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RESUMO

Nos últimos anos, o sistema educacional brasileiro expandiu-se com a abertura para o grupo antes
excluído do acesso a mesma, inclusive a educação formal passou a ser exigência para garantia do
bem-estar das pessoas na sociedade. Por isto as leis passaram a reconhecer o acesso à formação
sistematizada como um direito de todos. Assim, as matriculas dos mais carentes, nos três patamares
de formação, aumenta a cada ano, mas o crescimento da quantidade não é seguido da qualidade,
pois grande parte dos jovens chega ao fim da graduação com carências de conhecimentos, sem
condições para se posicionar profissionalmente, o que tipifica a massificação da educação e a
inclusão/excludente. Este estudo analisou como acontece a expansão da educação brasileira
enquanto direito de todos e como esse processo de democratização do ensino torna-se massificação
escolar na geração da inclusão/excludente. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e dos
dados observados nos sensos educacionais de 2004 e 2013, as fontes revelaram que muitos jovens
estão chegando a cursar uma graduação, mas não elaboram o conhecimento devido para exercer a
profissão.
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ABSTRACT

In recent years, the Brazilian educational system has expanded with openness to the group previously
excluded from access to it, even formal education has become a requirement to guarantee the
well-being of people in society. This is why laws have come to recognize access to systematized
training as a right for all. Thus, enrollments of the poorest in the three levels of training increase each
year, but the growth of quantity is not followed by quality, since most of the young people come to the
end of graduation with lack of knowledge, without conditions to position themselves
professionalization, which typifies the massification of education and inclusion / exclusion. This study
analyzed how the expansion of Brazilian education as a right of all and how this process of
democratization of education becomes a school massification in the generation of inclusion / exclusion.
To do so, we used bibliographical research and data observed in the educational senses of 2004 and
2013, the sources revealed that many young people are coming to graduate, but do not elaborate the
knowledge due to exercise the profession.
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INTRODUÇÃO

No Brasil contemporâneo, os indivíduos são orientados pelos princípios democráticos do direito que
devem garantir-lhes uma vida digna. Esta somente existirá com a presença das condições mínimas
para se viver. Para tanto, a formação sistematizada passou a ser exigida para proporcionar o
bem–estar das pessoas, até mesmo porque, na atualidade, a inserção social é favorecida pelo bom
nível do conhecimento formal. Por isto os códigos de leis passaram a reconhecer o acesso à
educação como um direito de todos. Porém, o acesso ao interior das unidades escolares não é
suficiente, torna-se indispensável o desenvolvimento de competências para atuação do cidadão em
seu meio social. E a fim de galgar o patamar em relevância, deve-se implantar políticas públicas para
garantir o direito à educação dos brasileiros.

O foco da democratização do ensino está voltado para ampliação do capital cultural da população
brasileira. Desta forma, eliminando a diferença existente entre aqueles dotados de riquezas
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econômicas e os mais pobres. No entanto, o sistema educacional deverá provocar alterações nos
caminhos estabelecidos para o ensino/aprendizagem. Pois não é suficiente a presença do indivíduo
na unidade de formação, deve-se ter uma participação ativa, contribuindo para acomodar os projetos
com base de satisfazer a todos os envolvidos, assim, quanto mais longo for o conhecimento do ser,
maior será o seu empoderamento.

Nos últimos anos, constatou-se uma expansão do sistema educacional brasileiro nos três níveis de
formação – fundamental, médio e superior, isto graças às políticas públicas adotadas pelo governo
federal. Porém, ainda não se forma um quadro satisfatório, visto que se mantem, principalmente, a
desigualdade no acesso aos saberes formais. O número de jovens concluintes do ensino médio está
maior a cada ano, elevando também o número de matrículas no ensino superior, mas o crescimento
das matrículas é acompanhado por uma ineficiência do sistema educacional, demarcando as
características da massificação do ensino.

Nessas perspectivas, o presente estudo analisou como acontece a expansão da educação brasileira
enquanto direito de todos e como esse processo de democratização do ensino torna-se massificação
escolar na geração da inclusão/excludente. Para tanto, realizou-se estudo bibliográfico, com o uso da
metodologia qualitativa de cunho dialético, explorando dados apresentados pelos três níveis de
educação, no período de 2004 a 2013, estes revelam que as crianças e os jovens estão sendo
incluídos no sistema educacional brasileiro. Mas o sucesso acadêmico, na maioria dos casos, não
está sendo atingido, pois os jovens de nível econômico baixo, que chegam ao ensino superior, na
maioria das vezes, não realizam os cursos de suas escolhas, aqueles que conseguem conclui-los
deixam as IES sem o conhecimento necessário para o bom desempenho profissional.

