relação ao ENADE, uma limitação observada trata-se do fator de boicote nas
provas e questionários, sobretudo nos exames mais antigos, onde se tinha uma
“institucionalização” do boicote a partir da possibilidade de resposta objetiva no questionário
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sobre ter feito um protesto na resposta da prova ou não. Apesar de o fator boicote ter
diminuído consideravelmente nas edições mais recentes – e também eliminado das
possibilidades de resposta no questionário a partir do ano de 2008 –, ainda é válido questionar
sua presença nos dados atuais.
Dentre as variáveis escolhidas para o estudo, as mudanças metodológicas ocorridas ao
longo dos anos no ENADE melhoraram a desagregação de dados, permitindo mais
possibilidades de investigação. Contudo, essas mudanças também inviabilizaram algumas
comparações entre o formato atual do ENADE com os mais antigos. São quinze anos de
realização do exame – com dados disponíveis de 2004 a 2017 para cada grupo de cursos,
considerando os três anos cíclicos para esses grupos, até o presente momento – e havia
demanda para tais mudanças. Retrospectivamente, do mais recente ao mais antigo, a última
mudança pela qual passaram pelo menos uma das variáveis escolhidas foi a desagregação dos
cursos entre bacharelados e licenciaturas, ocorrida na versão 2014 do ENADE.
Já nas versões de 2010, 2011 e 2012 do ENADE, as questões relativas a quem ajudou
a enfrentar as dificuldades, o motivo para escolher o curso e quem mais dava incentivo para o
estudante cursá-lo não existiam. As perguntas sobre bolsa acadêmica e auxílio permanência
eram agregadas em uma única pergunta. E a pergunta sobre financiamento por meio de bolsa
de estudos era dividida em duas: uma com as categorias de resposta “sim” ou “não”, relativas
à existência ou não de financiamento, e outra, “qual”, correspondente ao tipo de
financiamento.
Nas versões mais antigas do ENADE, 2004, 2005 e 2006, o exame tinha sua dimensão
desenhada por amostra. Como as variáveis não têm, para esses anos, códigos que as
representem além da sequência de caracteres de seus nomes, foi utilizado o número das linhas
em que elas se encontram no dicionário de dados a fim de analisa-las e verificar sua
comparabilidade com os dados mais recentes. Além de serem realizados em plano amostral,
os exames de 2004, 2005 e 2006 não tinham as seguintes questões: quem ajudou a enfrentar
dificuldades; motivo para escolher o curso; quem mais dava incentivo para o estudante cursálo; bolsa acadêmica; auxílio permanência; e ingresso por ação afirmativa. A variável que se
refere a “onde e com quem mora” era, nessa época, constituída apenas pela pergunta “com
quem mora?”.
Outra dificuldade de se comparar com os dados mais recentes é que os três primeiros
anos do ENADE adotavam outra metodologia de classificação dos cursos participantes. Para
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efeito de comparação, com o ENADE 2005 (ano II) deixaria de ser possível analisar os cursos
de engenharia de forma desagregada, já que as agrupavam em oito grupos diferentes e não são
mencionados nem no dicionário de dados nem em documentos anexos quais cursos de
engenharia compunham cada grupo. Além disso, a desagregação entre bacharelados e
licenciaturas e a desagregação dos cursos de engenharia estão presentes no ENADE 2017 (ano
II), o que impossibilita uma comparabilidade precisa com o ENADE 2005 (ano II).
c) A divisão de cursos do ENADE causa certa confusão. Em geral, espera-se que a
descrição fornecida pelo INEP sobre os anos I, II e III seja precisa em delimitar as áreas
abordadas, ao menos para a metodologia de classificação atual. No entanto, o ENADE 2016
(ano I – Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins) considera Serviço Social como parte das áreas
do exame quando, em geral, é um curso que está atrelado pelas universidades às ciências
sociais aplicadas ou ciências humanas. No ENADE 2017 (ano II – Ciências Exatas,
Licenciaturas e áreas afins) estão Ciências Sociais, Filosofia e Ciências Biológicas, entre
outros cursos, que mesmo que possuam licenciaturas, os bacharelados estão inclusos quando
normalmente estes cursos estão associados academicamente a outras áreas (como Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde/Biológicas no caso dos cursos
citados).
O que se discute aqui não se trata de nenhuma questão de puritanismo das áreas
científicas ou algo semelhante, mas da inteligibilidade das nomenclaturas a fim de facilitar a
qualquer usuário, seja pesquisador, de órgão público ou privado ou mesmo um cidadão
interessado, utilizar esses dados com a finalidade que tiver: curiosidade pessoal, trabalho ou
controle social.
Da maneira que está disposta a distribuição dos cursos e as nomenclaturas dos anos do
ENADE podem confundir. Não há problema em serem misturadas as áreas dos cursos se isso
puder resolver um eventual problema logístico na aplicação do exame, desde que não haja
uma nomeação oficial como a atual e que os anos sejam nomeados como “Ano I”, “Ano II” e
“Ano III”. Contudo, utilizar as nomenclaturas “Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins” para o
ano I, “Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins” para o ano II e “Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins” para o ano III dá a entender que a disposição dos
cursos ocorre estritamente como “Saúde, Ciências Agrárias, áreas afins e suas Licenciaturas”,
“Ciências Exatas, áreas afins e suas Licenciaturas” e “Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas, áreas afins e suas Licenciaturas”, respectivamente.
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Outro entendimento poderia ser o de que as licenciaturas estão no ano II e que os
bacharelados estão nas áreas em que são vinculados academicamente os cursos, como ocorre
com o curso de Educação Física Bacharelado, que está no ENADE 2016 (ano I) enquanto
Educação Física Licenciatura está no ENADE 2017 (ano II). Espera-se que nas edições
futuras do ENADE esse problema seja corrigido, já que gera dificuldade de interpretação e
pode causar falta de transparência.
d) Na variável que corresponde à idade simples (NU_IDADE, conforme dicionário de
dados), apesar do ENADE ser realizado apenas por estudantes em situação de concluintes de
cursos superiores, existe uma pequena quantia de indivíduos com 18 anos de idade ou menos
(o mais jovem tendo 10 anos de idade), o que poderia significar algumas inconsistências, visto
que para estarem concluindo uma graduação, que tem em média três ou quatro anos de
duração, os indivíduos teriam ingressado a partir dos 6 até 15 anos de idade – quando a idade
padrão para ingresso no ensino superior é 18 anos. Mesmo que seja possível a real existência
desses casos, não há indícios suficientes que comprovem o ingresso tão precoce. Posto isso, a
primeira faixa etária incluiu, além de indivíduos de 18 a 20 anos de idade, pessoas com a
idade identificada pelo ENADE 2017 anterior ao grupo etário inicialmente previsto – até
mesmo porque é um número ínfimo de casos e que não representam uma significância
estatística.
e) O e-Mec (Sistema de Regulação do Ensino Superior) é uma ferramenta muito
importante de transparência na gestão pública. Posto isso, é importante notar que no resultado
de uma frequência de dados no SPSS da variável de códigos de curso retorna números em
alguns casos menores que três dígitos nos campos de categorias, o que, segundo o campo de
busca por código de curso da ferramenta e-Mec, não é possível. Isso ocorre porque o SPSS
não lê as categorias que iniciam com zero (“0”), lendo apenas o primeiro número inteiro ou
letra. Dessa forma, os códigos de cursos que aparecem como “3” ou “44”, por exemplo, se
referem aos códigos “003” e “044” no sistema e-Mec.

3.2. VARIÁVEIS ESCOLHIDAS

Embora com motivações diferentes, este trabalho demonstra uma preocupação
semelhante à preocupação central de Bourdieu e Passeron (2006): descobrir se houve uma
democratização real do ensino superior. Contudo, Los Herederos está centrado no acesso ao
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ensino superior através do ingresso, enquanto se busca descobrir aqui através da concretização
do acesso, o que, na perspectiva aqui abordada, é a possibilidade de conclusão do ensino
superior ou seja, a promoção.
Para que se alcance o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico da população de
estudantes concluintes de cursos de ensino superior na área denominada pelo ENADE de
“Ciências Exatas, Licenciaturas e afins” em Instituições de Ensino Superior públicas e
privadas por regiões do Brasil no ano de 2017, foram escolhidas variáveis das dimensões
demográfica; do que é considerado fatores de diferenciação atrelados às desigualdades
educacionais; econômica; institucional; de desempenho; e administrativa, que permite o
recorte espacial e de cursos.
Quadro 2 - Dimensões e variáveis selecionadas para o estudo.
Dimensões

Capital

Forma de capital

Variável
Idade (18-35)
Sexo

Demográfica

-

-

Cor ou raça
Estado civil do estudante
Onde e com quem mora atualmente

Institucionalizado
Desigualdades
educacionais

Capital cultural

Objetivado

Escolarização do pai
Escolarização da mãe
Livros lidos nesse ano
Quem ajudou a enfrentar dificuldades

Incorporado

Motivo para escolher o curso
Incentivo para cursar

Capital Econômico

Renda familiar total
Bolsa de estudos (financiamento)
Bolsa acadêmica

Institucional

-

-

Auxílio permanência
Participou de atividade no exterior
Ingresso por ação afirmativa

Econômica

-

-

Situação de trabalho
Em que tipo de escola cursou ens. médio
Nota Geral

Desempenho

-

-

Dificuldade Prova Geral (percepção)
Dificuldade Prova Específica (percepção)
Região de funcionamento do curso

Administrativa

-

-

Código da área do curso no ENADE
Categoria administrativa da IES

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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Quadro 3 - Categorias das variáveis da dimensão demográfica.
Variável

Categorias
18 a 20 anos
21 a 23 anos
24 a 26 anos

Idade (trienal)
27 a 29 anos
30 a 32 anos
33 a 35 anos
Feminino

Sexo

Masculino
Branco
Não-branco
Não declarou

Cor ou raça

Solteiro(a)
Casado(a)
Estado civil do estudante

Separado(a) judicialmente / divorciado(a)
Viúvo(a)
Outro
Em casa ou apartamento, sozinho
Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes
Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos

Onde e com quem mora atualmente

Em casa ou apartamento, com outras pessoas
(incluindo república)
Em alojamento universitário da própria instituição
Em outros tipo de habitação individual ou coletiva
(hotel, hospedaria, pensão ou outro)

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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Quadro 4 - Categorias das variáveis da dimensão de desigualdades educacionais.

Escolarização do pai

Nenhuma
Ensino fundamental - 1º ao 5º ano
Ensino fundamental - 6º ao 9º ano
Ensino médio
Ensino superior - graduação
Pós-graduação

Escolarização da mãe

Nenhuma
Ensino fundamental - 1º ao 5º ano
Ensino fundamental - 6º ao 9º ano
Ensino médio
Ensino superior - graduação
Pós-graduação

Livros lidos nesse ano

Nenhum
Um ou dois
De três a cinco
De seis a oito
mais de oito

Quem ajudou a enfrentar dificuldades

Não tive dificuldade
Não recebi apoio para enfrentar dificuldades
Pais
Avós
Irmãos, primos ou tios
Líder ou representante religioso
Colegas de curso ou amigos
Professores do curso
Profissionais do serviço de apoio ao estudante da IES
Colegas de trabalho
Outro grupo

Motivo para escolher o curso

Inserção no mercado de trabalho
Influência familiar
Valorização profissional
Prestígio social
Vocação
Oferecido na modalidade a distância
Baixa concorrência para ingresso
Outro motivo
Continua
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Incentivo para cursar

Ninguém
Pais
Outros membros da família que não os pais
Professores
Líder ou representante religioso
Colegas/amigos
Outras pessoas

Renda familiar total*

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.405,50)
De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00)
De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50)
De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00)
De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.622,01 a R$ 9.370,00)
De 10 a 30 salários mínimos (R$ 9.370,01 a R$
28.110,00)
Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 28.110,00)

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.
* O salário mínimo no ano de 2017 correspondia a R$ 937,00.

Quadro 5 - Categorias das variáveis da dimensão institucional.
Nenhum, pois meu curso é gratuito
Nenhum, embora meu curso não seja gratuito
ProUni integral
ProUni parcial, apenas
FIES, apenas
ProUni parcial e FIES
Bolsa de estudos (financiamento)

Bolsa oferecida por governo estadual, distrital ou
municipal
Bolsa oferecida pela própria instituição
Bolsa oferecida por outra entidade (empresa, ONG,
outra)
Financiamento oferecido pela própria instituição
Financiamento bancário

Bolsa acadêmica

Nenhuma
Bolsa de iniciação científica
Bolsa de extensão
Bolsa de monitoria/tutoria
Bolsa PET
Outro tipo de bolsa acadêmica
Continua
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Nenhum
Auxílio moradia
Auxílio alimentação
Auxílio moradia e alimentação
Auxílio permanência
Outro tipo de auxílio

Auxílio permanência

Não participei
Sim, Programa Ciência sem Fronteiras

Participou de atividade no exterior

Sim, programa de intercâmbio financiado pelo
governo federal (Marca; Brafitec; PLI; Outro)
Sim, programa de intercâmbio financiado pelo
governo estadual
Sim, programa de intercâmbio da minha instituição
Sim, outro intercâmbio não institucional
Não
Sim, por critério étnico-racial
Sim, por critério de renda

Ingresso por ação afirmativa

Sim, por ter estudado em escola pública ou particular
com bolsa de estudos
Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios
anteriores
Sim, por sistema diferente dos anteriores

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Quadro 6 - Categorias das variáveis da dimensão econômica.

Situação de trabalho

Não estou trabalhando
Trabalho eventualmente
Trabalho até 20 horas semanais
Trabalho de 21 a 39 horas semanais
Trabalho 40 horas semanais ou mais

Em que tipo de escola cursou o ensino
médio

Todo em escola pública
Todo em escola privada (particular)
Todo no exterior
A maior parte em escola pública
A maior parte em escola privada (particular)
Parte no Brasil e parte no exterior

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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Quadro 7 - Categorias das variáveis da dimensão de desempenho na prova do Enade.

Nota geral (no ENADE 2017)

De 0 a 9 pontos
De 10 a 19 pontos
De 20 a 29 pontos
De 30 a 39 pontos
De 40 a 49 pontos
De 50 a 59 pontos
De 60 a 69 pontos
De 70 a 79 pontos
De 80 a 89 pontos
De 90 a 99 pontos

Dificuldade Prova Geral (percepção)

Muito fácil
Fácil
Médio
Difícil
Muito difícil

Dificuldade Prova Específica (percepção)

Muito fácil
Fácil
Médio
Difícil
Muito difícil

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Quadro 8 - Categorias das variáveis da dimensão administrativa.

Região de funcionamento do curso

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Arquitetura e Urbanismo
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Código da área do curso no ENADE

Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
Tecnologia em Redes de Computadores
Matemática (Bacharelado)
Matemática (Licenciatura)
Letras-Português (Bacharelado)
Letras-Português (Licenciatura)
Letras-Português e Inglês (Licenciatura)
Letras-Português e Espanhol (Licenciatura)
Continua
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Código da área do curso no ENADE

Física (Bacharelado)
Física (Licenciatura)
Química (Bacharelado)
Química (Licenciatura)
Ciências Biológicas (Bacharelado)
Ciências Biológicas (Licenciatura)
Pedagogia (Licenciatura)
História (Bacharelado)
História (Licenciatura)
Artes Visuais (Licenciatura)
Geografia (Bacharelado)
Geografia (Licenciatura)
Filosofia (Bacharelado)
Filosofia (Licenciatura)
Educação Física (Licenciatura)
Engenharia da Computação
Ciência da Computação (Bacharelado)
Ciência da Computação (Licenciatura)
Sistemas de Informação
Música (Licenciatura)
Ciências Sociais (Bacharelado)
Ciências Sociais (Licenciatura)
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia Mecânica
Engenharia de Alimentos
Engenharia Química
Engenharia de Produção
Engenharia
Engenharia Ambiental
Engenharia Florestal
Letras - Inglês
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Categoria administrativa da IES

Pública (Federal; Estadual; Municipal)
Privada (com e sem fins lucrativos; Especial)

Modalidade

Ensino à Distância
Presencial

Fonte: Autoria própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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3.3. MODELO ESTATÍSTICO – GRADE OF MEMBERSHIP (GOM)

O método Grade of Membership, também chamado de GoM, é empregado com a
finalidade de criar tipologias de análise de acordo com os critérios teóricos. Conforme
Cardoso (2011), GoM é um método de modelagem de dados que permite o agrupamento de
indivíduos utilizando a lógica dos conjuntos difusos (fuzzy sets). Nesse tipo de análise, os
indivíduos podem pertencer parcialmente, isto é, apresentar graus de pertencimento a variados
conjuntos (CARDOSO et al, 2011).
Diferentemente de outros métodos matemáticos e estatísticos, o GoM permite o
delineamento de perfis multidimensionais com base em dados complexos (GUEDES et al.,
2016). Dessa forma, possibilita a identificação de clusters e a descrição das diferenças entre
eles (GUEDES et al., 2016). A lógica de partição difusa (também chamada de conjuntos
nebulosos) permite o cálculo de um mesmo elemento com distintos graus de pertencimento a
múltiplos conjuntos. Conforme Pinto e Caetano (2013, p. 168), “[...] o método GoM foi
proposto com a finalidade de identificar padrões latentes a partir de um conjunto de dados
categóricos, ou seja, variáveis qualitativas ordinais ou nominais”.
Segundo Guedes et al. (2016, p. 20), essa metodologia de delineamento de perfis tem
as seguintes características:


A associação não observada entre as categorias das variáveis presentes na
aplicação do modelo delineia dois ou mais perfis bem definidos – como os
tipos ideais da teoria sociológica weberiana –, cuja denominação é “perfis
extremos” (ou perfis de referência);



Esses perfis extremos supracitados correspondem a conjuntos fechados – como
o são os conjuntos discretos;



É atribuído a cada elemento um grau de pertencimento (gik) aos perfis
extremos. Quanto mais esse elemento tiver um grau de pertencimento a um
determinado perfil, menos grau de pertencimento terá em relação aos demais
perfis. Dessa forma, se um elemento possui um grau de pertencimento gik igual
a 1 em relação a um perfil terá, por consequência, grau de pertencimento gik
igual a 0 quanto aos demais perfis;



Como os graus de pertencimento constituem um conjunto difuso, quanto maior
o número de variáveis (e categorias) presentes internamente ao modelo, melhor
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definido fica o conjunto. Sendo assim, a definição dos conjuntos é assintótica
em J variáveis internas;


Os elementos desse conjunto são atributos individuais. Dessa maneira, a
heterogeneidade é mensurada no nível do indivíduo, permitindo a consideração
a partir de conjuntos de atributos;



Os parâmetros gama (gik) e lambda (kjl) são estimados por processos
iterativos. Assim, quanto menor o tamanho da amostra, menor o tempo que
levará para que seja alcançada a convergência.

