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RESUMO
O ensino superior no Brasil desde os tempos de Colônia era voltado às elites. Ao
contrário da América Espanhola, o Brasil não dispunha nenhuma Universidade enquanto Colônia de Portugal. Assim, a elite colonial era formada em Coimbra juntamente com a elite metropolitana, compartilhando o mesmo habitus, o que reforçava
a unidade Império Português. O sociólogo francês Pierre Bourdieu explica como o
habitus influencia a interação do indivíduo no campo social, além de revelar os
meios de dominação existentes em cada campo social, uma dominação que se
utiliza da violência simbólica. Nesse sentido, a Universidade brasileira, sobretudo
as Instituições Federais de Ensino Superior, é avaliada como espaços nos quais os
sujeitos estabelecem diversas interações, cada um com interesses próprios. Desse
modo, por possuírem autonomia, as IFES acabaram desenvolvendo políticas públicas inclusivas, com a finalidade de alterar seu perfil elitista. Desta feita, a Universidade Federal de Goiás (UFG) servirá como paradigma para aferir se tais políticas
foram capazes de alterar o seu habitus.
Palavras-chave: Habitus; Instituições Federais de Ensino Superior; Autonomia universitária; Políticas públicas de inclusão.
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ABSTRACT
Higher education in Brazil at the time of the Colony was aimed at elites. Unlike Spanish America, Brazil had no University as a Colony of Portugal. Thus, an elite from
the colonial era formed in Coimbra together with a metropolitan elite, sharing the
same habitus, which reinforced the Portuguese Empire unity. French sociologist Pierre Bourdieu explains how habitus influences an interaction of the individual-duo in
the social field, in addition to revealing the means of domination existing in each
social field, a domination that uses symbolic violence. In this sense, the Brazilian
University, especially as Federal Institutions of Higher Education, is evaluated as
spaces in which the subjects establish different interactions, each with their own
interests. Thus, because they have autonomy, as IFES they ended up developing
inclusive public policies, with a modifier to change their elitist profile. This time, the
Federal University of Goiás (UFG) will serve as a paradigm to assess whether such
policies were able to change their habitus.
Keywords: Habitus; Federal Higher Education Institutions; University autonomy;
Public inclusion policies.

8

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1

Percentual de Instituições de Educação Superior por Organização

53

Gráfico 2

Cor e raça do corpo discente das IFES

58

Gráfico 3

Evolução dos ingressantes beneficiados pelo Programa UFGIn- 72
clui

Gráfico 4

População do Estado de Goiás por cor e raça

75

Gráfico 5

Distribuição por cor e raça dos discentes de graduação da UFG

75

Gráfico 6

Perfil de cor e raça dos discentes dos cursos de Medicina, En- 76
genharia Civil e Direito da UFG

Gráfico 7
-

Resultado da Chamada Regular no SISU 2020

79

9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Número de Instituições de Ensino Superior por Organização
Acadêmica

54

Tabela 2

Investimento em educação 2008.2017 (R$ bilhões constantes de 55
2017)

Tabela 3

Graduandos por faixa de renda per capta do grupo familiar

Tabela 4

Graduandos das IFES e população brasileira segundo cor e raça 59
(%)

57

10

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

13

CAPÍTULO 1 – O MÉTODO DE PIERRE BOURDIEU PARA A ANÁLISE 20
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
1.1 – A sociologia reflexiva e o pensamento relacional de Pierre Bour- 20
dieu
1.2 – O método bourdieusiano

24

1.3 – A análise das políticas públicas de educação superior a partir do 28
pensamento de Pierre Bourdieu
1.4 – O estamento como base fundante da sociedade e do habitus da 37
universidade brasileira
CAPÍTULO 2 – AUTONOMIA E FINANCIAMENTO: BASES PARA POLÍTI- 43
CAS PÚBLICAS INCLUSIVAS
2.1 – A autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior

45

2.1.1 – Breve histórico da autonomia universitária no Brasil

45

2.1.2 – O conceito de autonomia universitária no ordenamento constitucional 47
vigente
2.1.3 – A Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB) e autonomia univer- 50
sitária
2.2 – O financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior

51

2.3 – O processo de democratização das IFES

56

2.4 – A instituição de cobrança de mensalidade como alternativa para o 61
financiamento das IFES
2.5 – O processo inflacionário do diploma universitário e a consequente 64
necessidade do avanço das políticas públicas de inclusão
CAPÍTULO 3 – A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS COMO PARA- 70
DIGMA APLICAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA INCLUSIVA
3.1 – O Programa UFGInclui

71

3.2 – A alteração do perfil do corpo discente da UFG

73

11

3.3 – Avaliação da atuação da Comissão de Heteroidentificação da UFG 77
no processo seletivo de matrículas SISU 2020
CONSIDERAÇÕES FINAIS

81

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

85

12

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal dispõe que a educação é direito de todos e
dever do Estado e da família. Todavia, “a maior partes das normas referentes à
educação tem natureza principiológica (mandamentos de otimização), cabendo aos
poderes públicos o dever de efetivá-las” (NOVELINO, 2019, p. 905). O texto constitucional estabelece os princípios informadores do ensino, conforme artigo 206,
bem como garante autonomia didático-científica, administrativa e de gestão às Universidades, nos termos do artigo 207. Logo, percebe-se que a autonomia universitária disposta na Constituição possui um caráter simbólico, sobretudo no tocante às
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), já que
[...] O texto constitucional cumpre outras funções sociais, não sua aparente função jurídica. Com o auxílio do conceito, muito discutido nos últimos anos, de legislação simbólica ou ‘leis simbólicas’, pode-se introduzir
aqui o conceito de constitucionalização simbólica ou texto constitucional
simbólico. Com isso não se desconhece que a integração sistêmica não
depende apenas de ‘variáveis instrumentais’, mas também de ‘variáveis
simbólicas (expressivas)’. Nessa perspectiva, o direito positivo também
precisa do emprego de elementos simbólicos para cumprir suas funções
de garantia de expectativas e controle de comportamento. Mas, no contexto do debate sobre legislação ou lei simbólica ou sobre ‘Constituição
simbólica’, é atribuído à palavra ‘simbólico’ um sentido bem específico:
refere-se a uma hipertrofia, a saber, ao emprego simbólico da legiferação
em contradição com a função específica do sistema jurídico de orientar
expectativas normativas e controlar comportamentos. (NEVES, 2018, p.
82-83)

Nesse sentido, em que pese o artigo 207 da Constituição Federal possuir incidência direta e eficácia plena, ainda, trinta anos após a promulgação, há
certa inefetividade em muitos de seus dispositivos, ou seja, possui uma função meramente programática. No entanto, isso não impediu avanços nas políticas públicas
de inclusão, no âmbito das IFES, fundada na autonomia universitária. Inclusive,
algumas dessas políticas, como a de cotas, precederam o texto legal.
Autonomia é um conceito amplo, “polissêmico localizado no domínio
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da distribuição territorial e funcional do poder e, portanto, relacionado com as definições específicas sobre a forma jurídica e política do Estado” (MOTTA e MARIN,
2016, p. 64). Assim, faz-se necessário definir autonomia da forma mais precisa, ou
seja, como poder de autonormação. Noutras palavras, “a possibilidade de dar-se
um ordenamento jurídico, o que consiste em poder funcional derivado, circunscrito
ao peculiar interesse da entidade que o detém, e limitado pelo ordenamento geral
em que se insere, sem o qual, ou fora do qual, não existiria” (RANIERI, 2005, p.
19). Portanto, o conceito de autonomia jamais se confunde com o de soberania,
que:
[...] indica o poder de mando de última instância, numa sociedade política
e, consequentemente, a diferença entre esta e as demais associações humanas em cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não derivado. Este conceito está, pois, intimamente ligado ao de
poder político: de fato, a Soberania pretende ser a racionalização jurídica
do poder, no sentido de transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito. (BOBBIO et al, 1998, p. 1179)

Desse modo, o ente autônomo só possui essa qualidade por disposição de um poder superior, soberano. No caso das universidades, além da citada
previsão constitucional, a Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelece as prerrogativas para o exercício da
autonomia. Entretanto, no tocante às IFES não é tarefa simples o exercício da autonomia, vez que há uma dependência orçamentária da União para custeio, investimentos e contratação de pessoal.
Destaca-se que as políticas públicas cuidam tanto dos conteúdos concretos como abstratos das decisões políticas, do seu processo de construção e da
atuação dessas decisões (SECCHI, 2013). Dessa forma, devem ser voltadas a um
propósito maior, qual seja, a justiça social. Todavia, na prática, o que se nota é o
inverso, o Estado atuando para manter privilégios históricos. Por isso, verifica-se a
importância de cotejar a forma como as políticas públicas interferem para cumprir
esse objetivo.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 6º que a
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educação é direito social. Contudo, no tocante à obrigatoriedade do ensino, há uma
diferença entre a educação básica – que corresponde à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, conforme artigo 4º, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – e a educação superior. Essa diferenciação está disposta no
artigo 208, inciso V, do texto constitucional, no qual determina que o acesso aos
níveis mais elevados do ensino dependerá da capacidade de cada um, ou seja, do
mérito.
Aí reside a perversidade do sistema educacional brasileiro, pois conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2017 da rede
pública, em Goiás, é 5,1, enquanto o da rede privada é de 6,2. Como consequência,
o egresso da rede particular tem maiores chances de ingressar nas IFES, que possuem melhores notas no Índice Geral do Cursos do INEP, indicador de qualidade
que avalia as Instituições de Educação Superior.
Ademais, no Brasil ainda persiste a falsa correlação de quanto maior
a escolaridade, maior deverá ser os rendimentos do indivíduo. Assim, há uma legitimação da manutenção da elevada desigualdade de renda no país pelo tempo de
estudo, processo que Pierre Bourdieu denomina de ilusão naturalista. Por conseguinte, as IFES – entes públicos federais custeadas por todos os contribuintes –
são instrumento de concentração de renda, posto que apenas uma minoria privilegiada tem o mérito de ingressar nessas instituições. Nesse sentido, reside a importância das políticas públicas de inclusão social nas IFES, tais como a política de
cotas e de bolsa permanência para estudantes de baixa renda.
Portanto, as IFES desempenham papel de fundamental importância
como estratégia de política pública. Consequentemente, seu custeio deveria ser
encarado como investimento. De outro modo, quando o Estado é incapaz de custear as Instituições Federais de Ensino Superior, faz-se urgente a busca de outras
formas de financiamento. Atualmente, as Instituições Federais de Ensino Superior
vivem um momento crítico devido aos recentes cortes orçamentários, o que pode
comprometer atividades de ensino, pesquisa e extensão, além da própria conservação dessas instituições. Outrossim, esse momento vem depois de um ciclo de
15

expansão, que consequentemente gerou aumento de custos de manutenção. Por
conseguinte, faz-se necessário que as IFES busquem alternativas para garantirem
seu custeio, bem como promover o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade para todos.
Neste contexto, a Universidade Federal de Goiás (UFG) será analisada como paradigma, visto que foi uma das aderentes do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), bem
como desenvolveu o Programa UFGInclui, criado pela Resolução CONSUNI nº
29/2008, que estabeleceu diversas políticas com vistas à inclusão social. Logo,
após o lapso de uma década, serão aferidas as mudanças ocorridas nessa instituição, sobretudo no que tange à efetividade de políticas públicas inclusivas.
Portanto, a análise das transformações introduzidas na UFG pelo Programa UFGInclui nos últimos dez anos constitui instrumento para traçar diretrizes
visando um não retrocesso decorrente da falta de verbas. A educação deve ser
encarada como política de Estado e não como política de Governo, portanto é inviável a continuidade deste ciclo perverso; expansão combinado com período de estagnação. Por outro lado, podem existir alternativas capazes de remediar a falta de
recursos, as universidades federais não devem continuar reféns do Governo Federal, portanto é razoável a modernização do ordenamento constitucional para avocar
novas formas de captação de recursos pelas IFES.
[...] é amplamente reconhecido que a descontinuidade administrativa leva
frequentemente ao abandono das diretrizes vigentes e à criação de outras,
bastante distintas e não raro contraditórias em relação às anteriores, gerando desperdício de energia política e de recursos financeiros. (SCHMIDT, 2008, p. 2312)

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida apresenta uma orientação
descritiva (analysis of policy), ou seja, concentrado na análise da efetividade do
Programa UFGInclui como política pública, bem como uma orientação prescritiva
(analysis for policy), indicando alternativas para que as IFES ampliem sua autonomia política governamental. Destarte, buscará analisar os dados da Universidade
Federal de Goiás para aferir se as políticas instituídas pelo programa UFGInclui
16

atendem sua finalidade, além de estabelecer propostas constitucionalmente adequadas para que a própria UFG e demais IFES não dependam tanto de repasses
financeiros do Governo Federal.
Outrossim, espera-se estabelecer como as políticas públicas de inclusão social adotadas alteraram o perfil da universidade federal. Dessa feita, o caso
da UFG será analisado como paradigma do modo como as políticas públicas podem alterar a realidade social em um ambiente tão elitizado quanto o universitário.
De outra forma, assenta-se medidas constitucionais para que as IFES possam ter
autossuficiência financeira, afinal, não podem permanecerem reféns do Estado e
sujeitas a cortes no orçamento sempre que houver períodos de crise financeira.
Ressalta-se, ainda, haverá um estudo de caso acerca da avaliação da atuação da
Comissão de Heteroidentificação da UFG no processo seletivo de matrículas SISU
2020, quando diversos candidatos foram entrevistados com o intuito de aferir se a
autodeclaração estava condizente com a realidade fenotípica.
Logo, o problema abordado consiste em inferir se o Programa UFGInclui constitui uma política pública eficaz, bem como examinar as alternativas das
IFES para captação de recursos para garantia da qualidade do ensino e da pesquisa.
Por conseguinte, o objetivo geral é avaliar o Programa UFGInclui após
dez anos de sua criação, com o intuito de descobrir se houve efetivamente uma
inclusão social dentro da Universidade Federal de Goiás. A hipótese aventada é
que ocorreu, de fato, uma transformação com a inclusão de grupos sociais que
antes estavam alheios da universidade pública, sobretudo dos cursos mais concorridos.
O objetivo específico será mensurar as alternativas aceitas pelo ordenamento constitucional para que as IFES não dependam somente do repasse de
verbas da União, tendo em vista os recentes cortes, bem como a necessidade de
manutenção do ensino público de qualidade, que valorize a pesquisa e a extensão.
Nesse caso, a hipótese que se apresenta é que as IFES devem buscar outros meios
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para financiar investimentos e custeios, haja vista que o cenário em um futuro próximo é negativo.
No que tange ao método, é essencial identificar as operações mentais
e técnicas de pesquisa para que um conhecimento possa ser considerado científico
(GIL, 2006). Portanto, método científico nada mais é que o conjunto de procedimentos adotados para atingir o conhecimento. Há diversos métodos e cada qual é
passível de críticas.
Nesse sentido, existem três grandes linhas metodológicas de destaque na pesquisa social aplicada e jurídica (GUSTIN, 2015), quais sejam, a linha da
tecnologia social científica; a linha metodológica de sentido jurisprudencial; e a linha
crítico-metodológica. Dessas linhas derivam diferentes vertentes teórico-metodológicas.
Por conseguinte, adotou-se o método estatístico, fundado na aplicação da teoria estatística, que constitui um grande auxílio para a investigação a ser
realizada, visto que garantem a objetividade e a precisão no estudo dos dados documentais disponíveis.
Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar,
em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o método
estatístico passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que
torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de
ordem quantitativa.
Os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação e observação. Tanto
é que os conhecimentos obtidos em alguns setores da Psicologia e da
Economia desenvolvem-se fundamentalmente à utilização do método estatístico. (GIL, 2006, p.35)

Dessa feita, os diversos dados disponíveis na UFG foram recolhidos
e analisados para aferir a efetividade do Programa UFGInclui, bem como da possibilidade das IFES se tornarem financeiramente autônomas, ou seja, sem depender
de repasses da União para a manutenção do ensino, pesquisa e extensão.
18

Para tanto, insta destacar que os fenômenos estudados serão analisados sob a ótica do neoestruturalismo de Pierre Bourdieu, visto que procurou, em
suas diversas obras, compreender os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais, o que explica como uma pequena classe consegue apoderar-se dos
meios de dominação, nomear e representar a realidade, construindo categorias,
classificações e visões de mundo que servirão de padrão para os demais. A avaliação das IFES por critérios de eficácia e produtividade de natureza meramente
contábil, que muitas vezes se contrapõem com o processo científico, geram efeitos
deletérios a longo prazo. Em complemento à utilização do pensamento de Bourdieu
para explicar esse fenômeno, também será abordado o referencial de Boaventura
de Sousa Santos, que há anos estuda sobre uma reforma democrática e emancipatória das universidades. Por fim, é importante destacar que esse debate envolve
questões de ordem política, sobretudo no atual momento de polarização no qual
vivemos.
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CAPÍTULO 1 – O MÉTODO DE PIERRE BOURDIEU PARA A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
A ciência tem no método o seu fundamento de validade, ou seja, qualquer fenômeno ou fato natural só pode ser analisado cientificamente se obedecer
a determinados procedimentos racionais, “capazes de assegurar a apreensão objetiva dos fenômenos através dos quais a natureza se manifesta” (SEVERINO,
2007, p. 99). O método científico, portanto, é o que diferencia a ciência do senso
comum e das crenças dogmáticas, visto que apoia-se em fundamentos epistemológicos.
Nas ciências humanas e sociais, por sua vez, não existe um método
único, tendo em vista os inúmeros paradigmas epistemológicos existentes. Logo,
cabe ao cientista definir o método pelo qual realizará toda sua pesquisa e ser fiel
ao método escolhido, sob pena do trabalho perder sua cientificidade, visto que o
método é “um conjunto de procedimentos sistemáticos e racionais adotados para o
desenvolvimento de uma pesquisa” (TAVARES NETO; MEZZAROBA, 2016, p.
117).
Nesse sentido, os conceitos desenvolvidos por Bourdieu, nomeadamente habitus, campo social, capital social, e poder simbólico, permitem compreender como uma pequena classe consegue apoderar-se dos meios de dominação,
nomear e representar a realidade, construindo categorias, classificações e visões
de mundo que servirão de padrão para os demais, bem como revela a origem deste
comportamento sobre os agentes e grupos sociais.