UMA SOCIEDADE COM DIREITO A EDUCAÇÃO

A sociedade brasileira tem passado por alterações estruturais levadas, principalmente, pelo
desenvolvimento econômico. Como efeito da nova formatação, a educação sistematizada é acendida
por um público heterogêneo e as instituições de ensino convivem em um contexto de crescimento e
competitividade, como nunca constatado anteriormente. O direito ao acesso à educação formal
passou a ser reconhecido pelos códigos normativos, aquele tem sido garantido pelo Estado através
das políticas públicas educacionais.

A Carta Magna do Brasil, no Art. 6º, apresenta a educação como sendo um direito social: “São direitos
sociais à educação, à saúde, o trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição”.
Assim, o direito à educação passa a ser um direito fundamental para o ser humano, inclusive
reconhecido pelo poder político, perspectiva que obriga o Estado a prestar serviços educacionais para
garantir o acesso de todos à formação escolar.

As pessoas são direcionadas pelos princípios da democracia de direito e tais direitos garantem aos
indivíduos uma vida digna, que somente será efetivada com a existência das condições mínimas para
a sobrevivência, conforme o artigo 1º da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;
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IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político. [...].

A Constituição Brasileira deixa evidente que o Estado existe em função dos seres humanos inseridos
em seu território, inclusive lhe limita a respeitar os direitos e garantias fundamentais ao bem estar dos
indivíduos. Pois institui o ser humano como início e final da atividade estatal, nunca como meio.
(SARLET, 2001, p. 66). Assim, a dignidade das pessoas deve ser contabilizada como próprio,
individual a cada pessoa. A lei indica que os direitos individuais devem ser respeitados pelo Estado,
evitando a exposição dos membros da sociedade a ações degradantes e desumana, “além de
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da
vida em comunhão com os demais seres humanos”. (2001, p. 60).

A Constituição brasileira de 1988 tem como cerne a dignidade da pessoa humana. Para tanto, os
preceitos sociais devem centrar-se na justiça social. O econômico tem como finalidade a dignidade
humana e o educacional deve assegurar o desenvolvimento dos indivíduos, preparando-lhes para o
exercício da cidadania. Nestas perspectivas, o Estado justifica sua existência no bem estar das
pessoas que integram a sociedade brasileira.

Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de
todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida, [...] o
conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa
que tenha em conta o seus amplo sentido normativo-constitucional e não uma
qualquer idéia apriorística do homem a defesa dos direitos pessoais
tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para
construir teoria do núcleo da personalidade individual, ignorando-a quando se
trata de garantir as bases da existência humana. (SILVA, 2005, p. 105).

As sociedades atuais percebem na educação a condição fundamental para se ter uma vida digna,
critério indispensável para viver em sociedade. Na verdade, a educação passou a ser condição
normativa na existência das pessoas (FIORILLO, 2000, p.14), (SILVA, 2005, p.109), (TORRES (1995,
p.129); por isto a lei obriga o Estado a ofertar a formação sistematizada a todos os brasileiros. O Art.
205 da Carta Magna de 1988 diz:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

A competitividade entre as pessoas é fomentada pelo sistema capitalista que lhe aponta como
principal meio para o melhoramento social. Mas para entrar na competição, disputando as melhores
posições no mercado de trabalho e adquirindo o respeito social, os indivíduos devem controlar o
saber escolar, porque a falta deste colocará aquele em situação de exclusão. Segundo Durkheim: "A
educação (...), é um elemento fundamental para a conservação e funcionamento do sistema social"
(1973, p. 52). O governo brasileiro deve concentrar energia para efetivar as transformações
necessárias ao sistema educacional, a fim de preparar os integrantes da socieade para práticar a
cidadania. Mesmo porque os vínculos sociais estão privilegiando o conhecimento formal. Este é hoje
considerado indispensável para garantir o bem estar de todos, independente do nível social que se
ocupe.
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A Constituição Federal de 1988 exara o direito das crianças, adolescentes e adultos à educação,
também chama a atenção para a obrigação do Estado em fornecer todos os meios que viabilizem o
acesso dos indivíduos a formação sistematizada do ensino fundamental ao ensino superior, visto que
o direito à educação instituiu um direito fundamental da sociedade, Art. 208 da Constituição Federal. A
Constituição deixa evidente que a formação sistematizada do indivíduo deve ser proporcionada pelo
Estado em todos os níveis, até mesmo o ensino superior. Porém é importante frisar que não basta ter
o reconhecimento do direito ao acesso à educação, o Estado deve implantar políticas públicas
visando garantir este direito à população brasileira.