Considerando essas características, é possível afirmar que a heterogeneidade é
preservada na estimação – mesmo que tratemos os indivíduos em grupos ou conjuntos –, uma
vez que o modelo estima um grau de pertencimento para cada indivíduo em relação à uma
multiplicidade de conjuntos para que se obtenha os perfis extremos (GUEDES et al., 2016).
Para cada elemento em um conjunto segundo a lógica de partição difusa se estima um grau de
pertencimento gik no qual o indivíduo i pertence mais ou menos a um conjunto k, variando
entre 0 e 1. Nesse sentido, o grau de pertencimento gik representa a proporção ou intensidade
(GUEDES et al., 2016) de pertencimento a cada perfil extremo, observadas as duas restrições
para a medida: 1) gik  0 para cada indivíduo i e variável j; 2) ∑𝑘𝑘=1 𝑔𝑖𝑘 = 1 para cada
indivíduo i.
O GoM utiliza estimação estatística de máxima verossimilhança e para isso é preciso
que haja a presença de variáveis contínuas ou discretas categorizadas para que seja possível
sua aplicação (NUNES JÚNIOR, 2017). Segundo Manton, Woodbury e Tolley (1994), o
Grade of Membership é bastante útil para superar as dificuldades relacionadas com a
construção de uma classificação, que se refere à identificação de perfis e as diferenças entre
eles, uma vez que apresenta vantagens em relação a outros métodos de clusterização, como,
por exemplo, o K-Means, por ser mais realista em termos de pertencimento. Isto é, na vida
real e, portanto, não teórica, os indivíduos detêm características de pertencimento a vários
conjuntos, matematicamente colocando.
Para Nunes Júnior (2017), a lógica difusa se baseia na atribuição pós-análise de um
grau de pertinência (ou grau de pertencimento ou score GoM) para cada elemento referente a
cada perfil extremo gerado.
Salej (2009) mostra que o grau de pertinência é retratado por gik e seus valores variam
no intervalo de 0 a 1. Um elemento com grau de pertinência 0 (zero) pertence ao perfil de
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extremo k1 e não ao perfil extremo kn, já o grau de pertinência 1 (um) indica que o elemento
possuí todas as características do k-ésimo perfil.
É necessário, para a aplicação do método GoM, informações sobre um conjunto de
variáveis respostas discretas J com um número Lj de categorias (ou grupo das possibilidades
de resposta). Nesse sentido, para cada variável j, o conjunto das possibilidades de resposta Lj
pode ser representado por variáveis binárias aleatórias Yijl, uma vez que cada indivíduo i pode
escolher somente uma dentre todas as possibilidades de resposta para cada variável j (PINTO;
CAETANO, 2013).
De maneira equivalente se pode definir Yijl como a resposta do indivíduo i, na
categoria l da variável j (CARDOSO, 2011, p.338). Dessa forma, por ser uma resposta de
cada indivíduo, Yijl é considerada uma variável binária aleatória (MANTON; WOODBURY;
TOLLEY, 1994) resposta às categorias.
Para que seja formulado o modelo e estimado os parâmetros pelo Grade of
Membership, são necessários os seguintes pressupostos (PINTO; CAETANO, 2013, p. 169171; GUEDES et al., 2016, p. 21-23):
1) As respostas dos distintos indivíduos são independentes. Ou seja, as variáveis
aleatórias Yijl são independentes para diferentes indivíduos i – onde i representa o
indivíduo, j a variável e l a categoria de resposta para cada variável;
2) Os diferentes valores do grau de pertencimento gik são representados pelos
componentes do vetor aleatório zeta ζi = (ζik1, ζik2...ζikn) com função de distribuição
H(x) = P(ζi ≤ x). No caso do modelo GoM ser aplicado para uma amostra, os seus
valores são calculados de variáveis aleatórias quando o indivíduo é selecionado na
população. Assim, a distribuição amostral dos valores fornece estimativas da
função de distribuição H(x);
3) Se o grau de pertencimento gik é conhecido, então as respostas de cada indivíduo i
para cada uma das variáveis binárias aleatórias Yijl são independentes para as
diferentes categorias de cada variável j;
4) A probabilidade de resposta da l-ésima resposta para a j-ésima variável pelo iésimo indivíduo pertencente ao k-ésimo perfil é dada por kjl;
5) Como pressuposto derivado dos anteriores, existe pelo menos um indivíduo que é
um membro bem definido do k-ésimo perfil. Nesse sentido, a probabilidade de
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ocorrência da l-ésima resposta para a j-ésima variável pelo i-ésimo indivíduo é
condicional aos valores do grau de pertencimento gik e dado pela seguinte fórmula:
𝐾

𝑃(𝑌𝑖𝑗𝑙 = 1) = ∑ 𝑔𝑖𝑘 𝑘𝑗𝑙
𝑘=1

É considerado que o parâmetro lambda kjl (ou parâmetro locacional), de forma díspar
ao parâmetro gama gik – que é também conhecido como parâmetro individual e é uma medida
de distância em relação a cada um dos padrões de probabilidade de resposta – possui todas as
propriedades matemáticas de conjuntos discretos. Dessa forma “o parâmetro lambda kjl
descreve a probabilidade  de ocorrência de cada resposta l para toda variável j para todo
[conjunto] k. Porém, as probabilidades definidas por kjl são válidas apenas quando se
considera o indivíduo i com grau de pertencimento gik igual a 1 (um) para o referido conjunto
de padrões de probabilidade de resposta k” (PINTO; CAETANO, 2013, p.170).
É importante ressaltar que, de forma similar ao grau de pertencimento gik, a
probabilidade  de ocorrência de cada resposta l para toda variável j para todo conjunto k
(kjl) tem as seguintes condições: 1) kjl  0 para cada conjunto k, variável j e resposta l; 2)
∑𝐿𝑙=1 𝑘𝑗𝑙 = 1. Sendo assim, segundo Guedes et al. (2016, p. 22), “a probabilidade de resposta
de nível l, da j-ésima questão, pelo indivíduo i, condicionada ao escore gik será dada por:”
𝐾

0 ≤ 𝑃(𝑌𝑖𝑗𝑙 = 1) = ∑ 𝑔𝑖𝑘 𝑘𝑗𝑙 ≤ 1
𝑘=1

Ou seja, a probabilidade correspondente ao quinto pressuposto terá valor entre 0 e 1.
Tendo isso feito, e com base nos pressupostos supracitados, o modelo de probabilidade é
utilizado para a construção do procedimento de estimação da máxima verossimilhança
(GUEDES et al., 2016).
Considerando cada conjunto das probabilidades dadas por 𝑘𝑗𝑙 𝐿𝑗 , mantendose k fixo, obtém-se um padrão de probabilidades de resposta para todo k. Cada
padrão de probabilidades de respostas é denominado perfil extremo. Ao se
utilizar variáveis que operacionalizem mais do que uma dimensão conceitual
para compor o modelo GoM, em relação a quaisquer fenômenos, então cada
perfil extremo pode ser chamado de perfil extremo multidimensional. Dado
que os perfis extremos multidimensionais variam de k1 a kn = K e possuem
todas as propriedades matemáticas e estatísticas dos conjuntos discretos, então
cada perfil extremo k possui uma relação condicional aos valores de giki.
Logo, cada um dos indivíduos i possui uma distância gik em relação a cada um
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dos padrões de probabilidade de resposta. Ou seja, para todo indivíduo i existe
uma medida de distância em relação a cada um dos vários padrões de
probabilidades de que determinadas características possam ser observadas
nesse mesmo indivíduo i. Assim, o modelo de probabilidade de GoM, em que
giki é supostamente conhecido, é dado [pela fórmula que segue]: (PINTO;
CAETANO, 2013, p. 170-171).
𝐾

𝐸(𝑌𝑖𝑗𝑙 ) = ∑ 𝑔𝑖𝑘 𝑘𝑗𝑙
𝑘=1

Como o modelo de probabilidade do GoM é uma parte de uma função de máxima
verossimilhança e como é assumido a independência dos indivíduos e condicionais aos
escores de gik e kjl, a função de máxima verossimilhança é dada por (PINTO; CAETANO,
2013):
𝐼

𝐽

𝐿𝑗

𝐾

𝑌𝑖𝑗𝑙

ln(𝑌) = ∏ ∏ ∏ (∑ 𝑔𝑖𝑘 𝑘𝑗𝑙 )
𝑖=1 𝑗=1 𝑙=1

𝑘=1

Os ajustamentos sucessivos com alternância entre o parâmetro a ser ajustado e o
parâmetro a ser mantido até que seja alcançada a convergência dos parâmetros gama (gik) e
lambda (kjl) estimados na função acima é conhecido como processo iterativo e isto permite a
maximização da função de máxima verossimilhança (PINTO; CAETANO, 2013).
Para definição dos perfis extremos, considera-se que um indivíduo pode pertencer a
um deles caso se encaixe nas seguintes condições:
 Grau de pertencimento gik  0,75 para um indivíduo i pertencente a determinado
conjunto k – nesse caso o indivíduo tem pelo menos 75% das características do perfil
extremo 1;
 Grau de pertencimento gik entre 0,5 e 0,75 (0,5 ≤ gik < 0,75) para um indivíduo i
pertencente a determinado conjunto k – nesse caso o indivíduo terá entre 50% e 75%
das características do perfil extremo 2;
 Grau de pertencimento gik <0,25 para os demais indivíduos i pertencentes aos demais
conjuntos k.
Um perfil de um indivíduo é considerado misto com predominância se atender às
condições:
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Grau de pertencimento 0,5 ≤ gik < 0,75 para um determinado conjunto k;



Grau de pertencimento 0,25 ≤ gik < 0,5 para um determinado conjunto k;



Grau de pertencimento gik < 0,25 para os demais conjuntos k.

Quando os valores estimados do parâmetro lambda  estão superiores à frequência
percentual de determinada variável-resposta em um dado percentual, é possível considerar
que essa característica pertence ao referido perfil (NUNES JÚNIOR, 2017). Esse valor é
escolhido arbitrariamente e sua seleção tem como critério o grau de heterogeneidade que se
pretende apreender da amostra. Quanto maior for esse valor, mais restritiva será a inclusão de
categorias de variáveis a um determinado perfil. Para este trabalho utiliza-se o valor definido
em 20%, como proposto pela maior parte da literatura, como Cerqueira (2004); Cardoso et al.
(2011); Nunes Júnior (2017); Azevedo (2013); Santos (2016); Sawyer, Leite e Alexandrino
(2002).
A proposta de utilizar o GoM é para que seja criada uma tipologia que classifique os
diferentes perfis de alunos de forma que seja possível uma comparação socioeconômica e de
capital cultural. Afinal, essa metodologia não somente cria uma tipologia (semelhante a uma
análise de cluster, sobretudo a K-Means) como também calcula a probabilidade de um
estudante pertencer a determinado grupo dentro da tipologia.
Novamente se enfatiza a lógica de partição de conjuntos difusos (fuzzy sets) como
possibilidade metodológica de captar a heterogeneidade ao nível de indivíduos, uma vez que o
pertencimento discreto comumente tende a não permitir a análise empírica da heterogeneidade
presente nas populações por considerar o pertencimento a apenas de determinado indivíduo i a
apenas um conjunto k, o que gera uma homogeneização interna à metodologia (PINTO;
CAETANO, 2013).
De acordo com Pinto e Caetano (2013, p. 165), “a complexidade de análise dos
fenômenos nas ciências sociais, demografia e outras áreas do conhecimento, tem exigido
respostas metodológicas que vão além das tradicionais análises descritivas”.
Nesse sentido, o GoM apresenta a vantagem de parametrizar a heterogeneidade ao
nível individual enquanto fuzzy sets (conjuntos difusos), cujo grau de pertencimento é um
continuum que varia entre 0 e 1 em relação a diversos conjuntos simultaneamente: assim, cada
indivíduo é definido como membro parcial de todos os conjuntos (PINTO; CAETANO,
2013). Por outro lado, os crisp sets (ou conjuntos discretos) permitem apenas o pertencimento
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binário nos conjuntos: sim ou não (1 = ∈ |0 = ∉) (PINTO; CAETANO, 2013). Para a lógica
dos conjuntos discretos, o pertencimento do indivíduo i ao conjunto k é pleno.
Para isso, a operacionalização para construção dos perfis foi realizada com o auxílio
da linguagem de programação estatística R versão 3.5.3 – que é distribuído gratuitamente
como software livre – no ambiente de ferramentas integradas RStudio (versão 1.1.463). Para a
modelagem estatística Grade of Membership, foi utilizada a função do R-script GoMRcpp.R
disponibilizada

publicamente

por

Pinto

e

Caetano

(2013)

em

<https://github.com/julimarsp/GoMRcpp.R>.
A análise é realizada a partir da Razão Lambda Frequência Marginal (RLFM) obtida
pela razão das probabilidades estimadas λkjl sobre a frequência relativa (marginal) para cada
categoria de cada variável. É observado como critério para descrição dos perfis extremos um
mínimo de 20% (1,20), como sugerido por Guedes et al. (2016), que significa uma
probabilidade 20% superior de ocorrência da mesma resposta l-ésima a uma j-ésima variável
em um k-ésimo perfil no conjunto da população observada. Já para os perfis mistos, é
observado o grau de pertencimento gik (que varia de 0 a 1) em relação aos perfis extremos k,
como citado anteriormente. A classificação final dos perfis é dada pela seguinte tabela:
Tabela 1- Descrição da variável com os perfis extremos e tipos mistos.
Categoria/Código
ND
P1
PM12
PM13
P2
PM21
PM23
P3
PM31
PM32

Rótulo
Não Definido/Tipo Amorfo
Perfil Extremo 1
Perfil Misto dos Perfis Extremos 1 e 2
Perfil Misto dos Perfis Extremos 1 e 3
Perfil Extremo 2
Perfil Misto dos Perfis Extremos 2 e 1
Perfil Misto dos Perfis Extremos 2 e 3
Perfil Extremo 3
Perfil Misto dos Perfis Extremos 3 e 1
Perfil Misto dos Perfis Extremos 3 e 2

Fonte: Elaboração própria.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para contextualização da situação da educação superior no Brasil, alguns dados devem
ser elucidados. Com esse propósito, os dados das Sinopses Estatísticas dos Censos da
Educação Superior de 1997, 2007 e 2017 nos auxiliam a dar um panorama geral no ensino
superior brasileiro nesse período – contudo incluindo todos os cursos e não apenas aqueles
presentes no ENADE 2017, é importante que o leitor se atente para isso.
É inegável o crescimento da educação superior no período de 1997 a 2017. Em termos de
número de cursos, as demandas por profissionais de diversas áreas têm incentivado a
expansão de cursos para regiões que não os tinham bem como a criação de novos cursos, cuja
demanda se deu a partir de novas necessidades e novas tecnologias, como, por exemplo,
cursos de saúde coletiva, gestão pública ou segurança de redes.
Gráfico 1 - Número de cursos por categoria administrativa da IES, para a série temporal
1997, 2007 e 2017.
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Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação
Superior de 1997, 2007 e 2017.