1.1 – A sociologia reflexiva e o pensamento relacional de Pierre Bourdieu
Para Pierre Bourdieu é necessário entender o processo de pesquisa
como uma “atividade racional e não uma espécie de busca mítica, de que se fala
com ênfase para se sentir confiante” (BOURDIEU, 2010, p. 18). Ou seja, o pesquisador deve possuir mais dúvidas do que certezas – consubstanciado no paradoxo
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socrático do só sei que nada sei. Consequentemente, deve-se questionar todo
aquele cientista que apresenta um discurso de autoridade convicto, pois não passa
de alguém que se automistificou e está sempre a um passo de cair do pedestal.
Nesse sentido, para a constituição de uma ciência social verdadeiramente científica, o pesquisador deve desnudar-se de suas opiniões e desejos pessoais, socialmente construídas dentro do campo social no qual está inserido, uma
vez que
[...] A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceitual
de um modo de construção do objeto que vai comandar – ou orientar –
todas as opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal que
lembra o que não há que fazer, a saber, verificar o que o objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial
das suas propriedades. Por meio dela, torna-se presente o primeiro preceito do método, que impõe que se lute por todos os meios contra a inclinação primária para pensar o mundo social de maneira realista ou, para
dizer como Cassirer, substancialista: é preciso pensar relacionalmente.
(BOURDIEU, 2010, p. 27-28)

E o que seria pensar relacionalmente? Para o sociólogo francês seria
pensar o campo social como um espaço de relações e interferências, o que apresenta maior complexidade que analisar as distinções sociais na forma de grupos
definidos, haja vista que os agentes sociais de determinado campo também interagem noutros campos. A realidade é um produto das relações de determinado objeto
com o todo. Assim, o pesquisador ao observar determinado fenômeno, deve levar
em conta todo o campo de poder, ou seja,
[...] as relações de forças entre as posições sociais que garantem aos seus
ocupantes um quantum suficiente de força social – ou de capital – de modo
a que estes tenham a possibilidade de entrar nas lutas pelo monopólio do
poder, entre os quais possuem uma dimensão capital as que têm por finalidade a definição da forma legítima do poder. (BOURDIEU, 2010, p. 2829)

Ao analisar dado objeto, o pesquisador deve observar as interações
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sociais que agem sobre ele. Não se trata de uma tarefa fácil, pois o próprio observador interage com a matéria de pesquisa, tendo em conta que seu interesse não
é aleatório, ou seja, mesmo que imperceptivelmente, a disposição já está pré-constituída. Por conseguinte, é fundamental entender todo o arcabouço de relações sociais para não cair na armadilha do enviesamento da pesquisa. Desse modo, o
objeto de pesquisa deve ser escolhido
[...] a partir da capacidade de se colocar em jogo estas verdades cientificamente aceitas, que dizem respeito muito mais às lutas pelo poder do
campo científico do que a verdades e\ou inovações científicas. A importância social ou política deste objeto, por si só, não é suficiente para fundamentar a importância do discurso que lhe é consagrado. Mais importante é a sua construção ou reconstrução metodológica. (SCARTEZINI,
2010/2011, p. 28)

O pesquisador, ao definir seu objeto, deve enfrentar as verdades cientificamente aceitas e as lutas pelo poder dentro do campo científico, tendo em
vista que as instâncias de legitimação estruturam o campo ao mesmo tempo em
que as relações do campo estruturam as instâncias de legitimação. Logo, “o objeto
estudado fundamenta seu valor na construção ou reconstrução metodológica, através da análise sociológica, sendo estas preponderantes sobre a relevância social
ou política” (POLETTO; GONÇALVES, 2018, p. 217-218). É imprescindível que o
pesquisador entenda o próprio meio científico no qual está inserido antes mesmo
de tentar desvendar o objeto de pesquisa. Por isso,
A sociologia (é isto que a distingue da ciência sem erudito que são as
pesquisas de opinião) sabe que ela deve ter os meios de questionar primeiro em seu próprio questionamento, todas as preconstruções, todos os
pressupostos que existem tanto no pesquisador como no pesquisado e
que fazem com que a relação de pesquisa frequentemente só se instaure
na base de um acordo dos inconscientes. (BOURDIEU, 2012a, p. 708)

Dessa feita, para Pierre Bourdieu, a sociologia reflexiva nada mais é
que a constante vigilância do cientista em relação ao campo social no qual está
inserido e ao objeto de pesquisa, que deve ter todos seus aspectos exaustivamente
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analisados. Nesse sentido, não há dissociação entre método e prática, “pois é errôneo falarmos em algum método separado do objeto de pesquisa, algum método
que se encaixe a priori neste objeto e que não necessite ser complementado por
outras correntes metodológicas” (SCARTEZINI, 2010/2011, p. 30).
Portanto, considerando a influência que o campo social exerce no cientista, é essencial a democratização da ciência, realizada por intermédio de políticas públicas inclusivas, pois um pesquisador proveniente da periferia analisará
determinado objeto diferente daquele oriundo de um bairro nobre. Nesse ponto reside a crítica de Jessé Souza aos pais da sociologia brasileira – Gilberto Freyre,
Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro – pois suas ideias afetaram
[...] decisivamente a vida prática de uma sociedade, legitimando e reproduzindo um cotidiano, como no caso brasileiro, de desigualdade e humilhação. Afinal, no mundo moderno, é a “ciência”, substituindo a função das
religiões éticas nas sociedades pré-modernas, que detém a autoridade
“legítima” para falar no espaço público sobre qualquer assunto relevante.
A esfera política não é exceção. A forma dominante de se perceber a política no Brasil foi produto de intelectuais cujas “ideias” foram associadas,
de modo intencional ou não, a “interesses” poderosos. (SOUZA, 2015, p.
31)

A interpretação de determinado fenômeno social está relacionada
com as condições sociais do campo onde o cientista está inserido. Assim, não é
por acaso que a ideia de um cientista de uma classe social elevada tende a atender
aos interesses dos poderosos. Pierre Bourdieu denomina esse fenômeno como
princípio da não-consciência, visto que o pesquisador analisa o objeto de pesquisa
de maneira dependente ao sistema social de que está inserido. Ademais, a “ciência
não toma partido na luta pela manutenção ou subversão do sistema de classificação dominante, ela o toma por objeto” (BOURDIEU, 2007, p. 38).
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1.2 – O método bourdieusiano
A teoria concebida por Pierre Bourdieu possui um método próprio, fundado na discussão das práticas simbólicas das diversas relações sociais. Em que
pese sua teoria tenha base marxista, há um afastamento da dicotomia entre o econômico e o ideológico. Para Bourdieu é necessário ir além, ou seja, analisar também as práticas culturais e costumeiras, pois são inteiramente vinculadas e reproduzem-se continuamente na forma de interiorização e de exterioridade e de exteriorização das subjetividades (BOURDIEU, 2000). Assim, em sua teoria há
[...] uma profunda crítica ao saber enquanto fonte de validade e legitimidade do conhecimento, sobretudo, para que serve e, em que medida se
aparelha e se traveste como instrumento da dominação em suas mais variadas dimensões, estratégias, engrenagens, estruturas, seja em uma dimensão macro, como é o caso da economia, seja numa micro dimensão,
como os gestos, a linguagem, dentre outros aspectos (TAVARES NETO;
MEZZAROBA, 2016, p. 123).

A obra de Bourdieu – nascido na pequena cidade de Denguin, distante
de Paris – é marcada por um certo complexo de inferioridade do interiorano perante
o parisiense, sendo que em diversos momentos de sua obra revela sentir-se desprezado em seu país natal devido sua ascendência camponesa (BOURDIEU,
2000). Assim, a origem social do agente compõe importante fundamento do método
bourdieusiano, pois a família constitui o princípio das experiências sociais, influenciando na constituição do habitus. Desse modo, “o habitus, como indica a palavra,
é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital” (BOURDIEU, 2010,
p. 61), podendo, inclusive, ser herdado.
Entretanto, durante a vida, o indivíduo sofre outras influências que determinam na construção do seu habitus, tais como a escola, grupos de amizades,
meios de comunicação e instituições religiosas. Essa capacidade dos agentes sociais de incorporarem diversas influências sociais às suas experiências pessoais,
pensamentos e ações na sociedade revela a relação dialética entre o agente e a
estrutura social, haja vista que
Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de
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existência produzem habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas
estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu
objetivo sem supor a interação consciente de fins e o domínio expresso
das operações necessárias para alcançá-los, objetivamente “reguladas” e
“regulares” sem em nada ser o produto da obediência a algumas regras e,
sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação
organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 2009, p. 87)

O habitus pode ser definido como o conjunto de disposições para agir,
socialmente explicáveis, socialmente desenvolvidas, que não passa pela consciência do agente, ou seja, são estruturas subjetivas. Em contrapartida, o campo social
constitui estruturas objetivas com regras e valores próprios.
Por sua vez, a prática consiste nas condições subjetivas relacionadas
com as condições objetivas da sociedade, ou seja, na relação dialética entre habitus e situação objetivada estruturalmente. O campo é o local de disputa em torno
de interesses específicos de tal área, simbolizando um espaço social com relações
de poder (capital social). Nesse sentido, os espaços de legitimação são intérminos
ao campo, dependendo do habitus adquiridos e contando com relações extra
campo.
Isso é o que Bourdieu denomina de homologia, podendo ser entendida como os “processos de estruturação objetiva comuns aos mais diversos campos sociais, ou seja, a possibilidade de observação pela equiparação entre formas
de funcionamento sem a destruição de suas relativas autonomias no interior do
campo social” (TAVARES NETO; MEZZAROBA, 2016, p. 125). Desse modo, existe
uma interação entre campos distintos, no qual um influencia o outro.
As Instituições Federais de Ensino Superior são estruturas estruturantes e estruturadas, constituindo-se como espaços de conflito e, ao mesmo tempo,
de concordância. Seus agentes – professores, servidores técnico-administrativos e
alunos – compartilham o mesmo habitus, o que explica como um orientando acaba
adotando inconscientemente o referencial teórico de seu orientador. Por ser inconsciente, tende a parecer natural, o que o autor denomina de ilusão naturalista, mas
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nada mais é que uma construção social, que
[...] se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar
de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensa-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação
com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em
comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de
dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se avaliar,
ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino,
branco/negro, etc.), resultam da incorporação de classificações assim naturalizadas, de que seu ser social é produto. (BOURDIEU, 2012b, p. 47)

Logo, a bibliografia sugerida pelo orientador é um instrumento de dominação no campo acadêmico, pois induz o orientando a reproduzir o mesmo referencial, e quando isso ocorre há a legitimação da dominação. Noutras palavras, é
o dominado que confere legitimidade ao exercício do poder pelo dominador, tendo
O efeito de legitimação da ordem estabelecida não incube somente, como
se vê, aos mecanismos tradicionalmente considerados como pertencentes
à ordem da ideologia, como o direito. O sistema de produção de bens culturais ou o sistema de produtores desempenham, além disso, isto é, pela
própria lógica de seu funcionamento, funções ideológicas já que os mecanismos pelos quais contribuem para a reprodução da ordem social e para
a permanência das relações de dominação permanecem ocultas. Como já
foi mostrado em outro lugar, não é tanto por meio das ideologias que ele
produz ou inculca que o sistema de ensino contribui para fornecer à classe
dominante uma “teodiceia de seu próprio privilégio”, mas sim por meio da
justificação prática da ordem estabelecida que oferece ao dissimular sobe
a relação aparente, que garante, entre os títulos e os cargos, a relação
que registra sub-repticiamente, sob a aparência de igualdade formal, entre
os títulos obtidos e o capital cultural herdado, isto é, por meio da legitimação que dessa maneira ele traz à transmissão dessa forma de herança.
(BOURDIEU, 2009, p. 223-224)

Contudo, a condição de dominante em determinado campo não significa que manterá essa condição em outro campo, a tendência é oposta, ou seja, o
ingressante em um novo campo ser dominado pelos que estão lá há mais tempo.
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Portanto, os critérios de distribuição de capital específico dos campos, de certa maneira, são devedores das condições particulares de legitimação de consagração
específica de cada campo.
A questão da ciência como instrumento de legitimação da dominação
social é latente na obra bourdieusiana. Logo, não existe uma ciência neutra, bem
como inexiste atos desinteressados. Por consequência, o cientista, na qualidade
de agente social que integra determinado campo, deve “escapar da tentação de
assumir um ponto de vista absoluto sobre os objetos estudados” (BOURDIEU,
2000, p. 72).
Na Academia, campo social do qual o cientista é agente, há uma hierarquização dos objetos de pesquisa, isto é, existe um código de conduta que apresenta os objetos legítimos, legitimáveis ou indignos de pesquisa. Desta feita, surge
uma barreira do que pode ou não ser objeto de pesquisa. Assim, a
[...] definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas dignos
de interesse é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que coisas
também muito boas de se dizer não sejam ditas e com que temas não
menos dignos de interesse não interessem a ninguém, ou só possam ser
tratados de modo envergonhado ou vicioso. (BOURDIEU, 2007, p. 35)

Portanto, no próprio campo acadêmico, espaço que em tese seria
aberto ao saber, existe uma dominação que disciplina o que deve ou não ser objeto
de pesquisa. Evidentemente, tal dominação dá-se de modo tão eficaz que o dominado não necessita de recursos simbólicos para reconhecer os objetos impróprios
para determinado campo, já que
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e,
deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física
ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce
se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Isso significa que
o poder simbólico não reside nos “sistemas simbólicos” em forma de uma
“illocutionary force” mas que se define numa relação determinada – e por
meio desta – entre os que exercem o poder e o que lhe são sujeitos, quer
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dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem,
poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade
das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da
competência das palavras. (BOURDIEU, 2010, p. 14-15)

Essa dominação suave e silenciosa é chamada de violência simbólica, pois é a “violência inerente a um sistema: não só da violência física direta, mas
também das formas mais sutis de coerção que sustentam as relações de dominação e exploração” (ZIZEK, 2014, p. 23-24).
Consequentemente, essa dominação produz uma espécie de monocultura do pensamento, “a fim de estabelecer um discurso dominante estruturado e
estruturante (ortodoxia) para a domesticação dos dominados” (TAVARES NETO;
MEZZAROBA, 2016, p. 124), pela qual define qual o objeto que é legítimo de pesquisa. Noutras palavras, o campo acadêmico não é um espaço tão democrático
como se imagina que é, uma vez que, todo e qualquer espaço de posições sociais,
está sujeito ao habitus dominante.