POLÍTICAS PÚBLICAS: A ESPERANÇA PARA EDUCAÇÃO DO FUTURO

O acesso à educação, conforme consta na lei máxima do país, tornou-se um direito de todos e
obrigação do Estado fornecê-lo. Este é o fundamento que torna pública a educação. Mediante
explanado por Bucci (2002), tudo que é público será voltado à coletividade, não apenas como
formalidade, porém por ser um desejo da sociedade, visto que a expressão da política pública deve
ser vista como um desejo do conjunto, com possibilidade de participação de todos os interessados.

Bontempo (2005, p. 210) afirma que as políticas públicas concatenam-se diretamente com os direitos
sociais. Enfatiza que o Estado deve realizar ações para que os direitos, já contido no código de leis,
possam ser concretizados e usufruídos pelos indivíduos independente do nível econômico, religião,
etnia, sexo... No ponto de vista dos autores mencionados anteriormente, as políticas públicas
somente existirão com a participação direta dos cidadãos na tomada de decisão. O objetivo das
políticas públicas é garantir os direitos sociais, como é o caso da educação.

Salienta-se que as políticas públicas dão lugar a democratização do ensino, como também à
pedagogia inclusiva, por diversas vezes, são instituídas de forma ambígua, pois são geradas no
isolamento, sem a participação daqueles que vivenciam o problema. O grande desafio enfrentado
pela democratização do ensino está focado no alongamento do capital cultural da população
brasileira, ao lado do crescimento do conhecimento formal, que elimina assim, a desigualdade escolar
existente entre os dominantes e os dominados. Para tanto, alterações deve ocorrer no processo
ensino/aprendizagem, o qual deve estar centrado na pretensão do ser em formação, a fim de
estimular a elaboração e reelaboração do conhecimento.

Deve-se aceitar a mudança de perspectiva, colocar-se no ponto de vista do
aluno, de seu currículo de formação (no sentido de curriculum vitae), com
sequência de experiências de vida que contribuíram para formar sua
personalidade, seu capital de conhecimento, suas competências, sua relação
com o saber e sua identidade. (PERRENOUD; 2000, p. 50).

Na atualidade, não basta se fazer presente. Porém há que ir além. A interação deverá acontecer com
a participação plena: ouvindo, analisando, criticando e sugerindo mudanças para melhor acomodar os
projetos aos interesses da coletividade. Neste sentido, quanto maior o nível de escolarização do
cidadão, mais profundo será seu empoderamento[1].

[...] o desafio teórico é da busca de decompor os elementos da ação coletiva
contemporânea que exigem um quadro conceitual diverso daquele do
capitalismo industrial. De uma parte, diz o autor as sociedades
contemporâneas, fundadas na informação, produzem recursos crescentes de
autonomia para os atores individuais e coletivos. Os sistemas complexos
podem funcionar somente se a informação produzida circula no seu interior e
se os seus atores estão em condições de recebê-la, interpretá-la, transmiti-la.
(MELUCCI, 2001, p. 9).
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As políticas públicas educacionais devem respeitar os princípios do ensino, a igualdade de acesso e a
permanência na escola, isto nos três níveis de formação - ensino fundamental, médio e superior (Art.
206. Inc. I e o Art. 208, Inciso V da constituição) (BRASIL, 1988).

Tabela 4

Taxa de frequência líquida a estabelecimento de ensino da população residente no Brasil de 6 a 24
anos de idade, por grupos de idade e nível de ensino (%):

6 a 14 anos, no Ensino
Fundamental

92,5

15 a 17 anos, no Ensino
Médio

55,2

18 a 24 anos, no Ensino
Superior

16,4

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013.