O Gráfico 1, apresentando o número do aumento de cursos por categoria administrativa
da Instituição de Ensino Superior (IES), mostra que no Brasil, de uma maneira geral, os
cursos superiores tiveram um aumento bastante significativo relativo a quantidade. Porém,
chama a atenção as diferenças que ocorreram, para o mesmo período (1997-2017), em relação
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às instituições públicas e privadas, já que, como explicitado no Gráfico 1, o número de cursos
das faculdades privadas em detrimento das públicas, mesmo em 1997, já somavam
aproximadamente duas vezes mais a quantidade de cursos superiores e assim continuou uma
tendência de crescimento fortemente mais expressivo se comparado as instituições públicas.
Esse fato pode ser explicado dependendo da especificidade da área ou da rápida demanda
por determinados profissionais exigidos pelo mercado de trabalho. Os setores privado ou
público podem atuar mais rápida ou lentamente dependendo das necessidades provenientes do
meio produtivo. Entretanto, em termos de políticas públicas, é preciso questionar se existe um
direcionamento da educação superior para uma massificação ou, de fato, para uma
qualificação profissional que consiga atender às necessidades das organizações bem como o
desenvolvimento pessoal dos indivíduos.
No que concerne à distribuição regional, as regiões sudeste e sul concentram a maior
parte dos cursos de ensino superior, especialmente do setor privado, como mostra o Gráfico 2:
Gráfico 2 - Número de cursos por categoria administrativa e região da IES, para a série
temporal 1997, 2007 e 2017.
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Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior de 1997, 2007 e
2017.

Segundo os dados das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior (1997,
2007 e 2017) e conforme o Gráfico 2, a região com maior concentração no número de cursos
de ensino terciário em 1997 era a região Sudeste, com 2.953 cursos (25,87% da esfera pública
e 74,13% da esfera privada). No mesmo ano, a região com o segundo maior número de cursos
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é a Sul, que contava com 1.342 cursos (47,39% da esfera pública e 52,61% da esfera privada).
Em seguida está a região Nordeste, com um total de 934 cursos (76,02% da esfera pública e
23,98% da esfera privada). E, em um patamar próximo, estão as regiões Centro-Oeste (com
528 cursos, sendo 53,03% da esfera pública e 46,97% da esfera privada) e Norte (com 381
cursos, sendo 80,84% da esfera pública e 19,16% da esfera privada).
No ano de 2007 é possível verificar que o padrão permanece, mas o nível aumenta. As
regiões continuam ocupando as mesmas posições, apenas com mudanças na quantidade de
cursos, quais sejam: Sudeste com total de 11.090 cursos (13,80% da esfera pública e 86,20%
da esfera privada); Sul com total de 4.472 cursos (26,41% da esfera pública e 73,59% da
esfera privada); Nordeste com total de 3.963 cursos (53,67% da esfera pública e 46,33% da
esfera privada); Centro-Oeste com total de 2.171 cursos (34,45% da esfera pública e 65,55%
da esfera privada); Norte com total de 1.792 cursos (56,36% da esfera pública e 43,64% da
esfera privada).
Conforme o Gráfico 2, a tendência de crescimento do número de cursos de 2007 se
mantém em 2017, contudo com expansão menor do que a última década alcançara. Em 2017 a
distribuição dos cursos entre as regiões se deu da seguinte forma: Sudeste com total de 14.712
cursos (21,09% públicos e 78,91% privados); Nordeste com total de 6.692 cursos (41,05%
públicos e 58,95% privados); Sul com total de 6322 cursos (28,11% públicos e 71,89%
privados); Centro-Oeste com total de 3.039 cursos (35,83% públicos e 64,17% privados);
Norte com total de 2.507 cursos (49,74% públicos e 50,26% privados). Há, portanto, uma
nova configuração na distribuição de cursos por regiões, visto que a região Nordeste passou
da Sul em termos de quantidade de cursos.
Essa evolução quantitativa no número de cursos ao longo do tempo mostra como as
desigualdades regionais de acesso (ingresso, permanência e conclusão) ao ensino superior
foram combatidas com pouca efetividade no setor público e acentuadas no setor privado, uma
vez que os custos do curso podem inviabilizar a permanência e conclusão dos estudantes. Por
outro lado, a expansão educacional do nível superior foi substancial.
Outras evidências da expansão do ensino superior estão presentes no que concerne ao
total de matrículas, total de ingressantes e total de concluintes por região. O Gráfico 3 mostra
justamente esse total de matrícula no ensino superior por regiões brasileiras.
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Gráfico 3 - Total de matrículas do ensino superior por região brasileira, para a série temporal
1997, 2007 e 2017.
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Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior de 1997, 2007 e
2017.

Pode-se observar, de acordo com o Gráfico 3, que a quantidade de ingressos no ensino
superior, por região, demonstra o quanto houve um aumento colossal de sua oferta por todo o
país. Entretanto, mesmo com um aumento de modo geral, ainda se percebem significativas
diferenças entre o crescimento desse tipo de ensino dentro de cada região distinta. Isto é, a
oferta da qualificação superior tem se distribuído díspar e desigualmente dentro de espaço
territorial brasileiro.
Conforme o Gráfico 3, o Norte e o Nordeste, por exemplo, tiveram um número menor de
ingressos na educação superior no ano de 2017 em comparação a 2007. Vale ressaltar que
essas regiões são as mais dependentes do ensino superior público, que por sua vez, como
exibido no Gráfico 1, tem evidências de um crescimento menor em relação as instituições
privadas. O que significa que dentro da oferta possível de qualificação de alto nível, o Norte e
Nordeste estão em desvantagens, se comparados as demais regiões, em relação aos números
absolutos de cursos de graduação que podem ser ofertados nesses locais. Esse fato afeta
diretamente o alcance ideal projetado para a expansão do nível superior de forma universal.
Uma das explicações possíveis para essa desigualdade provavelmente está atrelada às
mudanças no cenário das políticas educacionais voltadas a qualificação terciária.
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Além de mostrar o número de matrículas – composto por todos os alunos que possuem
vínculo em IES nos anos de 1997, 2007 e 2017 –, também se faz necessário apresentar os
dados somente dos ingressos. O número de ingressos é comporto por todos os estudantes que
ingressaram em IES nos anos estudados, via vestibular, ENEM ou algum outro processo
seletivo. Portanto, o Gráfico 4 traz as informações específicas dos novos alunos de
instituições superiores para a série temporal 1997, 2007 e 2017.
Gráfico 4 - Total de estudantes ingressos no ensino superior por região, para a série temporal
1997, 2007 e 2017.
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Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior de 1997, 2007 e
2017.

O Gráfico 4 mostra a mesma tendência já observada nos Gráficos 3 e 2, pois exibe um
panorama de maciça desigualdade da distribuição das vagas e ingressantes no sistema de
ensino superior. As regiões Sudeste e Sul são as que lideram no número de alunos
ingressantes até por uma questão de poder ofertar mais vagas nessa etapa de ensino. E ainda
chama a atenção para o fato de que no ano de 2007 todas as regiões ganharam um substancial
aumento de ingressos, mas em 2017, as regiões do Norte e Nordeste tiveram uma perda, uma
diminuição no número de alunos novatos no ensino terciário. Essas regiões tem o privilégio
de contar com a forte parceria das instituições públicas que ofertam ensino de alta qualidade,
porém, ao mesmo tempo ficam mais suscetíveis as mudanças políticas que interferem
diretamente nessa categoria administrativa. As líderes, Sudeste e Sul, são menos afetas por
políticas públicas nos quesitos oferta de vagas e ingressos porque concentram a maioria das
instituições privadas de ensino do Brasil.
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O Gráfico seguinte, 5, apresenta o total de pessoas que concluíram o ensino superior a
fim de mostrar a relação existente entre as benesses da expansão do ensino superior e o maior
número de alunos formados, mesmo ainda existindo evasão. Logo, se percebe a importância
da universalização do ensino também nessa etapa de estudos.
Gráfico 5 - Total de pessoas que concluíram o ensino superior por região, para a série
temporal 1997, 2007 e 2017.
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Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior de 1997, 2007 e
2017.

Em termos de pessoas que concluíram o ensino superior, é possível verificar no Gráfico 5
que o número de formados aumentou de acordo com a expansão do ensino superior. Embora
ainda não se tenha uma razão formados/ingressantes alta, é satisfatório observar uma relação
diretamente proporcional: à medida que ingressaram mais estudantes, mais pessoas
concluíram o ensino superior.
Diferentemente do ENADE, que fornece informações apenas dos estudantes que estejam
na condição de concluintes, isto é, que tenham cumprido 70% do curso ou mais, o Censo da
Educação Superior fornece o número de pessoas que concluíram (egressos) o ensino superior
no ano solicitado. Apesar das variáveis do Censo da Educação Superior não permitirem a
modelagem deste estudo por haver uma diversidade menor das informações necessárias que o
ENADE, elas permitiram a análise da razão egressos/ingressos.
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A Tabela 2 traz a razão entre egressos e ingressos no ensino superior com intuito de
continuar apresentando o cenário de diferenças existente dentro das regiões brasileiras
concernentes ao ensino superior, mas, a razão apresentada permite olhar para esses diferencias
com uma lupa que mostra que regiões como a Norte (com menor número de vagas e
ingressos), contraditoriamente, possui mais concluintes do que a região Sudeste.
Tabela 2 - Razão egressos/ingressos no ensino superior por região, para a série temporal
1997, 2007 e 2017.
Ano

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

1997

0,702

0,454

0,477

0,402

0,429

2007

0,433

0,389

0,424

0,422

0,422

2017

2,034

0,959

0,578

0,322

0,542

Fonte: Elaboração própria a partir das Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior de 1997, 2007 e
2017.

Ao contrário do que possa ser esperado pelo senso comum, a Tabela 2 demonstra que a
quantidade de egressos em comparação ao número de ingressos é maior nas regiões Norte e
Nordeste do que em outras regiões do país no ano de 2017. Historicamente, a região Norte
supera as demais regiões nesse quesito, conforme a Tabela 2 aponta, e mostra um maior
potencial de que os estudantes cheguem a se tornar formados, em comparação com a
quantidade de ingressos.
No que concerne aos dados do ENADE, é possível observar a estrutura etária dos
concluintes a partir das pirâmides etárias construídas para os anos de 2011, 2014 e 2017, que
representam o ano II de aplicação do exame, ou seja, para a mesma área dos cursos.
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Figura 3 - Pirâmides etárias, Brasil, ENADE, 2011, 2014 e 2017.
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Pirâmide etária Enade, Brasil, 2017
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ENADE 2011, 2014 e 2017.
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Ao longo dos três anos considerados nas pirâmides etárias é possível perceber uma maior
participação das idades mais jovens na situação de concluintes do ensino superior. Embora o
padrão tenha se mantido basicamente o mesmo, o nível de homens concluintes do ensino
superior para a área do ano II do ENADE aumentou em 2017 em relação à quantidade de
mulheres. Mesmo que as mulheres ainda sejam maioria entre os concluintes da área do ano II
do ENADE, a participação masculina aumentou em 2017.
No que tange ao padrão dos valores ausentes (missings), a figura 4 mostra a distribuição
desses valores para cada variável. As variáveis que não contam com barras, também não
possuem valores ausentes.
Figura 4 - Distribuição dos valores ausentes nas variáveis selecionadas, ENADE, 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Dessa maneira, é perceptível que há um padrão na distribuição dos valores ausentes para
as variáveis selecionadas, com exceção das variáveis de Nota geral no ENADE 2017,
Dificuldade na Prova Geral (Percepção) e Dificuldade na Prova Específica (Percepção), que
possuem padrões de missing mais elevado que as demais variáveis.
Provavelmente os mesmos indivíduos que não responderam à questão de raça/cor
também deixaram de responder as demais questões do questionário e, somado a alguns outros,

90

podem não ter participado no exame do ENADE. Outra hipótese é que pode haver algum tipo
de dificuldade na construção do banco de dados pelo INEP.
Figura 5 - Correlação dos valores ausentes nas variáveis selecionadas, ENADE, 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

A figura 5 demonstra a correlação de Pearson entre os valores ausentes nas variáveis
selecionadas para o estudo. A correlação varia de -1 a 1, sendo -1 forte negativamente, 0
nenhuma e 1 forte positivamente. Nesse sentido, percebe-se que há uma forte correlação entre
os valores ausentes nas variáveis e, embora possuam mais missings, as variáveis Nota,
DificuldadePG e DificuldadePE possuem menor correlação entre seus missings e os das
demais variáveis.

4.1. PERFIS EXTREMOS

As variáveis foram escolhidas com o intuito de servirem como proxies para os conceitos
de capital cultural e capital econômico, dentro das possibilidades e limitações oferecidas pelo
banco de dados. Da mesma forma, as demais variáveis auxiliam a traçar o perfil dos
estudantes concluintes do ensino superior com base no ENADE 2017.
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A aplicação do método Grade of Membership (GoM) permitiu o delineamento de três
perfis extremos, os quais serviram para caracterizar os “tipos ideais” num sentido weberiano
do termo. A tabela 3 exibe as frequências absolutas e marginais das categorias de cada
variável, as probabilidades estimadas (λkjl) e a Razão Lambda/Frequência Marginal (RLFM),
que norteia cada perfil.
Tabela 3 - Frequências absolutas e marginais, probabilidades estimadas e Razão
Lambda/Frequência Marginal dos perfis extremos segundo variáveis proxy de capital cultural
e econômico dos estudantes concluintes do ensino superior, ENADE, 2017.

Variáveis

IDADE

SEXO

RAÇA

MORADIA

Categorias
18-20
21-23
24-26
27-29
30-32
33-35
Feminino
Masculino
Branco
Não-branco
Não declarou

Frequência
observada
n
%
11861 2,75
141197 32,71
120370 27,88
69775 16,16
49261 11,41
39243 9,09
224645 52,04
207062 47,96
210360 55,32
158714 41,74
11165 2,94

Probabilidades
Razão Lambda/Frequência
estimadas (λ)
Marginal (RLFM)
λ1jl
λ2jl
λ3jl Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3
0,00 0,05 0,03
0,00
1,90
1,02
0,00 0,86 0,22
0,00
2,63
0,67
0,00 0,01 0,61
0,02
0,02
2,18
0,28 0,06 0,14
1,73
0,34
0,90
0,37 0,03 0,00
3,24
0,23
0,00
0,35 0,00 0,00
3,81
0,00
0,00
0,41 0,67 0,48
0,79
1,29
0,92
0,59 0,33 0,52
1,23
0,69
1,08
0,49 0,37 0,74
0,89
0,67
1,33
0,51 0,57 0,24
1,22
1,37
0,57
0,00 0,06 0,03
0,00
2,00
0,86

Em casa ou apartamento, 27008 7,10 0,04
sozinho
Em casa ou apartamento,
230917 60,73 0,32
com pais e/ou parentes

0,14

0,03

0,62

1,98

0,44

0,62

0,80

0,53

1,01

1,31

Em casa ou apartamento, 88321
com cônjuge e/ou filhos

23,23 0,62

0,24

0,00

2,67

1,05

0,00

Em casa ou apartamento,
com outras pessoas 29053
(incluindo república)

7,64

0,00

0,00

0,15

0,06

0,00

1,97

Em alojamento universitário
da própria instituição

1761

0,46

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

3,22

Em outros tipo de habitação
individual ou coletiva

3179

0,84

0,01

0,00

0,01

1,24

0,00

0,97
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5,91

0,10

0,09

0,00

1,65

Cont.
1,55
0,00

Ensino fundamental - 1º ao 100140 26,34
5º ano

0,45

0,41

0,00

1,70

1,56

0,01

Ensino fundamental - 6º ao
9º ano
Ensino médio
Ensino superior - gradução
Pós-graduação
Nenhuma

Nenhuma 22457

ESCOLARIDADE
DO PAI

ESCOLARIDADE
DA MÃE

LIVROS LIDOS
NESSE ANO

QUEM AJUDOU A
ENFRENTAR
DIFICULDADES

57999

15,25

0,10

0,18

0,15

0,63

1,20

0,96

123046
56229
20368
12535

32,36
14,79
5,36
3,30

0,11
0,24
0,00
0,08

0,28
0,00
0,04
0,02

0,54
0,22
0,09
0,00

0,35
1,66
0,00
2,49

0,85
0,00
0,74
0,52

1,67
1,48
1,64
0,00

Ensino fundamental - 1º ao 81323
5º ano

21,39

0,49

0,27

0,00

2,28

1,28

0,00

Ensino fundamental - 6º ao
9º ano
Ensino médio
Ensino superior - gradução
Pós-graduação
Nenhum
Um ou dois
De três a cinco
De seis a oito
Mais de oito
Não tive dificuldade

56029

14,74

0,28

0,08

0,08

1,92

0,55

0,55

129813
64259
36280
49761
138822
113396
34666
43594
95056

34,14
16,90
9,54
13,09
36,51
29,82
9,12
11,47
25,00

0,15
0,00
0,00
0,00
0,66
0,25
0,01
0,09
0,25

0,45
0,00
0,18
0,44
0,04
0,18
0,22
0,13
0,21

0,41
0,42
0,10
0,00
0,45
0,42
0,04
0,10
0,28

0,43
0,00
0,00
0,00
1,80
0,83
0,06
0,78
0,99

1,32
0,00
1,86
3,34
0,10
0,61
2,36
1,14
0,83

1,19
2,47
1,01
0,00
1,22
1,40
0,46
0,84
1,14

Não recebi apoio para 20852
enfrentar dificuldades
Pais 161143
Avós 5549
Irmãos, primos ou tios 8107

5,48

0,21

0,00

0,00

3,84

0,00

0,00

42,38
1,46
2,13

0,07
0,00
0,00

0,68
0,00
0,07

0,51
0,03
0,00

0,16
0,04
0,00

1,61
0,00
3,05

1,19
2,04
0,00

0,41

0,00

0,00

0,00

0,83

0,00

0,00

11,28
4,56

0,14
0,07

0,04
0,00

0,13
0,05

1,23
1,44

0,39
0,00

1,12
1,20

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,01
5,98

0,03
0,23

0,00
0,00

0,00
0,00

3,17
3,91

Líder ou representante 1563
religioso
Colegas de curso ou amigos 42898
Professores do curso 17342
Profissionais do serviço de 1164
apoio ao estudante da IES
Colegas de trabalho 3823
Outro grupo 22742

0,00
0,00
0,00
0,00
Continua
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Cont.

