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Resumo 

 

As políticas de expansão para a Educação Superior brasileira, mais precisamente nos anos 

1990, pautaram-se em um projeto neoliberal de educação e basearam-se nas recomendações 

dos organismos internacionais. Para a retomada da concepção de educação como um direito 

social, nos anos 2000, as políticas educacionais para a Educação Superior centraram-se na 

inclusão de grupos sociais e raciais historicamente excluídos do acesso, sobretudo, nas 

universidades públicas. Dentre esses grupos-foco, os jovens de 18 a 24 anos de escola 

pública e negros foram contemplados nas metas dos Planos Nacionais de Educação (PNE) 

2001-2010 e 2014-2024. Porém, estas políticas não foram capazes de alterar o quadro das 

desigualdades escolares, principalmente, de jovens de camadas populares em universidades 

públicas. Atualmente, o percentual de jovens universitários (16,5%) é ainda abaixo da meta 

prevista no PNE (33%).  Esta comunicação, resultado de um doutoramento com atualização 

de dados, tem como objetivo problematizar as políticas públicas para os jovens na 

Educação Superior no atual PNE segundo a Teoria da Reprodução Social e de Campo de 

Pierre Bourdieu.  

 

Palavras-chave: Educação Superior. Jovens. PNE 2014-2024.  

 

Introdução 

 

As duas últimas décadas, em se tratando de educação, no geral, e na superior, em 

específico, foram marcadas por mudanças de organização e finalidades fomentadas e 

financiadas por organismos internacionais e associadas às formas de reprodução ampliada 

do capital. Essas transformações inserem-se em um movimento global da economia de um 



modelo hegemônico determinado por políticas neoliberais que redefiniram políticas 

educativas e as funções do Estado.   

           Na educação superior viu-se, na década de 1990, novas expansões de caráter privado 

em continuidade às décadas anteriores. E nas instituições públicas, nos anos 2000, 

especialmente da rede federal, foram abertas novas unidades como Universidades Federais 

e Institutos Federais, criando novos cursos e turnos, ampliando vagas nos existentes, entre 

outros. 

              Esses processos de mudanças, denominados democratização do acesso ao ensino 

superior, seja por meio do setor privado ou do público,  exigiram a  inclusão de novos 

sujeitos neste nível de ensino, dentre eles, os jovens de escola pública, negros, indígenas, e 

deficientes, que passam a ganhar visibilidade nas políticas educacionais. São nos Planos 

Nacionais de Educação  (PNE), o de 2001-2010 e o de 2014-2024, que se materializam 

essas demandas quando ratificam a necessidade de inclusão de jovens de 18 a 24 anos na 

educação superior, traçando uma meta de até 33% da oferta para essa faixa etária no ensino 

superior. 

 A centralidade dos jovens nas políticas públicas, principalmente, nas educacionais, 

é conferida pelos baixos indicadores de escolarização que esse grupo tem apresentado em 

distintos níveis de ensino. Apesar da ampliação da educação básica para nove anos e a 

obrigatoriedade para jovens de até 17 anos, ainda não foi possível garantir a permanência 

do jovem no ensino médio. O que se constata é uma exclusão branda que se dá à medida 

que se eleva o nível de ensino. Atualmente, 31,8% dos jovens concluem a educação básica. 

Desses, 16,5% estão no ensino superior e apenas 12% o concluem (OBSERVATÓRIO DO 

PNE, 2015).  A exclusão lenta e branda se dá de forma dissimulada e legitimada no sistema 

de ensino (BOURDIEU, 1992).  

 As atuais políticas de democratização da educação superior para jovens não 

conseguiram, todavia, romper com as desigualdades sociais e escolares. Ao analisar o 

impacto dessas políticas no conjunto estatístico neste nível de ensino, a reprodução social e 

racial apresenta-se de forma pontual.  A ampliação e a diversificação da oferta, a 

flexibilização do acesso no ensino superior apenas cobrem o caráter perverso da 

meritocracia e o dom, que ainda estão presentes nos processos seletivos garantindo as vagas 



aos herdeiros, posto que as desigualdades sociais e escolares tanto no ponto de partida 

quanto de chegada desses jovens nas universidades são desconsideradas nesse processo.  