Analisando a tabela acima, referente à educação brasileira, percebe-se que houve modificação
significativa quanto à frequência nas instituições de ensino. O número de crianças aproximou-se dos
100% matriculadas no ensino fundamental. Os jovens inseridos no ensino médio e superior, na
década estudada, também apresentou evolução. Porém o acesso de jovens com idade entre 18 a 24
anos ainda é muito reduzido, 16,4%. (IBGE, 2013).

Entretanto, será formatado um quadro mais amplo do sistema educacional brasileiro nos gráficos a
seguir. Nestes são descritos os acessos, nos três níveis educacionais, durante os anos de 2004 a
2013. As variáveis observadas entre as famílias mais pobres (1 º quinto) e as mais ricas (5º quinto), o
que revela ser o ensino fundamental e médio público frequentado pelos menos abastados, enquanto o
ensino superior é frequentado, em sua maioria, público ou privado, pelos mais ricos.

Tabela 5

Estudantes no Ensino Fundamental, Médio e Superior distribuídos segundo quinto de rendimento
familiar per capita –Brasil 2004

E. FUNDAMENTAL E. MÉDIO E. SUPERIOR
PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO

1º QUINTO 33,7 44 15,2 2,6 1,7 1,3
5º QUINTO 5,3 51,4 11,7 60,8 55 68,9

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004.

Tabela 6

Estudantes no Ensino Fundamental, Médio e Superior distribuídos segundo quinto de rendimento
familiar per capita –Brasil 2013.

E. FUNDAMENTAL E. MÉDIO E. SUPERIOR
PÚBLICO
PRIVADO

PÚBLICO
PRIVADO

PÚBLICO
PRIVADO

1º QUINTO 39,5 8,4 24,5 3,7 7,2 3,7
5º QUINTO 4,3 39,2 8,3 52,2 38,8 43

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013.
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Verifica-se nos dados apresentados que no passar do tempo houve uma queda na participação do 5º
quinto no ensino superior, na rede pública e privada. Em 2004 notificou-se 55 e 68,9, índices do
ensino superior público e privado, respectivamente; em 2013 ocorreu uma queda no valor, 38,8 e 43.
A participação dos outros quintos sobem, inclusive dos mais pobres – em 2004 de 1,7 e 1,3; quando
em 2013 de 7,2 e 3,7, respectivamente ensino universitário público e privado. Alterações estas que se
tornaram possível graças às políticas implantadas pelo governo federal, a exemplo da concessão de
bolsas e financiamentos de cursistas na rede de ensino particular – Fundo de Financiamento
Estudantil – FIES e o Programa Universidade para todos – PROUNE.

No governo de Fernando Henrique Cardoso, 1999, criou-se o FIES. Porém fora no governo de Luís
Inácio da Silva que o financiamento atingiu as menores taxas de jurus, 3,4 % a.a. a partir de 2010,
sendo que o início da devolução do dinheiro, segundo o contrato firmado, seria realizado após os 18
meses da conclusão do curso e o prazo para saudar a divida fora instituído em 3 vezes o número de
anos para realização do curso. Este financiamento pode ser requerido pelas famílias que ganham
abaixo de 20 salários mínimos. Em 2014, 26% dos cursistas matriculados nas instituições de ensino
superior optaram pelo FIES.

Mais uma inovação nas políticas educacionais fora instituída no ano de 2004, o governo cria o
PROUNE com a finalidade de fornecer bolsas de estudo integrais (100%) ou parciais (50%) para
alunos concluintes do ensino médio ou para aqueles das escolas privadas que estudaram em
condições de bolsistas. A bolsa integral seria prevista para os candidatos cuja a renda família fosse
instituída em até um salário e meio por pessoa; a bolsa de 50% tinha previsão para os membros de
família que ganhavam até três salários mínimos por pessoa.

Um outro critério utilizado para garantir o acesso dos menos excluídos nas universidades é instituído
nas políticas de cotas, um tipo de ação afirmativa implantada em 2001 para permitir o acesso dos
negros, afrodescendentes e índios garantindo uma reserva de 50 % das vagas por turno, das
unidades federais, com foco nos membros do grupo citado anteriormente. Projeto este que contribui
para o crescimento dos menos favorecidos no ensino superior público, comparando os índices de
2004 e 2013, o índice chegou a quase 500%.