1.3 – A análise das políticas públicas de educação superior a partir do pensamento de Pierre Bourdieu
As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), de modo geral,
constituem o que Bourdieu denomina de campo social, por serem espaços de posições sociais ocupadas pelos agentes sociais. Portanto, entender
A teoria geral da economia dos campos permite descrever e definir a forma
específica de que se revestem, em cada campo, os mecanismos e os conceitos mais gerais (capital, investimento, ganho), evitando assim todas as
espécies de reducionismo, a começar pelo economismo, que nada mais
conhece além do interesse material e a busca da maximização do lucro
monetário. Compreender a gênese social de um campo, e aprender aquilo
que faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de
linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo
que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do
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arbítrio e do não-motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir. (BOURDIEU, 2010, p. 69)

O troféu mais óbvio do campo acadêmico, qual seja, o diploma universitário, extrapola esse campo e serve como ingresso em outros campos. “O diploma ‘universaliza’ o trabalho porque [...] transforma-o num ‘trabalhador livre’, no
sentido de Marx, mas cuja competência e todos os direitos correlativos são garantidos em todos os mercados” (BOURDIEU, 2007, p. 132). Ressalta-se que o diploma confere ao seu portador uma espécie de enobrecimento, tal como os títulos
nobiliárquicos ou as patentes militares. A contrario sensu, a ausência de diploma
serve como uma barreira que dificulta a ascensão social, e mesmo quando o sujeito
consegue ascender socialmente estará estigmatizado, pois
A cultura ilegítima, tratando-se dos conhecimentos acumulados pelo autodidata ou da “experiência” adquirida na prática e pela prática fora do controle da instituição especificamente encarregada de inculca-la e de sancionar oficialmente sua aquisição – como a arte culinária ou a arte da jardinagem, as competências artesanais ou os conhecimentos insubstituíveis
do substituto –, só é válida na estrita medida de sua eficácia técnica, sem
nenhum valor social agregado, e está exposta à sanção jurídica (como o
exercício ilegal da medicina) quando, deixando o universo privado, faz
concorrência às competências autorizadas.
Portanto, na definição tácita do diploma, ao assegurar formalmente uma
competência específica (por exemplo, um diploma de engenheiro), está
inscrito que ele garante realmente a posse de uma “cultura geral”, tanto
mais ampla e extensa quanto mais prestigioso for esse documento; e, inversamente, que é impossível exigir qualquer garantia real sobre o que ele
garante formal e realmente, ou, se preferirmos, sobre o grau que é a garantia do que ele garante. (BOURDIEU, 2017, p. 28-29)

Assim, quando um campo até então hermético e elitista como o das
IFES adota políticas públicas para incluir a parcela populacional historicamente
marginalizada, há inicialmente um choque decorrente do ingresso de agentes estranhos ao campo. Entretanto, o agente alienígena logo passa a agir de maneira
alinhada com as expectativas sociais do campo: É o que Pierre Bourdieu denomina
de senso prático, sendo
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[...] Um dos efeitos fundamentais do acordo entre o senso prático e o
senso objetivado é a produção em um mundo de senso comum, cuja evidência imediata se reveste da objetividade que o consenso sobre o sentido das práticas e do mundo assegura, isto é, a harmonização das experiências e o reforço contínuo que cada uma delas recebe da expressão
individual ou coletiva (em uma festa, por exemplo), improvisada ou programada (lugares comuns, ditados), de experiências semelhantes ou idênticas. (BOURDIEU, 2009, p. 95-96)

Quando se democratiza o acesso às IFES aos grupos historicamente
afastados do ensino superior gratuito e de qualidade, acaba-se por oportunizar uma
ascensão social aos indivíduos desse grupo, pois aumenta o seu capital social, que
é conceituado por Pierre Bourdieu como
[...] 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 de um grupo, como conjunto de agentes que não somente são
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por
ligações permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações
objetivas de proximidade do espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõe o re-conhecimento dessa proximidade. O volume do capital social que um agente social possui depende então da extensão da rede de relações que ele pode
efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado.
Isso significa que, embora seja relativamente irredutível ao capital econômico e cultural possuído por um agente determinado ou mesmo pelo conjunto de agentes a quem está ligado (como bem se vê no caso do novo
rico), o capital social não é jamais completamente independente deles
pelo fato de que as trocas que instituem o inter-reconhecimento supõe o
reconhecimento de um mínimo de homogeneidade “objetiva” e de que ele
exerce um efeito multiplicador sobre o capital possuído com exclusividade.
(BOURDIEU, 2007, p. 67)

Entender a dinâmica da acumulação de capital decorrente da formação acadêmica, portanto, possibilita compreender a dimensão da transformação
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social que a democratização do ensino superior, através das políticas públicas de
inclusão, proporciona na sociedade. O indivíduo que se torna o primeiro da sua
família a ter um diploma universitário consegue transformar a realidade da sua família de forma mais eficaz que qualquer programa social, pois aquele canudo de
papel é essencialmente constituído de capital simbólico, como nos indica Bourdieu
(2009, p. 199):
Quando se sabe que o capital simbólico é um crédito, mas no sentido mais
amplo do termo, insto é, uma espécie de adiantamento, de desconto, de
credibilidade, que somente a crença do grupo pode outorgar àqueles que
lhe dão um maior número de garantias materiais e simbólicas, pode se
observar que a exibição do capital simbólico (sempre demasiado custoso
do ponto de vista econômico) é um dos mecanismos que fazem (sem dúvida universalmente) com que o capital atraia o capital.

Logo, o ingresso em uma IFES confere ao estudante um capital simbólico, visto que a grande concorrência, sobretudo nos cursos mais disputados,
funciona como um “teste de fogo” para o estudante. A aprovação, seja no antigo
vestibular ou no atual Exame Nacional do Ensino Médio, é denominado de rito de
investidura, evidenciado pelas comemorações (consagração), quando há o chamado trote, nos quais os calouros têm os cabelos raspados para evidenciar a condição de ingressante, ou seja, de um neófito no campo. Em contrapartida, nas instituições privadas de ensino superior esse ritual é praticamente inexistente, o que
demonstra a falta de capital simbólico que essas instituições fornecem aos seus
graduados.
A democratização do acesso às IFES, desse modo, apresenta-se
como uma política inclusiva de grande eficácia, pois em relativamente pouco tempo
transforma a vida do indivíduo de classe social mais baixa, que até então não possuía os mesmos capitais sociais para competir com um de classe mais favorecida
pela mesma vaga. As universidades públicas brasileiras – sobretudo as federais –
por muitos anos serviram como instituições mantenedoras do status quo social, ou
seja, mesmo sendo instituições públicas, serviam somente à parcela mais abastada
da sociedade.
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O processo seletivo universal era instrumento legitimador do ingresso
dos candidatos proveniente das famílias com condições de arcar com boas escolas
e cursos preparatórios, qual seja a reprodução do modo de produção burguês.
Cabe ressaltar, as instâncias de legitimação estruturam o campo ao mesmo tempo
em que as relações do campo estruturam as instâncias de legitimação. Nesse diapasão, não é exagero dizer que as IFES, por muito tempo, constituíram instrumento
de manutenção da desigualdade social no Brasil. Por corolário, as políticas universitárias que buscam a inclusão de parcela populacional que sempre esteve à margem do ensino superior constituem medida eficaz para reduzir as desigualdades
sociais.
Com a publicação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, as Instituições Federais de Ensino Superior passaram a reservar 50% (cinquenta por
cento) de suas vagas em cursos de graduação aos candidatos provenientes de
escolas públicas. Dentro deste universo, metade das vagas foram reservadas aos
estudantes com renda familiar inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo per capita.
A adoção da política de cotas, de certa forma, alterou a realidade social das instituições federais de ensino superior. Tal realidade, como já demonstrado, não é aleatória, constituindo-se como produto da ação humana, sujeita às
transformações pelos próprios homens, sobretudo dos socialmente oprimidos
(FREIRE, 1975), uma vez que os filhos da classe dominada, devido ao deficiente
ensino básico público, não conseguem transpor o processo seletivo das universidades públicas.
Há uma evidente proporcionalidade entre a qualidade de ensino e o
nível de exigência para aprovação no processo seletivo. Assim, a lógica meritocrática funciona como uma cortina de fumaça, pois esconde a grande desigualdade
entre os candidatos oriundos do ensino básico público e privado, ao mesmo tempo
que estabelece uma aparente justiça na seleção pelas melhores notas. O apego à
meritocracia deslegitima as políticas públicas de inclusão (MELO et al, 2015), já
que a vinculação do mérito somente à nota do processo seletivo esconde toda estrutura desigual da sociedade brasileira.
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As IFES, como campo social, estão estruturadas para garantir a manutenção do atual sistema de dominação. Isso explica, por exemplo, a ilusão que
muitos têm que o valor do salário deve ser proporcional ao tempo de estudo. Essa
crença nada mais é que uma construção social para justificar a diferença de renda
entre a classe dominante, que pode estudar por mais tempo enquanto é sustentada
pela família, e a classe dominada, que geralmente são obrigados a ingressar no
mercado de trabalho o quanto antes. “Toda socialização bem-sucedida tende a obter dos agentes que eles se façam cúmplices de seu destino” (BOURDIEU, 2007,
p. 205). O dominado, portanto, passa a acreditar que sua situação é justa pois não
teve o mesmo tempo de estudo que os dominantes, o que legitima toda a dominação.
As posições sociais do campo, entretanto, não são estáticas e variam
umas em relações a outras. Desse modo, é perfeitamente possível que um indivíduo seja dominante e dominado no mesmo campo, dependendo com quem interage. Essa condição, em todas suas diversas nuances, proporciona a legitimação
do campo, que nada mais é que a concordância entre dominante e dominado. Portanto, o dominado só aceita a dominação porque enxerga em sua condição uma
vantagem. Tal fato garante a estabilidade do campo social. O exemplo do orientando que adora a bibliografia sugerida pelo orientador é revelador, visto que ao
acatar a sugestão sabe que terá uma vantagem, pois evitará uma divergência teórica, que muitas vezes gera um dispêndio de energia desnecessário, bem como
mantém a unidade da linha de pesquisa já adotada. Pierre Bourdieu, portanto, explica a teoria marxista da luta de classes, pois se é o dominado (para Marx, o proletário) quem legitima a dominação e o faz por ver uma vantagem, o rompimento
com a os dominantes (burguesia) não partirá dos dominados, sendo que,
Enquanto não houver instituições que permitam concentrar nas mãos de
um agente singular a totalidade do capital social que funda a existência do
grupo (família, nação, mas também associação ou partido) e delegá-lo
para exercer, graças a esse capital coletivamente possuído, um poder
sem relação com sua contribuição pessoal, cada agente deve participar
do capital coletivo, simbolizado pelo nome da família ou da linhagem, mas
na proporção direta de sua contribuição, isto é, na medida em que suas
ações, suas palavras e sua pessoa honrarem o grupo [...]. Certamente, é
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o mesmo princípio que produz o grupo instituído com vistas à concentração do capital e a concorrência, no interior desse grupo, pela apropriação
do capital produzido por esta concentração. Para circunscrever a concorrência interna em limites além dos quais ela comprometeria a acumulação
do capital que funda o grupo, os grupos devem regular a distribuição, entre
seus membros, do direito de se instituir como delegado do grupo (mandatário, plenipotenciário, representante, porta-voz), de engajar o capital social de todo o grupo. Assim, os grupos instituídos delegam seu capital a
todos os seus membros, mas em graus muito desiguais (do simples leigo
ao papa ou do militante de base ao secretário-geral), podendo todo o capital coletivo ser individualizado num agente singular que o concentra e
que, embora tenha todo seu poder oriundo do grupo, pode exercer sobre
o grupo (e em certa medida contra o grupo) o poder que o grupo lhe permite concentrar. Os mecanismos de delegação e de representação (no
duplo sentido do teatro e do direito) que se impõem – sem dúvida, tanto
mais rigorosamente quanto mais numeroso for o grupo – como uma das
condições da concentração do capital social (entre outras razões porque
permitem a numerosos agentes diversos e dispersos agir “como um único
homem” e ultrapassar os efeitos da finitude que os liga, através do seu
corpo, a um lugar e a um tempo) contêm, assim, o princípio de um desvio
do capital que eles fazem existir. (BOURDIEU, 2007, p. 69)

Por conseguinte, o sujeito que recém ingressa em determinado
campo social já se apropria de todo seu capital social. Tal apropriação o distingue.
O capital social, portanto, explica a razão de muitos indivíduos com condições de
pagar por qualquer instituição privada de ensino preferirem ingressar numa Instituição Federal de Ensino Superior, pois
[...] O interesse que determina a defesa do capital simbólico é inseparável
da adesão tácita, inculcada pela primeira educação e reforçada por todas
outras experiências ulteriores, à axiomática objetivamente inscrita nas regularidades da ordem econômica (no sentido amplo), investimento originário que faz existir como digno de ser procurado e conservado um determinado tipo de bens. A harmonia objetiva entre as disposições dos agentes [...] e as regularidades objetivas das quais são produto faz com que o
pertencimento a esse cosmos econômico implique o reconhecimento incondicional das questões em jogo e que a sua própria existência inevitável
propõe, isto é, o desconhecimento do arbitrário do valor que ele lhe concede. Essa crença originária está no princípio dos investimentos e dos
34

superinvestimentos (no sentido da economia e da psicanálise) que não
podem senão reforçar o modo contínuo, pelo efeito da concorrência e da
escassez assim criadas, a ilusão bem fundada de que o valor dos bens
que ela leva a seguir está inscrito na natureza das coisas, como interesse
por esses bens na natureza dos homens. (BOURDIEU, 2009, p. 202)

Ao tomar para si todo o capital social do grupo à qual pertence, o indivíduo passa a ostentá-lo como um troféu, ou seja, uma medalha que lhe distingue.
Essa apropriação simbólica é permanente, ou seja, mesmo que já não pertença
mais a esse campo, o capital será ostentado como se ainda fizesse parte. O fenômeno da apropriação do capital simbólico do campo legitima os processos de dominação dentro desse campo, que, por sua vez, fazem ignorar a perspectiva arbitrária que os fundamentam. Então, tendo em vista que o ingressante em determinado campo aceita ser dominado em troca tomar para si o capital simbólico desse
campo, o que acaba por legitimar a dominação, pode-se concluir que não há atos
altruístas. Todos, não importa se dominante ou dominado, jogam o mesmo jogo,
contudo, cada indivíduo busca um troféu distinto, que só é compreendido verdadeiramente por quem joga esse jogo – o que Bourdieu denomina de ilusio, tendo em
vista que no
[...] mundo econômico e social, cargos a conquistar, estudos a fazer, bens
a consumir, propriedades a comprar, mulheres a esposar, etc., jamais reveste, a não ser na experiência imaginária que pressupõe a neutralização
do senso das realidades, a forma de um universo de possíveis igualmente
compossíveis para todo sujeito possível. Apresenta-se como campo imediatamente estruturado segundo a oposição entre o que já está apropriado
por outros, de direito ou de fato – portanto, impossível, alienado – e o que,
previamente possuído, pertence ao universo normal do que é evidente.
Ter o poder é possuir em potência o uso exclusivo ou privilegiado de bens
ou serviços formalmente disponíveis a todos: o poder dá o monopólio de
certos possíveis, formalmente inscritos no futuro de todo agente. A herança, e não só a econômica, é um conjunto de direitos de preempção
sobre o futuro, sobre as posições sociais passíveis de serem ocupadas e,
por conseguinte, sobre as maneiras passíveis de ser homem. É assim que
deve ser lida a distribuição, entre classes, das chances de acesso às diferentes ordens do sistema de ensino, projeção dos poderes diferenciais so-
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bre esse sistema e, por conseguinte, sobre os lucros materiais e simbólicos proporcionados pelos diplomas que ele outorga, em suma, sobre os
privilégios que ele transmite, com a colaboração insensivelmente extorquida das classes despossuídas que tendem a estabelecer uma proporção entre seus investimentos escolares e os lucros prometidos, portanto,
antecipar os vertidos do sistema. Os direitos que o direito não dá são senão a forma explícita, garantida, legítima, de todo esse conjunto de chances apropriadas, de possíveis monopolizados por onde as relações de
força presentes se projetam sobre o futuro, comandando, em retorno, as
disposições presentes. O poder, como apropriação antecipada, como futuro apropriado, é o que mantém as relações entre agentes para além da
criação contínua das interações ocasionais. Poderíamos opor, se aqui
fosse o caso, determinadas formações sociais em que somente as relações duráveis são as relações de dependência pessoal que não podem
ser mantidas no decurso do tempo, para além das pessoas, senão ao
preço de um trabalho incessante, a outras formações em que o domínio
dos mecanismos (tais como o mercado de trabalho ou o mercado escolar)
que, por seu funcionamento próprio, tendem a assegurar a reprodução
das relações de dominação, confere um direito de preempção sobre possíveis que dispensa do trabalho incessante que é necessário, em outros
contextos, para se apropriar duravelmente do futuro dos outros. (BOURDIEU, 2007, p. 96-97)

A democratização do acesso às IFES proporciona maior heterogeneidade do campo acadêmico. Isso, evidentemente, acaba refletindo na pesquisa,
visto que pesquisadores com origens sociais distintas possuem visões diferentes
sobre o mesmo objeto social. Isso sempre faltou na universidade brasileira e, de
certa forma, em nossa intelectualidade. O próprio Bourdieu é exemplo de como a
ascensão pelo ensino é transformadora, bem como isso se reflete nos níveis mais
altos, pois toda sua obra foi sua origem camponesa, seu habitus, forneceu elementos de análise distintos da maioria dos seus pares.
A obra de Pierre Bourdieu oferece respostas originais sobre a dinâmica da sociedade. O poder simbólico, invisível, só é exercido através da cumplicidade daqueles que os sujeitam. Por sua vez, a democratização ao ingresso de estudantes de classes historicamente dominadas às IFES proporciona uma revolução
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na mitigação da enorme desigualdade social do Brasil, pois concede aos historicamente excluídos a chance de apropriar do capital simbólico dessas instituições, que
são bancadas por todos, sejam dominantes ou dominados.
Por muitos anos, o campo acadêmico foi um espaço quase que exclusivamente destinado à classe dominante, o que refletiu na construção de uma intelectualidade muitas vezes alienada com o que se passa no resto do país. Nas ciências sociais isso é fica latente, mas manifesta-se numa análise mais profunda, visto
que a intelectualidade brasileira muitas vezes não entende o Brasil mais profundo.
A democratização do acesso às IFES proporciona maior heterogeneidade ao
campo acadêmico, o que implica na formação de indivíduos com origens sociais
distintas, possuidores de habitus distintos, capazes de analisar o mesmo fenômeno
social distintamente, o que é positivo, pois as ciências sociais não são dogmáticas.