 Esta comunicação pretende problematizar as políticas públicas para os jovens na 

Educação Superior no atual PNE segundo a Teoria da Reprodução Social e de Campo de 

Pierre Bourdieu. O texto está dividido em dois eixos de discussão: o primeiro situa as 

políticas educacionais na educação superior com base em dados estatísticos e o segundo faz 

uma reflexão acerca desses resultados à luz da teoria bourdiesiana.  

 

A Educação Superior Brasileira e o Plano Nacional de Educação (2014-2024): 

políticas de inclusão de jovens 

 

O ensino superior brasileiro foi marcado historicamente pelas determinações 

impostas pela reforma universitária instituída pelo regime militar em 1968, que, aportada 

sob um discurso ideológico moderno e de crítica ao então caráter elitista desse nível de 

ensino, estimulou, na realidade, diferentes mecanismos de expansão das “oportunidades 

educacionais para todos”. Esses mecanismos são, criticamente, reconhecidos como 

universalizantes e cartoriais, com foco na exigência profissional do caráter dos cursos, com 

reorganização flexível de seus currículos e burocratização das estruturas organizacionais 

das instituições universitárias sob uma lógica privatizante; enfim, é a consolidação de um 

modelo de instituições não universitárias, isoladas e interiorizadas. Essas marcas ainda 

estão presentes na atual configuração desse nível de ensino, o único não obrigatório em 

termos de direito educacional subjetivo (BALDINO, 2011).  

 A adesão do Brasil ao modelo hegemônico determinado pelas políticas neoliberais 

ocorridas nas décadas de 1990 e 2000, marcadamente pelas reformas de Estado, acaba por 

redesenhar o campo da educação superior e indicar a direção e os sentidos do aumento de 

instituições, cursos, turnos, modalidades curriculares e ingressantes, expressos pelas 

estatísticas. O ensino superior brasileiro se reconfigura sob a direção das orientações 

políticas neoliberais internacionais. São várias as políticas educacionais derivadas e 

instituintes dessa conjuntura nacional e internacional. 

 Dentre essas políticas há uma grande ênfase na inserção de jovens e dos novos 

sujeitos da educação superior (negros, deficientes, indígenas, estudantes de escola pública e 



quilombolas). A escolha desses beneficiários, longe do reconhecimento das desigualdades 

sociais que experenciam cotidianamente do acesso aos direitos sociais previstos em 

legislação, pauta-se nas recomendações expressas em documentos dos organismos 

internacionais, bem como dos Direitos Humanos em que o Brasil é signatário.  

 Os jovens brasileiros, como um dos beneficiários das políticas educacionais da 

educação superior, em grande parte, apresentam uma trajetória escolar que nada favorece o 

prolongamento da sua escolarização. Mesmo com a ampliação da educação básica para 

nove anos, a universalização do ensino fundamental e do ensino médio e sua 

obrigatoriedade,  e a elevação, até 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85%, poucos jovens finalizam esta etapa da educação básica.  

O Observatório do PNE (2015) apresenta dados (IBGE/Pnad / Preparação: Todos 

Pela Educação) que corroboram essa afirmação. Dos jovens que não estudam, mas que 

concluíram o ensino médio (2013) o percentual é de 31,8%; desses apenas 16,6% estão no 

ensino superior e 12% concluíram a graduação. 41,6% dos jovens não estudam e não 

concluíram o ensino médio. Contrariamente, as estatísticas mostram um declínio tanto na 

oferta de estabelecimentos e no número de matrículas na educação básica entre 2007 e 

2013, conforme a tabela 1: 