Tabela 7

Estudantes no Ensino Fundamental, Médio e Superior distribuídos segundo o quinto de rendimento
familiar per capita – Brasil 2013.

BRASIL FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR
1º QUINTO 47,9 28,2 10,09
5º QUINTO 43,5 60,4 81,8

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013.

Dos 28,2% dos jovens mais pobres que chegam ao ensino médio, apenas 22,4% conclui o nível na
idade regular. Enquanto isso, 84,1% dos mais ricos conclui o ensino médio aos 19 anos de idade.
Porém não se pode deixar de frisar que a idade prevista para conclusão deste nível de ensino é aos
17 anos de idade, portanto, mesmo entre os mais abastados, o índice de sucesso não é o perfeito
esperado.

A análise evidencia a existência de uma disparidade social existente no Brasil. Os dados esclarecem
que 80% das crianças e jovens, entre 4 e 17 anos de idade, as que não frequentam a escola, estão
entre os mais pobres, pois quanto menor a renda familiar, maior a probabilidade das crianças e
adolescentes, em idade escolar, não frequentarem as unidades escolares. Ainda se pode observar o
quanto é difícil a população com menor renda, permanecer no sistema educacional até conclusão do
ensino superior. 10,09% chegam, porém nem todos concluem, grande parte abandona o curso.
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A tabela nos mostra como é difícil à população mais pobre permanecer no sistema de educacional até
o final do nível mais elevado, 10.09 % chegam, mas não significa que todos conseguem concluir a
formação. Uma parte abandona o curso. Referida tabela revela também a grande diferença entre a
população mais pobre, 10,9% e a população mais rica, 81,8%, que tem acesso ao Ensino Superior.
Não se pode deixar de chamara à atenção para o fato do retardamento escolar ser um dos principais
motivos que impede ao jovem avançar ao ensino superior. Observando os índices apresentados em
pesquisa de 2013, 31% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos ainda não haviam completado o
ensino médio, nem mesmo frequentavam unidades escolares. O IBGE expos:

Essa taxa representa o abandono escolar precoce, um importante indicador de
vulnerabilidade na medida em que esses jovens podem, futuramente,
tornar-se um grupo com menos oportunidades de inserção qualificada no
mercado de trabalho. (IBGE; 2014).

Outrossim, notifica-se ainda que 6% dos jovens matriculados não concluem o ensino fundamental.
Dos inseridos no ensino médio, 32% não chegam ao final dessa formação. Entretanto, daqueles que
estavam envolvidos no sistema de ensino 55% estavam matriculados na educação superior. A
evidência é: 50% dos jovens que deveriam estar nas universidades sequer adquiriu a educação
básica.

Segundo os índices apresentados, um dos maiores problemas da educação brasileira, a dificuldade
em levar os educandos a concluírem a formação na idade ideal, dá espaço para exclusão dos jovens.
Assim, percebe-se que não é suficiente oportunizar aos indivíduos o acesso ao sistema educacional,
porém se torna fundamental mantê-los no seu interior construindo aprendizagem: Perrenoud diz:

[...] o facto de que as competências e saberes de uma parte dos jovens fica
largamente aquém dos objetivos visados pelos sistemas educativos, ao
mesmo tempo que se considera que estes objetivos correspondem a uma
dotação de base, “a um salário mínimo cultural”, abaixo do qual não é possível
pretender controlar a nossa existência e participar com conhecimento de
causa na vida da cidade. (PERRENOUD; 2002).

Na estatística apresentada, anteriormente, constata-se que mais de 50% dos jovens com idades entre
18 e 24 anos de idade concluem o ensino médio. Porém não elaboram os conhecimentos básicos
para ascenderem ao ensino superior. Inclusive o nível da qualidade do conhecimento construído por
aquele que chega ao final do ensino médio é questionado. Em 1998, fora criado do ENEM - Exame
Nacional do Ensino Médio, a fim de verificar como os educandos estão finalizando a educação básica.

