
Práticas pedagógicas 
e a lógica meritória 

na universidade

Pr
o
g
ra

m
a 

C
o
n
ex

õ
es

 d
e 

Sa
b
er

es
: 
d
iá

lo
g
o
s 

en
tr

e 
a 

u
n
iv

er
si

d
ad

e 
e 

as
 c

o
m

u
n
id

ad
es

 p
o
p
u
la

re
s

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade

“Assim, o que você tem em mãos, caro(a) leitor(a), é o resulta-

do de um complexo trabalho coletivo e, em especial, do esforço 

pessoal de cada aluno-bolsista. A eles se deve dar todo o crédito 

pelo trabalho realizado. Para fazê-lo, eles contaram com o apoio 

inestimável das coordenações nas IFES, dos técnicos da SECAD/

MEC e do Observatório de Favelas, além dos colaboradores que 

viabilizaram sua produção editorial. Portanto, como poucas obras 

científicas, essa Coleção é uma generosa síntese de inteligência 

coletiva; habitus acadêmico; carne, espírito e muita... muita ener-

gia humana. Que você possa sentir essa força, que possa refletir 

com vagar sobre as questões tratadas e sobre os caminhos esco-

lhidos e, em particular, que possa se sentir membro pleno dessa 

caminhada por uma humanidade justa, solidária e fraterna. É este 

o nosso desejo maior.” 

Ricardo Henrique
Jailson de Souza e Silva

Jorge Luiz Barbosa
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Apresentação

Na busca de ampliar a democratização da universidade para o conjunto dos segmentos 
sociais, o Ministério da Educação instituiu, em 2004, através da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, em articulação com Instituições 
Federais de Ensino Superior, o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a univer-
sidade e as comunidades populares. 

Inspirado em experiência desenvolvida pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro 
no ano de 2002, a iniciativa teve como ponto de partida o reconhecimento de uma série 
de variáveis que difi cultam o acesso e a permanência do estudante de origem popular no 
ensino superior. Destacam-se, nesse plano, a falta de políticas e de serviços que promovam 
sua inserção plena na universidade; a difi culdade em suportar as demandas econômicas do 
cotidiano de um curso de graduação e a dissonância entre as práticas, valores e conceitos 
presentes na instituição universitária e na vida cotidiana das comunidades populares. 
Para os estudantes de origem popular, tal conjunção acaba por constituir determinadas 
barreiras ao desenvolvimento das habilidades fundamentais no campo da produção do 
conhecimento científi co. 

Diante desse quadro, o Conexões de Saberes se confi gura como uma ação plural, 
integrada e estruturante, voltada para o enfrentamento dos limites que difi cultam a 
permanência, com qualidade, do estudante de origem popular na universidade. Seus 
objetivos básicos são os seguintes:

• Estimular a articulação, na universidade pública, de estudantes oriundos dos espaços 
populares, a fi m de que eles desenvolvam sua capacidade de intervenção coletiva em 
diferentes campos sociais, dentre os quais a universidade e seus territórios de origem 
e/ou moradia; 

• Realizar diagnósticos e estudos aprofundados sobre a dinâmica universitária e as 
condições de inserção dos estudantes de origem popular, elaborando conhecimentos 
inovadores e propondo medidas que permitam melhores condições para o seu acesso e 
permanência nas instituições públicas de ensino superior. 

• Contribuir na formação de novos quadros técnicos sociais, capazes de se constituírem 
como lideranças comunitárias com novo perfi l e competências, agindo como pontos de 
contato entre a universidade e seus territórios de origem.

O Programa vem elaborando e materializando diferentes estratégias para a consecução 
desses objetivos, sempre respeitando as especifi cidades das universidades que o constroem 
e que se apresentam distribuídas por todas as regiões brasileiras. 

A presente Coleção “GRANDES TEMAS DO CONEXÕES DE SABERES” é uma das 
suas principais iniciativas. Ela foi desenvolvida pelos bolsistas das 14 universidades federais 
que já participavam do Programa em 2005: UFAM; UFPA; UFC; UFPB; UFPE; UFBA; 
UFES; UFMG; UFF; UFRJ; UFPR; UFRGS; UFMS e UnB. Os temas que nortearam a 



produção dos artigos foram sugeridos e aprovados pelos coordenadores do Programa nas 

universidades. A estes coube, também, a responsabilidade pela formação teórico-metodo-

lógica dos autores e o acompanhamento ao trabalho de pesquisa e redação. Quatro temas 

compõem esta primeira etapa da Coleção:

I - As representações dos espaços/grupos populares na universidade e as representações 

da universidade nos espaços/grupos populares; 

II - Desigualdade e diferença: gênero, etnia e grupos populares na universidade;

III - Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade; 

IV - Juventude e políticas públicas: direitos humanos, culturais, educacionais e lazer.

Tais recortes surgiram a partir de um longo debate e de diferentes proposições conceituais. 

Buscava-se um tratamento inovador para questões fundamentais na construção de uma 

universidade efetivamente pública, que reconheça e legitime a diferença, estabeleça vínculos 

de nova ordem com os moradores dos espaços populares e, sobretudo, esteja mais aberta 

para a produção de políticas públicas voltadas para o interesse da maioria da população, 

em particular das juventudes. 

Um pressuposto central no trabalho foi a valorização da produção acadêmica e o reco-

nhecimento de sua importância para a construção da autonomia intelectual dos estudantes. 

Nesse sentido, o trabalho realizado se expressa como a síntese de dois elementos centrais 

para a intervenção do profi ssional universitário no mundo social: o compromisso com o 

fortalecimento do exercício da cidadania e a qualidade científi ca e técnica. 

O primeiro tema, portanto, deu origem ao livro intitulado Comunidades populares e 

universidade: olhares para o Outro; o segundo está apresentado como Desigualdade e dife-

rença na universidade: gênero, etnia e grupos sociais populares; o terceiro tema foi utilizado 

de forma idêntica no título Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade; por 

fi m, o quarto tema aparece sob o título Políticas públicas no território das juventudes.

Durante um período de dez meses, os bolsistas do Programa Conexões de Saberes, 

divididos em grupos de trabalho, de acordo com suas preferências, trabalharam na in-

vestigação bibliográfi ca e na coleta de informações a respeito dos recortes propostos; 

buscaram interlocutores para construir suas referências teóricas; dialogaram entre si e 

com o professor coordenador sobre os caminhos para a escrita; sofreram para dominar e 

se expressar através de uma linguagem acadêmica precisa; aprenderam sobre o conteúdo 

que se dispuseram a tratar; e, principalmente, ampliaram sua capacidade de produção 

teórica e prática do conhecimento. 

Cada grupo, em cada universidade, teve a liberdade de elaborar o seu trabalho do modo 

mais adequado às questões postas em cada eixo temático: defi niram os interlocutores no 

campo conceitual; os métodos de investigação; os recortes empíricos; o estilo de escrita 

etc. As únicas diretrizes estabelecidas foram de que o texto tivesse o devido formato aca-

dêmico e fosse elaborado pelos estudantes, isto é, que os mesmos tivessem a efetiva autoria 

do trabalho. 

Assim, o que você tem em mãos, caro(a) leitor(a), é o resultado de um complexo trabalho 

coletivo e, em especial, do esforço pessoal de cada aluno-bolsista. A eles se deve dar todo 

o crédito pelo trabalho realizado. Para fazê-lo, eles contaram com o apoio inestimável das 



coordenações nas IFES, dos técnicos da SECAD/MEC e do Observatório de Favelas, além 

dos colaboradores que viabilizaram sua produção editorial. Portanto, como poucas obras 

científi cas, essa Coleção é uma generosa síntese de inteligência coletiva; habitus acadêmi-

co; carne, espírito e muita... muita energia humana. Que você possa sentir essa força, que 

possa refl etir com vagar sobre as questões tratadas e sobre os caminhos escolhidos e, em 

particular, que possa se sentir membro pleno dessa caminhada por uma humanidade justa, 

solidária e fraterna. É este o nosso desejo maior. 

Ricardo Henriques
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC

Jailson de Souza e Silva
Jorge Luiz Barbosa

Coordenação Executiva do Programa Conexões de Saberes 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Das práticas à formação dos professores 
de Matemática
On Educational Practices until the Formation of the 
Professors of Mathematics

Lediane Sales1

Leiriane Leal2

Lino João Oliveira Neves (coordenador)

Resumo: Este artigo procura analisar as práticas pedagógicas no ensino da Matemática na 

Universidade Federal do Amazonas e a importância que essas práticas tiveram na trajetória 

do curso, com isso discutindo a metodologia de ensino aplicada hoje na área, esboçando 

opinião crítica sobre a diferenciação entre licenciado e bacharel em Matemática oferecida 

pela UFAM e o que isso infl uência para um melhor desempenho do aluno, além de que 

benefícios trarão para os futuros profi ssionais no mercado de trabalho. A chave de leitura 

do artigo é o “mecanismo” utilizado para transmissão de informações entre professor e 

aluno, a pobreza das práticas vista pelo ângulo da falta de suporte tanto para discentes 

como docentes.

Palavras-Chave: Educação – Matemática – Práticas Pedagógicas.

Abstract: This article aims to analyze pedagogical practices in the educational process of 

Mathematics in the Federal University of Amazon and the importance that these practices 

had had in the trajectory of the course. With this argument, the methodology of educa-

tion applied today in the area, giving a critical opinion concerning the difference between 

licensed and bachelor teachers in the Mathematics course offered by the UFAM, plus what 

is the infl uence on a better performance of the pupil and the benefi ts it will bring for their 

professional future in the work market. The key for reading the article is the “mechanism” 

used for transmission of information between professor and pupil, the observation of 

the poverty of the practices from the lack of support perspective, both for students and 

professors.

Key words: Education - Mathematical - Practical Pedagogical.  A importância de se analisar 

práticas pedagógicas está na contribuição ao bom exercício profi ssional do “mestre”, dentro 

da sala de aula, e os resultados que seu desempenho pode acarretar para ele mesmo e para 

os “aprendizes” que um dia terão que apresentar os resultados de anos de aprendizagem.

Não estamos responsabilizando somente o pedagogo pelo desenvolvimento das Práticas 

Pedagógicas no ensino, pois sabemos que não depende apenas dele, o aluno tem a sua parcela 

de responsabilidade para que o conhecimento científi co seja compreendido, através de uma 

comunicação didática pré-estabelecida, de acordo com a área específi ca.

Trouxemos como exemplo para discutir sobre esse assunto, o ensino de Matemática 
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ministrado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), considerando haver, neste 

curso, alto índice de evasão, que chega a atingir cerca de 50% dos alunos. A desistência de 

universitários no início do curso é um fenômeno típico de qualquer curso, cuja razão vai 

desde a não identifi cação dos mesmos com as áreas escolhidas até a não compatibilidade 

de horários das disciplinas pré-estabelecidas pela instituição com os horários disponíveis 

por parte dos alunos. Um breve olhar sobre esse fato nos remete a questionar o porquê 

da não identifi cação do aluno com o curso: seria somente por não “simpatizar-se” ou não 

adequar-se aos horários da instituição? Esta situação fi ca mais visível quando observado 

que vários alunos, após enfrentar o “bicho papão” – vestibular –, desistem tão facilmente 

de algo que demoraram tanto a alcançar, que é o acesso ao ensino superior.

Conforme dados baseados nos cadastros de arquivos da Pró-Reitoria de Extensão e Interio-

rização da UFAM, anualmente o número de vagas oferecidas pelo curso tem uma parcela 

de 90% de preenchimento.

A partir do segundo período constata-se uma redução signifi cativa na quantidade de alunos 

presentes em sala de aula, caso não muito freqüente nas outras áreas em que a desistência 

acontece, mas em menor percentagem.

Breve histórico

O Curso de graduação em Matemática nesta Universidade não é recente. A Faculdade de 

Filosofi a Ciências e Letras (FFCL) teve início na cidade de Manaus em 1961, com os cursos 

de Licenciatura Plena em Matemática, Pedagogia e Filosofi a. Na época da criação do curso 

de Licenciatura Plena em Matemática só havia um professor com formação específi ca na 

área, os demais eram engenheiros.

A primeira turma formou apenas três profi ssionais que imediatamente iniciaram suas 

atividades, substituindo os professores que não possuíam formação específi ca em Mate-

mática, em 1965. A evolução do curso se dava de acordo com a graduação de alunos: a 

cada ano, nova contratação, ocorrendo a substituição dos professores de outras áreas pelos 

recém-formados em Matemática.

Juntamente com a chegada de um pós-graduando em Geometria, formado na Univer-

sidade de Madri, em 1967, estabelecem-se alterações na grade curricular, com o acréscimo 

de matérias consideradas necessárias para o melhoramento do ensino.