Tabela 1: Indicadores da Educação Básica brasileira (Tabela adaptada) 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 198.397 53.028.928 1.882.961 2.098.756 

2014 188.673 49.771.371 2.190.743 2.186.920 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação apud 

Observatório do PNE (2015). 
1
 

 

 O Plano Nacional de Educação (2001-2010) previu a oferta de pelo menos  30% da 

faixa etária de 18 a 24 anos (Meta 1), bem como estabeleceu uma política de expansão para 

a diminuição das desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do país   

(Meta 3) e a criação de políticas compensatórias para que minorias, vítimas de 

                                                             
1 Relatório do Observatório do PNE disponível em: < http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-
localidades/0?indicator_uids=12/74,210,75,312,162,163,295|12/12.1/298|12/12.3/307,308|12/12.5/184,1
86,185,190,189,188|12/12.9/187#show-charts>. Acesso em 06 nov. 2015.  

http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/0?indicator_uids=12/74,210,75,312,162,163,295|12/12.1/298|12/12.3/307,308|12/12.5/184,186,185,190,189,188|12/12.9/187#show-charts
http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/0?indicator_uids=12/74,210,75,312,162,163,295|12/12.1/298|12/12.3/307,308|12/12.5/184,186,185,190,189,188|12/12.9/187#show-charts
http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/0?indicator_uids=12/74,210,75,312,162,163,295|12/12.1/298|12/12.3/307,308|12/12.5/184,186,185,190,189,188|12/12.9/187#show-charts


discriminação tivessem condições de competição nos processos de seleção e admissão á 

educação superior ( Meta 19) (BRASIL, 2001).  

 Durante o período vigente deste PNE, foram criadas políticas de ação afirmativa 

para a inclusão de negros, deficientes e estudantes de escola pública em Instituições de 

Ensino Superior (IES) públicas , assim como nas instituições privadas, tais como o sistema 

de cotas, de bônus e o Programa Universidade para Todos (Prouni). Houve também o 

aprimoramento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e a expansão das 

Universidades Públicas Federais e dos Institutos Federais por meio do Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Reuni). Contudo, a 

alteração do quadro desigual de acesso não se deu, mesmo com ações previstas nas 

políticas educacionais. O acesso de jovens a esse nível de ensino não ultrapassou a casa dos 

12%. Um número bem aquém dos estabelecidos no plano. As desigualdades sociais, 

materializadas nas escolares, mantiveram-se quando se analisa o percentual de distribuição 

quanto à natureza das IES. Ainda 75% dos matriculados no ensino superior encontram-se 

no setor privado, enquanto 25% nas públicas segundo Oliveira (2011).  

 No Plano Nacional de Educação (2014-2024), algumas metas foram alteradas, 

várias estratégias supridas e reforçado o caráter da educação pública como direito social. O 

plano prevê 33% da taxa líquida para a elevação das matrículas da população de 18 a 24 

anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público (Meta 12). A partir dessa meta, foram traçadas três 

estratégia. São elas: 12.5) ampliar, por meio de programas especiais, as políticas de 

inclusão e de assistência estudantil nas instituições públicas de educação superior, de modo 

a ampliar as taxas de acesso à educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

apoiando seu sucesso acadêmico. 12.9) ampliar a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei; e  12.13) expandir atendimento específico a 

populações do campo e indígena, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação 

de profissionais para atuação junto a estas populações (BRASIL, 2014). 

 Em quatorze anos de políticas educacionais, o quadro da escolarização do jovem 

brasileiro reflete as contradições da democratização da educação superior e a manutenção 

da distinção entre os grupos sociais e raciais no campo da educação superior, como revela o 



Observatório do PNE que está acompanhando o desenvolvimento das metas estabelecidas 

no plano. 