MOTIVO PARA
ESCOLHER O
CURSO

Inserção no mercado de
trabalho
Influência familiar
Valorização profissional
Prestígio social
Vocação

87228

22,94

0,31

0,02

0,31

1,34

0,08

1,33

25308
47013
3797
142157

6,66
12,36
1,00
37,39

0,00
0,00
0,00
0,11

0,21
0,41
0,00
0,36

0,00
0,00
0,00
0,57

0,00
0,00
0,00
0,29

3,11
3,32
0,00
0,97

0,00
0,00
0,00
1,52

5353

1,41

0,04

0,00

0,00

3,10

0,00

0,00

1,38

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

2,12

16,87
14,88
67,84

0,54
0,35
0,10

0,00
0,00
1,00

0,10
0,10
0,88

3,22
2,36
0,14

0,00
0,00
1,47

0,57
0,64
1,30

Outros membros da família 25280
que não os pais
Professores 12469

6,65

0,23

0,00

0,00

3,51

0,00

0,00

3,28

0,08

0,00

0,03

2,37

0,00

0,78

Líder ou representante 1310
religioso
Colegas/amigos 16717
Outras pessoas 9936

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,40
2,61

0,15
0,09

0,00
0,00

0,00
0,00

3,52
3,33

0,00
0,00

0,00
0,00

Até 1,5 salário mínimo (até 85212
R$ 1.405,50)

22,41

0,51

0,21

0,06

2,28

0,95

0,28

De 1,5 a 3 salários mínimos 108012 28,41
(R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00)

0,16

0,54

0,18

0,58

1,90

0,64

De 3 a 4,5 salários mínimos 77563
(R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50)

20,40

0,14

0,06

0,37

0,68

0,32

1,82

De 4,5 a 6 salários mínimos 40368
(R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00)

10,62

0,09

0,12

0,09

0,84

1,16

0,83

De 6 a 10 salários mínimos 41077
(R$ 5.622,01 a R$ 9.370,00)
De 10 a 30 salários mínimos
(R$ 9.370,01 a R$ 24288
28.110,00)

10,80

0,10

0,05

0,14

0,88

0,46

1,30

6,39

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

2,23

0,98

0,00

0,01

0,01

0,00

1,20

1,33

Oferecido na modalidade à
distância

Baixa concorrência para 5235
ingresso
Outro motivo 64148
Ninguém 56565
Pais 257962
QUEM DEU
INCENTIVO PARA
CURSAR

RENDA FAMILIAR
TOTAL

Acima de 30 salários
mínimos (mais de R$
28.110,00)

3719

Continua
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Cont.
Nenhum, pois meu curso é 134908 35,48
gratuito

0,00

0,00

0,93

0,00

0,00

2,64

104326 27,44

0,31

0,62

0,00

1,14

2,27

0,00

24930
4781
57156
3092

6,56
1,26
15,03
0,81

0,11
0,04
0,14
0,01

0,00
0,00
0,32
0,01

0,06
0,00
0,00
0,00

1,68
3,10
0,95
1,70

0,05
0,00
2,10
1,33

0,95
0,00
0,00
0,00

10768

2,83

0,09

0,00

0,00

3,22

0,00

0,00

Bolsa oferecida pela própria 26751
instituição
Bolsa oferecida por outra
entidade (empresa, ONG, 7113
outra)

7,04

0,24

0,00

0,00

3,44

0,00

0,04

1,87

0,05

0,01

0,00

2,59

0,50

0,00

4738

1,25

0,00

0,04

0,00

0,02

3,00

0,00

1676
271655
40108
13830
15178
3318

0,44
71,44
10,55
3,64
3,99
0,87

0,00
0,93
0,00
0,00
0,01
0,00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,42
0,24
0,08
0,08
0,02

0,00
1,31
0,00
0,00
0,18
0,00

0,00
1,40
0,00
0,00
0,04
0,00

0,00
0,58
2,26
2,16
2,04
2,12

Outro tipo de bolsa 36150
acadêmica
Nenhum 342859
Auxílio moradia 3625
Auxílio alimentação 8111

9,51

0,06

0,00

0,17

0,63

0,00

1,77

90,17
0,95
2,13

0,99
0,00
0,00

1,00
0,00
0,00

0,80
0,02
0,05

1,10
0,00
0,00

1,11
0,00
0,00

0,88
2,12
2,13

1,27

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

2,12

2,98
2,49

0,00
0,01

0,00
0,00

0,06
0,05

0,00
0,32

Nenhum, embora meu
curso não seja gratuito
ProUni integral
ProUni parcial, apenas
FIES, apenas
ProUni parcial e FIES
Bolsa oferecida por governo
FINANCIAMENTO
estadual, distrital ou
municipal

BOLSA
ACADÊMICA

AUXÍLIO
PERMANÊNCIA

Financiamento oferecido
pela própria instituição
Financiamento bancário
Nenhuma
Bolsa de iniciação científica
Bolsa de extensão
Bolsa de monitoria/tutoria
Bolsa PET

Auxílio moradia e 4841
alimentação
Auxílio permanência 11347
Outro tipo de auxílio 9456

0,00
2,13
0,00
1,91
Continua
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1,00

0,99

0,88

1,07

Cont.
1,06
0,94

3,67

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

2,13

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

2,12

Sim, outro intercâmbio não 5235
1,38
institucional
Não 295636 77,75

0,00

0,01

0,02

0,00

0,54

1,73

0,78

0,96

0,70

1,01

1,23

0,90

1,95

0,01

0,00

0,03

0,76

0,00

1,60

5,53

0,14

0,02

0,01

2,45

0,29

0,24

Sim, por ter estudado em
escola pública ou particular 32840
com bolsa de estudos

8,64

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

2,18

Sim, por sistema que
combina dois ou mais 16250
critérios anteriores

4,27

0,04

0,00

0,07

0,87

0,00

1,53

Sim, por sistema diferente 7089
1,86
dos anteriores
Não estou trabalhando 157902 41,53
Trabalho eventualmente 30331 7,98

0,03

0,03

0,00

1,56

1,48

0,00

0,00
0,04

0,34
0,08

0,84
0,09

0,00
0,53

0,81
0,95

2,03
1,12

Não participei 356417 93,74

PARTICIPOU DE
ATIVIDADE NO
EXTERIOR

Sim, Programa Ciência sem 13950
Fronteiras
Sim, programa de
intercâmbio financiado pelo 1263
governo federal
Sim, programa de
intercâmbio financiado pelo 193
governo estadual
Sim, programa de
intercâmbio da minha 3181
instituição

Sim, por critério étnico- 7401
racial
Sim, por critério de renda 21023
INGRESSO POR
AÇÃO
AFIRMATIVA

SITUAÇÃO DE
TRABALHO

EM QUE TIPO DE
ESCOLA CURSOU
O ENSINO MÉDIO

Trabalho até 20 horas 31815
semanais

8,37

0,00

0,16

0,07

0,00

1,92

0,81

Trabalho de 21 a 39 horas 43296
semanais

11,39

0,00

0,41

0,00

0,00

3,63

0,00

Trabalho 40 horas semanais 116895 30,74
ou mais
Todo em escola pública 253225 66,60

0,96

0,01

0,00

3,11

0,04

0,00

0,86

0,79

0,54

1,29

1,19

0,81

Todo em escola privada 99782
(particular)
Todo no exterior 379

26,24

0,00

0,18

0,42

0,00

0,68

1,61

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A maior parte em escola 13387
pública

3,52

0,06

0,03

0,01

1,68

0,84

0,42

A maior parte em escola 12587
privada (particular)

3,31

0,08

0,00

0,02

2,49

0,00

0,67

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Parte no Brasil e parte no
exterior

879
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DIFICULDADE
PROVA GERAL
(PERCEPÇÃO)

DIFICULDADE
PROVA
ESPECÍFICA
(PERCEPÇÃO)

REGIÃO DE
FUNCIONAMENTO
DO CURSO

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA
DA IES
MODALIDADE DE
ENSINO

0,32
2,57
11,98
23,57
26,67
20,32
10,53
3,53
0,51
0,02
1,67
9,29
59,12
26,01
3,91
0,87
4,99
52,33
36,57
5,25
6,76
18,50
47,45
19,79
7,50

0,00
0,07
0,00
0,87
0,00
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96
0,04
0,00
0,00
0,09
0,74
0,17
0,01
0,00
0,61
0,13
0,26

0,00
0,00
0,37
0,01
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,87
0,00
0,08
0,02
0,11
0,44
0,43
0,00
0,00
0,22
0,24
0,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,03
0,16
0,52
0,24
0,06
0,00
0,00
0,00
0,19
0,81
0,00
0,00
0,00
0,03
0,88
0,09
0,00
0,16
0,28
0,54
0,00
0,03

0,00
2,84
0,00
3,70
0,00
0,25
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
1,00
0,00
0,00
0,18
2,02
3,20
0,09
0,00
1,28
0,66
3,41

Cont.
0,00
0,00
3,08
0,06
2,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,82
0,00
1,48
0,00
2,00
2,82
2,17
0,84
1,16
0,00
0,01
1,19
0,51
2,71
0,00

Pública (Federal; Estadual; 165814 38,41
Municipal)
Privada (com e sem fins
265893 61,59
lucrativos; Especial)
EaD 63740 14,77
Presencial 367967 85,24

0,00

0,22

0,76

0,00

0,57

1,97

1,00

0,78

0,24

1,62

1,27

0,40

0,50
0,50

0,07
0,93

0,00
1,00

3,35
0,59

0,47
1,09

0,00
1,17

De 0 a 9 pontos
De 10 a 19 pontos
De 20 a 29 pontos
De 30 a 39 pontos
De 40 a 49 pontos
De 50 a 59 pontos
De 60 a 69 pontos
De 70 a 79 pontos
De 80 a 89 pontos
De 90 a 99 pontos
Muito fácil
Fácil
Médio
Difícil
Muito difícil
Muito fácil
Fácil
Médio
Difícil
Muito difícil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

1053
8562
39920
78528
88845
67691
35090
11755
1689
61
5911
32808
208695
91811
13801
3071
17599
184659
129042
18530
29189
79875
204840
85427
32376

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

O perfil extremo 1, denominado Capital Cultural e Econômico Menor (CCEM), é
composto por estudantes com as características:


São estudantes que estão concluindo o ensino superior com uma faixa etária mais
avançada dentre as consideradas no estudo, com idades de 27 a 35 anos;



Majoritariamente do sexo masculino;



Que declararam cor/raça como não-branca;

0,00
0,00
0,00
0,11
0,59
2,55
2,25
1,82
0,00
0,00
0,00
2,03
1,37
0,00
0,00
0,00
0,69
1,68
0,24
0,00
2,31
1,49
1,14
0,00
0,36
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Que moram em casa ou apartamento com cônjuge e/ou filhos ou residem em
outros tipos de habitação individual ou coletiva;



A escolaridade do pai varia entre nenhuma, ensino fundamental incompleto (1º ao
5º ano) ou graduação;



A escolaridade de suas mães é nenhuma, ensino fundamental incompleto (1º ao 5º
ano) podendo ter até o ensino fundamental completo (6º ao 9º ano);



Os estudantes desse perfil declararam ter lido de um ou dois livros no ano de
2017;



Receberam apoio para enfrentar as dificuldades de seus colegas de curso ou
amigos, dos professores do curso, dos colegas de trabalho, de outros grupos ou
não receberam apoio nenhum;



O motivo para escolherem o curso se deve a inserção no mercado de trabalho ou
pelo curso ser oferecido na modalidade à distância ou por outro motivo;



Ninguém os deu incentivo para cursar ou outros membros da família que não os
pais os incentivaram ou professores ou colegas/amigos ou outras pessoas os
incentivaram;



Esses estudantes possuem renda familiar total de até 1,5 salário mínimo;



Recebem financiamento via ProUni integral, apenas ProUni parcial, ProUni
parcial e FIES, bolsa oferecida por governo (estadual, municipal ou distrital),
bolsa oferecida pela própria instituição ou bolsa oferecida por outra entidade
(empresa, ONG, etc.);



Não recebem nenhuma bolsa acadêmica;



Não recebem nenhum auxílio permanência;



Não participaram de atividade no exterior;



Tiveram ingresso por ação afirmativa por critério de renda ou por sistema
diferente das opções do questionário do ENADE 2017;



Trabalham 40 horas semanais ou mais;



Cursaram o ensino médio ou todo em escola pública ou a maior parte em escola
pública ou a maior parte em escola privada;



Tiveram a nota geral no ENADE 2017 entre 10 a 19 ou 30 a 39 pontos;



Perceberam a prova geral como difícil e a dificuldade da prova específica foi
percebida como difícil ou muito difícil;
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Os cursos nos quais estudam têm funcionamento na região sudeste ou centrooeste;



Estudam em instituições privadas;



Estudam na modalidade de Ensino à Distância (EaD).

Dentre as características predominantes do perfil extremo 1, observa-se que os estudantes
são os que estão na faixa etária mais velha dentro do recorte realizado, serem
majoritariamente do sexo masculino e de cor não-branca; terem pai e mãe, em geral, com
escolarização baixa; terem renda familiar total de até R$ 1,405,50 (1,5 salário mínimo);
receberem diversas formas de financiamento ao mesmo tempo em que não recebem bolsa
acadêmica ou auxílio permanência, uma vez que estudam em instituições de ensino superior
privadas das regiões Sudeste e Centro-Oeste e, notadamente, na modalidade de Ensino à
Distância (EaD). Também chama a atenção os estudantes trabalharem 40 horas semanais ou
mais, provavelmente para arcar com os custos de seus cursos; e terem obtido a menor
pontuação na nota geral do ENADE 2017 dentre os perfis extremos calculados.
No que tange ao capital cultural e ao capital econômico, se optou por denominar de
menor devido ao conjunto de características que indicam que os estudantes, de acordo com
Bourdieu e Passeron (2006) e Nogueira e Catani (2007), não têm uma “herança cultural” dos
pais voltada para erudição ou ensino formal, terem baixa renda e necessitarem trabalhar um
número igual ou maior a quarenta horas semanais, o que os deixa com pouco tempo restante
para estudar e isso poderia ser um fator explicativo desse perfil ter obtido as notas mais baixas
na prova geral do ENADE 2017.
O perfil extremo 2, denominado Capital Cultural e Econômico Intermediário (CCEI),
é composto por estudantes com as características:


Estudantes concluintes pertencentes à faixa etária de 18 a 23 anos de idade;



Predominantemente do sexo feminino;



De cor não-branca ou que não declararam a sua cor/raça;



Que moram em casa ou apartamento sozinhos;



Que têm o pai com escolaridade até o ensino fundamental completo, podendo ter
pai com ensino fundamental incompleto (1º ao 5º ano do ensino fundamental) ou
com nenhuma escolarização formal;
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Com escolaridade da mãe variando entre ensino fundamental incompleto, ensino
médio ou pós-graduação;



Os estudantes leram ou nenhum livro nesse ano ou de seis a oito livros;



Quem os ajudou a enfrentar dificuldades foram seus pais e irmãos, primos ou tios;



Que escolheram o curso por motivo de influência familiar e/ou por valorização
profissional;



Receberam mais incentivo para cursar de seus pais;



Com renda familiar que representa dois extremos, sendo ou de 1,5 a 3 salários
mínimos ou acima de 30 salários mínimos;



Não recebem financiamento, embora seu curso não seja gratuito ou recebem
apenas o FIES ou ProUni parcial e FIES ou financiamento oferecido pela própria
instituição;



Não recebem bolsa acadêmica;



Não recebem auxílio permanência;



Não ingressaram por ações afirmativas ou ingressaram por ações afirmativas
diferentes das mencionadas no questionário do ENADE 2017;



Trabalham ou até 20 horas semanais ou de 21 a 39 horas semanais;



Cursaram o ensino médio todo em escola pública;



Tiveram nota geral no ENADE 2017 entre 20 e 29 pontos ou 40 a 49 pontos;



Perceberam a prova geral do ENADE 2017 com dificuldade muito fácil ou média
ou muito difícil e perceberam a prova específica como muito fácil ou fácil;



Majoritariamente são estudantes que cursam o ensino superior na região sul do
Brasil em Instituições de Ensino Superior privadas.