Entre os anos de 1968 e 1969, o curso ganhou mais dois profi ssionais com grau de mestre 

pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Em 1971, nova reformulação da 

grade curricular, agora possibilitando a oferta do Bacharelado em Matemática, podendo 

alunos e professores estender a sua formação acadêmica com as novas oportunidades de 

escolha. Outras pequenas mudanças na grade ocorreram em 1974. Em 1978 o curso inseriu 

ao departamento o seu primeiro doutor, um ex-aluno, formado em Trento, Itália. Durante 

o período entre 1979 e 1991 o curso permaneceu estável, sem alterações curriculares.
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 Em 1994, pôde-se começar a pensar na inserção de um mestrado em Matemática, mas 

o projeto de implantação do curso só foi aprovado em 2002, pela Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior. Atualmente, o mestrado em Matemática na UFAM 

conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas (FAPEAM), tendo 

formado mais de dezoito mestres e contando com mais vinte e cinco mestrandos.

Baseando-se nesses dados obtidos através de análise da documentação do curso e da 

publicação Jornal da Ciência, de 30 de setembro de 2005, podemos perceber que o curso 

passou por diversas alterações, entretanto, manteve-se numa perspectiva de construção 

linear e hierarquizada do conhecimento, numa verdadeira grade de pré-requisitos e disci-

plinas subordinadas. Ainda hoje passa por difi culdades, tanto no que se refere à elevação 

do nível do curso quanto à estabilidade de uma metodologia aplicada ao ensino. 

Metodologia de ensino

As práticas pedagógicas registradas na fase inicial do curso indicam a ausência de pla-
nejamento e de programas consistentes na formação do profi ssional de matemática. Como 
assinala o Prof. Dr. Ivan Tribuzzy, ex-aluno do curso, “infelizmente tanto empenho seria 
quase que em vão, o ensino do curso era muito fraco, os professores, que na maioria eram de 
outros cursos, não tinham noção sobre a grade curricular”.  Indicam também que a orientação 
metodológica empregada privilegiava uma “formação profunda”, que pudesse contribuir 
para fazer avançar o conhecimento dos mais capazes, o ensino que os alunos necessitavam 
para se tornarem bons profi ssionais de Matemática. 

Nossos questionamentos sobre essa problemática se resumem em tentar detectar a situ-
ação atual do ensino da Matemática na UFAM, não direcionando a culpa a alguém e sim 
visualizando a metodologia imposta hoje aos alunos, ainda no sentido desta formação. 

Acerca do tema, prof Tribuzzi relata: “Vários professores utilizam muito o método de aulas 
expositivas, o qual é o nosso maior recurso. De vez em quando são utilizados recursos visuais, 
como o data show, mas não é muito comum até porque nós não temos tanto recurso assim”. 
Ainda sobre o assunto, Tribuzy declara que a questão de o curso ter recursos limitados, de 
certa forma restringe o aprendizado e a transmissão da metodologia, daí cabe ao docente 
criar mecanismos para facilitar essa comunicação, pois a interpretação de cada aluno tem 
as suas limitações. Em seu relato, o docente enfatiza que as difi culdades são enormes no 
ângulo de adaptação ao curso, os alunos recém ingressos deparam-se com outro estilo: Em 
síntese, “...a velocidade na exploração do conhecimento é muito maior, a cobrança é muito mais 
séria, muito mais rigorosa, então tem gente que não alcança e se desespera”.  A questão de o 
curso ter recursos limitados é indicada como um dos fatores que restringe o aprendizado 
e a metodologia, mas as limitações do próprio discente são apontadas como um fator sig-
nifi cativo. Outro aspecto identifi cado pelos docentes e que interfere no desenvolvimento 
pedagógico do curso é ausência de suporte teórico e técnico, em função de uma formação 
insufi ciente no ensino médio, sendo que os alunos provenientes da rede de ensino público 
são os que apresentam maiores difi culdades. O ensino da matemática parece estar associado 
a uma volumosa quantidade de informações que devem ser digeridas. Conforme sugere 

Carraher(1999), predomina o “modelo cafezinho”.
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Suporte didático

O estabelecimento de uma estrutura curricular estável, não impede que os alunos se 

sintam inseguros em relação à metodologia do curso. O suporte fornecido pelos professores 

do curso para subsidiar o ensino dado em sala de aula consiste em referencial bibliográfi co, 

indicado em decorrência de exercícios que devem ser realizados pelos alunos para fi xação 

do conteúdo, e verifi cação de aprendizagem. 

Esses exercícios são a chave do mecanismo de ensino mais explorado na área de Mate-

mática, em que o professor estabelece o raciocínio lógico como forma de estímulo para a 

aquisição do conhecimento. A proposta de exercícios não deixa de ser proveitosa, contudo, 

seria de maior valia se respondessem às várias dúvidas que surgem durante o processo de 

resolução, já que os professores não têm tempo disponível para atender à grande quantidade 

de alunos que solicitam ajuda. “A responsabilidade maior do professor vai, portanto, além da 

sua disciplina específi ca, pois hoje a cidadania implica em conhecimento. Afi nal estamos numa 

sociedade do conhecimento”, como diz (Drucker apud D’Ambrósio 1996:47).

O que decepciona o aluno não é a difi culdade de encontrar as referências bibliográfi cas 

(o que não deixa de ocorrer!), mas sim a prática autoritária predominante. No entanto, “a 

maioria dos nossos professores são mestres e doutores dando crédito à sua qualifi cação, 

mas não parecem se preocupar com o alto índice de reprovação das turmas”, que é o pen-

samento generalizado entre os alunos do curso de Matemática.

Isso é algo que incomoda a grande massa de alunos, mas que na maioria das vezes não 

sabem a quem recorrer. O interesse dos profi ssionais sobre essa questão traduz-se em uma 

metodologia desestimulante, por não supervisionar a sua própria formação como método 

de auto-avaliação, para que seu aprendiz não herde essa defi ciência, tornando a prática 

pedagógica ali exercida, como um ato de mera repetição e não de ensinamento. Isso desvia 

seus próprios princípios de conduta para com o ensino e para com aqueles que esperam 

não somente ter conhecimento, mas também ter a responsabilidade de que saber ensinar 

não implica somente transferir conhecimento, “mas criar possibilidades para sua própria 

produção ou a sua construção” (Freire, 1996:47).

A má execução do planejamento torna as aulas superfi ciais e desgastantes, como um 

teatro onde cada um tem o seu papel, e quando alguém esquece a sua fala começa a seguir 

um roteiro de improvisos, sem a preocupação de criar algo diferente, para inovar as práticas 

pedagógicas existentes.

As estratégias de comunicação utilizadas colaboram com a metodologia que fará a inte-

ração entre docente e discente, esse mecanismo refl etirá o interesse do professor em relação 

ao aprendizado. A escolha do mecanismo pode fazer com que o aluno se interesse ou não 

pelo ensino. A partir deste contexto D’Ambrósio (1996:80) diz: “o novo papel do professor 

será o de gerenciar, de facilitar (através da comunicação) o processo de aprendizagem e, 

naturalmente, de interagir com o aluno na produção crítica de novos conhecimentos, e 

isso é essencialmente o que justifi ca a pesquisa”. 

Muitas vezes essa comunicação sofre falhas apenas notadas pelo aluno, pois o professor 

coloca-se geralmente como intermediador na emissão de informações através de códigos 
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que domina. Entretanto, esquece da possibilidade de que o receptor pode não compreender 

a mensagem, pois o aluno está ali para aprender, não só para receber informações que são 

emitidas, mas processar estas informações.

Segundo Freire (1996:30), ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. “Por isso 

mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente à escola, o dever de respeitar 

os saberes com que os educandos, sobretudo os de classes populares, chegam a ela, saberes 

socialmente construídos na prática”. 

Práticas de ensino

O curso de Matemática possui duas carreiras, bacharelado e licenciatura. A estrutura 

curricular atual da licenciatura possui 31 disciplinas obrigatórias, totalizando 142 créditos 

e, dentre elas apenas quatro são disciplinas pedagógicas, representando 18% do curso. No 

entanto, a estrutura curricular do bacharelado é composta por 23 disciplinas totalizando 

145 créditos. Um dado interessante é que não há obrigatoriedade de disciplinas pedagógicas 

para a formação de bacharel, embora sejam disciplinas de alta relevância, no sentido de 

contribuir para que os acadêmicos possam ter embasamentos para a prática do ensino da 

Matemática, seja em nível fundamental, médio ou superior. Um bacharel é direcionado para 

expandir-se no campo da pesquisa, mas para se tornar “Mestre” ele precisa lecionar. Neste 

sentido, indaga-se onde encontrar o embasamento pedagógico para que este profi ssional 

tenha um bom desempenho no seu campo de trabalho?

A possibilidade de um pesquisador querer se tornar um profi ssional da academia é 

grande, mas na maioria das vezes a forma de interação desses professores com os alunos 

baseia-se em um modo autoritário e arrogante, ridicularizando a auto-estima do estu-

dante, prejudicando o seu desenvolvimento, passando uma sensação de descaso, como 

indicam expressões comumente ouvidas “Quem quiser carregue sua cruz, que a minha é 

de isopor”, ou ainda “aluno que não aprende, reprova mesmo”. Parafraseando Hamilton 

Werneck, podemos inferir: se para o professor, aluno que não aprende reprova mesmo, o 

médico poderia dizer: “paciente que não se cura morre mesmo”. Será que só depende do 

aluno querer aprender?

A inefi ciência de determinados processos de avaliação é retratada por D’Ambrósio: 

“Os resultados catastrófi cos, das provas dão aos alunos o título de incompetentes. Isso 

seria equivalente a propor melhorar a saúde do povo mediante uma compra maciça de 

termômetro dando um a cada família. Ora sabemos que o problema está na febre, não na 

sua medição” (1996: 62).

A maioria dos alunos do curso de Matemática relata que sempre que possível freqüenta aulas 

de determinadas disciplinas junto a outros cursos de graduação, pois está comprovado que há 

maior difi culdade na metodologia utilizada pelo professor do que com a disciplina em si.

“Nós acreditamos que o problema não está no aluno, pois em todos os testes que aplicamos, 

encontramos alunos com potencial gigantesco para aprender matemática. Agora, se você tem 

um professor que diz que matemática é difícil ainda quando você é muito jovem, você vai 

acreditar para o resto da sua vida, se ele lhe repassa um problema que está muito acima da 
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sua capacidade de resolver, você vai considerar que aquilo não é uma das coisas mais fáceis 

que você pode aprender na vida. É uma questão de ajuste de ensino” (Barbosa, http://www.

ufpa.br/beiradorio/arquivo/beira35/entrevista.html).

As práticas aplicadas pelos professores, sobretudo universitários, têm infl uenciado de 

maneira negativa na formação de acadêmicos que acabam reproduzindo relações saber-

poder, nas mesmas práticas, nos exageros de conteúdo e na valorização da quantidade, 

quando em realidade a qualidade deveria ser a prioridade. 

Mas o problema das práticas no ensino superior vai muito além da dinâmica do professor 

na sala de aula e suas metodologias de ensino, pois no fundo é um problema de origem 

institucional, em que não há uma avaliação precisa do trabalho do professor. Esta situação 

pode ser constatada nas entrevistas realizadas com docentes, quando declaram: “o que ocorre 

é uma espécie de relatório ao fi nal de cada período onde o ministrante da disciplina expõe a 

quantidade de alunos aprovados e o resultado obtido com a mesma”. 

A recusa em não refl etir sobre a própria prática e o ensino que está sendo recebido 

denuncia a forma displicente em que alunos e mestres estão dispostos a permanecer. A 

didática não deve ser julgada por si só, mas sim com a estrutura, o mecanismo, a forma e 

a prática que se completam, formando o que chamamos de ensino. Seja ele fundamental, 

médio ou superior, re-signifi car o processo de avaliação, percebendo-o enquanto processo, 

um processo de várias vias, não apenas avaliar conteúdo consumido pelo aluno, é urgente 

e indispensável.

 Assim, se torna necessário rever os métodos de avaliação, do contrário, qual seria o papel 

da Universidade? O de formar o acadêmico dando-lhe ferramentas necessárias à sua área 

de estudo, com conhecimento capaz de contribuir com o seu saber para a sociedade, ou 

simplesmente dar as costas a um problema tão sério que é a formação com qualidade?