1.4 – O estamento como base fundamente da sociedade e do habitus da universidade brasileira
O Brasil enquanto nação foi fundado sob a égide do estamento, no
qual o privilégio sempre esteve reservado aos donos do poder, para utilizar a expressão cunhado por Raymundo Faoro (2012). Em que pese a impossibilidade de
conhecer o presente apenas analisando o passado, sob o risco de realizar uma
interpretação vulgar do materialismo histórico (ARON, 1999), é possível concluir
que as instituições nacionais também foram influenciadas pela lógica estamental.
A imensa desigualdade social é a raiz de muitos dos problemas enfrentados pelo
país. Para entender esse fenômeno e analisar como a universidade brasileira historicamente serviu como meio de concentração de renda, é necessário compreender como o estamento social influenciou na formação da sociedade brasileira.
A partir dessa constatação será possível entender como o habitus legitima a possessão da elite no ambiente universitário, uma vez que o estamento
influenciou a formação das universidades brasileiras, sendo a educação um capital
simbólico, ou seja, fator de distinção social. Por outro lado, a própria academia historicamente justificou a dominação da elite no campo universitário (SOUZA, 2015),
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fator de legitimação da imensa desigualdade social do país.
Após três décadas da chegada de Pedro Álvares Cabral, temendo o
assédio dos traficantes franceses de pau-brasil, o rei D. João III e seus conselheiros
percebem que só há uma alternativa para a manutenção do imenso território reivindicado: Colonizar. Portanto, a colonização foi um empreendimento de Estado,
sendo as capitanias delegações públicas de poderes aos particulares (FAORO,
2012).
Foi transplantado para a colônia ultramarina a mesma organização
social portuguesa denominada estamento, fundada no patrimonialismo e na concessão de privilégios, bem como projetada de cima para baixo, ou seja, estratificada
a partir de critérios socioculturais como honra, tradição e prestígio (WEBER, 1982).
Nesse sentido, cabe a crítica realizada por Jessé Souza aos sociólogos clássicos
brasileiros, que entendem “o conceito de patrimonialismo perde qualquer contextualização histórica, fundamental no seu uso por Max Weber e passar a designar uma
espécie de ‘mal de origem’ da atuação do Estado enquanto tal em qualquer período
histórico” (SOUZA, 2015, p. 66).
A estratificação é o modo de estruturação da sociedade e acaba por
influenciar a distribuição do poder, seja econômico, militar ou cultural. Destarte, o
estamento configura uma comunidade na qual seus membros pensam e agem
conscientes de pertencerem ao mesmo grupo social, que aparenta uma maior qualificação para o exercício do poder.
A situação estamental, a marca do indivíduo que aspira aos privilégios do
grupo, se fixa no prestígio da camada, na honra social que ela infunde
sobre toda a sociedade. Esta consideração social apura, filtra e sublima
um modo ou estilo de vida; reconhece, como próprias, certas maneiras de
educação e projeta prestígio sobre a pessoa que a ele pertence; não raro
hereditariamente. Para incorporar-se a ele, não há a distinção entre o rico
e o pobre, o proprietário e o homem sem bens. Ao contrário da classe, no
estamento não vinga a igualdade de pessoas – o estamento é, na realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade social. (FAORO, 2012, p. 61)
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O estamento é instituído nas distinções mantidas por convenções e
leis, que asseguram aos grupos dominantes privilégios e monopólios. Por conseguinte, o direito português, precocemente consolidado, foi determinante para articulação do Estado estamental, pois o direito dito pelo monarca absolutista deveria
ser escrito. Para tanto, era necessário funcionários para redigir bem como para
selar a norma, autenticando sua veracidade. Portanto, esses funcionários deveriam
ser letrados. Assim, os primeiros burocratas eram provenientes do clérigo. Posteriormente, com o avanço da burocracia estatal, o corpo de juristas fora formado pelas
universidades. Para justificar o poder absoluto do rei, os juristas ascendem ao mais
elevado grau na burocracia lusitana, assumindo postos nos conselhos e órgãos
executivos (FAORO, 2012).
As universidades europeias, gradativamente, tornaram-se centros formadores da elite burocrata. Ou seja, universidades, que incialmente serviam à formação do Clero, constituíram-se também como o centro formador da burocracia
estatal, ou seja, do poder. Logo, o quadro administrativo é configurado por uma
minoria oriunda das universidades, mormente da Universidade de Coimbra, o que
eleva essas instituições como incubadoras da elite estamental.
Na América Portuguesa, o Estado estamental era personificado por
quatro figuras: o juiz, o cobrador de tributos e rendas, o militar e o padre. Desse
modo, o quadro administrativo da colônia, talvez com a exceção do militar, era formado pela universidade e já nasce excludente. Por conseguinte, a sociedade brasileira foi estruturada sob o signo do privilégio estamental, no qual o ensino, sobretudo o superior, consistia como um fator de distinção social.
Nem o processo descolonização, que culminou com a Independência
(1822), e tampouco a Proclamação da República (1899) romperam com a organização estamental da sociedade brasileira. O Brasil, enquanto nação soberana, ingressou no século XX com a mesma organização social colonial. Durante a Primeira República, o ensino superior, assim como diversos outros bens, permaneceu
como monopólio estamental.
Essa monopolização ocorre positivamente quando só o grupo em questão
está habilitado a possuí-los e a controlá-los; e negativamente quando, a
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fim de manter seu modo de vida específico, o estamento não deve possuílos e controlá-los (WEBER, 1982, p. 223).

A universidade brasileira historicamente serviu como estrutura de legitimação da elite dominante, haja vista que o tempo de estudo é fator de justificação da elevada disparidade de renda. Ademais, a elite apropria-se das vagas nas
instituições públicas de ensino superior, enquanto os demais, que não possuem
condições de competir pela mesma vaga, acabam pagando pelo ensino particular.
Mesmo após a Revolução de 1930, quando os latifundiários cafeicultores são obrigados a dividir o poder com a emergente burguesia urbana e a sociedade passa a
se estratificar de acordo com suas relações de produção, o quadro estamental das
universidades não se altera, em que pese o surgimento de uma nova perspectiva
do ensino superior, qual seja, o interesse econômico vinculado ao mercado, como
se depreende da análise de Gadotti ao indicar que,
A burguesia, libertada pela alienação da força de trabalho, não acumula
apenas o capital material, mas igualmente o “capital cultural”. A educação
e a ciência tornam-se propriedade exclusiva, monopólio do capital. Como
diz Roger Dangevillle, “toda a questão da ‘educação’ se reduz ao final de
contas à relação de trabalho necessário e tempo de trabalho livre (para se
expandir e não para fazer nada, como sugere irresistivelmente a presente
sociedade de sobretrabalho), ou seja, à apropriação do tempo livre pela
burguesia ou o proletariado. Não se poderá resolver o antagonismo entre
tempo de trabalho e tempo livre senão generalizando para todos o trabalho manual, o que dará a cada um tempo livre para expandir” (GADOTTI,
2006, p. 54).

Consequentemente, as universidades brasileiras, em especial as instituições públicas, devido ao seu elitismo, tornaram-se um mundo à parte da realidade social brasileira, o que refletiu muitas vezes na produção acadêmica, particularmente nas ciências sociais, posto que “as estruturas cognitivas utilizadas pelos
agentes sociais para conhecer praticamente o mundo social são estruturas sociais
incorporadas” (BOURDIEU, 2017, p. 435). De fato, quando todos os agentes de
determinado campo social compartilham a mesma origem social, há um inevitável
afastamento com a realidade social, que no Brasil é bastante complexa e desigual.
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Ressalta-se que o campo social é o fator determinante para o comportamento dos agentes sociais, fazendo com que suas atitudes, seus modos de
agir, socialmente explicáveis, socialmente construídas, não passem pela consciência de quem age. É o que Pierre Bourdieu denomina de habitus, ou seja, quando
não há necessidade de raciocinar para se orientar de maneira racional num determinado campo.
Existe uma correlação entre o conceito da habitus e campo social,
visto que “a teoria praxiológica, ao fugir dos determinismos das práticas, pressupõe
uma relação dialética entre sujeito e sociedade, uma relação de mão dupla entre
habitus individual e a estrutura de um campo, socialmente determinado” (SETTON,
2002, p. 64). Por conseguinte, as ações individuais (comportamentos, desejos, aspirações etc.), ao mesmo tempo em que interferem no campo social, são afetadas
por este mesmo campo, o que cria um sistema integrado de interferências entre
indivíduos e campos, razão pela qual muitas vezes certos comportamentos são involuntários. Por ser inconsciente, tende a parecer natural, mas nada mais é que
uma construção social. A influência da sociedade no comportamento do indivíduo,
portanto, é mais significativa naquilo que não se percebe.
O habitus é o resultado das diversas interações sociais que determinada pessoa mantém durante a vida, ou seja, constitui-se como um conjunto de
relações que se engendram em espaços variados, como a família, escola, trabalho.
Assim, a mudança do habitus de um determinado campo social é um processo
lento. Entretanto,
É possível identificar a ordem social contemporânea, fazendo emergir novas formas de interação social, contribuindo para a produção de um habitus alinhado às pressões modernas. Ou seja, vivendo a realidade da desinstitucionalização das agências socializadoras, propenso a interagir com
uma nova conjuntura social, o indivíduo contemporâneo é expressão e
produto de um novo habitus social (SETTON, 2002, p. 67).

Nesse sentido, os avanços nos meios de comunicação potencializaram a capacidade de transmutação do habitus, visto que as pessoas estão altamente conectadas umas com as outras, sendo influenciadas por campos sociais
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virtuais, formados por indivíduos e instituições de várias partes do mundo. As redes
sociais nada mais são que campos virtuais, possuindo a mesma capacidade de
interferência no habitus que qualquer outro campo social.
Por sua vez, a universidade brasileira, fundada sob a égide da elite
estamental, não ficou alheia à mudança do habitus na contemporaneidade. A adoção de políticas públicas inclusivas para parcelas sociais historicamente afastadas
do ensino superior oportuniza uma ascensão social aos indivíduos historicamente
marginalizados, bem como aumenta a capilaridade da universidade em toda sociedade. As distinções estamentais, legitimadas pela ideia deformada de meritocracia, perdem importância em prol da justiça social e da democratização do ensino
superior. A mudança do habitus, apesar de ser um processo lento e gradual, já é
perceptível nos diversos campi espalhados pelo Brasil.
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CAPÍTULO 2 – AUTONOMIA E FINANCIAMENTO: BASES PARA POLÍTICAS
PÚBLICAS INCLUSIVAS
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, garante às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial. Contudo, autonomia é um conceito amplo, “polissêmico localizado no
domínio da distribuição territorial e funcional do poder e, portanto, relacionado com
as definições específicas sobre a forma jurídica e política do Estado” (MOTTA e
MARIN, 2016, p. 64). Assim, faz-se necessário definir autonomia da forma mais
precisa, qual seja, como poder de autonormação. Noutras palavras, “a possibilidade
de dar-se um ordenamento jurídico, o que consiste em poder funcional derivado,
circunscrito ao peculiar interesse da entidade que o detém, e limitado pelo ordenamento geral em que se insere, sem o qual, ou fora do qual, não existiria” (RANIERI,
2005, p. 19). Portanto, o conceito de autonomia jamais se confunde com o de soberania, que:
[...] indica o poder de mando de última instância, numa sociedade política
e, consequentemente, a diferença entre esta e as demais associações humanas em cuja organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não derivado. Este conceito está, pois, intimamente ligado ao de
poder político: de fato, a Soberania pretende ser a racionalização jurídica
do poder, no sentido de transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito (BOBBIO et al, 1998, p. 1179).

Desse modo, o ente autônomo só possui essa qualidade por disposição de um poder superior, soberano. No caso das universidades, além da citada
previsão constitucional, a Lei nº 9.394/96 estabelece as prerrogativas para o exercício da autonomia. Entretanto, no tocante às IFES – Instituições Federais de Ensino Superior – não é tarefa simples o exercício da autonomia, vez que há uma
dependência orçamentária da União para custeio, investimentos e contratação de
pessoal.
Outrossim, as IFES tornam-se mero instrumento de política de Estado, ou até mesmo de Governo, pois é a União quem planeja, define as políticas
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de ensino superior e as executa. Desse modo, por depender tanto do governo federal, a autonomia universitária das IFES é extremamente mitigada, haja vista que
estão sujeitas à burocracia estatal, contingenciamento de despesas, regime da
caixa único, bem como as restrições intrínsecas do regime de direito público.
Logo, percebe-se que a autonomia universitária disposta na Constituição possui um caráter simbólico, sobretudo no tocante às IFES, tendo em vista
que
[...] O texto constitucional cumpre outras funções sociais, não sua aparente função jurídica. Com o auxílio do conceito, muito discutido nos últimos anos, de legislação simbólica ou ‘leis simbólicas’, pode-se introduzir
aqui o conceito de constitucionalização simbólica ou texto constitucional
simbólico. Com isso não se desconhece que a integração sistêmica não
depende apenas de ‘variáveis instrumentais’, mas também de ‘variáveis
simbólicas (expressivas)’. Nessa perspectiva, o direito positivo também
precisa do emprego de elementos simbólicos para cumprir suas funções
de garantia de expectativas e controle de comportamento. Mas, no contexto do debate sobre legislação ou lei simbólica ou sobre ‘Constituição
simbólica’, é atribuído à palavra ‘simbólico’ um sentido bem específico:
refere-se a uma hipertrofia, a saber, ao emprego simbólico da legiferação
em contradição com a função específica do sistema jurídico de orientar
expectativas normativas e controlar comportamentos. (NEVES, 2018, p.
82-83)

Nesse sentido, em que pese o artigo 207 da Constituição Federal possuir incidência direta e eficácia plena, ainda, trinta anos após a promulgação, possui
um caráter simbólico, ou seja, possui uma função meramente programática. No entanto, isso não impediu que houvesse avanços nas políticas públicas de inclusão
no âmbito das IFES fundada na autonomia universitária. Inclusive, algumas dessas
políticas, como a de cotas, precederam o texto legal. Desta feita, pretende-se responder nesta dissertação se o princípio da autonomia é legitimador das políticas
públicas de inclusão adotada pelas instituições federais de ensino superior.
Ademais, conforme Boaventura de Sousa Santos (2011), há uma
crise institucional das universidades mundo afora, visto que existe uma pressão
crescente para a formação de mão de obra qualificada que adenta as exigências
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do mercado. Destarte, as IFES brasileiras são avaliadas por critérios de eficácia e
produtividade de natureza meramente contábil, que muitas vezes se contrapõem
com o processo científico.

2.1 – A autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior
Antes de tratar sobre a autonomia das IFES, é preciso retroceder na
história, uma vez que a Universidade no Brasil foi criada para atender a uma necessidade diplomática. Posteriormente, será analisada a autonomia universitária no
ordenamento constitucional vigente, para em seguida comparar com o disposto na
Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB).
2.1.1 – Breve histórico da autonomia universitária no Brasil
A Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental da República, instituída pelo Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, foi a primeira medida a conceder autonomia didático-administrativa aos institutos de ensino superior. Até então o
Estado exercia forte controle sobre o ensino superior. A “Reforma Rivadávia”, em
alusão ao seu autor, Rivadávia Cunha, não teve muitos êxitos e foi suprimida quatro
anos depois, quando entraram em vigor as mudanças introduzidas pelo Decreto nº
11.530, de 18 de março de 1915.
Destaca-se que a primeira universidade do Brasil – Universidade do
Rio de Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro – foi instituída sob a
égide do Decreto nº 11.530, em 7 de setembro de 1920, visto que o artigo 6º já
previa a reunião da Escola Politécnica, da Escola de Medicina e de uma Faculdade
Livre de Direito em Universidade. Curiosamente, o motivo maior da criação da Universidade do Rio de Janeiro foi a “a ‘necessidade’ diplomática de conferir um título
universitário de Doutor Honoris Causa ao Rei Alberto, da Bélgica, que visitou o Brasil naquele ano” (RANIERI, 2013, p. 92).
Em 13 de janeiro de 1925, o Decreto nº 16.782-A instituiu a Reforma
Rocha Vaz – a última reforma do ensino superior na Primeira República – que visou
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reforçar o controle federal sobre as universidades, uma vez que o país passava por
tensões sociais que culminaram na Revolução de 1930. Por esse decreto foi criado
o Departamento Nacional de Ensino (art. 1º), cujo diretor-geral era livremente nomeado pelo Presidente da República (art. 3º, §1º) e a ele subordinavam-se os diretores de institutos de ensino e reitores de universidades.
Com o novo regime implantado pela Revolução de 1930, foi criado o
Estatuto das Universidades Brasileiras, baixado pelo Decreto nº 19.851, de 11 de
abril de 1931, que garantia autonomia administrativa, didática e disciplinar às universidades (art. 9º). Contudo, essa autonomia na prática era quase inexistente,
visto que houve a criação dos Conselhos Técnico-Administrativos (art. 29) em cada
instituto universitário,
[...] numa clara contenção dos poderes das congregações, cuja cooptação
de seus membros pelo ministro, bem como a escolha de reitores e diretores, denota a penetração do poder do Estado nas estruturas da organização do ensino e da administração interna (RANIERI, 2013, p. 99).