As características predominantes do perfil extremo 2 foram as que tiveram uma maior
variabilidade dentre todos os perfis extremos, visto que as respostas variaram, em geral, em
dois grandes blocos opostos. Ainda assim, os estudantes compartilham de características que
os tornam um perfil intermediário.
Dentre as características descritas, o perfil extremo 2 é marcado por ser composto do
grupo com faixa etária mais jovem, dentro dos casos de interesse do banco de dados do
ENADE 2017, e do sexo feminino; com uma baixa escolarização do pai e uma escolarização
materna que varia entre ensino fundamental incompleto e pós-graduação; com parte dos
indivíduos que compõem o perfil extremo 2 tendo renda familiar total entre R$ 1.405,51 e R$
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2.811,00 (1,5 a 3 salários mínimos) ao passo que outra parte tem renda acima de R$
28.110,00 (30 salários mínimos). O perfil extremo 2 também se destaca por características de
indivíduos que trabalham menos que o perfil extremo 1 e mais que o perfil extremo 3 – sendo
de 21 a 39 horas semanais; por ter obtido uma pontuação intermediária em comparação com
os demais perfis extremos na prova geral do ENADE 2017; e por serem estudantes, em maior
parte, de instituições de ensino superior da rede privada da região Sul do país.
Se optou por nomear esse perfil extremo como intermediário em termos de capital
cultural e econômico intermediário porque os indivíduos detém uma certa “herança cultural”
de escolarização formal, sobretudo proveniente da mãe (NOGUEIRA; CATANI, 2007). O
fato de eles estarem situados em famílias com renda mínima maior que o perfil extremo 1 e,
portanto, necessitem de menos horas semanais de trabalho para arcarem com suas despesas,
pode ter implicado em notas melhores que o perfil extremo 1 (BOURDIEU; PASSERON,
2006; LAHIRE, 2004).
O perfil extremo 3, denominado Capital Cultural e Econômico Elevado (CCEE), é
composto por estudantes com as características:


Este perfil representa estudantes que têm idades entre 24 e 26 anos;



Como os valores da RLFM não foram superiores ou iguais ao ponto de corte de
1,2, infere-se que ambos os sexos estão representados;



Declararam ser de cor ou raça branca;



Moram em casa ou apartamento com pais e/ou sozinhos ou em casa ou
apartamento com outras pessoas (incluindo repúblicas) ou em alojamento
universitário da própria instituição;



A escolaridade do pai é ensino médio ou ensino superior ou pós-graduação;



A escolaridade da mãe é ensino superior;



Declararam ter lido um ou dois ou de três a cinco livros nesse ano, excetuando-se
a bibliografia referente ao curso;



Tiveram ajuda ou dos avós ou dos professores do curso para enfrentar as
dificuldades;



Escolheram o curso por ter inserção no mercado de trabalho ou por vocação ou
por baixa concorrência para ingresso;



Tiveram incentivo dos pais para cursar;
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Têm renda familiar total de 3 a 4,5 salários mínimos ou de 6 a 10 salários
mínimos ou de 10 a 30 salários mínimos ou acima de 30 salários mínimos;



Não recebem financiamento, pois o curso é gratuito;



Recebem bolsa acadêmica ou de iniciação científica ou de extensão ou de
monitoria/tutoria ou PET (Programa de Educação Tutorial) ou outro tipo de bolsa
acadêmica;



Recebem auxílios moradia ou alimentação ou moradia e alimentação ou
permanência ou outro tipo de auxílio;



Participaram do Programa Ciência sem Fronteiras ou programa de intercâmbio da
instituição ou outro intercâmbio não institucional no que concerne à atividades no
exterior;



Tiveram ingresso por ação afirmativa por critério étnico-racial ou por ter estudado
em escola pública ou particular com bolsa de estudos ou por sistema que combina
dois ou mais dos critérios mencionados no questionário do ENADE 2017;



Não trabalham;



Cursaram o ensino médio todo em escola privada;



Tiveram nota geral no ENADE 2017 entre 50 a 59 ou 60 a 69 ou 70 a 79 pontos;



Perceberam a dificuldade da prova geral como fácil ou média, já a dificuldade da
prova específica foi percebida como média por este perfil extremo;



A região de funcionamento de seus cursos é norte ou nordeste;



A IES pertence à categoria administrativa da esfera pública.

O perfil extremo 3 se destaca por ser composto por estudantes com uma faixa etária
intermediária, se comparado aos demais perfis, e por não haver uma predominância de sexo.
Além disso, outras características que o marcam dizem respeito a declaração de sua cor/raça
ser como branca e escolarização mais elevada de seus pais, especialmente a escolarização da
mãe. Sua renda mínima é maior que a dos demais perfis e alguns indivíduos chegam a ter uma
renda familiar total acima de 30 salários mínimos. Os indivíduos desse perfil recebem bolsa
acadêmica, auxílio moradia e participaram de atividades no exterior. Tiveram ingresso por
ação afirmativa e cursaram o ensino médio todo em escola particular. Não trabalham e
obtiveram uma pontuação entre 50 e 79 pontos na prova geral do ENADE 2017 – a maior
dentre os perfis extremos. Cursam nas regiões Norte e Nordeste em instituições de ensino
superior públicas.
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Esse perfil extremo foi nomeado como capital cultural e econômico elevado pelo fato dos
indivíduos terem uma “herança cultural” em termos de escolarização formal de seus pais –
notadamente a escolaridade da mãe (NOGUEIRA; CATANI, 2007). Como esses estudantes
têm um auxílio em termos de sistematização do pensamento proveniente do capital cultural
familiar e têm uma renda familiar que os permite estudarem despreocupadamente, ou de
forma diletante, com suas condições básicas de sobrevivência, era esperado que tivessem uma
pontuação melhor no ENADE que os outros perfis extremos. Por outro lado, o conjunto de
características desse perfil evidencia que ainda se tem desigualdades educacionais no ensino
superior e quem consegue chegar ao final dele, sobretudo no acesso à formação em
instituições públicas.

4.2. ANÁLISE DEMOGRÁFICA DOS PERFIS
Além dos perfis extremos o método GoM permitiu observar também os perfis mistos, ou
seja, indivíduos que têm características presentes em mais de um perfil extremo, tendo
portanto pertencimento parcial a esse perfil.
Tabela 4 - Distribuição dos perfis por região do Brasil, ENADE, 2017.
REGIÃO
Norte Nordeste Sudeste
Sul
Centro-Oeste Total
Perfis
CCEM
3,70%
1,63%
11,19% 9,80%
11,77%
8,68%
CCEM + CCEI 6,66%
3,70%
4,91%
1,87%
8,07%
4,44%
CCEM + CCEE 2,17%
2,93%
7,76% 12,56%
8,46%
7,49%
Subtotal
12,53%
8,25%
23,86% 24,24%
28,30%
20,61%
CCEI
3,21%
6,64%
6,68% 11,27%
3,64%
7,12%
CCEI + CCEE 5,77%
7,14%
4,84%
6,31%
2,57%
5,45%
CCEI + CCEM 1,57%
4,80%
6,71% 13,07%
8,23%
7,38%
Subtotal
10,55% 18,58% 18,22% 30,65%
14,44%
19,95%
CCEE
31,54% 29,21% 24,52% 10,74%
20,90%
22,86%
CCEE + CCEI 11,98% 12,73%
7,81% 11,53%
5,30%
9,55%
CCEE + CCEM 11,18%
9,95%
6,78%
1,90%
8,11%
6,80%
Subtotal
54,70% 51,89% 39,11% 24,17%
34,31%
39,21%
22,22% 21,27% 18,81% 20,94%
22,96%
20,23%
ND
%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
n
29189
79875
204840 85427
32376
431707
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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Os indivíduos da região Centro-Oeste têm características mais próximas do perfil
extremo 1 (CCEM) ou alguma característica presente nesse perfil (28,30%), seguido dos
indivíduos da região Sul (24,24%) e da região Sudeste (23,86%). Em contraposição a isso
estão os indivíduos das regiões Norte (12,53%) e Nordeste (8,25%).
Já os indivíduos que têm características mais próximas ao perfil extremo 2 (CCEI) ou
com alguma característica presente nesse perfil se concentram na região Sul (30,65%),
Nordeste (18,58%) e Sudeste (18,22%).
As regiões Norte (54,70%) e Nordeste (51,89%) detém a maior parte dos indivíduos que
têm características mais próximas do perfil extremo 3 (CCEE) ou que têm alguma
característica vinculada a esse perfil. Em seguida as regiões Sudeste (39,11%), Centro-Oeste
(34,31%) e Sul (24,17%) têm indivíduos que compartilham de alguma forma das
características do perfil extremo 3, mas em menor quantidade.
Tabela 5 - Distribuição dos perfis por idade, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

18-20
0,93%
1,59%
4,52%
7,04%
15,79%
9,09%
11,15%
36,03%
18,00%
10,08%
5,83%
33,91%
23,03%

21-23
0,87%
0,71%
3,53%
5,11%
14,34%
9,44%
9,44%
33,21%
23,47%
15,14%
3,52%
42,13%
19,55%

IDADE
24-26
2,94%
4,57%
1,74%
9,25%
2,95%
5,34%
1,68%
9,98%
38,16%
11,70%
9,40%
59,26%
21,51%

100,00%
11861

100,00%
141197

100,00%
120370

27-29
15,50%
6,00%
11,11%
32,61%
4,17%
2,85%
8,17%
15,20%
19,26%
5,17%
8,63%
33,05%
19,14%

30-32
21,34%
9,30%
17,48%
48,11%
3,04%
0,99%
11,85%
15,89%
5,97%
1,46%
7,26%
14,70%
21,30%

33-35
28,75%
9,48%
21,29%
59,52%
1,66%
0,51%
9,32%
11,48%
2,83%
0,61%
7,09%
10,54%
18,46%

Total
8,68%
4,44%
7,49%
20,61%
7,12%
5,45%
7,38%
19,95%
22,86%
9,55%
6,80%
39,21%
20,23%

100,00%
69775

100,00%
49261

100,00%
39243

100,00%
431707

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

No que tange à idade, os indivíduos com faixas etárias de 33 a 35 anos (59,52%)
correspondem a maior parte dos que detém características mais próximas ao perfil extremo 1
(CCEM) ou alguma característica presente nesse perfil. Logo após, as faixas etárias de 30 a 32
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anos (48,11%) e de 27 a 29 anos (32,61%) compõem a maior parte dos indivíduos nesse perfil
ou com características desse perfil (perfis mistos).
As faixas etárias de 18 a 20 anos (36,03%) e de 21 a 23 anos (33,21%) são as que têm
maior quantidade de indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo 2 (CCEI)
ou com algumas características presentes nele, como visto nos perfis mistos (CCEI + CCEE e
CCEI + CCEM).
Os indivíduos com faixas etárias de 24 a 26 anos (59,26%) são os que possuem
características mais próximas ao perfil extremo 3 (CCEE) ou que têm características presentes
nele. Em seguida, estão os indivíduos com faixas etárias de 21 a 23 anos (42,13%), de 18 a 20
anos (33,91%) e de 27 a 29 anos (33,05%). Ou seja, neste perfil, ou nos perfis mistos que
compartilham das características predominantes do perfil extremo 3, está a maior parte da
população mais jovem dentro do recorte do estudo.
Tabela 6 - Distribuição dos perfis por sexo, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

SEXO
Feminino Masculino
8,50%
8,90%
4,00%
5,00%
8,10%
6,80%
20,60%
20,70%
8,80%
5,30%
6,10%
4,70%
8,80%
5,80%
23,70%
15,80%
20,00%
25,90%
9,50%
9,60%
6,00%
7,70%
35,50%
43,20%
20,10%
20,30%

Total
8,70%
4,40%
7,50%
20,60%
7,10%
5,40%
7,40%
19,90%
22,90%
9,50%
6,80%
39,20%
20,20%

100,00%
224645

100,00%
431707

100,00%
207062

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Concernente ao sexo, os homens (20,70%) possuem características aproximadas do perfil
extremo 1 ou características mistas a esse perfil e, com quantidade aproximada, as mulheres
(20,60%) também estão presentes com algumas características desse perfil, embora não sejam
maioria absoluta.
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Contudo, as mulheres (23,70%) têm características mais aproximadas ou alguma
característica pertencente ao perfil extremo 2, ao passo que os homens (15,80%) não são
maioria nesse perfil
Com características mais próximas ao perfil extremo 3 estão homens (43,20%) e
mulheres (35,50%) com uma diferença relativa considerável entre si, entretanto como é o
grupo com maior participação por sexo (39,20%) em relação aos demais perfis em relação ao
total de indivíduos do recorte, era esperado encontrar alguma diferença em seu subtotal.
Tabela 7 - Distribuição dos perfis por raça/cor, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing
24,60%
4,00%
2,30%
30,90%
13,80%
4,10%
3,90%
21,80%
30,70%
4,80%
4,90%
40,40%
6,80%
100,00%
51468

RAÇA
Branco Não-branco
6,20%
7,30%
4,10%
5,30%
7,50%
9,30%
17,80%
21,90%
5,70%
7,00%
5,80%
5,40%
7,00%
9,00%
18,50%
21,40%
24,60%
17,30%
11,20%
8,70%
6,40%
7,90%
42,20%
33,90%
21,50%
22,80%
100,00%
100,00%
210360
158714

Não Declarou
2,40%
2,20%
6,00%
10,60%
4,80%
4,90%
6,80%
16,50%
33,20%
12,20%
7,20%
52,60%
20,20%
100,00%
11165

Total
8,70%
4,40%
7,50%
20,60%
7,10%
5,40%
7,40%
19,90%
22,90%
9,50%
6,80%
39,20%
20,20%
100,00%
431707