A graduação, enquanto formação inicial, deve sinalizar para o futuro professor a im-

portância de refl etir sobre sua ação, sobre sua prática pedagógica, sobre o diálogo entre 

saberes.
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Resumo: Esse trabalho discute os métodos e as práticas pedagógicas utilizadas pelas ins-

tituições de ensino superior, focalizando a questão do Mérito, pois nessas práticas não se 

leva em consideração as origens dos discentes de camada popular, o que acaba difi cultando 

o acesso à aprendizagem e posteriormente ao mercado de trabalho. A educação superior  

prima por um ensino-aprendizagem  voltado para o mercado de trabalho, que é a lógica 

capitalista, a qual, por sua vez, exige profi ssionais com múltiplas funções que atendam  as 

demandas  dos mercados consumidores em educação.
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Introdução

A importância de práticas pedagógicas que ponham de frente a diferença entre igualdade 

e eqüidade e estabeleçam a última como política educacional é de fundamental relevância 

para as sociedades com extremas diferenças. A eqüidade como  idéia de acordo entre os 

desiguais é vislumbrada tendo em vista as tendências do enfraquecimento dos métodos 

de produção em massa, que implicam em novas formas de conhecimento necessárias para 

a força de trabalho, as quais devem atingir a todos. Sem tal idéia não se tem uma socie-

dade em que o mérito é o requisito para legitimidade e legalidade de fato. As instituições 

educacionais têm um papel fundamental na construção dessas condições, por isso deve 

enfrentar  as crises e barreiras que impeçam a implementação de políticas que promovam 

eqüidade. Na ótica Neoliberal, essa crise expressa a incapacidade estrutural do estado para 

administrar as políticas sociais, isso porque esta ótica vê consumidores em competição e 

não cidadãos conscientes de seu papel. O papel da educação superior como serviço público 

é a mobilização na construção de uma sociedade melhor, em que a cidadania saia dos textos 

e dos discursos e entre nos costumes e ações de cada indivíduo.

Desenvolvimento

O acesso igualitário para todos representou menos chances para as minorias étnicas 

que continuam a ter desempenho inferior em testes e exames em relação ao de estudantes 

secundários advindos de famílias ricas ou da classe media.
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A pobreza é constantemente tomada como indício de algo mais que diferença cultural, 

défi cit psicológico ou genético. Os educadores precisam ser mais diretos e ver a pobreza 

como pobreza. As pessoas pobres têm poucos recursos, individual e coletivamente, incluindo 

muitos dos que são empregados na educação.

A desvantagem escolar é sempre produzida através de mecanismos que também produ-

zem vantagem. As instituições que possuem esses mecanismos são geralmente defendidas 

por seus benefi ciários. Os benefi ciários  da ordem educacional vigente são os grupos com 

maior poder econômico e institucional, maior acesso aos meios de persuasão e melhor 

representação no governo e nas categorias profi ssionais. Ninguém deve imaginar que a 

mudança na educação em favor dos interesses do pobre possa estar livre de confl itos.

As alterações na organização do trabalho vêm se tornando um objeto especial  de aten-

ção, ajudando-nos a compreender o porquê do discurso que propõe reformas educacionais 

atreladas à modernização econômica ter ganhado tanto peso, servindo de justifi cativa a 

tantas sugestões de políticas para a educação.

As tendências do enfraquecimento dos métodos de produção em massa, características do 

fordismo, implicam em novas formas de conhecimento necessárias para a força de trabalho. Ao 

invés do trabalho cada vez mais especializado e restrito, os requisitos agora estariam voltados 

para uma qualifi cação mais universal, conversível, fl exível. Demanda-se um trabalhador com 

maior capacidade de iniciativa, mais integrado e apto a trabalhar em grupo.

A polarização do sistema escolar foi capaz de forjar elites razoavelmente atualizadas 

em termos internacionais, em algumas áreas do conhecimento, paralelamente à existência 

de uma profunda exclusão dos que já ocupavam as posições inferiores na estratifi cação 

social.

O exercício da cidadania estaria em exigir mais qualifi cação, pois as formas tradicionais 

de organização política – os partidos – e os movimentos sociais estariam em xeque por 

novos tipos de participação mais descentralizados e autônomos, menos intermediados por 

estruturas centrais. A educação entra, aí, como peça chave, pois o conhecimento seria o 

“único elemento de unir modernização e desenvolvimento humano”.

A idéia de um sentido democratizante que legitime a atividade educacional só se sustenta 

se for entendida como a velha igualdade de oportunidades do liberalismo clássico. Quando 

afi rmam a educação como instrumento de redução (ou impedimento de ampliação) da 

desigualdade, os neo-reformadores estão lidando com o principio da mobilidade social, 

baseada nos desempenhos individuais.

No plano teórico e fi losófi co, a perspectiva neoliberal é de uma educação regulada pelo 

caráter unidimensional do mercado. Isso se constitui no sujeito educador.

A concepção gramsciana de escola histórico - concreta é, sem duvida, a base teórica 

e politicamente mais avançada para se entender que autenticar pluralidade e diferença 

pressupõe a democratização e igualdade das condições.

O resultado da atomização do mercado e das perspectivas pós – modernistas, no plano 

político prático, não poderia ser mais perverso. Sob os conceitos de autonomia,  descen-

tralização, fl exibilidade, individualização, pluralidade e poder local, efetiva-se uma brutal 

fragmentação do sistema educacional e dos processos de conhecimento.



Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade   19

Friedrich Hayek postula que a democratização e a igualdade levam à servidão. O prin-

cípio fundamental é a liberdade do mercado, pois este é o único justiceiro que premia, 

de acordo com o esforço individual, os mais capazes e aptos. O mercado é a expressão 

emblemática de tal ordem espontânea. Ali se realizam os intercâmbios individuais em que 

fl uem as informações necessárias para a tomada de decisões que permitem que a sociedade 

avance. Sendo assim, não pode haver, na perspectiva hayekiana, democracia sem mercado. 

A negação do mercado-esfera, essencial para o exercício da liberdade individual, acaba 

supondo a inexorável negação da própria democracia.

 A democracia mínima neoliberal deve ser criticada se quisermos defender a possibilida-

de de um sistema democrático baseado na ampliação dos direitos sociais e humanos e na 

necessária imbricação entre ética igualitária e política, entre solidariedade e comunitarismo, 

entre bem comum e justiça social.

Temos que contra-atacar robusta e agressivamente o terreno dos valores, ressaltando o 

princípio da igualdade como critério central de qualquer sociedade verdadeiramente livre. 

Igualdade não quer dizer uniformidade, como crê o neoliberalismo. Ao contrário, é a única 

autêntica diversidade. 

No campo da educação e formação, os novos conceitos que tentam dar conta desta 

nova materialidade são: formação para qualidade total, formação abstrata, policognição e 

qualifi cação fl exível e polivalente.

O neoliberalismo ataca a escola pública a partir de uma serie de estratégias privatizastes, 

mediante a aplicação de uma política de descentralização autoritária e ao mesmo tempo 

mediante uma política de reforma cultural, que pretende apagar do horizonte ideológico 

de nossas sociedades a possibilidade mesma de uma educação democrática, pública e de 

qualidade para as maiorias. 

Uma defi nição ampla da privatização permite compreender  como a atual reforma 

escolar envolve também, apesar da retórica tecnocrática dos governos neoliberais, um 

amplo e progressivo processo de transferência de responsabilidades públicas em matéria 

educacional para entidades privadas, que começam  a invadir espaços que o estado ocupava 

ou devia hipoteticamente ocupar.

Os argumentos favoráveis à privatização enfatizam que a delegação de responsabilida-

des públicas para entidades privadas cria as melhores condições de efi ciência nos serviços 

oferecidos à sociedade.

Entre os questionamentos que se desenvolve, talvez o mais preciso e com maiores impli-

cações sobre a estruturação de uma nova “racionalidade educacional” seja o que pretende 

apagar do imaginário social a idéia da educação pública como direito social e como conquista 

democrática, parcialmente obtida após anos de luta sob o slogan da igualdade de oportu-

nidades  e historicamente vinculada como processo social de construção da cidadania.  

Noções de igualdade e igualdade de oportunidades – no início associadas ao imaginário 

democrático liberal e, depois, convertidas em palavras de ordem durante o itinerário das 

lutas para a democratização das instituições sociais e políticas – são deslocadas paulati-

namente pela noção de eqüidade, mais vinculada à idéia de acordo entre desiguais. Além 

disso, as noções econômicas e tecnocráticas de efi cácia, produtividade, efi ciência e êxito 
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tomam o lugar de outras, mais políticas, como a de participação democrática na tomada 
de decisões educacionais ou relacionadas com problemáticas sociais, como a de expansão 
quantitativa da matrícula escolar. 

Essa transformação não só tende a tornar cada vez mais econômico e menos político 
o discurso educacional, como também leva a traduzir valores próprios da ética pública e 
cívica na clave da ética do livre mercado e do consumo: a solidariedade e a cooperação 
cedem lugar, assim, à competição e ao mérito individual como metas educacionais fi nais, 
ou, de qualquer forma, são reconsideradas meramente como estratégias metodológicas 
para obter maior rendimento e produtividade.

Tenta-se destruir a imagem coletiva de uma sociedade de cidadãos que, em virtude de 
seus direitos, negocia e luta por interesses de grupo e pela democratização da vida econô-
mica e social na arena política em favor da imagem de uma sociedade sem cidadãos e de 
consumidores em competição. Ainda que a ética do consumo prometa um universo de 
livre escolha (de escolhas racionais e autônomas) para os indivíduos – consumidores, ao 
desconsiderar e ocultar as desigualdades e assimetrias envolvidas nas relações de poder 
e ao apagar o quadro que regula a política, o que ela em realidade garante e impõe é a 
reprodução e a produção de sujeitos sociais com escassa autonomia na compreensão e 
intervenção crítica no mundo  social. 

A seletividade nos níveis mais altos signifi ca uma oferta limitada de educação, que obriga 
desempenhos desiguais, esforce-se, ou não, o sistema para oferecer oportunidades iguais. 
Se um sistema universitário forma apenas dois em dez de um grupo da mesma geração, 
então oito devem fi car sem se formar. Se existe uma pressão por desempenhos desiguais, 
então há também uma luta por resultados vantajosos, bem como por recursos políticos  e 
econômicos que possam ser mobilizados nessa luta. Os pobres são precisamente os  que 
têm menos recursos.  

Na perspectiva neoliberal, os sistemas educacionais enfrentam hoje, basicamente, uma 
crise de efi ciência, efi cácia e produtividade; mais do que uma crise de universalização e de 
extensão dos serviços oferecidos. A expansão acelerada da oferta educacional durante a 
segunda metade do século produziu-se, segundo esse argumento, sem que a mesma tenha 
sido acompanhada de uma distribuição efi ciente dos recursos destinados ao setor e sem 
um controle efi caz da produtividade alcançada pelas instituições escolares. Dessa forma, 
interpreta-se que os sistemas educacionais latino-americanos cresceram quantitativamente 
sem garantir um conseqüente crescimento qualitativo. O desafi o da universalização, que 
tem sido cumprido, foi alcançado às custas de uma progressiva deteriorização da qualidade 
e dos índices de produtividade das instituições escolares.

Na ótica neoliberal, essa crise expressa a incapacidade estrutural do Estado para admi-
nistrar as políticas sociais. Esse fato, sendo um atributo geral do assistencialismo estatal, 
expressa-se com uma peculiaridade própria no campo educacional: a crise de produtivi-
dade da escola não sintetiza outra coisa senão a crise do centralismo e da burocratização 
próprias do Estado interventor. Os governos foram, segundo essa perspectiva, incapazes 
de assegurar a democratização mediante o acesso das massas às instituições educacionais 

e, ao mesmo tempo, a efi ciência produtiva que deve caracterizar as práticas pedagógicas 

nas escolas de qualidade.
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   A natureza pública e o monopólio estatal da educação conduzem, segundo essa pers-

pectiva, a uma inevitável inefi cácia competitiva da escola. Existe uma crise de qualidade 

porque  os sistemas educacionais latino-americanos não se confi guram como verdadeiros 

mercados escolares interinstitucionais, fl exíveis  e meritocráticos. A escola está em crise 

porque nela não se institucionalizaram os critérios competitivos que garantem uma dis-

tribuição diferencial do serviço que se fundamente no mérito e no esforço individual dos 

“usuários” do sistema. 

Trata-se, enfi m, de transferir a  educação da esfera da política para a esfera do mercado, 

negando sua condição de direito social e transformando-a em uma possibilidade de consumo 

individual, variável segundo o mérito e a capacidade dos consumidores. A educação deve ser 

pensada como um bem submetido às regras diferenciais da competição. Longe de ser um 

direito do qual  gozam os indivíduos, dada sua condição de cidadãos, a educação deve ser 

transparentemente estabelecida como uma oportunidade que se apresenta aos indivíduos 

empreendedores, aos consumidores”responsáveis”, na esfera de um mercado fl exível e dinâ-

mico (o mercado escolar). A reforma administrativa proposta pelo neoliberalismo orienta-se 

a despublicizar a educação e a transferi-la  para a esfera da competição privada.