 Segundo esse Observatório, de 2001 a 2013, o percentual de jovens urbanos que 

entraram no ensino superior saltou de 10,6% para 18,3%; enquanto para os jovens da zona 

rural, o percentual saltou de 1,3% para 6,1%. (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na Educação 

Superior - Taxa líquida de matrícula (Tabela adaptada) 

 

Ano Urbana Rural 

2001 10,6 1,3 

2013 18,3 6,1 

Fonte: IBGE/Pnad / Preparação: Todos Pela Educação apud Observatório do PNE (2015) 

 

Os dados mostram que houve uma elevação da taxa líquida de jovens na educação 

superior, mas as desigualdades sociais ainda são grandes. Isso nos permite dizer que a 

política de interiorização das universidades públicas não se concretizou efetivamente, ou os 

jovens desconhecem essas políticas ou essas políticas não representam a realidade do jovem 

rural. 

 Quanto à raça e à cor, houve um aumento de jovens brancos, pretos e pardos de 

2001 a 2013, mas a diferença de percentual entre brancos e pretos é de mais de cem por 

cento. E somando os percentuais de pretos e pardos (21,4%) no ensino superior, 

tecnicamente iguala ao percentual de brancos (23,6%), com pequena diferença. Segundo a 

Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (Pnad) de 2013, a população negra e parda 

do Brasil representa 53%.  

Tabela 3: Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na Educação 

Superior - Taxa líquida de matrícula raça/cor ( Tabela adaptada) 

 

Ano Brancos Pretos Pardos 

2001 14,5 2,2 3,6 

2013 23,6 10,2 11,2 

Fonte: IBGE/Pnad / Preparação: Todos Pela Educação apud Observatório do PNE (2015).  



 Desde 2012, as políticas de cotas tornaram-se lei federal ( Lei nº 12.711/2012) em 

que obriga as universidade públicas federais a reservarem, até 2016, 50% das vagas para 

estudantes oriundos de escola pública e de baixa renda, associadas ao critério de raça, mas 

uma boa parte das universidades públicas federais e estaduais já adotava, desde 2003, como 

as pioneiras Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, a 

política de reserva de vagas ou comumente conhecidas como políticas de cotas. 

(CAVALCANTE, 2014).  As políticas afirmativas melhoraram o quadro geral quando se 

compara nesse período, mas as diferenças ainda persistem.  

 Quanto à renda familiar per capita, a tabela 4 indica a diferença entre os mais pobres 

e os mais ricos é abismal. Enquanto os pobres representam 5,1%, os mais ricos são 39%da 

população jovem na educação superior.  

 

Tabela 4: Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na Educação 

Superior - Taxa líquida de matrícula - renda familiar per capita (Tabela adaptada) 

 

Ano 25% mais 

pobres 

25% a 50% 50% a 75% 25% mais 

ricos 

2001 0,8 2 7,6 32,3 

2013 5,1 12 19,9 39 

Fonte: IBGE/Pnad / Preparação: Todos Pela Educação apud Observatório do PNE (2015).  

 

Observamos que as desigualdades sociais continuam no ensino superior, mesmo 

com os avanços em termos numéricos de inclusão de jovens pobres neste nível de ensino. 

 Dos jovens que concluem seus estudos superiores, a pesquisa mostra que apenas 

12,6% possuem nível superior completo (tabela 5).  

 

Tabela 5: Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo 

(Tabela adaptada) 

Ano Total 

2001 7,3% 6.432.283 

2013 12,6% 15.550.138 

Fonte: IBGE/Pnad / Preparação: Todos Pela Educação apud Observatório do PNE (2015).  

 



Esse índice é considerado um dos índices mais baixos da América Latina ao se 

comparar com países vizinhos, como a Argentina e Chile (CAVALCANTE, 2014).  

 Ao se separar por raça e cor, os dados revelam as desigualdades raciais entre os 

concluintes. Dos que se graduaram, 18,5% são brancos, 5,8% são negros e 7.1% são pardos  

(tabela 6).  