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Em relação à variável de raça ou cor, os indivíduos que declararam ser de cor não-branca
(21,90%) estão mais próximos às características, ou possuem alguma característica, presente
no perfil extremo 1, enquanto que brancos (17,80%) e indivíduos que optaram por não
declarar (10,60%) possuem menor participação nesse perfil. Também é possível observar que
o subtotal de valores ausentes presentes em perfis com alguma característica próxima ao perfil
extremo 1 é elevado (30,90%), o que significa que os indivíduos não apenas deixaram de
declarar sua raça/cor, mas não responderam essa questão do questionário do ENADE 2017.
Embora com níveis diferentes, os indivíduos com as características do perfil extremo 2 ou
com algumas das características presentes nesse perfil declararam, em maior parte, ser de cor
não-branca (21,40%) enquanto que brancos (18,50%) e os que optaram por não declarar sua
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cor raça (16,50%) estão em menor quantidade relativa. Seguindo o padrão do perfil extremo
1, os indivíduos que têm alguma característica pertinente ao perfil extremo 2 deixaram de
responder ao questionário, o que gerou uma maior quantidade de valores ausentes (21,80%).
Dentre as opções concretas de autodeclaração, os indivíduos que se declararam brancos
(42,20%) possuem algumas características mais próximas ao perfil extremo 3 e estão, em
termos relativos, em maior quantidade que indivíduos que se declararam não-brancos
(33,90%). Diferentemente dos demais perfis extremos, os indivíduos com maior pertinência
ao perfil extremo 3, ou que dele tenham características mais próximas, optaram por não
declarar (52,60%) raça/cor ou não responderam esse quesito no questionário do ENADE 2017
(40,40%).
Ao total das variáveis demográficas, é possível apreender uma distinção entre os perfis
maior em termos de faixa etária, territorialidade e sexo, visto que, claramente, indivíduos
concluintes do ensino superior que estavam inscritos para avaliação no ENADE 2017 se
distribuem de forma sociodemograficamente significativa nas regiões Centro-Oeste e Sudeste
(indivíduos com alguma característica do perfil extremo 1), Sul (indivíduos com alguma
característica do perfil extremo 2) e Norte e Nordeste (indivíduos com alguma característica
do perfil extremo 3). No que tange às faixas etárias, os indivíduos com alguma característica
do perfil extremo 1 são os mais velhos do recorte realizado, os que possuem alguma
característica do perfil extremo 2 são os mais jovens e os com algumas características mais
próximas ao perfil extremo 3 são os de idade intermediária. Tratando-se do sexo, os
indivíduos com algumas características presentes no perfil extremo 1 e perfil extremo 2 têm
características melhor delineadas devido ao tamanho menor da parcela da população que os
compõem.
As distribuições de indivíduos entre os perfis apresenta uma menor demarcação distintiva
no que se refere a autodeclaração de raça/cor devido a muitos indivíduos optarem por não
declarar ou não terem respondido este item no questionário do ENADE 2017
(missings/valores ausentes).
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4.3. ANÁLISE DO CAPITAL CULTURAL E CAPITAL ECONÔMICO
Apresenta-se nesta seção a distribuição dos perfis observando-se características
pertinentes ao que se considerou como variáveis proxy para o estudo dos capitais cultural e
econômico. Nesse sentido, tenta-se apreender as desigualdades educacionais geradas por uma
desigualdade cultural socialmente condicionada, que naturaliza questões sociais como
inerentemente individuais e não como construtos ou condições a que os indivíduos estão
sujeitos e que podem ser modificadas mediante mudanças nas políticas universitárias e na
forma como se trata os estudantes para que estes, apesar de suas condições objetivas de vida
pré-existentes ao convívio universitário, possam alcançar uma democratização real do ensino
superior e chegar a concluir de fato o curso que desejarem. Assim, a sua formação pessoal e
profissional poderia estar contida no leque de possibilidades objetivas consideradas pelos
estudantes que pretendem ingressar no ensino superior, permanecer nele e concluí-lo sem que
suas origens sociais sejam relevantes para tanto.
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Tabela 8 - Distribuição dos perfis por escolarização do pai, Brasil, ENADE 2017.
ESCOLARIZAÇÃO DO PAI
Perfis
Missing Nenhuma Até 5º ano (E.F.) Até 9º ano (E.F.) Ensino Médio Graduação Pós-graduação Total
CCEM
24,58% 14,19%
12,12%
6,34%
3,32%
2,88%
0,61%
8,68%
CCEM + CCEI 3,99%
8,29%
6,20%
4,50%
3,64%
3,08%
1,13%
4,44%
CCEM + CCEE 2,35%
15,16%
14,79%
8,80%
4,64%
3,33%
1,10%
7,49%
Subtotal
30,92% 37,64%
33,11%
19,64%
11,60%
9,29%
2,84%
20,61%
CCEI
13,84%
5,01%
7,73%
8,26%
6,59%
1,77%
4,17%
7,12%
CCEI + CCEE 4,11%
3,29%
4,54%
6,17%
6,85%
4,62%
7,42%
5,45%
CCEI + CCEM 3,88%
9,82%
11,80%
9,82%
6,38%
3,14%
2,62%
7,38%
Subtotal
21,84% 18,12%
24,06%
24,24%
19,82%
9,53%
14,21%
19,95%
CCEE
30,75%
5,99%
6,40%
17,57%
27,15%
39,94%
44,49%
22,86%
CCEE + CCEI 4,79%
5,41%
6,17%
8,66%
11,70%
14,42%
18,81%
9,55%
CCEE + CCEM 4,87%
8,46%
6,65%
6,83%
7,38%
7,66%
4,59%
6,80%
Subtotal
40,41% 19,86%
19,22%
33,06%
46,24%
62,02%
67,90%
39,21%
ND
6,83%
24,38%
23,60%
23,05%
22,35%
19,16%
15,05%
20,23%
%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
n
51468
22457
100140
57999
123046
56229
20368
431707
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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A Tabela 8 aponta que a maior parte dos indivíduos com características mais próximas ou
com alguma característica pertinente ao perfil extremo 1 (CCEM) possuem o pai com
nenhuma escolarização (37,64%) ou com escolarização até o 5º ano do ensino fundamental
(33,11%) ao passo que com graduação (9,29%) e com pós-graduação (2,84%) estão em menor
quantidade. Bourdieu e Passeron (2006), Nogueira e Catani (2007), Lahire (2004) e Bourdieu
(2013) dão suporte para esses resultados a partir de suas pesquisas que indicam que estudantes
que têm uma baixa escolarização dos pais possuem um menor arsenal cultural e habilidades
que interiorizem a cultura estudantil. Dessa forma, esperava-se que os estudantes com menor
capital cultural familiar de fato tivessem maiores dificuldades em estar na condição de
concluintes e, logo, estariam menos representados dentro do grupo de concluintes no ENADE
2017.
Contudo, os indivíduos que possuem características mais próximas ou com alguma
característica pertencente ao perfil extremo 2 (cujo capital cultural e econômico foi
considerado intermediário – CCEI) têm o pai com escolarização até o ensino fundamental
completo (24,24%), tendo uma maior proporção de indivíduos com pai que possui o ensino
médio (19,82%) e indivíduos com pai com graduação (9,53%) e com pós-graduação (14,21%)
em comparação com o perfil extremo 1.
Já indivíduos com características de capital cultural e econômico considerado elevado
(CCEE, ou perfil extremo 3) ou com alguma característica mista a esse perfil têm a
escolarização do seu pai em nível de pós-graduação (67,90%), graduação (62,02%) e ensino
médio (46,24%). Ou seja, a maior parcela de indivíduos concluintes do ensino superior
presentes no ENADE 2017 têm pais com a melhor escolarização em comparação com os
demais perfis. Isso reafirma a ideia de “herança cultural” discutida por Bourdieu e Passeron
(2006) e Nogueira e Catani (2007). Nesse sentido, os alunos com maior capital cultural
familiar têm habilidades interiorizadas que os servem na prática universitária e os coloca à
frente dos demais alunos, provenientes de estratos sociais com menor escolarização. Essa é
uma das faces da desigualdade educacional, que normalmente é mascarada com a ideia de
“meritocracia”, onde os alunos que se formam e obtêm as melhores notas teriam “se
esforçado” para tanto. Estes teriam, então, um “dom” divino ou genético ou por esforço e
mérito pessoal. Contudo, e sem desconsiderar o esforço de cada indivíduo ao cursar o ensino
superior, as pessoas provenientes das classes mais escolarizadas da sociedade têm uma linha
de partida mais adiantada que os demais, que ainda irão aprender as “regras do jogo”
universitário

(BOURDIEU;

PASSERON,

2006;

CASSASSUS,

2002).
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Tabela 9 - Distribuição dos perfis por escolarização da mãe, Brasil, ENADE 2017.
ESCOLARIZAÇÃO DA MÃE
Perfis
Missing Nenhuma Até 5º ano (E.F.) Até 9º ano (E.F.) Ensino Médio Graduação Pós-graduação Total
CCEM
24,58% 18,76%
13,83%
9,36%
3,51%
1,79%
0,79%
8,68%
CCEM + CCEI 3,99%
9,37%
6,84%
6,43%
3,40%
3,16%
0,94%
4,44%
CCEM + CCEE 2,35%
18,50%
16,57%
11,70%
5,62%
0,88%
2,51%
7,49%
Subtotal
30,92% 46,63%
37,24%
27,49%
12,53%
5,83%
4,24%
20,61%
CCEI
13,84%
3,61%
7,05%
5,79%
7,77%
1,89%
7,93%
7,12%
CCEI + CCEE 4,11%
1,60%
3,80%
4,19%
6,86%
5,60%
8,96%
5,45%
CCEI + CCEM 3,88%
9,34%
12,13%
9,73%
8,19%
0,84%
6,09%
7,38%
Subtotal
21,84% 14,55%
22,98%
19,70%
22,82%
8,33%
22,99%
19,95%
CCEE
30,75%
4,49%
5,17%
14,20%
24,05%
41,63%
33,61%
22,86%
CCEE + CCEI 4,79%
2,43%
4,75%
6,27%
11,34%
15,87%
16,97%
9,55%
CCEE + CCEM 4,87%
8,70%
6,73%
8,19%
6,96%
8,04%
4,12%
6,80%
Subtotal
40,41% 15,61%
16,65%
28,65%
42,34%
65,55%
54,70%
39,21%
ND
6,83%
23,21%
23,14%
24,15%
22,31%
20,29%
18,07%
20,23%
%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
n
51468
12535
81323
56029
129813
64259
36280
431707
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.
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A Tabela 9 indica que os indivíduos com alguma característica presente no perfil extremo
1 (com capital cultural e econômico menor – CCEM) têm a escolaridade de sua mãe como
nenhuma (46,63%), até o 5º ano do ensino fundamental (37,24%) ou até o ensino fundamental
completo (27,49%) enquanto que com graduação (5,83%) e pós-graduação (4,25%) estão em
menor quantidade.
O perfil considerado de capital cultural e econômico intermediário (CCEI – perfil
extremo 2) ou com alguma característica próxima a este perfil é composto por indivíduos que
têm a escolarização da mãe que varia desde até o 5º ano do ensino fundamental (22,98%),
ensino médio (22,82%) até pós-graduação (54,70%).
Os indivíduos que possuem as características que compõem o perfil extremo 3
(considerado como capital cultural e econômico elevado – CCEE) ou com alguma
característica próxima a ele tem a escolarização da mãe como graduação (65,55%) e pósgraduação (54,70%) ao passo que há uma menor proporção de indivíduos, com características
próximas a esse perfil, que tenham mães com escolarização até o 5º ano do ensino
fundamental (16,65%) ou nenhuma escolarização (15,61%).
Dessa forma, a tabela 9 demonstra a relevância do capital cultural da mãe para que os
indivíduos tenham mais chances de chegar a se tornarem concluintes do ensino superior.
Inclusive, há uma desigualdade de gênero presente nessa situação: a distribuição de
escolarização da mãe (tabela 9) e do pai (tabela 8) mostrou que, em geral, os indivíduos que
chegam a se tornar concluintes do ensino superior têm, proporcionalmente, mães com
escolaridade maior que o pai. Nesse sentido, há um sub-reconhecimento da importância da
escolarização da mãe para que o estudante tenha capital cultural para concluir seu curso.
Como mostra Jesus (2018), o tempo não remunerado despendido pelas mulheres com
cuidados domésticos, de idosos e de filhos é pouco reconhecido quando se trata de observar o
impacto que estas e sua formação contribuíram para a construção de disposições interiores ao
indivíduo que os preparam, devido a uma provável maior convivência com o lado materno da
família, para ter inculcado suficientemente habilidades que os servirão em sua “aventura”
escolar e universitária. Posto isso, se chama atenção para a relevância da escolarização e
participação da mulher no mercado de trabalho (formal ou informal) para que os indivíduos
alcancem a conclusão do ensino superior, visto que há uma maior proporção de mães com
educação superior à dos pais (tabelas 8 e 9).
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As tabelas 8 e 9 corrobora como existe uma espécie de “herança cultural”, como proposto
por Bourdieu e Passeron (2006) e Nogueira e Catani (2007). Os “dons” socialmente obtidos
são, frequentemente, considerados como divinamente ou meritocraticamente adquiridos. Não
que não haja mérito no esforço pessoal para a conclusão do ensino superior, mas a linha de
partida (CASASSUS, 2002) é diferente de acordo com o estrato social. E quem já começa na
frente, tem mais chances de terminar na frente ou até mesmo de concluir (no caso, de ser
concluinte do ensino superior) – o que outros estratos sociais sequer conseguem vislumbrar
como possibilidade objetiva na sua trajetória educacional.
Há, portanto, uma reprodução das desigualdades sociais no sistema educacional brasileiro
(BOURDIEU; PASSERON, 2008; CASASSUS, 2002). Através da conservação, por meio das
desigualdades educacionais, as desigualdades sociais são refletidas na conclusão do ensino
superior. Embora haja um maior acesso ao ensino superior, apenas os estudantes com capital
cultural mais elevado (ou com características mais próximas disso) conseguem ascender à
condição de concluintes do ensino superior.
As variáveis de escolarização do pai e da mãe, mostradas de acordo com os perfis
extremos e mistos nas tabelas 8 e 9, consideram, dentro das possibilidades do banco de dados
do ENADE 2017, o capital cultural institucionalizado. Isto é, os resultados advindos das
mencionadas tabelas ratificam as pesquisas de Bourdieu e Passeron (2006), Nogueira e Catani
(2007) e Bourdieu (2013), uma vez que demonstram a importância do capital cultural
“herdado” familiarmente para que os indivíduos tivessem uma inculcação das habilidades
tidas como “naturais” – e não socialmente obtidas e que, portanto, não estão disponibilizadas
com fácil acesso a qualquer classe social, o que implica em segregação e desigualdade – e não
como socialmente “aprendíveis”. Entretanto, como sugerido por Bourdieu e Passeron (2006),
uma mudança na atitude pedagógica e institucional pode minimizar tais desigualdades no
campo educacional, visto que são apenas parte de um problema maior que é a desigualdade
social.
A fim de apreender o capital cultural objetivado, foi possível considerar somente a
variável de “livros lidos nesse ano” para o ENADE 2017, visto que essa é a que melhor retrata
a teoria bourdiesiana neste parâmetro.
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Tabela 10 - Distribuição dos perfis por livros lidos nesse ano, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing
24,58%
3,99%
2,35%
30,92%
13,84%
4,11%
3,88%
21,84%
30,75%
4,79%
4,87%
40,41%
6,83%
100,00%
51468

Nenhum
3,45%
0,87%
8,70%
13,02%
9,35%
8,13%
10,26%
27,74%
16,12%
15,03%
1,67%
32,81%
26,43%
100,00%
49761

LIVROS LIDOS NESSE ANO
Um ou dois De três a cinco De seis a oito Mais de oito
8,49%
6,38%
3,55%
6,56%
6,08%
5,01%
1,59%
4,62%
8,72%
7,16%
8,55%
8,26%
23,30%
18,55%
13,69%
19,45%
3,24%
6,25%
11,33%
7,88%
4,11%
5,50%
8,48%
5,69%
6,63%
6,96%
11,31%
8,59%
13,98%
18,71%
31,11%
22,16%
23,65%
23,84%
16,81%
21,02%
8,66%
9,96%
11,49%
9,13%
8,83%
8,24%
3,25%
7,55%
41,14%
42,04%
31,55%
37,70%
21,58%
20,70%
23,65%
20,70%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
138822
113396
34666
43594

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Total
8,68%
4,44%
7,49%
20,61%
7,12%
5,45%
7,38%
19,95%
22,86%
9,55%
6,80%
39,21%
20,23%
100,00%
431707
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A maior parte dos indivíduos com características mais próximas ou com alguma
característica em que predomine as relacionadas ao perfil extremo 1 declaram ter lido um ou
dois livros (23,30%), mais de oito livros (19,45%) ou de três a cinco livros (18,55%).
Os indivíduos com características predominantemente pertinentes ao perfil extremo 2 (e
seus perfis mistos) declararam ter lido de seis a oito livros (31,11%) nesse ano ou nenhum
(27,74%). Há, dessa maneira, uma grande variabilidade interna aos perfis com características
próximas.
Já os indivíduos com características em que predominam as relacionadas ao perfil
extremo 3, e perfis mistos vinculados a ele, declaram ter lido de três a cinco livros (42,04%),
um ou dois livros (41,14%) ou mais de oito livros (37,70%).
Em uma análise minuciosa, perceber-se-ia uma quantidade relativamente alta de
estudantes incorporados no recorte deste estudo declararam ter lido acima de três livros. Isso
pode significar, mesmo para os que detêm menor capital cultural, uma peleja para adquirir
capital cultural escolar, isto é, proveniente do ambiente de estudo e da leitura autodidática,
com menor influência do capital cultural “herdado” familiarmente. Já para os indivíduos com
capital cultural elevado, era um resultado esperado.
De toda forma, pode ser que haja alguma vinculação causal entre leitores de livros (de
outros gêneros que não o técnico ou científico) com atitude ativa – no sentido de manter
continuamente seu ritmo de leitura – e a condição de concluinte do ensino superior. Contudo,
não há, nesse momento, a intenção de estabelecer uma relação causal, apenas uma hipótese
que pode ser estudada futuramente e que pode indicar (ou não) uma ressignificação da leitura
para a leitura digital e de acesso gratuito.
No que tange ao capital cultural incorporado, foram consideradas as variáveis que
auxiliam na formação desse capital sem necessariamente terem embutido consigo os termos
teóricos

de

institucionalização

(diploma)

presente

na

ideia

de

capital

cultural

institucionalizado. Nesse sentido, foram utilizadas as variáveis “quem ajudou a enfrentar as
dificuldades [durante o curso]”, “quem deu incentivo para cursar” e “motivo para escolher o
curso” com o intuito de apreender ao menos parte do capital cultural incorporado nos
indivíduos na situação de concluintes do ensino superior.
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Tabela 11 - Distribuição dos perfis por quem deu incentivo para cursar, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing Ninguém
Pais
24,58% 14,50%
1,82%
3,99%
8,89%
2,38%
2,35%
13,73%
4,47%
30,92% 37,12%
8,67%
13,84%
1,62%
8,38%
4,11%
1,48%
7,74%
3,88%
6,46%
8,30%
21,84%
9,55%
24,41%
30,75% 15,12% 25,96%
4,79%
4,63%
13,32%
4,87%
9,79%
5,97%
40,41% 29,53% 45,26%
6,83%
23,80% 21,67%
100,00% 100,00% 100,00%
51468
56565 257962