Segundo o neoliberalismo, o estado de bem-estar criou, pelo contrário, as condições 

de uma profunda indisciplina social, baseada na confi ança que a comunidade acabou 

depositando nas falsas promessas  que os próprios governos formularam e que os sindica-

tos exigiram: a necessidade de construir uma escola pública, gratuita e de qualidade para 

todos. Perdendo-se o componente cultural que dá sustento à competição e ao êxito ou 

fracasso fundados em critérios meritocráticos, perde-se inexoravelmente - dizem eles - a 

ética individualista que reconhece o valor do esforço, da tarefa árdua e constante do amor 

ao dinheiro e ao progresso material, a admiração aos vencedores , a satisfação material de 

ser um vencedor na vida .

Para os neoliberais, a crise resumiu-se num conjunto de problemas técnicos que também 

devem ser respondidos de modo efi ciente. Assim, sair da crise pressupõe consultar os espe-

cialistas e técnicos competentes que dispõem do saber instrumental necessário para levar a 

cabo as propostas de reforma. Esses profi ssionais são “experts” em currículo, em avaliação, 

em formação de professores ou, melhor ainda, especialistas em tomadas de decisões com 

recursos escassos, sabichões reformadores do estado, intelectuais competentes em redução 

do gasto público, doutores em efi ciência  e produtividade.

A implementação e a legitimação dos princípios e propostas  que defi nem o ajuste 

neoliberal não só encontram base de apóio nas elites econômicas, políticas e culturais 

latino-americanas, como também são, em si mesmas, parte constitutiva e indissolúvel na 

construção dessa nova hegemonia .

Foi a teoria do capital humano que colocou, de forma precisa e unidirecional, a relação 

entre educação e desenvolvimento econômico no contexto histórico de um capitalismo 

cujo modo de regulação fordista gozava, até então, de boa saúde. Sob essa perspectiva, os 

conhecimentos que aumentam a capacidade de trabalho constituem um capital que, como 

fator de produção, garante crescimento econômico de modo geral e, de modo particular, 

contribui para incrementar os ingressos individuais de quem o “possui”.
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As perspectivas neoliberais mantêm esta ênfase economicista: a educação serve para 

o desempenho no mercado e sua expansão potencializa o crescimento econômico. Nesse 

sentido, a educação se defi ne como atividade de transmissão do estoque de conhecimentos 

e saberes que qualifi cam para a ação individual competitiva na esfera econômica, basica-

mente no mercado de trabalho.

A promessa que formulava essa perspectiva era a de que o mercado conseguiria responder 

às demandas individuais e que, ao mesmo tempo, o próprio crescimento econômico iria 

gerar uma multiplicação da oferta de empregos e um aumento geral da riqueza que resul-

taria num incremento dos ingressos individuais. O mercado expandiria-se e nele existiria 

lugar para todos ou para quase todos.

Por outro lado, na perspectiva neoliberal, já não se trata de formar indivíduos que 

desempenhem num mercado de trabalho em permanente e limitada expansão. O desafi o 

é formar para competência num mercado  de trabalho cada vez mais restrito e em que 

somente os “melhores” conseguirão ter sucesso. Educação para competência num mercado 

competitivo, eis em que consiste o ethos economicista neoliberal.

Podemos dizer que a teoria do capital humano teve como função legitimar as formas 

de exclusão  educacional no contexto de um sistema escolar em processo de expansão. 

Por outro lado, os enfoques neo-economicistas têm hoje a função de legitimar novos e 

velhos processos de exclusão e sistemas já relativamente expandidos (embora ainda com 

altos graus de discriminação) e submetidos a uma intensa dinâmica de diferenciação e 

segmentação interna.

O neoliberalismo formula uma promessa de qualidade que se deriva desta lógica mercan-

til. Tal promessa não é universal. Precisamente porque a universidade contradiz a própria 

dinâmica competitiva na qual ela está fundamentada: sem concorrência meritocrática  é 

impossível alcançar critérios de qualidade na distribuição do serviço. A qualidade somente 

pode ser conquistada através da fl exibilização dos mercados educacionais.

A interpretação meritocrática do neo-economicismo baseia-se na necessidade de destruir 

a lógica  dos direitos que garantem a conquista da cidadania e a imposição de uma lógica 

mercantil segundo a qual os indivíduos realizam-se a, enquanto proprietários, como con-

sumidores irracionais . É preciso esforça-se, trabalhar e competir para ser um consumidor 

racional, responsável e empreendedor. Esse é o discurso da nova cidadania  neoliberal.

A tendência é a instrumentalização dos movimentos sociais e a condenação da escola a  

um eterno estado vegetativo como parte de um mesmo processo: a despolitização da vida 

social promovida pelo neoliberalismo. Submetidos a uma progressiva lógica despolitizante, 

os movimentos sociais e a escola acabam se autonomizando um do outro desfazendo-se 

o vínculo que deve uni-los em uma democracia substantiva e em uma prática política 

emancipatória.

De forma especifi ca, a despolitização da escola se traduz na sua desintegração como esfera 

pública. Esfera onde se realiza o direito social à educação e que, ao mesmo tempo, habilita 

para o exercício dos direitos humanos fundamentais: o direito ao trabalho, ao bem- estar, à 

participação, à felicidade, à rebeldia. A luta contra o monopólio do conhecimento constitui 

um momento central na possibilidade de realizar esses direitos. E é na escola onde se trava 



Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade   23

essa luta, embora ela supere os restritos limites das instituições educacionais. Mediante a sua 

progressiva despolitização, a escola se autonomiza  dos movimentos populares, criando a 

fi cção de uma suposta inocência das práticas pedagógicas com  respeito às pratica sócias.

O acesso à educação superior tem  de ser igual para todos, não há educação superior sem 

qualidade e sem pertinência, isto é, caso ela não fundamente suas orientações em longo 

prazo em objetivos e necessidades sociais e, em particular, dentro de um respeito absoluto 

à diversidade cultural. Sem educação superior  e sem um sistema de pesquisa adequado às 

suas necessidades, nenhum país pode aspirar a ser independente e a sobreviver no mundo 

atual. A educação superior em si é um serviço público  e objetivo de qualquer  mobilização 

neste campo, deve estar na construção de uma sociedade melhor, em que a cidadania saia 

dos textos e dos discursos e entre nos costumes e ações de cada indivíduo e qu, na esfera 

internacional, a comunidades mundial aprenda a viver em paz.

Considerações Gerais
Diante da complexidade da vida moderna, tanto a educação geral quanto a profi ssional, 

ou quaisquer outros processos de formação humana (sindicais, ligados a ONGs, religiosos, 

etc.), estão cada vez mais atentos aos novos desafi os que os indivíduos e os grupos sociais 

precisam enfrentar.

O primeiro aspecto a ser ressaltado é que o nível educacional exigido é cada vez mais 

alto: primeiro porque os indivíduos estão expostos, na sociedade moderna, a um grande 

número de relações interpessoais que também são mais complexas: os grandes centros 

urbanos e os inúmeros contatos que eles proporcionam nas grandes escolas, igrejas, nos 

conjuntos habitacionais, nos eventos sociais, no comércio, no mundo do trabalho, nos órgãos 

de governo e nas ONGs. Em segundo lugar, os cidadãos estão em contato cada vez mais 

intenso com informações as mais diversas que eles precisam selecionar, analisar e utilizar. 

A escrita hoje, diferentemente das gerações anteriores, é código de domínio imprescindível. 

Além disso, lidamos com informações de caráter científi co-tecnológico e com linguagens 

complexas como a matemática, a informática, a comunicação de massas. Daí o clamor geral 

pela elevação da escolaridade. 

As habilidades complexas exigidas do novo cidadão não serão atingidas fora desse nível 

educativo que deve proporcionar a formação básica mental-cognitiva, social e de capaci-

dades de realização. Leitura de mundo fundamentada nos conhecimentos historicamente 

acumulados, científi cos e culturais, análise crítica das informações socialmente veiculadas, 

compreensão de códigos, mapas e tabelas, pesquisa e estudo autônomos em diferentes fontes 

de conhecimentos, solução de problemas, comunicação e expressão, desenvoltura social são 

objetivos educacionais só possíveis de serem alcançados através de processos educativos 

complexos, prolongados e diretamente orientados.

Mas formar o ser humano não é só formar para a sociedade e para o mercado. É formar 

para a felicidade. Isso signifi ca desenvolver nesse ser também as suas potencialidades, os 

canais de utilização e de expressão artística, de desenvolvimento físico-corporal e a socia-

bilidade prazerosa. É dar oportunidades a milhões que não as têm de praticar esportes, de 

conhecer e praticar diferentes tipos de artes, de conviver pela alegria de estar junto.
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Há vários caminhos para se construir a necessidade de aprendizagem no aluno e é pre-

ciso que a cada objetivo a alcançar se dê o tempo e as oportunidades necessárias para que 

o aluno compreenda com total clareza a sua importância e como aqueles conhecimentos 

se articulam com outros saberes e com processos da vida real. Para que ele efetivamente 

aprenda, é fundamental que se crie a necessidade de aprendizagem que será a força pro-

pulsora da mobilização das energias intelectuais e emocionais do aluno no processo de 

construção do seu conhecimento.

O professor também deve estar atento para a necessidade de envolver o aluno com as 

diferentes atividades educativas propostas para a sua formação, de maneira que todos os 

alunos percebam com clareza o porquê de se estar realizando cada tarefa/atividade. Com 

isso, buscamos romper com o que alguns chamam de alienação do aluno com relação aos 

objetivos e aos processos educativos.

Os processos formativos devem ser o lugar da participação consciente e crítica, da 

colaboração ativa, da avaliação coletiva e permanente, se realmente queremos formar ci-

dadãos-trabalhadores críticos, criativos e autônomos. Portanto, os educadores devem estar 

atentos em suas salas de aula para o esclarecimento, aos alunos, de cada etapa do processo 

educativo de forma que todos eles compreendam amplamente o seu valor.
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Introdução

Para estudar as desigualdades no desempenho discente escolar faz-se necessário recorrer 

aos modelos econômicos e sociais que as determinam, pois vários autores (Freitag,1980; 

Ribeiro,1992), afi rmam, claramente, que os modelos educacionais brasileiros refl etem os 

modelos econômicos vigentes e, nesse sentido, a história da educação brasileira está balizada 

por três modelos econômicos, a saber: o agro-exportador, o industrial e o pós-industrial. 

Contudo, lembra Ribeiro que essa determinação passa pela confi guração social, porque 

“tal determinação não é absoluta, uma vez que a superestrutura tem refl etida em si a con-

tradição social fundamental existente na infra-estrutura” (Ribeiro, 1992:15). A tematização 

sobre o fracasso/sucesso escolar que a Sociologia da Educação fez no Brasil consolidou-se, 

contudo, na década de 1970, pois “... com efeito, até a década de 60 o principal desafi o do 

sistema escolar do país se colocava no terreno da democratização do acesso de contingentes 

expressivos da população...” (Souza e Silva, mimeo).

Infl uenciada pelos programas remediativos “ predominantes na Sociologia da Educa-

ção Norte-americana na década de 50, notadamente Start Head e Peabody “ a Educação 

brasileira explicou durante muito tempo as desigualdades no desempenho discente como 

decorrência “de um pretenso mérito individual e/ou de grupo”, afi rma Jailson de Souza 

e Silva (idem). Tal mérito (individual e/ou coletivo) depende, no liberalismo clássico, 

do indivíduo ilustrado, livre, racional e, sobretudo, dinâmico, empreendedor e capaz de 

superar adversidades, mesmo que elas sejam impostas por modelos econômicos e sociais 

perversos (!), pois, como diz Patto (1990: 21), a revolução social francesa supõe a “igualdade 

dos homens frente à Lei e às oportunidades de sucesso profi ssional, mas deixa claro que, 

embora seja dada a todos os competidores a possibilidades de começar no mesmo ponto 

de largada, os corredores não terminam juntos”.
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Sendo assim, refl etimos sobre as diversas acepções que a palavra mérito deve assumir 

nas trajetórias do ensino superior de estudantes pobres, cujos currículos engastam denodo, 

empenho, esforço e, não apenas, fracasso. A lógica meritocrática liberal aparece questionada 

nos relatos de estudantes da Universidade Federal do Ceará entre 2004 e 2006.

1ª etapa: o acesso 

Sabe-se hoje que a universidade pública não atende a classes menos favorecidas, ela é 

pública, porém, não gratuita. Talvez para o estudante de origem popular, mais difícil do 

que entrar, seja permanecer e concluir um curso universitário. A difi culdade começa com a 

falta de qualidade do ensino fundamental e médio nas escolas públicas. Um aluno egresso 

de uma escola pública difi cilmente consegue passar no vestibular (que é a porta de entrada 

da universidade), pois está concorrendo com alunos das escolas particulares que desde o 

ensino fundamental vem se preparando para ingressar no ensino superior.