 

Tabela 6: Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo 

segundo a raça/cor (Tabela adaptada) 

 

Ano Brancos  Pretos  Pardos  

2001 10,7% 5.318.223 2,4% 133.411 2,6% 842.110 

2013 18,5% 10.975.165 5,8% 629.693 7,1% 3.679.702 

Fonte: IBGE/Pnad / Preparação: Todos Pela Educação apud Observatório do PNE (2015).  

 

 Mesmo o PNE atual enfatizando as políticas de ação afirmativa para negros e 

pardos e a obrigatoriedade das políticas de cotas nas IES federais, os dados expressam uma 

mudança, mas ainda muito desigual.  

 Outra questão importante nesta pesquisa é a porcentagem de matrículas novas na 

rede pública em relação ao total de matrículas novas na educação superior diminuiu de 

2012 a 2013, de 41,6% para 13,1%. Podemos pensar na possibilidade desses jovens não 

estejam ingressando no ensino superior ou estejam sendo empurrados para a educação 

superior do setor privado onde historicamente tem recebido estudantes de classes populares 

e trabalhadores.  

O que percebemos nesses estudos é que os jovens, principalmente os pobres, que 

logram chegar às instituições de ensino superior, por meio dessas políticas, passaram por 

um processo de superseleção, no qual sobreviveram aqueles que menos se distanciam da 

cultura escolar hegemônica e apreenderam o senso do jogo determinado pelas regras do 

campo. O campo da educação, em especial da superior, é marcado, todavia, por princípios 

excludentes que reforçam a meritocracia como elemento importante para o acesso, 

permanência e conclusão do ensino superior.  

 



Democratização do acesso na Educação Superior brasileira: uma estratégia de 

redução das desigualdades sociais e escolares ou apenas uma dissimulação? 

 

 A discussão sobre a redução das desigualdades sociais por meio das desigualdades 

escolares não é assunto novo, mas considerando as políticas adotadas nos Planos Nacionais 

de Educação (2001-2010 e 20114-2024) a temática retoma a centralidade nos agentes 

sociais e raciais não herdeiros de capital cultural que estas políticas privilegiam, como 

indicam os dados apresentados neste artigo.  

 Bourdieu, em seus estudos sobre o sistema escolar francês e as políticas 

educacionais, analisou a distância entre a realidade escolar e os princípios dessas políticas, 

evidenciando as dissimulações da escola, dos currículos, dos saberes escolares quanto aos 

projetos de democratização da educação e os princípios da escola republicana baseados na 

meritocracia escolar (VALLE, 2013).  

As mudanças ocorridas nos anos de 1950 no sistema escolar francês, com a 

ampliação do secundário para camadas dos setores populares, até então reservadas às 

classes superiores, chamou-se de democratização cujos efeitos paradoxais no sistema 

educacional foram percebidos por Bourdieu e Champgne (1992).   

Estes autores, ao analisarem o processo excludente do ensino secundário francês, 

perceberam que havia uma eliminação precoce de crianças com origem familiar 

desfavorecida tanto do ponto de vista do capital econômico quanto cultural. Esta seleção 

dissimulada, para os autores, era percebida pelas famílias das crianças como falta de dom 

ou mérito dessas e acabavam por internalizar a responsabilidade do fracasso escolar como 

algo individual.  

Depois de um tempo de ilusão e euforia, “os novos beneficiários empreenderam, 

pouco a pouco, que não bastava ter acesso ao ensino secundário para ter êxito nele, ou ter 

êxito no ensino secundário para ter acesso às posições que podiam se alcançadas como os 

certificados escolares [...]” (BOURDIEU; CHAMPGNE, 1992, p. 220).  Era preciso 

conhecer o campo de disputa, as regras do jogo e as estratégias de sobrevivência no campo, 

conhecimentos estes que as crianças e suas famílias mais pobres não tinham sobre o sistema 

educacional.  