QUEM DEU INCENTIVO PARA CURSAR
Outros membros da
Líder ou representante
família que não os pais Professores
religioso
19,96%
6,58%
12,67%
8,76%
6,63%
11,76%
20,61%
7,96%
13,36%
49,32%
21,18%
37,79%
1,80%
1,63%
5,88%
0,80%
1,86%
3,44%
8,34%
5,00%
8,40%
10,94%
8,49%
17,71%
7,78%
27,78%
8,40%
1,76%
7,77%
3,36%
7,46%
12,93%
9,39%
17,00%
48,48%
21,15%
22,73%
21,85%
23,36%
100,00%
100,00%
100,00%
25280
12469
1310

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Colegas/
amigos
21,30%
9,70%
19,90%
50,89%
1,35%
0,49%
7,53%
9,37%
7,78%
1,35%
8,95%
18,08%
21,65%
100,00%
16717

Outras pessoas
23,56%
11,44%
21,46%
56,46%
1,21%
0,42%
7,15%
8,78%
5,19%
0,87%
7,93%
13,99%
20,77%
100,00%
9936

Total
8,68%
4,44%
7,49%
20,61%
7,12%
5,45%
7,38%
19,95%
22,86%
9,55%
6,80%
39,21%
20,23%
100,00%
431707
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Os indivíduos com características em que predominam o perfil extremo 1 e perfis mistos
próximos a este tiveram maior incentivo para cursar vindo de outras pessoas (56,46%),
colegas/amigos (50,89%), de outros membros da família que não os pais (49,32%), de líder ou
representante religioso (37,79%) ou de ninguém (37,12%). Nesse sentido, os indivíduos que
compõem o perfil extremo 1 (CCEM) declararam ter mais incentivo de outras pessoas
(23,56%) assim como o perfil misto CCEM + CCEE (21,46%) enquanto que os indivíduos
com pertinência predominante ao perfil misto CCEM + CCEI relataram ter maior apoio para
cursar vindo de líder ou representante religioso (11,76%).
As características próximas ao perfil extremo 2, e presentes de forma predominante aos
perfis mistos CCEI + CCEE e CCEI + CCEM, mostram que os indivíduos declararam ter
maior incentivo para cursar vindo de seus pais (24,41%) – o que faz maior sentido se for
considerado que estes indivíduos são os mais jovens em relação ao total de indivíduos captado
– e de líder ou representante religioso (17,71%).
Os indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo 3, e aos perfis mistos
em que predominam as características próximas a esse perfil, responderam ter recebido maior
incentivo dos professores (48,48%) e de seus pais (45,26%). Já no perfil misto CCEE + CCEI
a maior parte dos indivíduos declarou ter recebido incentivo para cursar de seus pais (13,32%)
enquanto que o perfil misto CCEE + CCEM segue a tendência do perfil extremo 3, onde a
maior parte do incentivo recebido pelos indivíduos para cursar veio de seus professores
(12,93%).
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Tabela 12 - Distribuição dos perfis por quem ajudou a enfrentar as dificuldades, Brasil, ENADE 2017.
QUEM AJUDOU A ENFRENTAR AS DIFICULDADES

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing
24,58%
3,99%
2,35%
30,92%
13,84%
4,11%
3,88%
21,84%
30,75%
4,79%
4,87%
40,41%
6,83%
100,00%
51468

Não tive
dific.
7,04%
4,66%
9,01%
20,70%
6,32%
5,98%
8,62%
20,93%
19,74%
9,94%
6,19%
35,87%
22,50%
100,00%
95056

Não recebi
apoio
16,31%
9,64%
14,03%
39,97%
1,59%
0,85%
6,06%
8,50%
13,63%
2,33%
12,23%
28,18%
23,34%
100,00%
20852

Pais
1,74%
2,15%
4,89%
8,78%
9,21%
8,02%
9,09%
26,33%
23,76%
13,14%
5,84%
42,74%
22,16%
100,00%
161143

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Avós
2,96%
5,12%
2,05%
10,13%
2,72%
4,61%
1,71%
9,05%
30,04%
12,16%
11,30%
53,51%
27,32%
100,00%
5549

Colegas
de
Profissionais
Irmãos,
Líder ou
curso
do apoio ao Colegas
primos representante
ou
Professores estudante
de
Outro
ou tios
religioso
amigos
do curso
da IES
trabalho grupo
Total
4,44%
12,22%
8,71%
8,87%
8,42%
25,63% 21,40% 8,68%
1,15%
10,75%
5,94%
7,10%
6,70%
9,76% 10,74% 4,44%
14,42%
11,58%
8,84%
7,99%
8,33%
22,18% 18,38% 7,49%
20,01%
34,55%
23,48%
23,96%
23,45%
57,57% 50,53% 20,61%
7,19%
2,30%
2,28%
1,60%
5,93%
1,07%
1,26%
7,12%
5,38%
1,15%
2,97%
2,58%
3,26%
0,50%
0,53%
5,45%
13,80%
6,01%
4,45%
4,73%
7,39%
6,70%
6,00%
7,38%
26,37%
9,47%
9,71%
8,92%
16,58%
8,27%
7,79% 19,95%
11,34%
16,12%
30,40%
27,13%
20,96%
5,21%
8,63% 22,86%
10,67%
2,50%
9,37%
8,68%
7,73%
1,28%
1,81%
9,55%
2,02%
11,13%
8,50%
10,41%
9,97%
6,70%
9,73%
6,80%
24,03%
29,75%
48,27%
46,22%
38,66%
13,18% 20,17% 39,21%
29,59%
26,23%
18,54%
20,90%
21,31%
20,98% 21,52% 20,23%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00% 100,00%
8107
1563
42898
17342
1164
3823
22742 431707
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Segundo as características mais próximas ao perfil extremo 1, os indivíduos declararam
ter recebido apoio para enfrentar as dificuldades do curso de colegas de trabalho (57,57%), de
outro grupo (50,53%) ou não receberam apoio (39,97%). Aparentemente, inclusive nos perfis
mistos com predominância pertinente ao perfil extremo 1, os estudantes que receberam apoio
o tiveram por meios extrafamiliares. Isto é, não há um indicativo de “herança” de capital
cultural de forma familiar e sim uma luta para obtenção de capital cultural escolar, adquirido
de forma mais tardia durante os estudos formais – onde é possível adquirir habilidades
similares às “herdadas” do meio familiar, mas com certo delay. Isso coloca esses estudantes
em um ponto de partida atrás dos que aprendem o conjunto de habilidades pertinentes ao jogo
escolar de forma antecipada durante a socialização familiar.
Os indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo 2 responderam que
tiveram ajuda para enfrentar as dificuldades do curso vinda de seus irmãos, primos ou tios
(26,37%) e de seus pais (26,33%). Considerando que estes têm uma família mais escolarizada
que os indivíduos vinculados com as características do perfil extremo 1, pode-se dizer que
seus familiares agiram de forma a buscar, ou dar a possibilidade do estudante buscar, as
habilidades requeridas pelo meio escolar/universitário.
As características mais próximas do perfil extremo 3, e os perfis mistos
predominantemente vinculados a ele, mostram indivíduos que declararam ter ajuda para
enfrentar as dificuldades do curso proveniente de avós (53,51%), colegas de curso ou amigos
(48,27%), professores do curso (46,22%) e pais (42,74%). Ou seja, os indivíduos com
características vinculadas a esse perfil tiveram ajuda de fontes mais variadas e, a maior parte
delas, provavelmente agiu como tutores no sentido tanto de ajudar com os conteúdos
específicos quanto em termos de orientação para habilidades e disposições que interferem
positivamente no campo acadêmico.
Com as tabelas 10 e 11 podemos observar que, em geral, quem deu incentivo para os
estudantes cursarem os ajudaram a enfrentar as dificuldades durante o curso – com exceção
dos indivíduos com pertinência mais próxima ao perfil extremo 2, embora familiares como
irmãos, primos e tios tenham ajudado a enfrentar as dificuldades mesmo que não
necessariamente tenham sido os incentivadores dos estudantes quanto a cursar. Isto é, há um
certo “compromisso”, ou contrato informal, de quem incentivou a cursar para ajudar durante
as dificuldades do curso. Nesse sentido, mesmo que o capital cultural “herdado” não tenha
sido o ponto mais definitivo quanto à opção por cursar, as pessoas que apoiaram os estudantes
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contribuíram de uma forma ou de outra para que aqueles pudessem adquirir capital cultural
escolar, ou seja, o conjunto de disposições e habilidades que são fundamentais para que se
alcance a posição de concluinte do ensino superior – seja tempo para leitura e atividades,
concentração, habilidades de oratória ou de digitação, noções de prazos e organização do
tempo, etc.
Na Tabela 13, os indivíduos com características que se aproximam do perfil extremo 1, e
os perfis mistos a ele pertinentes, responderam que o motivo para escolha do curso foi por ser
oferecido na modalidade à distância (65,89%), inserção no mercado de trabalho (25,28%) ou
por outro motivo (23,23%). Ou seja, a maior parte dos indivíduos associados a esse perfil
extremo – ou associado a perfil misto com características predominantes ao perfil extremo 1 –
cursa a graduação, principalmente, por ela ser ofertada na modalidade de ensino à distância
(EaD).
As características mais próximas ao perfil extremo 2, e os perfis mistos com pertinência a
este, foram declaradas por indivíduos que responderam ao questionário do ENADE 2017 com
o motivo para escolher o curso sendo por influência familiar (41,83%) ou valorização
profissional (32,56%). Nesse sentido, os indivíduos considerados como portadores de capital
cultural e econômico intermediário escolheram seu curso por questões sociais,
majoritariamente familiares. Seja por uma percepção de reconhecimento ou ascensão social
em virtude da profissão escolhida ou por manter uma possível tradição familiar na profissão,
os indivíduos com pertinência predominante ao perfil extremo 2 contaram com uma maior
influência do capital cultural familiar presente nas suas escolhas profissionais particulares.
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Tabela 13 - Distribuição dos perfis por motivo para escolher o curso, Brasil, ENADE 2017.
MOTIVO PARA ESCOLHER O CURSO

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing
24,58%
3,99%
2,35%
30,92%
13,84%
4,11%
3,88%
21,84%
30,75%
4,79%
4,87%
40,41%
6,83%
100,00%
51468

Inserção no
mercado de
trabalho
9,56%
6,22%
9,50%
25,28%
2,79%
4,05%
6,14%
12,98%
21,90%
9,08%
8,64%
39,62%
22,11%
100,00%
87228

Influência
familiar
1,85%
0,44%
6,45%
8,74%
16,05%
12,33%
13,45%
41,83%
9,11%
14,60%
0,83%
24,55%
24,88%
100,00%
25308

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ENADE 2017.

Valorização
profissional
5,24%
0,98%
12,79%
19,02%
10,74%
8,66%
13,16%
32,56%
9,44%
11,02%
0,99%
21,45%
26,98%
100,00%
47013

Prestígio
social
Vocação
5,50%
4,37%
5,85%
3,94%
7,14%
5,95%
18,49% 14,26%
7,93%
7,02%
6,53%
6,36%
8,11%
7,29%
22,57% 20,67%
20,88% 26,47%
9,85%
11,55%
7,85%
7,04%
38,58% 45,07%
20,36% 20,00%
100,00% 100,00%
3797
142157

Oferecido na
modalidade à
distância
29,80%
13,30%
22,79%
65,89%
1,18%
0,28%
8,71%
10,16%
0,95%
0,28%
3,98%
5,21%
18,74%
100,00%
5353

Baixa
concorrência
para ingresso
2,85%
5,16%
0,86%
8,86%
0,50%
2,27%
0,48%
3,25%
41,60%
13,24%
16,16%
71,00%
16,89%
100,00%
5235

Outro motivo
8,41%
6,71%
8,11%
23,23%
2,63%
1,93%
5,87%
10,43%
25,53%
6,95%
11,33%
43,81%
22,54%
100,00%
64148

Total
8,68%
4,44%
7,49%
20,61%
7,12%
5,45%
7,38%
19,95%
22,86%
9,55%
6,80%
39,21%
20,23%
100,00%
431707
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Os indivíduos com características predominantes mais próximas ao perfil extremo 3
declararam como motivo para escolher o curso baixa concorrência para ingresso (71,00%),
vocação (45,07%), inserção no mercado de trabalho (39,62%), prestígio social (38,58%) ou
outro motivo (43,81%). Embora os estudantes referidos com características próximas ao perfil
extremo 3 – e denominados com capital cultural e econômico elevado – tenham o que se
considerou como proxy para capital cultural e econômico configurado como elevado, dentro
dos parâmetros e recortes desta pesquisa assim como das possibilidades do banco de dados do
ENADE 2017, é difícil afirmar com precisão se o capital cultural e econômico deles é
“herdado” familiarmente ou foi adquirido universitariamente (ou escolarmente, conforme
Bourdieu, 2013). De forma conjunta, a escolha do curso por vocação, inserção no mercado de
trabalho e prestígio social parecem valores e disposições incutidas desde sua cultura familiar
até sua situação como concluintes do ensino superior.
Por outro lado, a baixa concorrência para o ingresso como motivo para escolha do curso
pode estar relacionado aos cursos de mais fácil acesso para as classes mais vulneráveis em
instituições públicas (como as licenciaturas). Mesmo que estes estudantes tenham
características que foram consideradas pertinentes a indivíduos com capital cultural e
econômico elevado, é precoce afirmar qual seria sua origem social sem a utilização de outras
metodologias que complementem o método usado. Porém, observando o conjunto de
variáveis selecionadas, é possível identificar esses estudantes como indivíduos que foram
educados formal e informalmente para um capital cultural mais elevado que o de seus pais e,
em geral, com maiores possibilidades econômicas, em termos de necessidades básicas e
disponibilidade de tempo para dedicação integral aos estudos, que os indivíduos com
características mais próximas aos perfis extremos 1 e 2.
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Tabela 14 - Distribuição dos perfis por renda familiar total, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

Missing
24,58%
3,99%
2,35%
30,92%
13,84%
4,11%
3,88%
21,84%
30,75%
4,79%
4,87%
40,41%
6,83%
100,00%
51468

Até 1,5
salário
mínimo
8,22%
6,48%
10,07%
24,77%
6,97%
4,45%
9,94%
21,37%
13,18%
6,86%
10,22%
30,25%
23,61%
100,00%
85212

De 1,5 a 3
salários
mínimos
6,81%
3,76%
10,46%
21,03%
8,96%
6,08%
11,25%
26,29%
15,18%
8,89%
5,19%
29,26%
23,43%
100,00%
108012

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

RENDA FAMILIAR TOTAL
De 3 a 4,5
De 4,5 a 6
salários
salários
mínimos
mínimos
7,82%
5,36%
5,29%
3,51%
7,75%
7,29%
20,86%
16,16%
4,05%
6,96%
5,35%
6,99%
5,52%
7,45%
14,93%
21,40%
23,69%
24,47%
9,90%
11,70%
7,72%
5,72%
41,31%
41,89%
22,91%
20,55%
100,00%
100,00%
77563
40368

De 6 a 10
salários
mínimos
4,63%
3,51%
5,12%
13,25%
3,79%
5,69%
4,33%
13,81%
33,79%
13,49%
6,54%
53,82%
19,12%
100,00%
41077

De 10 a 30
salários
mínimos
1,35%
2,35%
0,64%
4,34%
1,28%
5,55%
0,43%
7,26%
47,72%
18,57%
5,86%
72,15%
16,25%
100,00%
24288

Acima de 30
salários
mínimos
0,22%
0,48%
0,73%
1,43%
4,54%
9,95%
1,99%
16,48%
41,33%
23,12%
3,41%
67,87%
14,22%
100,00%
3719