O estudante de origem popular que deseja entrar na universidade, primeiro, tem que 

concorrer por uma vaga nos pré-vestibulares populares e ainda ter dinheiro para pagar uma 

taxa mensal e transportes, tornando-se um peso a mais no orçamento familiar. E, será que 

esses pré-vestibulares realmente preparam o aluno para disputar uma vaga em condições 

de igualdade com os outros pré-vestibulares privados? Segundo Santos (2003), esses cur-

sinhos populares não apresentam resultados relevantes a ponto de tornar seus alunos tão 

competitivos quanto os estudantes oriundos das classes economicamente privilegiadas. Uma 

boa parte desses estudantes trabalha durante o dia e freqüenta o curso à noite, já chegando 

cansados e sem condições de aprender o necessário.

Cabe perguntar: quais são os cursos que recebem esses alunos trabalhadores? Um aluno 

de um cursinho popular tem condições de ingressar em cursos concorridos, tais como, 

medicina, direito etc.? Santos (2003), comentando a façanha de um aluno do primeiro 

núcleo de Pré-vestibular para negros e carentes de 1993, diz que os alunos oriundos desses 

cursinhos procuram cursos com menor concorrência:

[...] Alisson foi aprovado para a UERJ e PUC-RJ. Seu feito chamou a atenção dos 
meios de comunicação. Tornou-se, assim, uma espécie de “garoto-propaganda” 
do PNVC. O que passou desapercebido em sua “proeza” foi que ele foi aprovado 
na UERJ no curso de Ciências Sociais, uma carreira que não é tão procurada so-
cialmente como as tradicionais e prestigiadas Medicina, Engenharia e Direito, por 
isso a relação candidato/vaga é baixa. E, quando aprovado para História, em 1994, 
disputou 30 vagas com 32 candidatos, ou seja, 1.1 candidatos por vaga.

Dados semelhantes são encontrados no pré-vestibular cooperativo no interior do Ceará, 

conhecido como PRECE – Programa de Educação em Células Cooperativas “ que, em doze 

anos de atividade, conta com noventa e um estudantes na Universidade Federal do Ceará 

em vinte e dois cursos, sendo que apenas quatro destes apresentam concorrência acima de 

vinte alunos por vaga. Os outros são cursos com concorrência média ou baixa.

 O segundo passo para ingressar na universidade pública é tentar uma isenção para o 

vestibular. Nesse caso, os estudantes têm que apresentar um “atestado de pobreza”, através 
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de uma série de documentos exigidos pelas Comissões Coordenadoras dos Vestibulares 

(CCV), das Universidades Públicas. Sendo assim, a entrada na universidade é uma ação 

difícil, dolorosa e de renúncia “ às vezes, não somente de um ano, mas de uma vida, que 

as provas vestibulandas não conseguem analisar. Sem contar as práticas do terror que são 

muitas vezes usadas por “mega-empresas de treinamento para o vestibular”, que ainda são 

chamadas de escolas. 

2ª etapa: A permanência

Erguem-se vozes estudantis contra lógicas que regem a permanência de jovens uni-

versitários nos cursos. Para entrar no ensino superior, a lógica é que se deve ter mérito, 

mas que mérito é esse que os vestibulares julgam ser correto? O que signifi ca isso após a 

entrada? Quando os estudantes entram na universidade, percebem que as ações que acha-

vam corretas não o são mais e seus valores mudam. E, em relação à trajetória pregressa de 

estudantes universitários, a entrada na universidade, segundo Pascual (2005:232), marca 

um corte no desempenho: 

[...] comparado com a universidade, meu desempenho era muito melhor nos anos 
escolares, sem querer atribuir culpa ao sistema universitário, embora este seja fator 
determinante, aqui você tem mesmo que se responsabilizar por si próprio e no 
comportamento, mas acho isso certo. (estudante de engenharia)

Dessa forma, a mudança do Ensino Fundamental e Médio para o Superior provoca 

difi culdades aos alunos, afetando a interação com os professores, diz uma estudante de 

biologia: “em detrimento desse verdadeiro adestramento escolar, ainda, é difícil para mim 

algumas colocações em sala de aula, afrontar e questionar a atitude de alguns professores” 

(Pascual, id:234). A trama de trajetórias discentes na universidade brasileira é, por vezes, 

tecida com fi os de sonhos como testemunham estudantes recém-ingressos na Universidade 

Federal do Ceará no ano de 2001: 

[...] nós, universitários, temos febre de aprender. Imaginamos uma universidade 
com projeto, história, tecnologia, disciplina, fatores que sirvam como pedais do 
futuro; o mercado é cada vez mais exigente quanto à capacidade do diplomado de 
usar a cabeça; a faculdade é o momento de burilar essa habilidade e é por isso que 
sonhamos com um mundo de oportunidades, queremos ser a cara da universidade, 
o futuro agradece! (estudante de História)

Mas, as decepções aparecem ao longo da trajetória acadêmica com tons severos:

[...] tudo isso me faz fi car inconformada, decepcionada, cansada e sem estímulo 
para continuar meus estudos na universidade. Minha maior motivação para con-
tinuar tem sido a vontade de sair. Quanto mais penso que detesto a Universidade, 
mais me esforço para sair dela. Assim, estou tentando não abandonar mais disci-
plinas, tentando aumentar meu Índice de Rendimento Acadêmico para pagar todos 
os créditos e, fi nalmente, receber o meu diploma. (estudante de Psicologia)

Diante de tal panorama, alguns estudantes indagam-se a respeito do mérito que os candi-

datos devem ter para permanecer na universidade. A indagação transforma-se, amiúde, em 
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silêncio ensurdecedor! Eis que a euforia na entrada encontra difi culdades de permanência 
na universidade, mas...

[...] alguma coisa deve ser feita; até que um dia conseguimos entrar. Aí, pensamos 
na luta pela permanência na universidade pública, que levanta, novamente, per-
guntas semelhantes às anteriores: Qual o mérito para continuarmos na univer-
sidade pública? Pois quando olhamos para os lados, os méritos que observamos 
são afi nidades familiares (exceto alguns casos) ou exploração (esta existe de várias 
formas). (estudante de Química) 

É nessa fase de permanência que as desistências se elevam; afi nal, muitos estudantes 

não vivem de livros e sonhos, as necessidades materiais existem (não se pode esquecer esse 

fato). Eles procuram se manter, no entanto, na universidade e começam a buscar emprego, 

já que as bolsas são algo inatingível para muitos, mesmo que: 

[...] mais uma vez, nos deparamos com a exploração e temos que nos submeter 
a esse tipo de ação, pois é nossa única alternativa de concluirmos o curso, muitas 
vezes subjugados pelo cansaço. Com isso começamos a nos desinteressar pela 
faculdade, sem conseguir visualizar o fi m dessa jornada, somos levados à desilusão 
de que tudo foi uma perda de tempo e que saímos pior do que entramos, mas pela 
persistência alguns conseguem se formar. (estudante de Química)

Se tal é a situação de muitos alunos, fi ca difícil sua permanência na universidade. Uma 

pesquisa feita na UFC “ Andriola (2005) “ constata que a evasão de 5,74%, o que equivale 

a 206 alunos que ingressaram entre os anos de 1998 e 2000. As causas principais foram: a) 

incompatibilidade entre horários de estudo e trabalho; b) aspectos familiares (necessidade 

de dedicar-se a fi lhos menores); c) falta de motivação com os estudos; e, d) precariedade 

das condições físicas do curso ou inadequação curricular. A evasão, segundo o Autor, está 

diluída entre os cursos menos procurados (aqueles em que o estudante da classe popular 

tem mais condições de acesso devido à baixa concorrência). E, para melhorar esse quadro, 

Andriola sugere que seja fortalecida a rede social de apoio ao estudante carente (mais bol-

sas de trabalho, monitoria, extensão, pesquisa, restaurante universitário subsidiado, mais 

vagas para residência estudantil) e outras formas que tornassem viável a permanência do 

estudante de origem popular na universidade.

Os números acima citados são corroborados em outras pesquisas realizadas na UFC 

(Pascual, 2003, 2005). Se analisarmos a quantidade de pessoas que entram na universidade 

e os que se formam, há um grande contraste, porque muitos fi cam perdidos no caminho. 

Prosseguem os teimosos e os que são empurrados pelos professores até o fi m da graduação e 

logo jogados na pós-graduação. Mas o número do último grupo é bem menor! As trajetórias 

estudantis adquirem feições diferentes (sucesso ou fracasso) não só com a procedência dos 

cursos pré-vestibulares e com a sua classe social, que representa apenas 7,42% no universo 

estudantil5, mas de acordo com o campo do conhecimento em que os estudantes se inserem 

como mostram estudos realizados na UFC:
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Tabela 1. Percentual de concluintes e não concluintes na UFC, por campo de 
conhecimento

Centros e Faculdades
2003.1

concluintes
(mérito?)

não concluintes
(demérito?)

Centro de Ciências Agrárias 78,93 21,07

Centro de Ciências 65,50 34,50

Faculdade de Direito 93,40 6,60

FEAAC 74,23 25,77

FAFOE 91,15 8,85

Centro de Humanidades 82,32 17,68

Faculdade de Medicina 97,33 2,67

Centro de Tecnologia 78,90 21,10

Total 82,72 17,28

Fonte: Pascual, 2005.

3ª etapa: Lógica meritória, que lógica é essa? 
Devemos verifi car que tipo de mérito é esse que vai avaliar o estudante durante a entrada, 

permanência e conclusão, pois a tabela acima mostra que os menores índices de reprovação 
se dão em cursos com a maior procura (medicina, odontologia, direito), o que confi rma 
que as escolhas de estudantes da rede pública incidem sobre cursos menos procurados. A 
palavra meritrocracia tem origem no latim (mereo: merecer, obter) e com o sufi xo “cracia”, 
ou seja, uma forma de governar levando em conta o mérito individual da pessoa. Esse 
mérito seria a soma do esforço e inteligência do individuo.  

A esse respeito, Dourado, Oliveira e Catani (2003:17) nos alertam sobre os projetos 
neoliberais para a educação superior que “preconizam o mercado como portador de ra-
cionalidade econômica e, portanto, como princípio fundador, unifi cador e auto-regulador 
da sociedade global competitiva”. Na óptica capitalista, só é produtiva a universidade que 
“subordina sua produção acadêmica formal e concretamente às demandas e necessidades 
do mercado e do capital”, prosseguem os Autores (id:19). Meritocracia na lógica neoliberal 
signifi ca, portanto, considerar as competências de cada estudante, prescindindo de sua 
condição social, isto é, são levados em conta os méritos relativos às performances, aos 
resultados nos vestibulares, sem ver a procedência.

Como entender, contudo, os indivíduos (entenda-se, estudantes) desarticulados de seu 
entorno social, cultural, político e econômico?  Sendo assim, a meritocracia agora está rela-
cionada com riqueza, posição social e afi nidade pessoal. E as injustiças, tanto dentro como 
fora, da universidade se tornam cada vez mais gritantes, é preciso fazer alguma coisa para 
modifi car essa forma de pensar de muitas pessoas. Como equacionar, pois, as exigências de 
uma formação profi ssional consistente e a realidade sócio-econômica de muitos estudantes 
brasileiros? Eis que surgem políticas afi rmativas, cuja função é equilibrar formação profi s-

sional consistente e democracia, opondo-se às tendências em que “a educação é quase sempre 

encarada como mercadoria e não como função pública” (Sobrinho, 2000:14). Por isso, as 
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políticas públicas devem posicionar-se claramente perante o hibridismo da universidade 
para todos (os que sabem cognitivamente, os que precisam socialmente, os que promovem 
o desenvolvimento, os que merecem historicamente) que brota no culturalismo globalizdo, 
que reconhece apenas a categoria insossa de cidadão (Pascual, 2005:282).

Cabe salientar, inicialmente, as políticas de cotas para o acesso de estudantes de origem 
popular à universidade, esse é um tipo de meritocracia que está balançando e mobilizando 
o país de tal forma que várias entidades articulam-se com relação a esse assunto. Embora 
muitos se preocupem com o rendimento acadêmico de estudantes que utilizam as políticas 
de cotas e até mesmo com a qualidade dos profi ssionais no mercado de trabalho (“Você já 
pensou ir num consultório médico e ser atendido por um ex-aluno de escola pública, eu 
não teria coragem” autor anônimo), sabemos que não é bem assim. A trajetória de profes-
sores vindos da educação pública contesta essa visão por que: “fi z mestrado e doutorado 
na Universidade de São Paulo, fui pesquisadora convidada pala Universidade de Paris” 
(professora da UFC em Pascual, 2005:241). 