Não é apenas o nível da formação do educando a preocupação do ENEM, ele também indica ser
fundamental o desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania. Entretanto, ao longo
de sua existência, passou por alterações. Na atualidade, integra um dos principais instrumentos de
seleção para o acesso a formação superior. Além do mais, o governo federal faz uso do sistema para
selecionar os candidatos ao PROUNE – Programa universidade para todos, este oferece bolsas para
o ensino superior privado. A liberação do FIEIS passou a ser convencionada a realização do exame
por aqueles que pleiteiam o financiamento, como também é utilizado pelas universidades federais e
estaduais para selecionar candidatos a seus cursos, isto por meio do SISU – Sistema de Seleção
Unificada.

UM ENSINO MASSIFICADO

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_expansao_da_educacao_brasileira_veiculo_da_massificacao_a_inclu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Nas primeiras décadas do século passado, a formação das séries iniciais passou a ser obrigatória. O
Estado responsabiliza-se em fazer a escolarização das crianças na totalidade, universalizando o
ensino primário. O ensino secundário criado para preparar os membros das famílias dominantes para
continuarem mantendo as rédeas do controle do país, como produto de seleção meritocrática e
hierárquica. Porém, apenas durante a segunda metade do século XX, no Brasil, inicia-se a expansão
da escola média e durante os anos 90 originaliza-se a massificação do mesmo ao marcar o
crescimento da escolaridade dos jovens inseridos no meio popular por meio de políticas da expansão
quantitativa.

A massificação do ensino especifica o desenvolvimento quantitativo do sistema educativo em cada
nível de formação, porém numa expansão desigual dentro do sistema econômico e social,
principalmente no acesso a aquisição do bem educacional. (PUIGGROS, 1984).

Os antes excluídos das salas de aulas do ensino médio, hoje, são matriculados nos colégios públicos,
onde concluem a formação secundária, enquanto a prole dos mais ricos estuda em instituições
privadas. A concentração da matrícula do popular nas escolas públicas dá origem à massificação do
ensino, provocada pela reestruturação do contexto político neoliberal. Em contrapartida, o
crescimento das matrículas do ensino médio aumenta também a presença dos populares no ensino
superior, conforme pode ser observado nas tabelas 5 e 6 apresentadas anteriormente. Entretanto, o
crescimento das matriculas no ensino médio e superior foi acompanhado pela ineficiência do sistema
escolar, ou seja, a expansão quantitativa não foi acompanhada pela expansão qualitativa.

Notifica-se que a massificação ocorrida no acesso às escolas não significou a democratização do
capital cultural, visto que sua distribuição não se efetivou de forma justa, passando a constituir o
processo de inclusão/excludente, a nova forma de diferenciar as elites do meio popular. Apenas o
acesso perdeu o valor de exclusividade e se buscou, na fragmentação das instituições, a oferta de
saberes limitados.

Torna-se imprescindível chamar à tona, a questão de que mais da metade da população brasileira
com acesso à formação superior, jovens inseridos entre famílias com rendas de até três salários, não
realizarem, propriamente, os cursos de suas escolhas, porém aqueles determinados pelo nível
socioeconômico retido por suas respectivas famílias, isto em um país cujo o rendimento médio do 1%
mais rico chega a verificar 40 vezes maior que os 40% mais pobre. (FREIRE, 2014). Cerca de 50%
das famílias brasileiras possuem renda por volta de 3 salários mínimos. Apenas 7% tem renda acima
de 10 salários mínimos; frisa-se que menos de 27% das matrículas dos cursos superiores estão nos
cursos públicos e gratuitos.

Assim, dificultou-se o cumprimento do ditame constitucional: igualdade de condições para o acesso e
permanência na formação sistematizada. Aqui está tipificada uma utopia, pois não se pode mencionar
democratização sem as possibilidades de acesso e permanência na educação formal, ou seja, não
existe democratização sem igualdade de condições para os candidatos as vagas ofertadas pelo
sistema de ensino, inclusive o superior, o qual, nos últimos anos, teve o perfil socioeconômico de seus
estudantes alterado. A população de baixa renda com acesso as políticas públicas – Bolsa Família,
PROUNE, FIES, conseguiu inserção ao ensino acadêmico.