O acesso ao sistema escolar, na concepção de Bourdieu, entendido como um jogo, 

que pressupõe conhecer as regras do campo e lançar mão de estratégias de sobrevivência 

para a reprodução social dos indivíduos e das classes. O sucesso no campo depende das 

estratégias que os agentes adotam, bem como a aquisição dos próprios capitais e a força 

relativa que estes possuem dentro do campo num determinado momento. Os indivíduos 

adotam suas estratégias com base na posse e no volume de seus capitais (BOURDIEU, 

2007). A educação, como um desses campos, possui suas próprias normas e o capital mais 

valorizado neste campo é o cultural, por ser ele o que mais influencia no destino escolar dos 

estudantes.  

Aqueles que possuem posições privilegiadas no espaço social optam por estratégias 

de conservação das estruturas do campo que garantem poder de posse e acúmulo de 

distintos capitais. Por outro lado, os desprovidos de posições superiores adotam estratégias 

de aceitação ou de indignidade aos padrões estabelecidos pelas regras do jogo. Outros mais 

audaciosos podem optar pela atitude de heresia de contestação e subversão do campo. “É o 

que Bourdieu chama de movimentos heréticos” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p. 37).  

Como objetos de disputa, os campos estabelecem critérios de classificação e 

hierarquização de seus bens produzidos, das pessoas e das instituições que as produzem. A 

utilização de estratégias de conservação ou de subversão do campo se daria por conta das 

lutas travadas no seu interior.  

Os campos se distinguem a partir da apreciação e percepção dos seus próprios bens 

simbólicos, portanto, são hierarquizados e classificados em bons ou ruins,  de acordo com 

suas posições no espaço social, o que reforça a divisão social das classes classificando e 

desclassificando os indivíduos de forma dissimulada, entendidas como propriedades 

intrínsecas. Segundo Bourdieu, “essa transfiguração das hierarquias sociais em hierarquias 

simbólicas permitiria a legitimação ou justificação das diferenças e hierarquias sociais” 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p. 46).  

A educação superior brasileira ainda opera segundo os princípios da escola 

moderna, ou seja, baseados na ideologia do dom e da meritocracia. Esses princípios, 

legitimados como as regras do campo educacional e funcionam como uma doxa, são 

inquestionáveis pois apenas reforçam o discurso da igualdade de oportunidades, 

potencializadas pelas políticas de reparação ou de redistribuição para reduzir desigualdades 



escolares, que, no entanto, apenas dissimulam problemas estruturais. A presença maior de 

jovens brancos e com maior renda per capta na educação superior reifica a teoria 

bourdiesiana, que mesmo com a democratização,  o sistema educacional reproduz e 

legitima as desigualdades sociais, pois é através desse sistema que se legitimam os 

privilégios sociais. O sistema de ensino, para Bourdieu (1983) representa a cultura de 

classe, mas a cultura dominante, visto que valoriza e reconhece comportamentos, a língua 

padrão, os conhecimentos desta cultura. Este campo, portanto, ao adotar o sistema de 

classificação e desclassificação segundo a cultura dominante e por meio de admissão 

meritocrática, as desigualdades sociais são reforçadas e transformadas em desigualdades 

escolares.  

Desse modo, a entrada e a permanência de jovens na educação superior depende 

sobremaneira na estrutura e no volume do capital cultural herdado e o escolar. Bourdieu 

(2010) compreende que o capital que mais é valorizado pelo sistema escolar é o cultural e 

os estudantes privilegiados que recebem como herança a cultura dominante, os chamados 

„herdeiros‟, encontram-se em posições de vantagem na disputa no campo. A posse do 

capital cultural legitima e privilegia os que mais possuem e desqualificam aqueles que 

menos possuem.  

 A educação superior, como um subcampo, opera na mesma lógica. É um campo de 

forças e de disputas; é uma estrutura que constrange os agentes envolvidos (BOURDIEU, 

1996). E como produtos históricos e flexíveis, os campos são demarcados por interesses 

específicos cuja atuação do agente no campo depende de investimentos econômicos e 

psicológicos, de um habitus incorporado.  