Devem-se dar oportunidades iguais a todos; é, nesse contexto, que a meritocracia entra 
em ação, levando em conta não a riqueza ou o prestígio social, e sim o esforço e a indigên-
cia. O que muita gente não sabe com relação a políticas de cotas é que deve existir, dentro 
das universidades que adotam essas medidas, uma política de bolsas para também garantir 
a permanência. Não adianta encher as universidades de estudantes de origem popular e 
não tomar essas medidas, pois dessa forma o índice de evasão aumentará de uma maneira 
inimaginável. Com isso, os gastos dentro da universidade são maiores, o fracasso e o pes-
simismo estudantil aumentarão também e, em um contexto geral, a culpa disso vai cair 
diretamente sobre as políticas de cota, voltando-se, então, a esta zero.

Outros exemplo é justamente a Política de Bolsas existente dentro da universidade, esta 
é a responsável pela desistência de muitos estudantes logo nos primeiros semestres, eles 
não têm como se manter dentro da universidade, que, mesmo sendo pública, possui custos 
muito altos; nesses custos o principal é o material didático, entre outros. A meritocracia 
que existe hoje para essas políticas de bolsas são as mesmas citadas anteriormente, que 
são as de prestigio social. As melhores bolsas são as daqueles que estão mais próximos dos 
professores, portanto, esses “melhores” são levados ao mestrado e doutorado, enquanto o 
“resto” tem que se virar para dar conta dos estudos e da vida fi nanceira. Portanto, resta a 
esses estudantes desfavorecidos mendigar por uma bolsa de assistência que não tem valor 
algum – tanto para o lado profi ssional, quanto para o fi nanceiro – o que ainda é muito 
difícil de conseguir. 

Enfi m, a idéia de “melhores” e “resto” é mais uma vez a distorção do entendimento da 
palavra, será que os “melhores” realmente têm mérito para ser desse jeito? Essa indagação 
fi ca, por enquanto, sem resposta e o fracasso sobra para o “resto”! A meritocracia existente 
hoje é a responsável pelo fracasso e evasão dos estudantes que não conseguem manter-se 
dentro da universidade e são submetidos à exploração do mercado de trabalho. Outro 
fator que aumenta esse fracasso e abandono da universidade por muitos estudantes são 
as práticas pedagógicas de muitos professores nas mais diferentes áreas e cursos dentro 
da universidade, práticas essas que são contadas por muitos estudantes, o que indica que 

existem muitos profi ssionais com essa problemática.
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Fracasso escolar e prática docente
O fracasso escolar não é novidade neste país: está ancorado numa tradição de sólidas 

raízes históricas, já que vivemos numa sociedade autoritária, capitalista e excludente que 

traz à tona todas as suas contradições e ambivalências inscritas na dinâmica da vida social 

brasileira. Com efeito, é difícil fi car indiferente a essa problemática e a suas implicações no 

processo educativo. De acordo com estudos realizados sobre o fracasso escolar, podemos 

formular três abordagens sobre essa temática: o fracasso centrado nos indivíduos; o fracasso 

depositado na cultura popular; ou fracasso de um sistema social, econômico e político 

(Freitag, 1979; Patto, 1981).

Para a primeira abordagem, o fracasso na escola atrela-se às qualidades ou “falta de 

qualidades” para o estudo, inerentes aos próprios alunos. A privação cultural seria a causa, 

de acordo com a segunda abordagem, que desencadeia as difi culdades escolares, devido 

ao fato de os alunos não possuírem em seu ambiente familiar a cognição necessária para o 

bom desempenho escolar. Os próprios membros da comunidade popular não valorizam a 

educação, pois, para esses, é mais importante que o aluno possua uma ocupação monetá-

ria para auxílio do rendimento familiar. A terceira abordagem, por sua vez, afi rma que os 

alunos pobres não se desenvolvem devido ao fato de o próprio sistema escolar propiciar 

uma determinada reprodução sócio-cultural. 

Ao entrar no ensino superior público, nos deparamos, afi rmam alguns estudantes, com 

uma universidade sucateada, ou seja, falta de equipamentos, bons laboratórios, biblioteca 

sem livros atualizados, professores desestimulados, faltosos que não se importam muito 

com o desempenho do aluno.  Existe o incentivo à pesquisa, porém as verbas destinadas a 

essa atividade são poucas. Não existem condições para que realmente, ao se concluir um 

curso universitário, se esteja preparado para o mercado. Alguns cursos estão com os seus 

currículos tão desatualizados que não estão adequados ao que se espera de um profi ssional 

qualifi cado. Segundo Pascual (2005), alguns estudantes acham o currículo do curso defa-

sado em relação ao trabalho no mundo contemporâneo por causa do “conteúdo de algumas 

disciplinas que tem pouca relação com o mundo do trabalho e não estão direcionadas 

para o campo atual”, ora porque “faltam também disciplinas que preparem para a prática 

profi ssional” (estudante de Engenharia).

Esse problema, porém, não é só da UFC. Um estudo recente do Observatório Universitário 

Cândido Mendes revela que 25% dos potenciais alunos universitários são tão carentes que 

não têm condições de entrar no ensino superior, mesmo se ele fosse gratuito. São alunos 

que não têm sequer dinheiro para transporte, lanche e cópias. Com esse quadro, torna-se 

real o ditado popular incutido na mente do povo pelo sistema capitalista: “estudar não é 

para pobre”. Sendo assim, de um lado temos a escola, uma instituição de ensino precária; 

de outro, os alunos, envoltos em preconceito sócio-racial arraigados culturalmente; e no 

meio, educadores, desrespeitados pelas políticas educativas e crentes de que os alunos pobres 

são culpados pelo fracasso escolar. Para solucionar essa problemática do fracasso escolar, 

devem-se propor maneiras de superação das condições que desencadeiam esse fracasso. 

Assim, é necessária a revisão de todos esses conceitos de fracasso escolar, bem como uma 

avaliação crítica das metodologias escolares.
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Afi nal quem fracassa?
 A prática pedagógica é algo que deve ser estudado e analisado todos os semestres por 

todos os professores da instituição pública, com a fi nalidade de avaliar o próprio professor, 

e com isso promover medidas que façam com que ele melhore suas práticas. Exemplos de 

professores que não têm práticas pedagógicas são muitos, que vão de palavras proferidas para 

o indivíduo (ou até mesmo para a sala) a ações em classe. Cabe relatar apenas um exemplo 

clássico, isto é, devido a uma prova em que 99.99% da turma havia tirado nota inferior 

a 3,0, os estudantes foram falar com o professor sobre aquele quadro e então o professor 

disse: “Eu não posso fazer nada. Podem reclamar com quem quiserem, já sou professor com 

mais de vinte anos aqui e nada aconteceu. Aqui eu só quero os bons, os melhores. Quem 

não está satisfeito com isso pode se matricular nessa disciplina com outro professor” (um 

pequeno detalhe, ele era o único professor que dava a disciplina).

Diante desse exemplo, podemos pensar como fi ca a mente de um estudante que acaba de 

entrar na universidade e pega um professor desses. Um sentimento de inferioridade abate 

a mente e é difícil pensar numa permanência desse jeito. O resultado não pode ser outro 

se não o fracasso e a desistência. Com isso, os problemas só aumentam, com reprovações 

as oportunidades de Bolsas desaparecem e o efeito bola de neve acontece, obrigando o 

estudante a buscar uma fonte de renda. Finalmente, ele termina por desistir da conclusão 

do curso que anteriormente era tão sonhado.

Como se disse, são vários exemplos: Em sala de aula o professor faz um breve resumo 

do conteúdo e depois aplica um questionário sobre o assunto abordado, tudo normal se 

ele não passasse de cadeira em cadeira verifi cando o que os estudantes fi zeram, caso não 

tenham feito nada ou algo errado, ele diz para a turma toda que o launo referido não sabe 

sequer o básico da disciplina e ri do aluno na frente de todos na sala de aula. Nem precisa 

comentar essa atitude! As práticas pedagógias e a meritocracia devem ser empregadas 

adequadamente na vida acadêmica dos estudantes, pois o que está em jogo é o futuro de 

muitos profi ssionais e com isso os destinos do país. Deve haver mudanças, o que, timi-

damente, está acontecendo, mas devemos acelerar esse processo contra as injustiças que 

são empregadas e não podemos fi car de braços cruzados apenas assistindo a tudo isso que 

acontece em nossa volta.
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Anexo
Quadro 1 - Total de alunos de graduação, tamanho da amostra e número de Estudantes 
de Origem Popular encontrado na amostra por universidade.

Região Universidade Universo Tamanho da Amostra Estudantes de 
Origem Popular
na amostra

Norte UFAM  11.262 2.415 421

UFPA 16.689(1) 2.561 527

Nordeste UFC 20.157 6.008 440

UFPB 15.967 6.974 811

UFPE 26.705(2) 1.638 167

UFBA 18.044 5.805 371

Centro  Oeste UFMS 14.972 912 648

UnB 21.303(3) 5.964 72

Sudeste UFMG 20.091 4.525 2.008

UFES 12.483 10.487 317

UFRJ 33.978 25.266 1.862

UFF 20.051 2.033 213

Sul UFPR 20.812 6.546 714

UFRGS 20.887 3.582 241

Brasil 14 IFES(4) 273.401 84.716 8.812

(1) dados do campus Guamá
(2) dados de 2003
(3) dados de 2004
(4)14 universidades federais do Programa Conexões de Saberes

Fonte: Relatório da Pesquisa Universidade Pública: (Re)Conhecendo diferenças 2005. Programa Conexões de 
Saberes.
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Este grupo de trabalho, que tem como objeto de estudo o tema Práticas Pedagógicas e 

Meritocracia, é composto por nove estudantes1, bolsistas e voluntários, e duas professoras 

orientadoras do Sub-Projeto Curso Pré-universitário do Programa Conexões de Saberes: 

diálogos entre a universidade e as comunidades populares, executado pela Universidade 

Federal da Paraíba no Campus I, em João Pessoa, envolvendo um total de 28 bolsistas e 

12 voluntários. 

O texto a seguir foi produzido a partir das leituras e estudos conjuntos, tendo como 

proposta refl etir sobre as práticas pedagógicas e a meritocracia, considerando as experi-

ências cotidianas do grupo de estudantes que compõem o Programa Conexões de Saberes 

na UFPB.

A primeira preocupação surgiu com a necessidade de defi nir o que seja meritocracia, e de 

que forma ela se apresenta na sociedade brasileira. A partir daí, prosseguimos nossas refl e-

xões, procurando apreender as relações possíveis do acesso e a permanência de estudantes 

das classes populares nas universidades e sua relação com os princípios meritocráticos.

Defi nindo meritocracia...

Palavra que vem do latim mereo – merecer, obter, alcançar; do grego kratía – força, 

poder, autoridade, soberania. A meritocracia assume em seu signifi cado grego o “governo 

dos capazes”, estando, assim, associada à compreensão de um estado burocrático. O sufi xo 

cracia indica a risca uma relação a governos, assim, originalmente a expressão signifi cava 

uma forma de governo baseado no mérito, em que as posições hierárquicas são conquistadas 

com base no merecimento e na competência. 

Os primeiros indícios do uso prático da meritocracia, enquanto mecanismo de gover-

no, podem ser percebidos desde a antiguidade clássica, quando era forma de seleção dos 

funcionários estatais de acordo com a sua capacidade. 
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Daí à contemporaneidade, se passou a um uso mais habitual de elementos de análise de 

méritos para seleções e ascensões de função, inclusive através de concursos públicos e exames 

de avaliação. Dessa forma, a meritocracia determina as posições e colocações conseguidas 

por mérito pessoal conforme seus progressos e consecuções individuais.

Em geral, percebe-se que a maioria dos governos utiliza essa prática embora não se per-

ceba a exclusividade de seu uso, ela está, por vezes, associada a outras formas de avaliação, 

como por exemplo, o status familiar e fi nanceiro, o tempo de serviço, etc. 

Um modelo que recorrentemente é utilizado para exemplifi car a prática meritocrática 

é encontrado no serviço militar, especialmente na sua hierarquia de promoção, quando a 

mudança de patentes é defi nida por valores relacionados ao desempenho cotidiano, tais 

como: por ações valorosas, de bravura, coragem e comportamento exemplar na corporação. 

Para ilustrar, podemos rememorar e tomar como exemplos as práticas de ação política e de 

direção nos exércitos liderados por Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Hitler, entre outros; 

não estamos aqui considerando o lamentável resultado de suas ações, mas o princípio de 

valoração de uma prática de desempenho e mérito.