Desse modo, o Estatuto das Universidades Brasileiras, ao mesmo
tempo que garantia autonomia, restringia eventuais mudanças na estrutura regimental das universidades, o que na prática impedia o exercício da autonomia universitária.
Após trinta anos de vigência do Decreto nº 19.851, foi sancionada a
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou as diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei estabeleceu expressamente, em seu artigo 80, que as Universidades gozarão de autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar.
No entanto, a própria Lei nº 4.024/61 restringia a autonomia concedida, vez que os
Estatutos das Universidades, além dos regimentos de suas unidades, deveriam ser
aprovados pelo Conselho Federal de Educação, conforme disposto no artigo 9º.
Posteriormente, foi implementada a Lei nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, que limitou a autonomia universitária. Ademais, após o Ato Institucional nº
5, de 13 de dezembro de 1968, houve acentuada restrição à autonomia das univer-
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sidades, haja vista o início do regime de exceção iniciado pelo Governo Militar. Outrossim, após a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, a autonomia
universitária foi praticamente liquidada, quando as IFES se tornaram repartições
públicas centralizadas e dependentes do Ministério da Educação. Como exemplo,
[...] a liberdade de pensamento foi mantida sob condições (art. 153, parágrafo 8º); e o tradicional enunciado ‘é garantida a liberdade de cátedra’ –
em vista da extinção da própria cátedra pelo art. 33, parágrafo 3º, da Lei
nº 5.540, ora confirmada – foi eufemisticamente substituído pela expressão ‘liberdade de comunicação de conhecimento do magistério, ressalvado o disposto no art. 154’. [...] o abuso de direito individual ou político,
com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção,
importava a suspensão daqueles direitos, de dois a dez anos, por declaração do Supremo Tribunal Federal. (RANIERI, 2013, p. 123)

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 elevou a autonomia universitária ao plano constitucional, conforme disposto no artigo 207. Destarte, o ordenamento infraconstitucional não pode “restringir, reduzir, diminuir ou afetar, ainda
que de modo indireto, a autonomia universitária, cujos limites, repita-se, estão na
Constituição e só dela podem ser extraídos” (FERRAZ, 1999, p. 126). A autonomia
universitária, dessa feita, deixou de ser uma concessão legal para tornar-se uma
determinação constitucional expressa (MARTINS, 2008).
2.1.2 – O conceito de autonomia universitária no ordenamento constitucional vigente
A autonomia, em direito público, é conceituada como poder funcional
derivado, ou seja, advém de um poder maior, soberano, e por isso está submetida
ao interesse do ente que lhe concede. Assim, a autonomia universitária hoje está
circunscrita à Constituição Federal de 1988, bem como sujeita às leis e demais atos
normativos. Noutras palavras:
Fica claro, pois, que é em razão do serviço específico que deve prestar –
ensino, pesquisa e extensão – que a universidade tem autonomia; e, que
em função do mesmo, o uso da autonomia deve ser eficiente e adequado
às referências socioculturais, econômicas e políticas próprias da socie-
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dade na qual a instituição se insere. Por essas razões a autonomia universitária é relativa. Qualquer tentativa de definição da autonomia universitária em um contexto determinado deve, por conseguinte, passar pelas
referências que a informam e pelas restrições que a limitam, de sorte que
tal definição não se mostre irreal, descolada do processo social global.
(RANIERI, 2013, p. 38)

O artigo 207 da Constituição Federal – único dispositivo constitucional
a cuidar da questão universitária sob o ângulo da autonomia – é norma de mera
aplicação (ou self-executing, conforme a doutrina norte-americana). Ou seja, possui
incidência imediata, sendo desnecessário comandos legislativos complementares.
Assim, pois, a própria norma constitucional regula inteiramente o assunto,
em normatividade acabada e completa. Se criada uma universidade pública, qualquer que seja a esfera política que o faça, terá esta assegurada
a autonomia, com os contornos definidos na Constituição Federal. Destarte, a autonomia universitária será exercida nos termos da Constituição
e não nos termos da lei. (FERRAZ, 1999, p. 123)

Portanto, as universidades públicas, sobretudo as federais, após a
promulgação da Constituição de 1988, saíram de uma dependência burocrática do
ente central para uma autonomia imediata. Esse processo, contudo, não foi simples
e ainda hoje gera alguns debates sobre o limite da autonomia universitária. Destaca-se que a autonomia outorgada pela Carta de 1988 só aceita limites impostos
pelo próprio ordenamento constitucional. Logo, a autonomia universitária não pode
ser exercida em desconformidade com o artigo 206, por exemplo, bem como ultrapassar os limites dos direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º.
A verificação da existência de autonomias consagradas pela Constituição
tem importante razão de ser: os atos editados pelos órgãos ou entidades
autônomos, no estrito limite de suas atribuições, serão considerados primários, ligados por grau de dependência somente à mesma Constituição,
possuindo a natureza de lei material e, consequentemente, o mesmo grau
hierárquico conferido à lei formal. Em outras palavras: constituirão exceções ao princípio da primazia da lei. A ingerência do Executivo ou do Legislativo no campo específico destinado à normatização pelas entidades
ou órgãos autônomos consistirá, por isso, violação à ordem constitucional.
(MOTTA e MARIN, 2016, p. 84)
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Hodiernamente, a universidade pública não pode ser tratada como um
órgão público como os demais. Ao contrário dos demais órgãos da administração
descentralizada, as IFES detêm capacidade normativa em matéria didática, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. “A este ente, portanto, não é adequado o desenho autárquico (ainda que qualificado de ‘especial’) ou fundacional”
(RANIERI, 2013, p. 201). O conceito de autarquia no artigo 5º, inciso I, do Decretolei nº 200/67, que a define como “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica de direito público, explícita ou implicitamente reconhecida por lei” (DI
PIETRO, 2010, p. 428). Todavia, o vocábulo autônomo é inadequado, pois nem
toda autarquia possui capacidade autonormativa, mas apenas autoadministrativa.
De todo modo,
Independentemente das vestes jurídicas ou do nomem iuris, as autarquias
e fundações universitárias, por receberem fundamentalmente, recursos financeiros com dotação consignada no orçamento da União, estão sujeitas
à supervisão ou tutela exercida pelo Ministério da Educação (MEC) – controle finalístico ou supervisão ministerial (art. 4º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 200/67). (ZIELINSKI e CASTALDELLO, 2014, p. 9)

Por conseguinte, as IFES ainda sofrem com a não efetividade do disposto no artigo 207 do texto constitucional, vez que,
[...] submetem-se às normas de direito administrativo e financeiro que ordenam a Administração Pública, se exceções (como as normas orçamentárias e financeiras, por exemplo) e estão sujeitas a controle contábil, financeiro e orçamentário dos Tribunais de Contas, além de restrições relativas ao uso dos recursos vinculado à educação previstas na LDB (art.
70). Também se submetem a mecanismos formais de controle interno e
externo, inclusive no que diz respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. Como as
universidades públicas integram a administração indireta e atuam mediante repasse de verbas de responsabilidade de gestão expressos no art.
1º da LRF devem ser observados. (RANIERI, 2018, p. 953-954)

Assim, a autonomia das IFES é circunscrita às dotações orçamentárias federais, bem como a toda fiscalização por parte dos órgãos de controle.
Mesmo no campo didático, a autonomia universitária é afrontada por outros entes
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estatais.
2.1.3 – A Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB) e autonomia universitária
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, chamada de Lei de Diretrizes e Bases na Educação ou também de Lei Darcy Ribeiro, é o atual eixo jurídico
de organização do ensino no Brasil. No que tange à autonomia universitária, a LDB
apenas exemplifica, nos seus artigos 53 e 54, processos autônomos já deduzidos
do ordenamento constitucional (art. 207).
Nesse sentido, a LDB elenca exemplificativamente as seguintes atribuições das universidades no exercício de sua autonomia: criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema
de ensino; fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; fixar o número de vagas de
acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; conferir graus, diplomas e outros títulos; firmar contratos, acordos e convênios; aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes
a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; administrar os rendimentos e deles dispor na
forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; receber
subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de
convênios com entidades públicas e privadas.
Todavia, sem autonomia financeira, os dirigentes das IFES não podem ser cobrados pela sociedade por má gestão, haja vista que a burocracia e a
centralização administrativa favorecem a irresponsabilidade institucional, “independentemente dos controles a que seja submetida, porque não respondem inteiramente pelos resultados alcançados; é dizer, não há accountability” (RANIERI, 2013,
p. 193).
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Noutras palavras, as IFES ainda dependem de sobremaneira do Ministério da Educação, sobretudo para a alocação de recursos, que em muitos casos
vêm dotação específica. Tal fato, obviamente, reduz a autonomia administrativa,
pois impede o gestor a administrar a instituição da forma como lhe convir.

2.2 – O financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior
Após quase um século de criação da primeira Instituição Federal de
Ensino Superior, qual seja, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
ainda existe certa indefinição sobre seu financiamento. À época inexistiu qualquer
vinculação patrimonial e tampouco a constituição de fundos capazes de garantir a
manutenção e o desenvolvimento das IFES. Houve apenas a obrigatoriedade do
financiamento público, sem a definição de como seria cumprida tal obrigação.
Nesse sentido,
A situação hoje não é muito diferente; as instituições não possuem patrimônio e fundos que geram recursos financeiros relevantes, quando comparados com os seus orçamentos. A Lei nº 9.394/96, a LDB, estabeleceu
em relação às necessidades da universidade, em seu artigo 55, que “Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos
suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas”, mas, entretanto, não definiu concretamente a forma de se estabelecer o montante de recursos que assegurem
a manutenção e desenvolvimento das instituições. (AMARAL, 2008, p.
650)

Há, portanto, certa imprecisão no artigo 55 da Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional (LDB), pois “recursos suficientes” é um termo vago, o que
possibilita interpretações distintas, interferindo na autonomia universitária, haja
vista que a insegurança na dotação orçamentária dificulta a gestão administrativa
e o desenvolvimento/investimento em ensino, pesquisa e extensão. Autonomia universitária, nos moldes do artigo 207 da Constituição Federal, só é plausível se existir uma gestão financeira própria. Noutras palavras, enquanto houver contingenciamentos de recursos pelo Governo Federal, a autonomia universitária das IFES será
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mera utopia.
O financiamento do ensino superior pode ser agrupado em duas categorias, quais sejam, financiamento básico e suplementar (VELOSSO, 2000, p.
48). A primeira categoria, por sua vez, pode ser subdividida em quatro modelos
distintos: i) Financiamento incremental (ou inercial), no qual as verbas alocadas no
orçamento baseiam-se no ano anterior, geralmente mediante acordos com o Governo e instituição; ii) Financiamento por contratos, quando os recursos são destinados mediante contratos de gestão, tendo por fim o desenvolvimento de atividades
e o cumprimento de metas previamente estabelecidas; iii) Financiamento por fórmulas, que envolve variáveis institucionais (número de docentes, número de discentes, relação aluno/docente, ingressantes/concluintes, etc.) no cálculo para destinação dos recursos; e iv) Financiamento por subsídios, pelo qual o Estado concede empréstimos subsidiados aos estudantes, sendo a dívida adimplida após a
graduação. Percebe-se que nos três primeiros modelos o Estado financia a instituição, enquanto no último financia o indivíduo, ou seja, o diretamente beneficiado
pela política pública de educação.
Subsidiar instituições em vez de pessoas resultou na concessão indiscriminada de subsídios a todas as atividades das instituições, em vez de
apenas àquelas que, por sua natureza, justificam o apoio financeiro do
Estado. Mesmo o exame superficial sugere que, embora se sobreponham,
os dois tipos de atividades não são de modo algum idênticos. (FRIEDMAN,
2019, p. 103)

Desse modo, quando o Estado opta por subsidiar o indivíduo para que
esse escolha a instituição superior que melhor lhe convir, as universidades se sujeitarão exclusivamente às regras de mercado, o que proporcionaria maior autonomia, pois todo orçamento estaria vinculado ao número de alunos. Contudo, esse
modelo liberal é combatido sobretudo por ser “instrumentos da transformação dos
estudantes em cidadãos consumidores” (SANTOS, 2011). Ademais, no Brasil,
grande parte da pesquisa científica é realizada pelas instituições públicas, enquanto
as privadas possuem um caráter utilitarista, ou seja, estão mais ocupadas em formar graduandos em escala industrial, sem o investimento em pesquisa e pós-graduação. Logo, não são propriamente universidades.
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Nesse sentido, Gráfico 1 ilustra a participação das instituições de ensino superior conforme a organização acadêmica. Predominam no país as faculdades (83,3%), seguidas das universidades (8,2%), centros universitários (6,9%) e
Institutos Federais e Centros Federais de Educação Tecnológica (1,7%). Contudo,
conforme a Sinopse Estatística da Educação Superior 2017 (INEP), das 2.448 IES
existentes do Brasil, somente 199 são Universidades propriamente ditas, sendo que
dessas, 106 são públicas e 93 privadas, como mostra a Tabela 1. Portanto, o setor
público ainda é fundamental para o investimento na educação superior, sobretudo
quanto à pesquisa e pós-graduação stricto sensu. Logo, o desinvestimento do Governo Federal nas IFES pode ter consequências nefastas para toda a educação,
visto que 31,66% das Universidades brasileiras são federais (INEP, 2017). Ademais, metade destas instituições estão situadas em cidades do interior, o que capilariza o ensino, a pesquisa e a extensão para todo os rincões do Brasil.

GRÁFICO 1: Percentual de Instituições de Educação Superior por Organização

1,7
6,9
8,2

83,3

Faculdades

Universidades

Centro Universitário

IF's e Cefet's

FONTE: Inep (2018)
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TABELA 1: Número de Instituições de Ensino Superior, por Organização Acadêmica
Organização AcadêCategoria AdministraNúmero de IES
mica
tiva
Total
2.448
Pública
296
Total
Federal
63
Estadual
124
Municipal
63
Privada
2.152
Total
199
Pública
106
Universidade
Federal
63
Estadual
39
Municipal
4
Privada
93
Total
189
Pública
8
Centro Universitário
Federal
-Estadual
1
Municipal
7
Privada
191
Total
2.020
Pública
142
Faculdade
Federal
6
Estadual
84
Municipal
52
Privada
1.878
Total
40
Pública
40
IF’s e Cefet’s
Federal
40
Estadual
n. a.
Municipal
n. a.
Privada
n. a.
FONTE: Inep (2018)

Outrossim, tendo em vista o que significa as IFES no âmbito de toda
educação superior brasileira, cabe analisar o tamanho do seu dispêndio. Pois bem,
segundo relatório do Tesouro Nacional (2018), as IFES atendem cerca de 1,2 milhão de discentes e, juntamente com o Prouni (programa de bolsa de estudos) e o
Fies (programa de financiamento estudantil), representam 42% das matrículas no
ensino superior brasileiro. O gasto com educação superior pela União, em 2017,
representou 64% de todas as despesas primárias em educação. A Tabela 2 apresenta a evolução do gasto público federal para o período de 2008-2017:
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TABELA 2: Investimento em educação 2008.2017 (R$ bilhões constantes de 2017)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Educação

61,4

71,0

90,0

98,7

112,5

119,2

130,2

127,0

123,6

117,2

Educação Superior

31,8

36,3

46,3

51,4

58,1

69,4

77,9

79,1

77,3

75,4

IFES

27,3

28,0

32,8

34,7

35,5

39,1

41,8

40,7

40,4

41,4

IF’s e Cefets

2,4

3,0

5,8

7,1

8,0

9,4

11,0

11,7

12,3

12,7

Hospital Universitário

0,8

3,6

4,5

4,8

5,1

5,7

6,3

8,4

8,8

9,6

Bolsas + Assist.
estudantil

1,1

1,5

1,7

2,2

2,9

5,2

6,4

8,2

5,3

4,4

FIES

0,2

0,2

1,5

2,5

4,9

6,6

7,9

7,1

8,4

6,9

--

--

--

--

1,7

3,5

4,6

2,9

2,2

0,5

Educação Básica

18,9

23,6

26,6

32,5

37,2

38,3

39,1

38,9

37,4

34,6

Receita Corrente
da União

755

775

890

1.030

1.135

1.220

1.243

1.283

1.361

1.408

% da Rec. Corrente investido em
educação

4,7%

5,6%

6,4%

6,4%

7,1%

7,4%

8,4%

8,4%

8,5%

8,3%

PIB

3.110

3.333

3.886

4.376

4.815

5.332

5.779

5.996

6.259

6.560

% do PIB investido
na Educação

1,1%

1,3%

1,5%

1,5%

1,7%

1,7%

1,8%

1,8%

1,9%

1,8%

Pronatec

FONTE: Tesouro Nacional (2018)

Portanto, percebe-se que entre os anos 2008 e 2017 houve um aumento do dispêndio com educação, seja comparado à receita corrente da União ou
com o Produto Interno Bruto. É notório que o investimento na educação básica é
inferior que na educação superior. Destaca-se, ainda, que após a aprovação da
Emenda Constitucional nº 95/2016, instituidora do regime de teto de gastos para o
Governo Federal, a aplicação mínima em educação será correspondente ao mínimo do ano anterior, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) acumulado nos doze meses encerrados em junho do exercício anterior. Desse modo, nos próximos anos a despesa com educação não poderá ser
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inferior ao valor do ano antecedente. Contudo, a União investe mais que o dobro
no ensino superior que no ensino básico. Em 2013, por exemplo, foi investido 3,5
vezes mais por estudante de nível superior que o valor de nível básico de ensino.
Destarte, “dispendeu-se, por estudante do ensino superior, o equivalente a 86% do
valor médio dispendido pelos governos dos países membros da OCDE” (NASCIMENTO; VERHINE, 2017).
Logo, resta claro que o investimento do Governo Federal no ensino
superior é demasiado em comparação com o investimento no ensino básico. Essa
distorção pode ser explicada pelo público destinatário desse investimento; enquanto o ensino público básico é destinado às famílias de baixa renda, o ensino
público superior sempre atraiu as famílias mais abastadas, vez que, por não ser
universal, exige aprovação em exames de admissão. Por outro lado, comparado
com os países da OCDE, bem como com países vizinhos, como Argentina, Chile,
México e Colômbia, o Brasil investe basicamente o mesmo percentual do PIB. Assim, conclui-se que o investimento no ensino superior no Brasil é comparável com
os países com elevado nível educacional. Por conseguinte, aparentemente, a falta
de recursos financeiros não é (ou não deveria ser) o problema das IFES.