Facilmente se percebe como a desigualdade socioeconômica influencia o acesso ao ensino superior
diante os estudos realizados por Dilvo Ilvo Ristoff (2014). Este analisa a renda familiar de estudantes
com captação acima de 10 salários mínimos e a realização do ENAIDE – Exame Nacional de
Desempenho Estudantil em três períodos: 2006, 2009 e 2012; exame elaborados em quatro cursos
diferentes – Medicina, Odontologia, Direito e Pedagogia. Do curso de Medicina extraiu-se as
percentagens respectivas aos períodos mencionados: 67%, 70% e 44%; Odontologia: 56%, 50% e
28%; Direito: 37%, 26% e 24%; Pedagogia: 32%, 19% e 16%. Em outra perspectiva do estudo,
verificou-se forte tendência dos estudantes de famílias mais pobres, as que recebem até 3 salários
mínimos mês, a fazerem os cursos de licenciaturas, como os de História e Pedagogia, considerados
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de baixa demanda.

Ao observar a procedência do educando – se de escola pública ou privada – nos períodos
mencionados anteriormente, constata-se que houve um aumento da frequência dos alunos egressos
das escolas públicas nas unidades de graduação, na proporção a seguir: 46%, 51% e 60%; apesar da
maioria dos alunos concluintes do ensino médio terem a origem nas escolas públicas, 87%. Todavia,
quando se faz a observação do curso realizado confrontado com a renda familiar, comprova-se o já
narrado no parágrafo anterior, conforme índices do último período: Em 2012 a porcentagem de alunos
concluintes do ensino médio público com acesso a formação de Medicina 11%, Odontologia 25%,
Direito 43%, Pedagogia 81% e História 70%.

Observa-se, entre outros, que Medicina e Odontologia, que têm a menor
representação na faixa de até 3 salários mínimos, têm expressiva
representação nas duas faixas superior, de 10 e 30 e mais de 30 salários
mínimos mensais. Note-se igualmente que 14% dos estudantes de Medicina
vêm de família com faixa de renda de mais de 30 salários mínimos mensais,
enquanto História e Pedagogia têm representação próxima de zero nesta
mesma faixa de renda. (RISTOFF, 2014, p. 737).

Os dados apresentados evidenciam que a vida econômica da família e a origem social dos estudantes
são fundamentais para determinar a trajetória dos jovens inseridos em cursos de graduação.
Referidos fatores devem ser levados em conta pelas políticas públicas de inclusão. Notificou-se,
também, uma distância muito grande entre as porcentagens dos diferentes cursos, quando os
estudantes egressos das escolas públicas estavam vinculados aos cursos de baixa demanda e nos
cursos de alta demanda eles se encontraram mal representados. Aqui fica mais uma falha dessa falsa
democratização, ao demarcar a escolha pelo curso a ser realizado. A futura profissão não é
demarcada pelo jovem, mas pelos aspectos sociais a que ele está inserido. Na maioria dos casos,
não existe uma seleção, porém um ajuste para evitar futura exclusão.

São duas questões, democratização e massificação, que precisam ser profundamente debatidas para
evitarem a inclusão-excludente. A democratização como está sendo realizada promove o acesso,
visando apenas a elevação do número de matrículas no ensino superior, início do processo. Mantem
um plano adverso à frequência e o sucesso acadêmico, meio do processo. A conclusão do curso, final
do processo, por parte dos alunos, está sendo adquirida com dificuldades para manter as
expectativas dos mesmos. Primeiro eles chegam a um curso que, muitas vezes, não estava na
prioridade de escolha. Em segundo lugar, ao final da formação, enchem-se de frustação ao perceber
que são carentes de conhecimentos para exercer a profissão, principalmente pela falta de qualidade
dos cursos ofertados. Portanto, os menos abastados estão tendo acesso a formação sistematizada
com maior efetividade. Entretanto, não conseguem, na maioria dos casos, corresponderem à atuação
do nível obtido, o que identifica a massificação do ensino.

CONCLUSÃO

O bem estar da sociedade é o principal foco dos códigos existente no Brasil, estes, direcionados pelos
princípios democráticos, visam preparar as pessoas para exercerem a cidadania. Para tanto, deve-se
ter acesso ao sistema de educação formal, sem a qual, hoje, não se pode ter uma vida digna, visto
que ela permite ter contato com as condições mínimas para a sobrevivência, fato que levou constar
nas leis brasileiras a obrigatoriedade da oferta da educação formal para todos. Assim, as políticas
públicas passaram a proporcionar a democratização do ensino para o alongamento do capital cultural
e a eliminação da desigualdade existente, mas para a efetivação da inclusão, mudanças devem
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ocorrer no amago do processo ensino aprendizagem.