Da aplicação dos governos para seleções de cargos burocráticos, a meritocracia ganhou 

outras formas de usos na atualidade, serve como referência para instituições e organismos 

que passaram a adotar critérios semelhantes de avaliação, como educação/formação, talento 

e competência. Assim, o conceito alcança processos de seleção públicos e privados para: 

empregos, política partidária, sistema de ensino e até mesmo para cargos em associações, 

igrejas, ONGs, entre outros.

Segundo Barbosa (2003), que realiza um exercício de análise comparativa da merito-

cracia entre o Brasil, os Estados Unidos e o Japão, não existe em nosso país uma ideologia 

meritocrática defi nidamente estabelecida na sociedade, o que se apresenta são sistemas e 

discursos meritocráticos que, como um conjunto de elementos de hierarquização social, 

reúnem valores que defi nem que as posições sociais dos indivíduos na sociedade devem 

ser resultado do mérito de cada um e de suas realizações pessoais.

Ainda segundo a mesma autora, quando faz referência à ética do trabalho no Brasil, ela 

lembra que as principais fontes de identidade dos cidadãos estavam ligadas à família, ao 

universo de suas relações sociais e ao seu status, muito mais do que ao trabalho, este repre-

sentava uma fonte secundária de identidade. Até mesmo para se chegar a ele o caminho 

percorrido foi muitas vezes o dos méritos de conhecimento pessoal ou político que a pessoa 

tivesse. Assim, a mobilidade social não teria necessariamente que partir do acesso por mérito 

de capacitação e desempenho para o trabalho, mas da política do quem indica.

Práticas pedagógicas e meritocracia: delineando o acesso e 
permanência na universidade

Em nossas refl exões sobre meritocracia e universidade, indagamos qual o valor da forma-

ção e de um bom currículo na empreitada do mundo do trabalho? Como uma certifi cação 

acadêmica pode ser um diferencial de carreira? Para nós, das classes populares, valeria a pena 

o custo social, material e pessoal de construir um belo currículo? Isto seria sufi ciente para 
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enfrentarmos, num sistema meritocrático, a competitividade do mercado de trabalho?

As refl exões geraram mais dúvidas que certezas, principalmente diante da apreensão 

de situações com as quais nos deparamos cotidianamente. Tudo faria realmente sentido 

se a lógica fosse buscar uma formação adequada, empreender dedicação absoluta a esta 

formação, investir tempo e recursos fi nanceiros (já tão parcos) e, por fi m, com a certifi cação 

profi ssional e um bom currículo, sair a procura de um bom trabalho na esperança, é claro, 

de perceber também, uma boa remuneração e em condições logísticas igualmente boas ao 

exercício profi ssional. Tudo muito efi ciente e, porque não dizer, aprazível!

A realidade que se nos coloca é a de uma sociedade que nada tem de linear. Os desvios, 

as complicações, e as complexidades se apresentam numa freqüência tão veloz que o quadro 

acima exposto ganha o status de sonho com poucas chances de se tornar real. O que dizer, 

por exemplo, da prática tão comum no Brasil, de renovação dos quadros empresarias que 

freqüentemente promovem a substituição pela lógica perversa do capitalismo, que envolve 

questões de lucro e otimização, de profi ssionais competentes e com tempo de serviço por 

outros mais novos e, claro, mais baratos.

Então fi ca a pergunta: será que vivemos mesmo em um país com lógica meritocrática? 

Não querendo adiantar a situação que em breve teremos que enfrentar – as questões de 

meritocracia na da busca de trabalho -, nos voltaremos, agora, para refl etir sobre as questões 

presentes e inquietantes de nossa condição de estudantes universitários.

Para os alunos da escola pública, segundo Castro (2001), estar em uma universidade 

também pública no Brasil signifi ca enfrentar uma variedade considerável de desafi os: vencer 

a pobreza; as defi ciências desta escola que além de apresentar uma defasagem de conteúdos, 

não presta nenhum tipo de serviço de orientação educacional para a escolha acadêmica; a 

concorrência em uma competição que se torna injusta, frente aos alunos provenientes de 

outros segmentos sociais e com acesso a boas escolas particulares, cursos de idiomas além 

de cursinhos preparatórios. O autor chama a atenção para o fato de que a fragilidade do 

Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas provoca uma espécie de pré-seleção ou 

depuração, tendo como resultado uma sub-representação das classes de menos renda no 

Ensino Superior.

Já para Buarque (2006:08), o acesso ao Ensino Superior é um caso claro de ‘meritocracia 

excludente’, pois: 

Seu aluno é escolhido pelo mérito que lhe assegura passar no vestibular, com tal-
ento e persistência nos estudos, mas também graças ao privilégio da distribuição 
desigual de oportunidades, que evita a concorrência com o talento de milhões de 
excluídos, sem direito a uma escola básica de qualidade. (...) è como se houvesse 
dois caminhos defi nidos pela renda: um deles leva à universidade, outro não (...) 
esses vão cair na vala comum dos deseducados.

Ele afi rma, ainda, que a democracia das oportunidades desiguais é sempre injusta e estú-

pida, pois usa seus recursos para atender de forma diferente os seus membros e desperdiça, 

exclui e desestimula talentos.

O mérito está, então, defi nido e medido por quem? Por um processo seletivo dos ves-

tibulares ou pelas próprias condições sociais dos seus candidatos? A defi nição da compe-
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tência e mérito é então medida muito antes de prestarmos vestibular, já a temos, defi nidas 

previamente pelas nossas condições de vida, enquanto segmento social.

As possibilidades que têm se apresentado na tentativa de amenizar este quadro são: a 

oferta de cursos pré-universitários para alunos das escolas públicas e o polêmico sistema 

de cotas. 

No primeiro caso, temos na Paraíba a oferta de cursinhos aos sábados nas escolas públicas 

estaduais e a iniciativa de algumas prefeituras municipais na oferta de cursos pré-vestibula-

res à noite e/ou aos sábados. A UFPB também disponibiliza cursos desta natureza na qual 

participamos efetivamente de uma dessas experiências, desde junho de 2005. Naquele ano, 

passamos por um processo de seleção pública, na própria instituição, que ofereceu vagas 

para alunos bolsistas e voluntários dos cursos de licenciatura que tinham como objeto de 

formação os conteúdos exigidos pela comissão dos vestibulares das universidades públicas 

no estado2 e que se enquadrassem nos mesmos critérios de seleção dos alunos cursistas: ser 

de comunidades populares, ter renda familiar de até quatro salários mínimos, ser egresso 

da escola pública.

Foram oferecidos em 2005, de Junho a Dezembro, um curso em João Pessoa, no Centro 

de Tecnologia do Campus I, para 56 estudantes e outro no Centro de Ciências Agrárias, no 

Campus de Areia, para 35 estudantes.

Os resultados alcançados no concurso vestibular para 2006 foram os seguintes: dos 

alunos do curso pré-universitário de João Pessoa, 38 foram aprovados, o que representou 

um total de 74,5%, já no curso pré-universitário de Areia, foram verifi cadas 15 aprovações, 

representando 52% dos estudantes matriculados. 

Os números podem ser considerados expressivos, principalmente se levarmos em con-

sideração que nos dois campi as aulas funcionaram em forma de curso intensivo diário de 

quatro horas com duração de apenas seis meses. Destacamos, porém, que os resultados, 

apesar de signifi cativos, não nos fazem perder de vista a carência na oferta de vagas nos 

cursos pré-universitários que na realidade se constituem como um paliativo para a imensa 

demanda da população de jovens e adultos egressos das escolas públicas do estado, que 

necessitam de oportunidades como essas e mais: atentar também para aqueles que ainda 

se encontram nas escolas e que necessitam de um ensino público de qualidade.   

Já com relação às cotas de participação, estas têm se apresentado como uma ação afi rma-

tiva do governo federal de combate à desigualdade de grupos considerados mais vulneráveis 

à discriminação: portadores de necessidades especiais, grupos étnicos considerados minoria 

e componentes de grupos raciais.

Este tema tornou-se bastante polêmico a partir dos últimos anos da década de 1990 e 

já em 2003 ocorreu a primeira de uma série de experiências registradas no Brasil. Através 

de lei, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) começou a realizar processos 

seletivos com reserva para alunos da rede pública e uma cota de até 40% das vagas para 

negros e pardos. A polêmica foi realmente grande com a discussão girando em torno da 

questão de mérito – oportunidade.

Desde então, várias universidades têm disponibilizado o sistema de cotas. O debate não 
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silenciou, ao contrário, foi acirrado chegando às vias parlamentares, em discussões acalo-

radas tanto no Congresso Nacional como no Senado Federal (Streker, 2006). Atualmente, 

tramitam nestes espaços dois manifestos – um contrário e outro favorável - aos projetos 

de Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial.

Alguns dos argumentos que se apresentam contrários afi rmam que se os projetos forem 

aprovados, o país passará a defi nir os direitos dos cidadãos com base na cor da pele, pela 

raça e lembra que, na história, o Brasil já condenou esta prática. Explicita também que 

políticas dirigidas a grupos raciais estanques em nome da justiça social não eliminam o 

racismo e que o principal caminho para o combate a exclusão é a construção de serviços 

públicos universais de qualidade nos setores de educação, saúde e previdência, em especial 

a criação de empregos.

Já para aqueles que defendem o sistema de cotas, o raciocínio apresentado foi a constata-

ção da extrema exclusão dos jovens negros e indígenas das universidades que impulsionou 

a atual luta pelas cotas, portanto, é uma questão de enfrentamento urgente. Para que a 

universidade pública brasileira não atravesse o próximo século como um dos sistemas uni-

versitários mais segregados do planeta e para que se cumpra a sua função republicana numa 

sociedade multiétnica e multiracial, deverão refl etir as porcentagens de brancos, negros e 

indígenas do país. Tratam à questão das cotas como uma ação afi rmativa proveniente do 

exemplo de uma fi gura jurídica criada pela ONU e não um princípio vazio.

A questão das cotas ainda levantará muitas controvérsias pelo seu próprio conteúdo e 

por ter uma relação direta com os princípios meritocráticos, quase sempre longe da neu-

tralidade ideológica e política. 

Conclusão

O que defendemos é que, no Brasil, para a prática de um sistema meritocrático mais 

justo, a primazia não seja descobrir e programar mecanismos paliativos, que sirvam para 

acalmar, atenuar ou aliviar momentaneamente um mal, no caso aqui avaliado, o sistema de 

Ensino Fundamental e Médio e as políticas públicas de acesso à universidade. É preciso e 

prioritário que se ofereçam as condições básicas para ter efetivamente princípios ou mesmo 

uma ideologia meritocrática em nossa sociedade. 

A responsabilidade das autoridades encarregadas da melhoria do sistema educacional 

não deve ser subtraída ou mascarada por projetos fortuitos e temporais. Consideramos 

importante estas refl exões, especialmente por pertencermos à pequena parcela de estudantes 

provenientes da escola pública que lograram êxito no ingresso à universidade, e sentimos 

que criar cursinhos e/ou reservas de vagas, esperando que todos conseguirão retifi car e 

suprimir os erros de uma formação inadequada adquirida nos graus de ensino precedentes, 

é crê no improvável.

 Defendendo um ensino público de qualidade, Castro (2001) afi rma que não se resolve 

a questão da falta de preparo criando mecanismos como o de cotas, isto seria, para ele, 

sacramentar a troca da ‘iniqüidade pela mediocridade’, seria usurpar dos estudantes das 

classes populares a possibilidade de uma formação adequada.
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As ações afi rmativas (Cesar, 2003) devem estimular projetos alternativos de formação 

na própria escola de Ensino Fundamental e Médio e no Ensino Superior, pois ao criar 

formas de ingresso, deve-se também considerar as formas de permanência. Se assim não o 

for, comete-se dois erros e uma grande irresponsabilidade, pois o estudante que ingressa 

apresentando defi ciências de formação, agravadas pelos limites sociais e matérias a que está 

sujeito cotidianamente, com muitas difi culdades se manterá na instituição. Esse estudante 

sofrerá discriminações e difi culdades de aprendizagem que poderão causar um baixo ren-

dimento e/ou reprovações e até abandono de curso, além de provocar a sua impossibilidade 

de concorrer a bolsas de extensão, ensino ou pesquisa, que lhes ajudariam a permanecerem 

e darem continuidade aos seus estudos, já que grande parte delas têm como critério de 

eliminatório o Coefi ciente de Rendimento Escolar – CRE, ou seja, a média geral do aluno; 

o que, paradoxalmente, é mais um critério meritocrático!