2.3 – O processo de democratização das IFES e consequente mudança no
habitus
Desde 1997, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino (ANDIFES), em parceria com o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Estudantil (FONOPRACE) e com o Centro de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes/UFU), apresenta o relatório da Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes
de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior. Em maio do corrente
ano foi divulgado o relatório da quinta edição da pesquisa.
O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), prioriza a assistência estudantil aos
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discentes oriundos da rede pública de educação básica, bem como com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio. Portanto, é importante o percentual de estudantes nesta faixa de renda para definição das políticas públicas por
parte das IFES. A Tabela 3 mostra a faixa de renda per capita dos discentes.

TABELA 3: Graduandos por faixa de renda per capta do grupo familiar
Faixa de renda mensal per capta

%

Até meio salário-mínimo

26,6

De meio até um salário-mínimo

26,9

Mais de um até um e meio salário-mínimo

16,6

Subtotal até um e meio salário-mínimo

70,2

Mais de um e meio até três salários-mínimos

16,7

Mais de três até cinco salários-mínimos

5,9

Mais de cinco até sete salários-mínimos

2,8

Mais de sete até dez salários-mínimos

0,8

Mais de dez até vinte salários-mínimos

0,6

Mais de vinte salários-mínimos

0,1

Não respondeu

3,0

Total

100

FONTE: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) graduandos (as) das IFES (2018).

Os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural
dos (as) Graduandos (as) das IFES revelam que a média de renda per capta dos
discentes é de R$ 1.328,08 (mil trezentos e vinte e oito reais e oito centavos), ou
seja, muito semelhante à renda média per capita do brasileiro, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é no valor de R$ 1.373,00 (mil
trezentos e setenta e três reais). Logo, é fácil perceber que as universidades federais estão mais inclusivas. Contudo, considerando a imensa desigualdade social do
Brasil, há que destacar que o corpo discente das IFES não faz parte da camada
mais pobre da população, uma vez que os setores mais pobres e miseráveis nem
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mesmo chegam a concluir o ensino básico, principal fator de exclusão do ensino
superior.
Ademais, os dados da V Pesquisa revelaram também que o perfil racial dos estudantes da IFES brasileiras mudou significativamente nos últimos dezoito anos, aproximando-se mais do perfil da população. Pela primeira vez, o percentual de estudantes autodeclarados negros e pardos constitui a maioria absoluta,
alcançando 51,2% do universo. Em que pese o perfil de cor e raça da população
brasileira tenha se alterado nos últimos anos, o aumento de pretos, pardos e indígenas identificado na Pesquisa foi superior ao crescimento populacional. O Gráfico
2 revela o perfil dos graduandos das IFES segundo a autodeclaração.

GRÁFICO 2: Cor e raça do corpo discente das IFES
Negros

Brancos

Amarelos

Indígenas

Sem declaração

Pardos

12

39,2

43,3

2,6
0,9 2

FONTE: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) graduandos (as) das IFES (2018).

A Tabela 4, por sua vez, compara a população brasileira, segundo
critérios de raça e cor, com os discentes das IFES e traça a mudança desse perfil
nos últimos anos.
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TABELA 4: Graduandos das IFES e população brasileira segundo cor e raça (%)
2003

2010

2014

2018

Variação

IFES

59,4

53,9

45,6

43,3

- 11,6

Brasil

51,9

47,7

45,4

38,6

- 13,3

IFES

5,9

8,7

9,8

12,0

+ 6,1

Brasil

5,9

7,6

8,5

8,1

+ 2,2

IFES

28,3

32,0

37,7

39,2

+ 10,9

Brasil

41,1

43,1

45,0

52,5

+ 11,4

IFES

4,5

3,0

2,3

2,0

- 2,5

Brasil

0,4

1,0

0,5

0,5

+ 0,1

IFES

2,0

0,9

0,6

0,9

- 1,1

Brasil

0,2

0,4

0,4

0,4

+ 0,2

Brancos

Negros

Pardos

Asiáticos

Indígenas

FONTE: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) graduandos (as) das IFES (2018).

Realizando uma análise fria dos dados, percebe-se que a população
negra é proporcionalmente maior nas IFES do que na população brasileira. Contudo, tal conclusão merece maior análise, pois é sabido que ainda há um grande
estigma em ser negro no Brasil, o que faz com que muitos negros se declarem
como pardos. Por outro lado, a aceitação da negritude aumenta com o maior nível
de estudo. Além do mais, o percentual de estudantes cotistas é crescente; em 2018,
48,3% dos graduandos das IFES ingressaram pelo sistema de cotas (FONAPRACE, 2018).
De outro modo, por historicamente estar vinculado à elite estamental,
o diploma universitário, sobretudo dos cursos mais concorridos, possui um poder
simbólico, capaz de promover a diferenciação social. Assim, a política pública de
cotas constitui meio efetivo de promoção de justiça social, pois oportuniza ascensão
social aos indivíduos marginalizados, o que aumenta seu capital social, que, por
sua vez, é herdado da família no processo de formação do indivíduo, validando a
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identidade social e a transmissão de valores, virtudes e competências. Por consequência, um elevado capital social herdado aumenta as chances de sucesso escolar, enquanto a fragilidade ou ausência desse capital pode ser determinante para o
insucesso.
Daí a importância das políticas públicas de inclusão para correção das
desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Prestes a completar o prazo de
dez anos previsto pela Lei nº 12.711/2012 de revisão do programa especial para o
acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, é possível perceber a constituição
de um novo habitus nas instituições federais de ensino superior.
Os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural
dos (as) graduandos (as) das IFES apontam, portanto, que as Instituições Federais
de Ensino Superior estão mais democráticas. Há uma crescente incorporação de
graduandos das classes mais baixas nos últimos anos, oriundos de escolas públicas, negros e pardos. A democratização das IFES foi resultado de políticas públicas
inclusivas, que a longo prazo reduzirão as desigualdades sociais no país, sobretudo
entre brancos e negros. Hodiernamente, não é possível concluir que há um favorecimento de qualquer classe social dentro das IFES, pois a população acadêmica é
muito similar à população do país. Contudo, apesar dos avanços, o ensino superior
ainda é utópico para a classe mais desfavorecida da sociedade, pois muitos não
conseguem concluir o ensino básico.
Os dados apontados mostram que, apesar de todo o avanço da última
década, a democratização do ensino superior ainda não está completa. A maioria
da população brasileira ainda não conseguem ter acesso ao ensino superior de
qualidade, à pesquisa, à cultura e ao conhecimento (FRANCO; CUNHA, 2017), o
que é de vital importância para o combate das desigualdades sociais e ao aprimoramento do capital humano. Por outro lado, os cursos mais concorridos das IFES –
tais como medicina, direito, administração, engenharia civil, odontologia – ainda
conservam seu caráter elitista.
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De todo modo, hoje mais da metade dos graduandos das IFES possuem renda média per capita de até um salário mínimo. Mais da metade também
são negros ou pardos. Isso revela a mudança de perfil do corpo discente das IFES.
Consequentemente, atualmente, não é mais possível afirmar que o ensino superior
federal beneficia somente as classes mais favorecidas. Isso não quer dizer, todavia,
que as IFES beneficiam as classes mais elevadas, visto que “é por instinto de sobrevivência que as classes altas deixam o ócio e inventam a meritocracia; sem isso
o sufrágio universal ameaçaria fazê-las perder tudo que possuem” (PIKETTY, 2014,
p. 474). Por conseguinte, a meritocracia nada mais é que instrumento de legitimação dominação de uma classe sobre outra. Assim, enquanto o mérito for requisito
para o ingresso nas IFES, não há que se falar em democratização do acesso, já
que não existe meia democracia. Nesse sentido,
Quando se fala da democratização da universidade tem-se normalmente
em mente a questão do acesso e o fim das discriminações que o limitam.
Mas a democratização da universidade tem sido um importante tema de
debate. A ideia da democratização externa confunde-se com a responsabilização social da universidade, pois o que está em causa é a criação de
um vínculo político orgânico entre a universidade e a sociedade que ponha
fim ao isolamento da universidade que nos últimos anos se tornou anátema, considerando manifestação de elitismo, de corporativismo, de encerramento na torre de marfim etc. (SANTOS, 2011, p. 98)

Por derradeiro, mesmo com todos os avanços sociais decorrente das
políticas públicas de inclusão, ainda é cedo para concluir que, de fato, ocorreu uma
democratização nas IFES, pois isso é um processo mais complexo que simplesmente oportunizar vagas para os grupos sociais até então marginalizados.

2.4 – A instituição de cobrança de mensalidade como alternativa para o financiamento das IFES
Recentemente debate-se a cobrança de mensalidade por parte das
IFES como solução para o combate a crise devido à descapitalização promovida
pelo Governo Federal, que diga-se de passagem é um fenômeno global (SANTOS,
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2017). Neste contexto de crise surgem propostas de reestruturação das IFES que
atingem o padrão de financiamento estatal, variando desde a venda de produtos e
serviços, doações de pessoas físicas e jurídicas, e a cobrança de mensalidades e
taxas.
Contudo, o texto constitucional é taxativo ao estabelecer a gratuidade
do ensino público em estabelecimentos oficiais como um princípio (art. 206, IV).
Entende-se por gratuidade a não cobrança de mensalidades e taxas de forma direta, haja vista que o financiamento das IFES é custeado por toda sociedade na
forma de tributos. Consequentemente, qualquer medida que intencione o fim da
gratuidade das IFES deve ser objeto de Emenda Constitucional, o que não é um
grande empecilho, visto que o texto constitucional, em suas três décadas de vigência, já conta com cem Emendas.
Segundo dados do INEP (2017), houve 1.204.956 matrículas nas
IFES no ano de 2017. Considerando que 26,8% destas matrículas são de discentes
com renda per capita superior a um salário-mínimo e meio, existem ao menos
322.928 discentes com renda suficiente para o pagamento de mensalidade. Assim,
caso resolvessem cobrar uma mensalidade de meio salário-mínimo, por exemplo,
as IFES teriam um faturamento mensal de R$ 161.141.072,00 (cento e sessenta e
um milhões cento e quarenta e um mil e setenta e dois reais). Em doze meses
seriam R$ 1.933.692.864,00 (um bilhão novecentos e trinta e três milhões seiscentos e noventa e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais). Parece muito, mas
tal valor corresponde a apenas 1,57% do orçamento do Ministério da Educação
que, conforme disposto na Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, foi estipulado
em R$ 122.951.191.257,00 (cento e vinte e dois bilhões novecentos e cinquenta e
um milhões cento e noventa e um mil duzentos e cinquenta e sete reais). Desse
modo, o fim da gratuidade seria uma medida politicamente custosa e economicamente ineficaz.
Por outro lado, os ganhos decorrentes da educação não beneficiam
somente o indivíduo, mas também os demais membros da sociedade. É o que Milton Friedman denomina “neighborhood effects” (efeito de vizinhança), ou seja, “impactos sobre terceiros, pelos quais não é possível cobrar ou recompensar” (2019,
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p. 16). Assim, o investimento público nas IFES não pode ser encarado como uma
medida de concentração de renda, pois além da maioria dos discentes das IFES
possuírem renda média per capta de até um salário-mínimo, o ensino, a pesquisa
e a extensão geram efeitos positivos para toda sociedade. Por outro lado:
Uma universidade que produz pesquisas e cursos a quem é apto a pagálos perde o senso da discriminação ética e da finalidade social de sua
produção – é uma multiversidade que se vende no mercado ao primeiro
comprador, sem averiguar o fim da encomenda, isso coberto pela ideologia da neutralidade do conhecimento e seu produto. (TRAGTENBERG,
2004, p. 16)

Considerando que as famílias de renda mais elevada não possuem
restrições orçamentárias representativas, conclui-se que a preferência pelo ensino
nas universidades públicas federais está mais relacionada com a percepção de
maior qualidade do ensino do que propriamente à gratuidade. Assim:
O desinvestimento do Estado na universidade pública e globalização mercantil da universidade são duas faces da mesma moeda. São os dois pilares de um vasto projeto global de política universitária destinado a mudar
profundamente o modo como o bem público da universidade tem sido produzido, transformando-o num vasto campo de valorização do capitalismo
educacional. Este projeto, que se pretende de médio e longo prazo, comporta diferentes níveis e formas de mercadorização da universidade. [...]
O primeiro nível de mercadorização consiste em induzir a universidade
pública a ultrapassar a crise financeira mediante a geração de receitas
próprias, nomeadamente através de parcerias com o capital, sobretudo
industrial. Neste nível, a universidade pública mantém a sua autonomia e
a sua especificidade institucional, privatizando parte dos serviços que
presta. O segundo nível consiste em eliminar tendencialmente a distinção
entre universidade pública e universidade privada, transformando a universidade, no seu conjunto, numa empresa, uma entidade que não produz
apenas para o mercado mas que se produz a sim mesma como mercado,
como mercado de gestão universitária, de planos de estudo, de certificação, de formação de docentes, de avaliação de docentes e estudantes.
Saber se e quando este segundo nível for atingido ainda fará sentido em
falar de universidade como bem público é uma questão retórica. (SANTOS, 2011, p. 21)

63

Por conseguinte, a cobrança de mensalidade por parte das IFES é
possível, desde que seja aprovada Emenda Constitucional, respeitando rito estipulado no artigo 60, §2º, da Constituição Federal. Contudo, tal como o Fies (Fundo
de Financiamento Estudantil) e o Prouni (Programa Universidade para Todos) não
foram capazes de aumentar a qualidade do ensino superior privado, apenas mercantilizaram a educação superior, a cobrança de mensalidade por si só não é a
solução para as IFES. A cobrança de mensalidades, em muitos casos, torna as
instituições de educação reféns do dinheiro, da dinâmica mercantil, o que, para o
ambiente acadêmico é nefasto, pois repercute na liberdade de ensino e pesquisa.