Total
8,68%
4,44%
7,49%
20,61%
7,12%
5,45%
7,38%
19,95%
22,86%
9,55%
6,80%
39,21%
20,23%
100,00%
431707
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A maior parte dos indivíduos com grau de pertencimento predominante do perfil extremo
1 tem renda familiar total de até 1,5 salário mínimo (24,77%). No que se refere a indivíduos
com características mais próximas, predominantemente, ao perfil extremo 2, estes têm renda
de 1,5 a 3 salários mínimos (26,29%). Quanto aos indivíduos com características mais
próximas ao perfil extremo 3, estes têm renda familiar total de 10 a 30 salários mínimos
(72,15%) ou acima de 30 salários mínimos (67,87%) ou de 6 a 10 salários mínimos (53,82%)
ou de 4,5 a 6 salários mínimos (41,89%) ou de 3 a 4,5 salários mínimos (41,31%).
Ou seja, de todos os indivíduos que foram abrangidos pelo recorte estudado, 72,15% dos
que possuem renda familiar total de 10 a 30 salários mínimos têm graus de pertencimento
maior ao perfil extremo 3 e aos seus perfis mistos. Da mesma forma, de todos os indivíduos
com renda familiar total acima de 30 salários mínimos 67,87% têm pertinência maior aos
perfis vinculados ao perfil extremo 3. Isto é, a população de estudantes com maior capital
econômico dentre os que participaram do ENADE 2017 estão vinculados com maior grau de
pertinência ao perfil extremo 3 e, portanto, estes são os que dispuseram de melhores
condições familiares, de capital cultural e de capital escolar para alcançar a situação de
concluintes do ensino superior.
Tendo isso em vista, é possível afirmar que a desigualdade econômica influencia nas
desigualdades educacionais, uma vez que o estrato mais abastado da sociedade é justamente o
que tem maior potencial para adquirir um capital cultural mais elevado, mais oportunidades
de obtenção de diploma e melhores empregos. De certa forma, a universidade (e a escola) atua
como reprodutora dessas desigualdades. Contudo, políticas públicas que visem reduzir as
desigualdades educacionais podem ser providenciadas, mesmo que não consigam reduzir as
desigualdades econômicas – não é fácil delimitar no ciclo geracional social onde as
desigualdades educacionais começam e as desigualdades econômicas terminam já que,
provavelmente, elas estão interligadas como a figura cultural do ouroboros, vista na alquimia
como reprodução de um círculo eterno e imortal. Todavia, diferentemente das sociedades
ancestrais que tomavam o misticismo como verdade absoluta, a secularização, racionalização
e desmistificação de nossa sociedade contemporânea nos permitem, e nos dá ferramentas,
para combater as desigualdades, uma vez que as entendemos como socialmente construídas.
Outros aspectos relevantes para análise e encontrados apenas em indivíduos com
características pertinentes ao perfil extremo 3 (CCEE) tratam do suporte institucional. Os
indivíduos que tiveram melhores pontuações na nota geral do ENADE 2017 (cf. tabela 15 no
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Anexo II) e têm o que se considerou como Capital Cultural e Econômico Elevado receberam
algum tipo de bolsa acadêmica (iniciação científica, extensão, monitoria/tutoria ou PET ou
outro tipo de bolsa acadêmica), algum tipo de auxílio institucional (moradia, alimentação,
permanência, etc.), participaram do Programa Ciência Sem Fronteiras ou outro intercâmbio e
tiveram ingresso na universidade por ação afirmativa. Nesse sentido, o aporte institucional
provido, em maior parte, por instituições públicas pôde reafirmar a necessidade e a
efetividade desse suporte. Da mesma maneira, é possível vislumbrar com isso que a situação
da educação superior brasileira pode avançar veementemente em direção a uma educação de
qualidade, com menos desigualdades e que tem potencial para ser ponta-de-lança em termos
internacionais com o suporte de políticas institucionais (tanto de instituições privadas quanto
públicas).

5. REFLEXÕES FINAIS

Como concluem Bourdieu e Passeron (2006), separar a cultura dos estudantes e sua
procedência social é negar as desigualdades sociais e educacionais e isso traz consequências
pedagógicas para o sistema educacional. Fechar os olhos para as desigualdades é permitir sua
livre reprodução e induzir uma política sem um verdadeiro acesso ao diploma – e não somente
à possibilidade objetiva de ingresso ao ensino superior – pelos estratos mais vulneráveis da
sociedade. Tal construção de políticas parcialmente “meritocráticas” vai contra até a mais
liberal das ideologias. Por outro lado, não entender o indivíduo e a sua classe social enquanto
construto modificável via políticas educacionais é deixar cada um como um Atlas da
mitologia grega, castigado a carregar o fardo do mundo em seus ombros.
O acesso ao diploma do ensino superior deve avançar considerando as desigualdades
sociais, culturais e educacionais de forma a aprimorar o sistema de meritocracia
implementado nas Instituições de Ensino Superior brasileiras, como já tem sido feito com as
políticas de cotas e que muito têm acrescentado à diversidade cultural no ensino brasileiro.
Mesmo que não seja a proposta deste trabalho analisar mais de perto as políticas de cotas nas
IES, é importante frisar o quanto elas estão sendo bem-sucedidas em melhorar o acesso e a
permanência do estudante no ensino superior. Políticas semelhantes poderiam complementá-
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las no que tange à distribuição de bolsas acadêmicas e estágios durante o período em que o
estudante está cursando.
Grande parte do que foi encontrado nos resultados corrobora com o que é sugerido pela
literatura da área da Demografia da Educação e da Sociologia da Educação, como os
estudantes com Capital Cultural e Econômico Elevado estarem em uma posição privilegiada
em termos sociais, institucionais (isto é, nas melhores universidades brasileiras, que são
públicas) e em desempenho, já que obtiveram as melhores notas no ENADE 2017.
Entretanto, outros resultados surpreendem por romper com discursos e preconceitos do
senso comum. Por exemplo, os estudantes do ensino superior das regiões Norte e Nordeste
terem o que se considerou como Capital Cultural e Econômico Elevado e serem concluintes
que alcançaram as maiores notas do ENADE 2017. Como as regiões Norte e Nordeste contam
com uma maior participação de Instituições de Ensino Superior públicas, isso pode ter
contribuído com esse resultado e revela duas questões preocupantes.
A primeira diz respeito às desigualdades sociais e educacionais que circundam o ensino
superior brasileiro: os melhores estudantes, provenientes dos mais altos estratos sociais e que
tiveram um ensino básico de excelência possuem mais chances de ter uma “cultura escolar”
interiorizada com as aptidões necessárias para se tornarem concluintes do ensino superior
público.
A segunda concerne à disparidade de qualidade entre Instituições de Ensino Superior
públicas e privadas: embora os estudantes do ensino superior privado não tenham as mesmas
possibilidades objetivas em termos de capital cultural, capital econômico e disponibilidade de
tempo para estudo diletante que os estudantes do ensino superior público, aqueles merecem
oportunidades de lidar com pesquisa, extensão, monitoria, atividades de intercâmbio e
auxílios institucionais equivalentes às oportunidades destes.
No que tange a desafios conceituais e metodológicos, acredita-se que, apesar da abstração
dos conceitos teóricos, o presente trabalho consegue cumprir com seu objetivo de traçar o
perfil dos estudantes do ensino superior com base no banco de dados do ENADE 2017 e com
variáveis que servem de proxy ao captar, ao menos parcialmente, o capital cultural e
econômico dos estudantes. Diante da limitação imposta pelas fontes de dados, sobretudo
quando se trata de concluintes e formados do ensino superior, foi possível aplicar a
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metodologia proposta e alcançar resultados satisfatórios que incitam a conexão teórica e
metodológica a fim de observar questões demográficas e sociológicas sob novas perspectivas.
Embora, como discutido no capítulo de metodologia, a disponibilidade de variáveis sobre
o contexto social dos estudantes concluintes não seja tão vasta, se desafiou essa limitação ao
se trabalhar com um banco de dados aparentemente subutilizado em pesquisas brasileiras
(como o ENADE), que detêm grande parte de seus esforços concentrados no ensino básico
utilizando, geralmente, os bancos de dados do censo escolar (CASASSUS, 2002).
Nesse sentido, a aplicação da metodologia Grade of Membership (GoM) no contexto do
ensino superior brasileiro é inédita e possibilitou a análise das características dos perfis dos
estudantes concluintes segundo o ENADE 2017, sobretudo no que tange à dimensão de
desigualdades educacionais tomando como base para discussão os conceitos de capital
cultural e capital econômico. Dessa forma foi possível observar as disparidades no ensino
superior brasileiro utilizando um modelo probabilístico de clusterização com grau de
pertencimento (conjuntos difusos).
Em termos de metodologia quantitativa de pesquisa social, percebe-se uma nova abertura
para exploração e problematização a partir da ideia weberiana de “tipos ideais”, onde os tipos
ideais seriam os perfis extremos e o grau de pertencimento dos indivíduos seria o espectro de
associação a determinado evento ou condicionante social. De acordo com o encontrado na
literatura, Dey, Hsiao e Stephens (2016) conseguiram aplicar o método na análise de
sequenciamento de RNA em células humanas e representar graficamente. Assim, o presente
trabalho pode ser uma contribuição para a pesquisa social devido à abordagem inédita –
embora Cerqueira (2004) e Guedes (2011) utilizem a metodologia GoM para pesquisa
demográfica e social, buscou-se toma-los como padrão de excelência e construir nova
abordagem.
Dessa maneira, considerando todas as variáveis utilizadas para delineamento dos perfis,
os indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo 3 (Capital Cultural e
Econômico Elevado – CCEE) apresentaram maior “herança” cultural por meio da
escolarização do pai e da mãe e renda mínima mais alta que os demais perfis. Do outro lado
do espectro, indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo 1 (Capital
Cultural e Econômico Menor – CCEM) demonstraram ter a menor escolarização do pai e da
mãe e, portanto, menor “herança” cultural formal, renda mínima mais baixa que os demais
perfis e faixa etária mais alta, o que significa que o acesso à conclusão de seu ensino superior
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chegou tardiamente ou o indivíduo planeja mudar de profissão ou estuda por deleite. No
espaço intermediário estão os indivíduos com características mais próximas ao perfil extremo
2 e seus perfis mistos (considerado de Capital Cultural e Econômico Intermediário – CCEI),
no qual se observou uma maior variabilidade na amplitude das respostas para cada variável.
Contudo, estes apresentaram faixa etária mais jovem, uma “herança” cultural formal via
escolarização do pai e da mãe e renda mínima intermediárias em relação aos demais perfis.
Segundo Bourdieu e Passeron (2006), um ensino superior realmente democrático é aquele
que busca incondicionalmente que o maior número possível de indivíduos se apropriem no
menor tempo possível e de maneira mais completa do maior número de aptidões que
constituem a cultura escolar (BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 110). Assim, se rompe com
o ensino tradicional, que é pautado por uma formação e seleção elitista, e com o ensino
tecnocrático, voltado à produção em série de especialistas em função da demanda
(BOURDIEU; PASSERON, 2006, p. 110). De certa maneira, as políticas sugeridas por
Bourdieu e Passeron (2006), e retificadas no presente trabalho, seguem a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) nos
quesitos 4 e 10 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quais sejam: objetivo 4)
“assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”; e objetivo 10) “reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles” (ONU, 2015, p. 23 e p. 29).
Aplicada conjuntamente com a teoria, a metodologia GoM pode oferecer resultados mais
próximos do que Bourdieu e Passeron (2006) buscavam para romper com a ideia do
subjetivismo da pesquisa qualitativa ou objetivismo da pesquisa quantitativa por considerar as
respostas de cada indivíduo no cálculo. Futuros trabalhos ainda explorarão essas e outras
questões pertinentes à agenda de pesquisa que se forma com o intuito de pesquisar a
conclusão do ensino superior no Brasil, provavelmente com uma abordagem mais voltada
para pesquisa longitudinal ou que capte o presente ciclo do ENADE, que conta com os
resultados e cursos divulgados nos ENADEs 2016, 2017 e 2018 (este último cuja publicação
ainda está por vir).
Complementar ou comparativamente, poderão ser utilizados outros métodos na agenda de
pesquisa que se forma, além do GoM, como Análise de Correspondência Múltipla (Multiple
Correspondence Analysis), Regressão Logística Multinomial e Redes Neurais (Artifical
Neural Networks). Assim, a agenda de pesquisas futuras buscará entender melhor o perfil dos
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estudantes, fatores associados, correlação entre as variáveis ou modelo preditivo de
características que influenciem ou não na obtenção de diploma. Da mesma forma, a agenda de
pesquisas futuras contará com uma avaliação crítica dos bancos de dados da educação
superior e considerará a necessidade de aplicar um método de imputação para dados ausentes
(missings).
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ANEXO I – INFORMAÇÕES PARA REPLICABILIDADE DO ESTUDO
Para que seja possível replicar o estudo, devem ser usadas as variáveis gama1
(final_gik1), gama2 (final_gik2) e gama3 (final_gik3) como initial_gik1, initial_gik2 e
initial_gik3, respectivamente, para o mesmo banco de dados (com as mesmas variáveis,
categorias e valores).
As mesmas serão futuramente disponibilizadas no repositório do Github através do link
<https://github.com/AdrielBezerra/Dissertacao_PPGDEM_UFRN>, após publicação dos
resultados. Da mesma forma serão disponibilizados os códigos para recodificar o banco de
dados em SPSS, os códigos para análise dos valores ausentes na linguagem Python (utilizado
através do Google Colaboratory) e os códigos para rodar o modelo GoM no R – este último
também

foi

tornado

público

por

Julimar

Pinto

em

<https://github.com/julimarsp/GoMRcpp.R>.
Entretanto, encontra-se disponível para consulta um tutorial para aplicação do modelo
GoM no R feito com base no livro de Guedes et al. (2016) e no artigo de Pinto e Caetano
(2013).
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ANEXO II – TABELAS E FIGURAS AUXILIARES
Tabela 15 – Distribuição dos perfis por nota geral, Brasil, ENADE 2017.

Perfis
CCEM
CCEM + CCEI
CCEM + CCEE
Subtotal
CCEI
CCEI + CCEE
CCEI + CCEM
Subtotal
CCEE
CCEE + CCEI
CCEE + CCEM
Subtotal
ND
%
n

De 0 a 9
Missing pontos
17,02%
8,26%
4,92%
5,48%
5,33%
7,90%
27,27% 21,63%
10,41%
5,12%
4,96%
3,23%
5,80%
5,48%
21,17% 13,82%
26,50% 31,33%
7,14%
9,34%
6,54%
10,95%
40,18% 51,62%
11,38% 12,93%
100,00% 100,00%
98513
1114

De 10 a 19
pontos
15,04%
8,89%
15,58%
39,51%
3,88%
1,37%
11,36%
16,61%
7,94%
1,96%
8,65%
18,56%
25,32%
100,00%
8562

NOTA GERAL NO ENADE 2017
De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49
pontos
pontos
pontos
4,72%
11,68%
3,39%
0,87%
7,57%
1,60%
13,71%
12,52%
8,80%
19,30%
31,76%
13,79%
13,08%
4,33%
10,34%
8,40%
2,05%
9,07%
16,42%
9,73%
10,77%
37,90%
16,12%
30,18%
5,58%
12,31%
16,68%
8,89%
3,54%
12,73%
1,18%
9,93%
3,64%
15,65%
25,78%
33,05%
27,14%
26,34%
22,98%
100,00%
100,00%
100,00%
39920
78528
88845

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

De 50 a 59
pontos
5,36%
5,41%
2,74%
13,50%
2,33%
5,33%
1,42%
9,09%
33,48%
13,89%
9,47%
56,83%
20,58%
100,00%
67691

De 60 a 69
pontos
3,41%
4,61%
1,40%
9,42%
1,55%
4,11%
0,75%
6,41%
43,30%
14,39%
8,90%
66,59%
17,57%
100,00%
35090

De 70 a 79 De 80 a 89
pontos
pontos
Total
3,34%
2,84%
8,68%
3,93%
3,20%
4,44%
1,18%
3,49%
7,49%
8,46%
9,53%
20,61%
1,05%
1,95%
7,12%
3,00%
2,43%
5,45%
0,71%
2,66%
7,38%
4,76%
7,05%
19,95%
51,99%
52,99%
22,86%
13,70%
12,49%
9,55%
7,55%
7,10%
6,80%
73,25%
72,59%
39,21%
13,54%
10,83%
20,23%
100,00%
100,00% 100,00%
11755
1689
431707
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Figura 6 – Perfis segundo grau de pertencimento gik, Brasil, ENADE 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.

Figura 7 – Distribuição dos valores ausentes nas variáveis selecionadas segundo
posicionamento* do missing no banco de dados, Brasil, ENADE 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017.
*Posicionamento no sentido de que cada linha horizontal branca representa um valor ausente do primeiro
ao último indivíduo no banco de dados.