Conhecer as regras do campo, saber usar as estratégias do jogo que se adquirem no 

prática, desenvolve-se o senso prático de determinados grupos sociais que os colocam em 

uma posição de vantagem em relação aos desprovidos desse capital informacional e 

cultural. Desse modo, ainda que as desigualdades não foram superadas com as políticas 

educacionais, o debate acerca da democratização abre-se para outras discussões, como o 

questionamentos sobre os consensos construídos e legitimados pelos agentes que 

constituem o campo e os que nele estão em situação de desvantagem.  

 Estas políticas podem não mudar por completo o quadro estrutural dessas 

desigualdades, mas, por outro lado, possibilitam a ampliação do debate sobre: a 



escolarização dos jovens brasileiros, a precarização do ensino médio, a ineficácia das 

políticas de inclusão desses jovens, principalmente no que se refere à permanência e 

diplomação na educação superior, sobre em que condições esses jovens obtêm um diploma 

desvalorizado, qual a possibilidade de inserção no mundo do trabalho com um diploma 

inflacionado, enfim, um cabedal de outros pontos que emergem dessas políticas que 

merecem atenção.  

 

Sínteses e problematizações 

 

 O objetivo deste artigo foi problematizar as políticas de inclusão de jovens na 

educação superior brasileira analisando as metas do Plano Nacional de Educação (2014-

2024), o impacto dessas políticas por meio dos dados estatísticos coletados no Observatório 

do PNE (2015) à luz da Teoria da Reprodução e de Campo de Pierre Bourdieu.  

 Em um contexto mais amplo da educação superior brasileira, as transformações 

ocorridas a partir dos anos de 1990 aos dias atuais, o deslocamento discursivo da ampliação 

do setor privado para o setor público, principalmente nos últimos anos, foi adotado como 

uma bandeira para justificar as políticas de inclusão, pautadas na noção de justiça social e 

democratização do acesso para  jovens, negros e outros grupos sociais e raciais nesta etapa 

de ensino. No entanto, o tom adotado por essas políticas, materializadas nos Planos 

Nacionais de Educação, foi pautado em um projeto neoliberal de democratização da 

educação superior brasileira.  

 Desde 2001, as políticas educacionais para a educação superior, por meio de ações 

afirmativas e inclusivas, não conseguiram alterar o quadro das desigualdades escolares, 

tampouco as sociais. As pesquisas indicaram que os herdeiros às vagas nas instituições de 

ensino superior ainda são ocupadas por jovens brancos, urbanos e mais ricos, o que nos 

leva a questionar o efeito democratizante dessas políticas em favor dos jovens, posto que 

grande parte não conclui o ensino médio e se conclui não entra na educação superior; e se 

entra na educação superior, apenas 12% obtém o diploma. Um número considerável 

baixíssimo levando-se em consideração de que o pais é de população jovem.  

Tais constatações reforçam os estudos de Bourdieu sobre a dissimulação do sistema 

escolar e a democratização do ensino, pois os quadros das desigualdades se mantém, a 



ideologia do dom e do mérito como princípios para o acesso e a permanência continuam 

como mediadores do sucesso escolar, os agentes dotados de maior capital cultural herdado 

e escolar são os privilegiados e legitimados pelo campo. De imediato torna-se importante 

ressaltar que nesse horizonte estrutural, longe de pensar ingenuamente, ainda que 

extremamente importantes, as políticas expressas no atual PNE para os jovens estão longe 

de resolver os problemas das desigualdades sociais e escolares e, tampouco, o racismo e os 

preconceitos internalizados como habitus, pois o campo da educação é um dos campos em 

que mais se reproduzem as desigualdades sociais, mesmo com os discursos e as políticas de 

democratização do acesso  do sistema escolar, como afirma Bourdieu (1992).  
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