2.5 – O processo inflacionário do diploma universitário e a consequente necessidade do avanço das políticas públicas de inclusão
A democratização do acesso às universidades federais e a expansão
do número de vagas no ensino superior, conquistada a duras penas, provocaram
um efeito colateral, já percebido nos países desenvolvidos, qual seja, a inflação do
diploma universitário. Esse fenômeno mostra-se aqui mais complexo devido as particularidades da sociedade brasileira, além de expor como o capital cultural é facilmente precificado na lógica capitalista.
O processo de inclusão das camadas historicamente excluídas no ensino superior não resultou necessariamente numa ascensão social, visto que o
crescimento do número de graduados tem por consequência o aumento da massa
do capital cultural, o que produz um efeito inflacionário por tornar o diploma acessível a maior número de pessoas.
Dito de outra forma, o sistema injusto de perpetuação dos interesses
dos detentores do poder, consegue até mesmo impedir que, a ascendência formal
não implica necessariamente na ascensão social, já que essa é a lógica do capitalismo, como nos indica Bourdieu,
A transformação da distribuição dos cargos entre os portadores de títulos
que resulta automaticamente do crescimento do número de titulados faz
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com que, a cada momento, uma parte dos portadores de títulos – e sem
dúvida, em primeiro lugar, os que são mais desprovidos dos meios herdados para fazer valer os diplomas – seja vítima da desvalorização. As estratégias com as quais aqueles que estão mais expostos à desvalorização
esforçam-se por lutar [...] contra essa desvalorização constituem um dos
fatores determinantes do crescimento do número de diplomas distribuídos
que, por sua vez, contribui para a desvalorização. A dialética da desvalorização e recuperação tende, assim, a nutrir-se a si própria. (BOURDIEU,
2007, p. 152)

Ademais, o aumento do número de vagas no mercado de trabalho não
foi proporcional ao crescimento da massa de diplomados, causando frustração nos
jovens que possuíam a expectativa de ascensão social após a formatura. No Brasil,
particularmente, a estagnação econômica acentuou esse processo de desvalorização, fazendo com que muitos formados continuassem excluídos do mercado formal
de trabalho ou prestando serviços de forma precarizada. Tal fenômeno, contudo,
não é apenas nacional. Como aponta Ulrich Beck,
[...] os universitários já não estão em condições de planejar suas carreiras
a longo prazo. Para eles, a crise do mercado de trabalho e da sociedade
do trabalho se revela menos como perda profissional do que como perda
da segurança em contar com uma profissão bem remunerada e prestigiosa. O futuro profissional após a formação universitária não se perde no
caminho, mas se torna imprevisível e incalculável. Consequentemente, o
planejamento de longo prazo é, com frequência, substituído pela dedicação às possibilidades passageiras. Isso pode significar que, na saturação
com conteúdos profissionalizantes cada vez menos realistas, a fome por
educação é redescoberta. (BECK, 2011, p. 227)

Destarte, por falta de perspectivas, muitos optam por ingressar em
programas de pós-graduação stricto sensu sem necessariamente possuírem vocação acadêmica, o que resulta no grande número de desistências e consequente
desligamento. Infelizmente, mesmo quando conseguem defender dissertação ou
tese não existe garantia de locação profissional, tendo em vista o elevado número
de mestres e doutores desempregados. Assim, muitos não possuem outra alternativa senão emigrarem para outros países, processo esse conhecido como fuga de
cérebros, o que faz com que o investimento público no capital humano da ciência
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seja dado de presente para outras nações.
Fora do campo acadêmico, o diploma vale o que, econômico e socialmente, vale o seu portador (BOURDIEU, 2007). Por conseguinte, o sucesso profissional após a conquista do diploma depende mais do capital econômico e social
do que propriamente do capital acadêmico. Noutras palavras, o indivíduo de uma
classe privilegiada possui maiores chances de sucesso profissional que seu colega
de classe mais baixa, seja pelas relações sociais ou por simplesmente ter o luxo de
após formado continuar a estudar para algum concurso público.
Por outro lado, aquele que não possui o capital econômico e social,
não tem outro recurso para defender o valor do seu diploma a não ser a recusa em
vender sua força de trabalho pelo preço que lhe é ofertado. Isso explica o fenômeno
cada vez mais comum de indivíduos que após a graduação não trabalham e tampouco continuam estudando, denominado de “geração nem-nem”. Logo, essa geração foi de certa forma enganada ao acreditar que o diploma universitário garantiria meios de ascensão social, só restando a desilusão coletiva.
A tendência é de que os beneficiários dos programas de inclusão tenham maiores dificuldades para o ingresso no mercado de trabalho após a formatura. Por consequência, acabam permanecendo no mesmo emprego que possuíam
antes do diploma, o que faz com que tenham a percepção que os anos passados
na universidade tenham sido inúteis. “Um diploma já não é suficiente para obter
uma determinada posição profissional e, com ela, os respectivos prestígio e renda”
(BECK, 2011, p. 224).
Entretanto, isso não significa que a educação superior se tornou prescindível. Ao contrário, há uma inflação do diploma pelo fato do mesmo não mais
representar um fator de distinção da mão-de-obra, haja vista que a expansão universitária não foi absorvida pela economia, fazendo com que o desemprego seja
latente até para áreas há poucos anos consideradas garantias de empregabilidade,
como medicina, direito, engenharia. Para além do diploma, o indivíduo necessita
ser fluente em dois ou três idiomas estrangeiros, ter noções de computação, realizar cursos complementares. Ou seja, a exigência educacional é cada vez maior.
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A depreciação do diploma universitário tornou-o o mínimo exigível
para qualquer vaga no mercado de trabalho. O egresso da universidade vê-se obrigado a aceitar empregos não qualificados e fora da sua área de formação para
evitar a tragédia do desemprego, o que, mais uma vez, gera frustração.
Devido a abundância inflacionária na oferta de mão-de-obra qualificada, a decisão de contratação para preenchimento de determinada vaga de trabalho passa a não depender tanto das qualificações dos candidatos. Assim, antigos
critérios seletivos (raça, gênero, idade, estado de saúde, convicções políticas, vínculos sociais) voltam a interferir na contração de um empregado. Noutras palavras,
depois de todo avanço para democratização do ensino superior e a consequente
mudança no seu habitus, há claro indícios do renascimento dos critérios estamentais para oferta de oportunidades.
Desse modo, a política de inclusão no ensino superior não significou
necessariamente em igualdade de oportunidades para todos. Houve apenas uma
prorrogação no processo de exclusão social, que antes ocorria no processo seletivo
para o ingresso na universidade e hoje dá-se na entrada no mercado de trabalho.
A primeira oportunidade de trabalho é hoje o principal meio de distinção social.
Destaca-se que a Lei nº 9.799/1999, que incluiu o artigo 373-A na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proíbe recusar emprego, promoção ou
motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou
estado de gravidez. Entretanto, ainda é comum a ocorrência dessas situações, provando que a vedação legal por si só é ineficiente para banir critérios estamentais
na contratação. É ingenuidade acreditar que a força da lei é capaz de erradicar
crenças e valores historicamente enraizados na sociedade (FRIEDMAN, 2019).
Assim, o Estado não deve simplesmente proibir a discriminação por
critérios estamentais, vez que isso é inútil. É necessário dar um passo a mais, ou
seja, criar políticas públicas para a inclusão das pessoas historicamente discriminadas no mercado de trabalho, já que hoje o diploma universitário não constitui
mais meio distintivo. No setor público já existe algumas políticas, como a destinação
de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos, no âmbito federal,
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para negros (Lei nº 12.990/2014). Contudo, no setor privado ainda falta medidas
para estimular o empregador a oferecer oportunidades aos graduados de origem
socialmente marginalizada. Evidentemente, não cabe ao poder público obrigar o
particular a contratar uma porcentagem de seus funcionários por determinada cor
ou classe social, uma vez que isso fere a liberdade de contratar. Entretanto, o Estado pode criar estímulos econômicos para incentivar o empregador a admitir pessoas historicamente marginalizadas.
A inflação do diploma universitário é um fenômeno que indica que a
inclusão é um processo longo, que não pode depender de medidas isoladas para
se concretizar. A sociedade brasileira ainda guardas resquícios estamentais, por
isso é necessário maior atuação do Estado para cumprir um dos objetivos fundamentais da República, qual seja, a erradicação da pobreza e da marginalização,
bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, conforme dispõe o
artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal.
Assim, é necessário dar um passo a frente, ou seja, estabelecer políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho para os jovens recém formados
que foram beneficiados pelo programa de cotas. Não é possível corrigir séculos de
desigualdades em apenas dez anos. A construção de um país mais equânime, com
fins de atingir um dos objetivos fundamentais da República, passa necessariamente
pela adoção de políticas públicas inclusivas, haja vista que a eficácia dessas políticas já foi comprovada.
Ressalta-se, todavia, que não cabe ao Estado usar do seu poder para
obrigar os particulares a contratarem os indivíduos oriundo das classes historicamente excluídas. A imposição legal não é uma medida eficaz, pois a burla é sempre
possível. Logo, mais que impor, é necessário incentivar, uma vez que o incentivo
tem um apelo econômico, condizente com a lógica do sistema capitalista.
Desse modo, a maior política de inclusão é a de pleno emprego. Portanto, o Estado deve ter uma atenção especial à política econômica, já que é inútil
ter uma massa de diplomados desempregados ou exercendo funções de baixa qualificação profissional. Não existe antagonismo entre política econômica e política
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social, ambas são faces da mesma moeda e apresentam uma interdependência.
Nesse sentido, só haverá inclusão de fato quando o Brasil ingressar no capitalismo
mais elevado, no qual as relações sociais não têm tanta importância, visto que o
lucro é o que importa. Enquanto a lógica estamental prevalecer, os donos do poder
serão sempre os mesmos.
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CAPÍTULO 3 – A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS COMO PARADIGMA
APLICAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA INCLUSIVA
Criada em 14 de dezembro de 1960, a Universidade Federal de Goiás
(UFG) foi inicialmente formada pela Faculdade de Direito de Goiás, Faculdade de
Medicina de Goiás, Escola de Engenharia do Brasil Central, Faculdade de Farmácia
e Odontologia de Goiás e Conservatório Goiano de Música. A fundação da UFG
está relacionada ao processo de expansão do ensino superior no Brasil1, bem como
com o desenvolvimento da região Centro-Oeste devido à transferência da capital
federal para o Planalto Central, “tanto que a primeira denominação extraoficial da
instituição foi Universidade do Brasil Central” (UFG, 2013).
A sociedade civil goiana teve papel preponderante na criação da UFG,
pois se organizou por meio da Comissão Permanente para a Criação da Universidade do Brasil Central, presidida pelo Professor Colemar Natal e Silva, que viria a
ser o primeiro Reitor, e enfrentou aqueles que opunham-se a criação de mais uma
universidade em Goiânia, já que a Universidade Católica de Goiás, atual Pontifica
Universidade Católica de Goiás, havia sido fundada um ano antes. Assim, uma
multidão esteve presente na Praça Cívica para testemunhar o ato solene da assinatura da Lei nº 3.834-C pelo Presidente Juscelino Kubitschek.
Desde seus primeiros anos, a UFG já apresentava uma vocação para
o pioneirismo na inclusão da sociedade no ambiente acadêmico. A implementação
da Rádio Universitária, criada pela Resolução nº 14/1962 e outorgada pelo Decreto
56.876/1965, é um exemplo, visto que foi a primeira concessão para a radiodifusão
educativa do país (UFG, 2013). Desse modo, o esforço pela democratização do
ensino superior resultou na adoção das diretrizes de sua ação afirmativa, quando
foi aprovado o Programa UFGInclui, que será analisado a seguir.

1

A Lei nº 3.834-C, que criou a Universidade Federal de Goiás, também instituiu a Universidade Federal de
Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
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3.1 – O Programa UFGInclui
A Universidade Federal de Goiás (UFG) criou, em 1º de agosto de
2008, o Programa UFGInclui, por meio da Resolução CONSUNI nº 29/2008, tendo
como pressuposto sua inserção no contexto social, político e econômico do lugar
onde está instalada. Quando da sua criação, o referido programa intencionava desenvolver de ações afirmativas para ampliar o acesso e a permanência de estudantes egressos de escolas públicas, negros egressos de escolas públicas, indígenas
e quilombolas, com a finalidade de dirimir as desigualdades sociais, raciais e educacionais. O objetivo, portanto, era “democratizar gradativamente o acesso à Universidade Federal de Goiás, por meio de uma política de ações afirmativas” (Resolução CONSUNI nº 29/2008, p. 12), bem como realizar um acompanhamento dos
estudantes beneficiados pelo programa para fomentar o bom desempenho acadêmico.
A inclusão social, para a UFG, constitui um dos temas centrais da reforma universitária. Assim, o UFGInclui prevê
A promoção de apoio acadêmico por meio de projetos específicos, com
base em aspectos relacionados às necessidades detectadas no processo
de aprendizagem; acompanhamento, por uma Comissão indicada pela
Câmara de Graduação, da situação acadêmica dos estudantes ingressantes por meio do Programa UFGInclui, com vistas a assegurar o seu bom
desempenho no decorrer do curso; viabilização de uma política de acompanhamento da inserção profissional dos alunos participantes do Programa de Inclusão egressos da Universidade Federal de Goiás; desenvolver projeto de pesquisa relativo ao Programa UFGInclui. (Resolução CONSUNI nº 29/2008, p. 20)

O programa UFGInclui foi desenvolvido como instrumento de política
pública inclusiva, caracterizado por ações afirmativas, na qual eram reservadas
10% (dez por cento) das vagas para estudantes oriundos de escola pública, 10%
(dez por cento) das vagas para estudantes autodeclarados negros oriundos de escola públicas, bem como acrescentar uma vaga por curso para ser disputada por
indígenas e quilombolas. Até então, a Universidade Federal de Goiás possuía 55%
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(cinquenta e cinco por cento) de universitários brancos oriundos de escolas particulares, chegando a mais de 95% (noventa e cinco por cento) nos cursos mais
concorridos, como Direito, Engenharia e Medicina (UFG, 2013).
Com o advento da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, a reserva
de vagas nas IFES passou a ser conduzida pelo Sistema de Seleção Unificado
(SISU), que reservava, de forma progressiva, 50% (cinquenta por cento) das vagas
aos candidatos provenientes de escolas públicas. Dentro deste universo, metade
das vagas foram reservadas aos estudantes com renda familiar inferior a 1,5 (um e
meio) salário mínimo per capita. Assim, o Programa UFGInclui foi renovado, por
meio da Resolução CONSUNI nº 31, de 19 de outubro de 2012, para abranger
apenas a inclusão de estudantes indígenas, quilombolas e surdos. Tal fato, evidentemente, minorou o número de beneficiados pelo referido programa, conforme demonstrado na Gráfico 3.

GRÁFICO 3: Evolução dos ingressantes beneficiados pelo
Programa UFGInclui
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Portanto, antes da Lei nº 12.711/2012, o Programa UFGInclui atingiu
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o ápice de ingressantes beneficiados, quando 1490 alunos entraram na UFG através do programa de inclusão. Por sua vez, a expressiva redução do número de
beneficiados é explicada pelo advento do SISU. De todo modo, isso só evidencia o
pioneirismo no programa de inclusão da Universidade Federal de Goiás.
Por outro lado, verifica-se que o Programa UFGInclui, em seu novo
formato, experimenta uma significativa expansão no número de vagas criadas para
indígenas e quilombolas desde 2015, quando passou de 34 para 134 vagas. Em
2016, o número de ingressantes indígenas e quilombolas aumentou 162% (cento e
sessenta e dois por cento) e a partir desse ano o número de ingressantes aumenta
em média 12% (doze por cento) a cada ano (aumento de 16,7% em 2017 e 8,4%
em 2018). Esse aumento, em parte, pode estar relacionado à criação do Programa
Bolsa Permanência, instituído pela Portaria MEC nº 389, de 9 de maio de 2013.
Por fim, destaca-se que a criação de vagas acompanhou o crescimento da demanda, visto que no processo seletivo de 2018, inscreveram-se 680
candidatos de todo país e ingressaram, pelo programa UFGInclui, 291 quilombolas
e 182 indígenas de mais de vinte etnias, tais como Pankararu, Karajá, Kanela, Pataxó, Bororo, Atikum, Tapuia, Guarani, Xerente, Xavante, Mahinaku, Guajajara, Xacriaba, Terena, Kalapalo, Tuxá, Suya, Trumai, Kadiwel, Pankará e Kamayurá. Portanto, o programa possui visibilidade nacional e atrai indígenas de diversas aldeias
do Brasil. Assim, houve uma alteração doo perfil do discente da UFG nos últimos
anos, conforme será analisado.

3.2 – A demografia de Goiás e a alteração do perfil do corpo discente da UFG
Devido sua posição interiorana, a colonização, ou seja, o povoamento
por não indígenas, do Estado de Goiás deu-se de forma tardia, sobretudo em comparação com os estados litorâneos. Embora não tenha sido o primeiro português a
chegar no atual território goiano, Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, foi o
primeiro a vir para Goiás com a intenção de se fixar nestas terras, tendo em vista o
descobrimento de minas de ouro (PALACÍN; MORAES, 2008). Na região do Rio
Vermelho, fundou o arraial de Sant’Ana, posteriormente chamado de Vila Boa.
73

Com a notícia das descobertas das minas, houve uma grande migração de pessoas de toda Colônia e da Metrópole. Depois de vinte anos, tamanho foi
o crescimento populacional que a Corte Portuguesa decidiu elevar o território à categoria de Capitania. Assim, em 1749, o primeiro governador e capitão-general,
Conde dos Arcos, chegou à Vila Boa, atual Cidade de Goiás.
O trabalho nas minas foi estruturado sobre o trabalho escravo. Desse
modo, dez anos após o início da mineração, havia em Goiás mais de 10.000 escravos adultos, enquanto a população total não passava de 20.000 indivíduos. Ao tornar-se capitania, a população praticamente havia dobrado devido ao intenso fluxo
migratório decorrente da corrida do ouro. Havia, ainda, inúmeras tribos indígenas
que habitavam o vasto território goiano, tais como os Caiapó, Xavante, Goiá, Crixá,
Xerente, Karajá, Acroá. Contudo, desde as primeiras entradas e bandeiras, houve
uma grande redução do número de nativos, decorrente do extermínio ou da aculturação, sendo que hoje a população indígena do Estado de Goiás corresponde apenas a 0,1% da população total.
A sociedade goiana, desde a sua formação, apresentou um caráter
mestiço, tendo em vista que a “ausência de mulheres brancas nas minas foi a determinante de uma mestiçagem, em grande escalda, entre branco e preto, até então
desconhecida no Brasil” (PALACÍN, MORAES, 2008, p. 56). O primeiro censo realizado em 1804 indicou que a população era formada por 16.531 pardos, 7.943
pretos livres, 7.131 brancos e 19.159 escravos. Com o aumento do fluxo migratório
decorrente da Marcha para o Oeste, houve um aumento da população branca, seja
vindo de outras regiões do país ou de outros países, como portugueses, italiano e
sírio-libaneses, bem como a chegada de um pequeno número de orientais, notadamente japoneses. O Gráfico 4 aponta a população residente em Goiás por cor ou
raça de acordo com o último censo do IBGE, no qual é possível perceber que a
mestiçagem da sociedade goiana ainda é uma característica marcante, visto que
mais da metade da população declara-se como parda (50,3%).
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GRÁFICO 4: População do Estado de Goiás por cor e raça
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Entretanto, conforme já narrado, a porcentagem de discentes da UFG
até a implementação do Programa UFGInclui era bem distinta, visto que a maioria
dos estudantes eram brancos (55%), enquanto nos cursos mais concorridos essa
porcentagem chegava a 95% (UFG, 2013). Com a implementação do programa e
posteriormente com a adoção da lei de cotas, houve um gradual aumento dos estudantes pretos e pardos na Universidade Federal de Goiás. O Gráfico 5 mostra a
distribuição por cor e raça dos discentes de graduação atualmente:

GRÁFICO 5: Distribuição por cor e raça dos discentes de graduação da
UFG
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Percebe-se, portanto, que atualmente há uma similitude entre a distribuição de cor e raça da população goiana com a dos estudantes da Universidade
Federal de Goiás. Em ambos os gráficos, a maioria é constituída de pardos e brancos. Contudo, ao fazer uma análise um pouco mais detalhada, nota-se que a proporção de pretos é um pouco maior na UFG (9,7%) do que na população total do
Estado (6,5%). Tal fato pode estar relacionado com a maior aceitação da negritude
no ambiente acadêmico como também pode ser em decorrência do elevado número de discentes que não quiseram declarar a raça ou não informaram. Assim,
não é possível chegar a uma conclusão objetiva.
Entretanto, a diminuição de 55% para 40,4% dos discentes que se
autodeclararam brancos revela que, de fato, houve uma maior inclusão dos grupos
historicamente marginalizados na UFG. Tal fato pode ser comprovado nos cursos
historicamente mais concorridos – Medicina, Engenharia Civil e Direito – nos quais
a proporção de brancos era de 95% (UFG, 2013) antes da implementação das políticas de inclusão. Hoje essa proporção alterou de forma substancial, como aponta
o Gráfico 6. Ou seja, até mesmo nos cursos mais concorridos, historicamente destinado àqueles que dispunham de condições financeiras para pagar cursinhos preparatórios utilitaristas e focados no processo seletivo, o perfil do corpo discente
aproximou-se muito ao perfil racial da sociedade goiana.