Só a presença não é suficiente para garantir a participação total no meio social, tem de se ouvir,
analisar, criticar, sugerir alterações para melhor adaptação aos interesses do conjunto. Nesta
perspectiva, quanto maior for a formação do indivíduo, mais precisa será a participação do mesmo,
por isto se faz necessário que as políticas públicas respeitem os princípios do ensino, igualdade de
acesso e permanência na escola, nos três níveis de formação – fundamental, médio e superior.

A presente pesquisa constata, no período de 2004 a 2013, que os mais pobres chegam a frequentar o
ensino fundamental e o ensino médio, porém o ensino superior, em sua grande maioria, tem em seu
público membros das famílias mais ricas, indiferente se o ensino é público ou privado, apesar da
verificação do crescimento da participação dos menos favorecidos no período de 2013. As alterações
mencionadas foram possibilitadas pelos programas governamentais como: FIESP E PROUNE, estes
responsáveis pela concessão de bolsas e financiamentos na rede particular. Além dos projetos
mencionados, a política de cotas, nos dez anos analisados, provoca o alongamento da participação,
em 500%, dos menos favorecidos nas instituições públicas.

O estudo revela uma grande disparidade social: entre as crianças e jovens entre 4 a 17 anos de
idade, os que não frequentam unidade escolar, 80% estão entre os mais pobres, inclusive chama à
tona as dificuldades da população de menor renda permanecer na formação até chegar ao nível mais
elevado. Fazendo a comparação entre os mais pobres e os mais ricos, apenas 10,9% dos primeiros
chegam às IES, enquanto 81,8% dos segundos atingem a formação superior. Um dos fatores que
leva a pequena presença dos mais pobres nos cursos superiores é que 31% dos jovens, entre 18 e 24
anos de idade, não haviam concluído o ensino médio, ou mesmo se quer estavam frequentando as
escolas.

Nos últimos anos houve a expansão do sistema educacional brasileiro. Os antes excluídos passaram
a ter acesso à formação escolar pública, ensino fundamental e médio, enquanto os detentores de alto
nível econômico frequentam a rede privada de ensino. Como consequência do crescimento das
matrículas de populares no ensino médio, verifica-se o aumento do índice de presença deles nos IES.
Assim, caracterizando a massificação do ensino, pois a expansão quantitativa não acompanhou o
desenvolvimento qualitativo.

Além do mais, os dados revelaram que mais da metade da população brasileira matriculada no IES,
aqueles pertencentes às famílias com renda de até três salários mínimos, não estão inseridos nos
cursos de sua preferência, porém nos cursos previstos para o nível econômico a que pertencem, isto
no país que mais de 50% das famílias angariam até três salários mínimos. O público dos cursos de
maiores prestígios – Medicina, Odontologia e Direito – tem o maior público entre os jovens mais ricos,
enquanto os mais pobres cursam as licenciaturas. Fatores que tipificam um sistema utópico, pois há
um forte desrespeito ao princípio constitucional da igualdade de condições para o acesso e
permanência do individuo no sistema de formação escolar.

Não há como negar que a vida econômica da família e a origem social dos estudantes são levadas
em conta na determinação da trajetória das crianças e jovens no sistema de ensino brasileiro. Por
isto, as políticas públicas de inclusão devem levar em conta os dois fatores mencionados
anteriormente, bem como a questão dos cursos superiores de maiores prestígios terem mínima
participação dos jovens egressos da escola pública. Assim, demarcando mais um equívoco da
democratização, pois não é a opção do jovem que define a formação a seguir, e sim o aspecto social
pertencente. Nessa perspectiva, a democratização e a massificação precisam ser plenamente
discutidas para evitar a inclusão excludente. A democratização está permitindo o acesso à formação
até o nível mais elevado. No entanto, não demonstra a preocupação com o resultado final, o sucesso
acadêmico, visto que os menos abastados, além de muitas vezes não concluírem o curso de
preferência, saem do IES sem o conhecimento necessário para o exercício da profissão,
principalmente pela péssima qualidade do curso ofertado, quadro este identificador do sistema de
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ensino massificado, bem como da inclusão/excludente dos brasileiros.
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