GRÁFICO 6: Perfil de cor e raça dos discentes dos cursos de Medicina,
Engenharia Civil e Direito da UFG
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Portanto, hoje negros e pardos constituem 44,0% dos discentes nos
cursos mais concorridos da UFG, enquanto brancos são 43,1%. Assim, a democratização da Universidade Federal de Goiás foi um objetivo alcançado pelas políticas
públicas de inclusão. A alteração do perfil do corpo discente, mais compatível com
o da população goiana, revela o sucesso do Programa UFGInclui como também da
lei de cotas (Lei nº 12.711). Contudo, isso não significa necessariamente que os
recém incluídos terão ascensão social, mas sim oportunidade para isso. O poder
de transformação da educação é inconteste. Entretanto, as políticas inclusivas devem ser medidas paliativas, pois para resolver de vez a questão da desigualdade
social brasileira o caminho é investir no ensino básico de qualidade para todos.

3.3 – Avaliação da atuação da Comissão de Heteroidentificação da UFG no
processo seletivo de matrículas SISU 2020
Ao contrário das teorias eugenistas europeias, que encaravam a miscigenação racial como um fator degenerativo das “raças”, no Brasil a mestiçagem
foi tida como uma forma de salvação do povo, visto que houve uma efetiva preocupação em branquear a população após o fim da escravidão. Tal fato é ilustrado
pela obra A Redenção de Cam, pintura do artista espanhol radicado no Brasil Modesto Brocos, que ilustra uma avó negra agradecendo aos céus pelo neto ter nascido branco, como se o embranquecimento dos descendentes fosse uma dádiva.
De fato, considerando as diferenças entre negros e brancos no Brasil, é possível
compreender a gratidão desta avó.
O grau de mestiçagem da população brasileira, por sua vez, induziu
alguns estudiosos a defender a existência de uma democracia racial. Entretanto,
isso não condiz com a realidade, visto que o país foi
[...] feito por portugueses brancos e aristocráticos, uma sociedade hierarquizada e que foi formada dentro de um quadro rígido de valores discriminatórios. Os portugueses já tinham uma legislação discriminatória contra
judeus, mouros e negros, muito antes de terem chegado ao Brasil; e o
quando aqui chegaram apenas ampliaram essas formas de preconceito.
A mistura de raças foi um modo de esconder a profunda injustiça social
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contra negros, índios e mulatos, pois, situando no biológico uma questão
profundamente social, econômica e política, deixava-se de lado a problemática mais básica da sociedade. (DAMATTA, 1986, p. 47)

Assim, o mulato – vocábulo derivado da palavra muwallad, ou seja,
do mestiço do árabe com o não árabe – representa um conjunto diverso e representativo da sociedade brasileira, constituindo, inclusive, uma cor própria, qual seja,
o pardo. Enquanto nos Estados Unidos da América predomina a one-drop rule, regra pela qual considera como negro o indivíduo possui um ancestral negro mesmo
tendo todas as características fenotípicas de branco, no Brasil o pardo é das classificações adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no censo
demográfico.
Nesse sentido, a Lei nº 12.711/2012 também garantiu a reserva de
vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior para os pardos. Contudo, tendo
em vista o elevado grau de miscigenação da sociedade brasileira, tornou-se impossível auferir quem eram os destinatários desta política pública de inclusão, pois os
pardos não apresentam uma homogeneidade fenotípica. Desse modo, a Universidade Federal de Goiás, por meio da Resolução CONSUNI nº 32R/2017, criou a
Comissão de Heteroidentificação com a atribuição de verificar os critérios exigidos
para ingresso nas vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, quilombolas e indígenas. Por sua vez, a Portaria nº 496, de 14 de fevereiro de
2020, designou os membros da Comissão Permanente de Heteroidentificação da
Regional de Goiânia para atuarem nos processos que demandarem a aferição da
autodeclaração de pretos, pardos, quilombolas e indígenas. Assim, foram nomeados 77 (setenta e sete) membros internos, entre docentes e técnico-administrativos
da UFG, e 9 (nove) membros externos, representando movimentos sociais, como
o Movimento Negro Unificado e Instituto Afro Origem, e demais instituições públicas, como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Federal Goiano.
No processo seletivo de matrículas pelo SISU (Sistema de Seleção
Unificada) foram constituídas bancas com cinco membros, que deveriam analisar o
perfil fenotípico dos candidatos para aferirem se enquadravam-se como negro e
pardos. Um candidato negro não apresenta muita dúvida, mas o pardo, devido ao
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grau de mestiçagem do povo brasileiro, levantava discussões, sendo que o candidato necessitava de ao menos três dos cinco membros deferir a sua autodeclaração. O Gráfico 7 mostra o resultado da chamada regular no SISU 2020:

GRÁFICO 7: Resultado da Chamada Regular no SISU 2020
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Dos 1.043 candidatos convocados para entrevista pelas bancas, 559
tiveram sua autodeclaração confirmada pelos membros da Comissão de Heteroidentificação, enquanto 290 foram indeferidos e 194 não compareceram à chamada
pública. Ao ter sua autodeclaração indeferida pela banca, o candidato podia apresentar um recurso, que seria avaliado por outra banca, composta por membros distintos da primeira. No grau recursal, para novo indeferimento, era necessário a unanimidade entre os membros da banca.
Dessa forma, 191 candidatos apresentaram recurso, sendo que 88,
ou seja, 46% (quarenta e seis por cento) tiveram seu recurso deferido, enquanto 82
recursos foram indeferidos, isto é, a banca recursal manteve a primeira decisão, e
houve 21 ausências. Portanto, percebe-se um elevado grau de reversibilidade recursal, podendo ser justificado pela necessidade de unanimidade, bem como pela
subjetividade da análise do que é o pardo na sociedade brasileira, visto que não
existe um critério objetivo como nos Estados Unidos (one-drop rule). Desse modo,
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é natural a diferença de percepção dos membros da banca sobre uma mesma pessoa.
De toda sorte, os trabalhos da Comissão de Heteroidentificação foram
pautados para deixarem os candidatos à vontade durante a entrevista, que era registrada por meio de filmagem em vídeo. As deliberações aconteciam somente
após a saída do candidato, que eram notificados sobre a decisão da banca apenas
quando iam realizar a matrícula, o que causava uma surpresa e certo despontamento. Contudo, durante todo a chamada pública não ocorreu qualquer intercorrência séria.
O objetivo da Comissão de Heteroidentificação é evitar a ocorrência
de injustiças na destinação das vagas reservadas para negros e pardos. Noutras
palavras, evitar que um candidato com a aparência de fenotípica diversa, mesmo
que possua qualquer ascendência negra e parda, seja beneficiado com a política
pública de inclusão. Por conseguinte, o critério não é a ascendência do candidato,
mas sim sua aparência física, visto que o “racismo à brasileira, paradoxalmente,
torna a injustiça algo tolerável, e a diferença, uma questão de tempo e amor” (DAMATTA, 1986, p. 48), isto é, nosso preconceito se manifesta sobretudo na aparência do indivíduo, razão pela qual a aparência deve ser levada em consideração no
momento da adoção das políticas de inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando da abolição da escravidão, uma massa de libertos tornou-se
responsável pelo próprio sustento e de seus dependentes, sem, contudo, dispor
dos meios materiais para tal (FERNANDES, 1978). O recém liberto teve que se
integrar à lógica capitalista sem possuir o mínimo de instrução, ou seja, saiu do
modo de produção escravagista para o capitalista sem ter qualquer preparo para
tal. Assim, a sua mão-de-obra foi preterida pela do imigrante europeu, que por já
estar inserido na lógica capitalista, obteve maior prosperidade no Brasil que os próprios afro-brasileiros.
O Estado, após a abolição, foi incapaz de promover a inclusão do negro na ordem econômica. Assim, esse contingente populacional viu-se marginalizado, o que explica a enorme desigualdade entre brancos e negros existente no
Brasil. Somente após mais de cem anos da abolição foi instituída políticas públicas
inclusivas para a correção das desigualdades históricas. No Brasil, a desigualdade
socioeconômica é manifesta e as IFES por muito tempo serviam somente à parcela
mais privilegiada da população. Isso, de certa forma, explica a resistência que essas políticas causaram no início. De todo modo, após inúmeros questionamentos
judiciais, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a constitucionalidade das políticas inclusivas está fundamentada na própria autonomia universitária.
O princípio da autonomia foi incluído na Carta de 1988 por um fundado
receio do legislador infraconstitucional suprimir a autonomia universitária, como
ocorreu em épocas pretéritas. Assim, tal como posto, a autonomia estabelece a
possibilidade de direção própria, isto é, a capacidade de definir normas internas e
autogestão de seus recursos financeiros e patrimoniais. Desse modo, o ente autônomo é capaz de definir os critérios que julgar necessários para atingir a sua função
institucional. As universidades, portanto, detêm a prerrogativa constitucional de definir suas políticas de ensino, pesquisa e extensão. Logo, qualquer interferência
externa configura violação da autonomia universitária.
A adoção da política de cotas por algumas IFES, por exemplo, mesmo
antes do advento da Lei nº 12.711/2012, foi julgada constitucional pelo Supremo
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Tribunal Federal com base na autonomia universitária. Destarte, esse princípio
serve como uma via de mão dupla, ou seja, o legislador infraconstitucional não pode
obrigar que as IFES reservem vagas para determinado grupo social. Tal decisão
cabe somente ao conselho superior universitário. Por conseguinte, os artigos 1º e
3º da citada lei fere a autonomia universitária, pois trata-se de norma de caráter
imperativo e cogente. Noutras palavras, não cabe ao legislador definir as políticas
públicas inclusivas a serem adotadas pelas universidades.
Por certo, a democratização do ensino superior é um processo longo
e surtirá seus efeitos somente a médio e longo prazo. Contudo, em um país marcado pela enorme desigualdade social, qualquer medida que tenha como escopo
sua redução merece ser valorada. Por conseguinte, as IFES tiveram êxito na inclusão de alunos proveniente das classes menos favorecidas. A comunidade universitária apresenta maior semelhança com a sociedade na qual a IFES está inserida
do que há dez anos.
Nesse sentido, a Universidade Federal de Goiás constitui um exemplo
de sucesso, pois foi capaz de promover a inclusão de negros e pardos, como também da população indígena, tornando seu corpo discente bem semelhante à população do Estado de Goiás, onde está localizada. Isso revela que a política pública
de educação superior beneficia um espectro muito grande da sociedade, embora a
parte mais miserável da população ainda encontre muita dificuldade para o ingresso
nas IFES, sobretudo devido ao abandono escolar durante o ensino básico.
De todo modo, desde a implementação do UFGInlui e posteriormente
pela adoção da Lei nº 12.711/2012, é possível perceber que uma mudança do habitus na Universidade Federal de Goiás e nas Instituições Federais de Ensino Superior, de forma geral, que passaram a receber estudantes que até então enxergavam a universidade como um sonho distante. Por muitos anos, o campo acadêmico
foi um espaço quase que exclusivamente destinado à classe dominante, o que refletiu na construção de uma intelectualidade muitas vezes alienada com o que se
passa no resto do país. Nas ciências sociais isso é latente, mas manifesta-se numa
análise mais profunda, visto que a intelectualidade brasileira muitas vezes não entende o Brasil mais profundo.
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Preocupada em evitar distorções e injustiças na adoção das políticas
públicas inclusivas, a Universidade Federal de Goiás criou a Comissão de Heteroidentificação, vinculada à Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), para aferição da autodeclaração dos candidatos no SISU. Verificou-se, desta maneira, que
o trabalho da comissão foi realizado de forma impessoal e preocupado em garantir
a defesa daquele candidato que por ventura sentiu-se prejudicado.
A democratização do acesso às IFES proporciona maior heterogeneidade ao campo acadêmico, o que implica na formação de indivíduos com origens
sociais distintas, possuidores de habitus distintos, capazes de analisar o mesmo
fenômeno social distintamente, o que é muito bem-vindo, pois as ciências sociais
não são dogmáticas. Entretanto, o campo acadêmico também influencia o discente,
ou seja, o estudante tende a se comportar conforme as regras sociais do campo,
fazendo com que seu habitus também seja influenciado pelo campo.
Por outro lado, surge um novo fenômeno resultante da democratização do ensino superior: A inflação do diploma universitário. Tal fenômeno já era
esperado. Entretanto, expõe mais uma vez as desigualdades sociais do país, visto
que um graduado de renda alta tem mais chances de ingressar no mercado de
trabalho que um graduado de renda baixa, mesmo que ambos tenham formado na
mesma universidade. As oportunidades no Brasil ainda seguem os critérios estamentais.
Assim, é necessário dar um passo a mais, ou seja, estabelecer políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho para os jovens recém formados
que foram beneficiados pelo programa de cotas. Não é possível corrigir séculos de
desigualdades em apenas dez anos. A construção de um país mais equânime, com
fins de atingir um dos objetivos fundamentais da República, passa necessariamente
pela adoção de políticas públicas inclusivas, haja vista que a eficácia dessas políticas já foi comprovada.
Ressalta-se, todavia, que não cabe ao Estado usar do seu poder imperativo para obrigar os particulares a contratarem os indivíduos oriundo das classes historicamente excluídas. A imposição legal não é uma medida eficaz, pois a
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burla é sempre possível. Logo, mais que impor, é necessário incentivar, uma vez
que o incentivo tem um apelo econômico, condizente com a lógica do sistema capitalista.
De toda forma, a maior política de inclusão é a de pleno emprego.
Portanto, o Estado deve ter uma atenção especial à política econômica, já que é
inútil ter uma massa de diplomados desempregados ou exercendo funções de baixa
qualificação profissional. Não existe antagonismo entre política econômica e política social, ambas são faces da mesma moeda e apresentam uma interdependência. Nesse sentido, só haverá inclusão de fato quando o Brasil ingressar no capitalismo mais elevado, no qual as relações sociais não têm tanta importância, visto
que o lucro é o que importa. Enquanto a lógica estamental prevalecer, os donos do
poder serão sempre os mesmos.
Destaca-se, ainda, que o investimento federal nas IFES é compatível
com os demais países da OCDE e da América Latina, sendo, inclusive, superior ao
investimento no ensino básico. No entanto, nos momentos de crise econômica as
IFES ficam à mercê de contingenciamentos de recursos, o que atrapalha de sobremaneira o seu funcionamento. Desse modo, faz-se necessário outras formas de
captação de recursos, pois qualquer pessoa – seja física ou jurídica – que dependa
financeiramente de outra não é autônoma. Portanto, a autonomia, prevista no artigo
207 da Constituição Federal, passa necessariamente por uma liberdade de captação de recursos.
Entretanto, a cobrança de mensalidade – mesmo se for somente dos
discentes com renda superior a um salário mínimo e meio – não é uma medida
eficaz, vez que não alterará substancialmente no financiamento, como também
pode mercantilizar o ensino, tal como ocorreu nos últimos anos com as instituições
de ensino superior privadas. Ademais, as IFES atraem os alunos sobretudo por sua
qualidade. Logo, essa qualidade deve ser preservada e isso passa, necessariamente, pela liberdade de ensino, pesquisa e extensão. O investimento federal no
ensino superior hoje é uma das políticas públicas mais democráticas, pois beneficia
todo espectro da sociedade.
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