Gostaríamos que não fosse necessário recorrer a cursinhos pré-vestibulares inclusivos 

para estudantes das classes populares ou a recursos mais polêmicos como, por exemplo, o 

sistema das cotas, sejam elas de que natureza forem. Que se ampliem os caminhos que levem 

a todos os brasileiros/as a  possibilidade de crescimento intelectual e material que perpassem 

todo o processo de formação do indivíduo, do Ensino Fundamental à Pós-Graduação com 

qualidade, efi ciência e gratuidade (na realidade, com valores já pagos pelos impostos). Só 

assim a justiça social não teria particularmente a cara do pobre, rico, branco, preto, cristão, 

mulçumano, portadores de necessidades especiais, ou quaisquer outras qualifi cações que 

não sejam a de brasileiro!
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em Matemática; e Ana Ruth Barbosa de Souza, graduada em Fisioterapia e Psicologia (voluntária 
2005/2006).  Esclarecemos que os três primeiros estudantes indicados iniciaram sua participação 
no Projeto no ano de 2005, todos como graduandos, e no decorrer das atividades concluíram suas 
graduações e ingressaram em mestrados nas suas áreas de formação, porém não se desvincularam 
de suas atividades, pois tornaram-se voluntários no Cursinho pré-universitário, onde atuam como 
professores.

2 Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Universidade Federal de Campina Grande – UFCG e 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.
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Apresentação

As instituições de ensino superior desenvolvem, na sua maioria, uma lógica meritocrá-

tica que vai de encontro ao nível de difi culdade que os alunos destas instituições precisam 

enfrentar para atendê-la. Esses verdadeiros desafi os impostos aos alunos são agravados 

quando os mesmos têm origem popular e/ou advêm de escola pública. No encalce disso, vem 

o fato de as práticas pedagógicas adotadas não subsidiarem o cumprimento das exigências 

impostas por essa lógica meritocrática, fazendo com que haja um índice de desestímulo, de 

reprovação em disciplinas e até mesmo de desistência do curso, cada vez maior.

Tomamos como ponto de partida a situação dos estudantes oriundos de Escola Pública 

e a sua difi culdade em acompanhar a lógica meritocrática utilizada nas instituições de en-

sino superior. Pressupomos que essa difi culdade se dá, primeiramente, pela desvantagem 

frente à diferença no nível de ensino da maioria das escolas públicas em relação às escolas 

privadas. Além disso, o tempo destinado ao estudo se torna mais limitado, uma vez que 

estes estudantes precisam dividi-lo com atividades tanto profi ssionais – já que a maioria 

não pode contar com o subsídio da família para apenas estudar, tendo, assim, que trabalhar 

– quanto domésticas, já que muitos têm a responsabilidade de desempenhar tarefas como 

cozinhar, lavar suas roupas, fazer faxina etc., o que requer disponibilidade de tempo que 

poderia ser destinado aos estudos.

Mas de onde vem o problema das desigualdades no desempenho escolar? Como explicar 

esse fenômeno e assim tentar encontrar uma forma de reverter essa situação em favor des-

ses indivíduos que travam uma luta constante para entrar e, principalmente, se manterem 

numa universidade? Souza e Silva (2003) afi rma que esse fenômeno, como um problema 

teórico, é relativamente novo no campo educacional brasileiro, e mais:

Até a década de 60, o principal desafi o do sistema escolar do país se colocava no 
terreno da democratização do acesso de contingentes expressivos da população, 
tanto crianças como adultos aos bancos escolares. Os pioneiros trabalhos nacionais 
que trataram das diferenciações de aprendizagem na instituição escolar foram 
marcados no plano teórico, pela forte infl uência dos EUA no pensamento educa-
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cional hegemônico naquele Brasil. Enquanto que nos EUA desde a década de 50 
na Sociologia da Educação a questão da desigualdade escolar já era estudada. 
(Souza e Silva, 2003:142). 

A falta de acesso aos instrumentos para pesquisa e para o desempenho efetivo das tarefas 

acadêmicas é outra difi culdade comum aos alunos de baixa renda que não dispõem de re-

cursos fi nanceiros para adquiri-los. Em alguns cursos os alunos precisam dispor de certos 

materiais e/ou equipamentos ou mesmo de livros dos quais a universidade não dispõe, 

fi cando sob a responsabilidade do aluno conseguir desempenhar as tarefas propostas pelos 

professores a despeito de quaisquer que sejam as adversidades  que precisem enfrentar.

Este artigo busca, através de pesquisa realizada com alunos da Área II6 da Universidade 

Federal de Pernambuco, identifi car as principais difi culdades enfrentadas por eles para o 

bom desempenho no curso. E perceber as peculiaridades e disparidades entre os alunos 

oriundos de escola pública e de classe popular e os alunos de escola privada. Além disso, 

procuraremos captar as diversas estratégias utilizadas pelos estudantes de classe popular 

para “driblar” as adversidades da lógica a que são submetidos, garantindo assim, a sua per-

manência na instituição. Trabalhamos neste artigo com o objetivo de identifi car as difi cul-

dades que os estudantes oriundos de escola pública enfrentam para acompanhar a prática 

pedagógica e a lógica meritocrática das Instituições de Ensino Superior (IES); constatar o 

seu tardio acesso à universidade por terem cursado o Ensino Médio em escola pública; e 

ainda destacar como a situação sócio-econômica desses alunos pode ser um agravante do 

índice de reprovação elevada vivenciada na Área II especifi camente.

Nessa lógica meritocrática o que interessa aos professores e, conseqüentemente, à insti-

tuição, é o mérito das notas, da efi ciência do aluno independentemente dos percalços que 

ele deverá transpor para chegar ao nível desejado, devido a alguma situação que independe 

da sua vontade, como a sócio-econômica, por exemplo. É a lógica de premiar sempre a 

competência – uma competência vista pela ótica do mercado capitalista globalizado que, 

teoricamente, absorverá esses profi ssionais que a universidade formará. Nesse aspecto, as 

práticas pedagógicas aplicadas deveriam, por sua vez, ser um mecanismo de desenvolvimento 

desse aluno e de auxílio para que ele pudesse ter condições de conquistar esse “mérito”.

Diante disso, é pertinente colocar a importância do universo escolhido para tratar 

desse assunto: a Área II da Universidade Federal de Pernambuco. Tal escolha se deu por 

constatarmos diversos relatos advindos desta área que nos pareceram extremamente pre-

ocupantes no que diz respeito ao número de reprovações nas disciplinas do nível básico. 

Além disso, o uso da lógica meritocrática de forma absolutamente rígida, sem o uso de 

uma prática pedagógica equivalente, nos fez pensar ser por conta de o seu quadro docen-

te conter uma grande maioria de professores sem a devida formação pedagógica para o 

exercício da docência.

As universidades brasileiras e a crise institucional
As universidades públicas brasileiras vêm de uma história de sucessivas crises há pelo 

menos dois séculos. Essas crises foram desencadeadas por diversos fatores no âmbito da 

política nacional, o que levou as universidades a um estado quase agonizante. 
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A História do Brasil mostra claramente os percalços que essas instituições tiveram que 

passar diante de regimes políticos autoritários regidos por ferrenha censura, como foi o caso 

do Regime Militar, comprometendo seriamente a sua autonomia científi ca, pedagógica e 

intelectual, eliminando a produção e a divulgação livre de conhecimento crítico.

Como resquício do que sucedeu, a universidade herdou duas crises: a da hegemonia, com 

uma crescente descaracterização da universidade, e a da legitimidade com a segmentação 

do sistema universitário e a desvalorização dos diplomas universitários (Santos, 2004). 

No encalce disso, se desdobra a crise institucional que, diante da retomada do regime de-

mocrático, agravou-se ainda mais por volta dos anos 80 com a crise fi nanceira do Estado 

brasileiro, onde as universidades sofreram de imediato esse impacto.

A dependência fi nanceira das universidades desencadeou fatores negativos diante da 

redução de compromisso do Estado: a perda de prioridade do bem público universitário 

nas políticas públicas e a descapitalização infl uenciada diretamente pelo neoliberalismo, 

modelo imposto pelo capitalismo com o intuito de abrir para o mercado privado a pro-

dução do bem público.

A indução da crise institucional por via da crise fi nanceira, acentuada nos últimos 
vinte anos, é um fenômeno estrutural decorrente da perda de prioridade da uni-
versidade pública entre os bens produzidos pelo Estado (SANTOS, 2004:15).

Desde a década de 90 consolidou-se o mercado universitário. Surgiu também o mercado 

transnacional da educação superior, no qual o banco mundial exerce uma pressão esma-

gadora na tentativa de eliminar a gratuidade do ensino público e aplica em vários países 

como uma fórmula única de solução global dos problemas. Problemas estes que este sis-

tema globalizado gerou, através de parcerias com o capital. Impôs também a alguns países 

periféricos e centrais que se deixasse de investir no ensino superior e que se privatizasse 

parte dos serviços prestados, sem, contudo, refl etir sobre a importância da universidade 

para o desenvolvimento da sociedade, pensando apenas num retorno fi nanceiro imediato 

como requer o modelo neoliberal. 

O neoliberalismo gerou uma perda signifi cativa das prioridades sociais: educação, saúde 

e previdência, as quais favorecem para o enfraquecimento da sua legitimidade e para a 

intensifi cação da segmentação do sistema e conseqüentemente do mercado de trabalho.  

Esta globalização, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que reduzia os investimentos, 

buscava uma mão de obra altamente qualifi cada em função do mercado, a qual está vin-

culada ao conhecimento técnico científi co. Esse quadro vem acentuar a segmentação do 

trabalho, refl etindo diretamente nas universidades públicas, descaracterizando sua função 

cultural e de cidadania com a fi nalidade de transformá-la numa mercadoria educacional 

de concorrência, ou seja, em um mercado de serviços universitários.

As transformações sociais e econômicas que o Brasil sofreu nessas últimas décadas foram 

fatores determinantes nas mudanças da educação e conseqüentemente na estruturação do 

ensino superior. A comercialização do conhecimento científi co, a eliminação da gratuidade 

do ensino superior e a substituição de bolsas de estudos por empréstimos são decorrentes 

desse processo de transformação mais visível do projeto de globalização mercantil das 

instituições superiores.
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Lógica meritocrática e organização curricular no ensino superior

A estrutura curricular da graduação está inserida no processo de exigências dos organis-

mos internacionais, que visa à formação de profi ssionais para atender o mercado. Consti-

tuída de forma fragmentada e hierárquica, valoriza um currículo específi co e especializado, 

baseado no mérito é pautado numa educação centrada em conteúdos compartimentizados 

em disciplinas. Nesse viés, mantém um trabalho positivista reconhecendo o conhecimento 

como produto não como processo, que vem sendo desenvolvido de forma linear, do ciclo 

básico para o profi ssionalizante, em que teoria e práticas estão postos como elementos 

dicotômicos, que pouco permitem a interação do conhecimento científi co com a realidade. 

Esta estrutura curricular está arraigada de práticas avaliativas mensuráveis, em que o aluno 

é sujeito passivo na relação ensino aprendizagem, visto como mero depósito de conteúdo 

que tem a função de absorver as informações e conceitos repassados pelos docentes. Tais 

práticas convergem para um processo desencadeador de mecanismo de exclusão nas salas 

de aulas do ensino superior, assumindo assim aspectos incoerentes de sua função, que 

promovem o distanciamento dos alunos nas universidades.

Como afi rma Cortelazzo, (2002), a universidade até então se estruturou pelo paradigma 

da modernidade trabalhando o conhecimento muito mais como produto do que como 

processo.

Contudo, o ensino de graduação continua orientando-se por uma estrutura curricular 

rígida, baseada no enfoque disciplinar e conteúdista, enquanto o contexto educacional 

se apresenta multidisciplinar e dinâmico, sinalizando a necessidade de uma mudança no 

signifi cado efetivo das práticas avaliativas, que entende estas como ações intencionais no 

processo de ensino e aprendizagem, permitindo que o professor planeje uma avaliação 

processual vivenciada no tempo necessário para o aluno interagir com o conhecimento e 

produzir um novo aprendizado. Tais modifi cações implicam um esforço pedagógico de 

pensar no como avaliar, elencando cuidadosamente formas alternativas de avaliação que 

reconheça e valorize a capacidade dos estudantes que vai além da memorização, propor-

cionando uma aprendizagem consciente agradável e prazerosa.

A avaliação é uma das ações de projeto pedagógico de extrema importância no trabalho 

docente, que deve permear todo o processo de ensino aprendizagem, contribuindo para 

reorientar as atividades planejadas no decorrer do curso, que seve também como termô-

metro do trabalho desenvolvido, no qual obtém informações do rendimento dos alunos 

e de suas práticas pedagógicas, oportunizando ações continuadas e dialéticas no contexto 

educacional.

Traçando um perfi l dos entrevistados

De acordo com os dados obtidos a partir de uma amostra aleatória de 53 alunos, iden-

tifi camos aspectos relevantes quanto ao perfi l sócio-econômico, a faixa etária, o gênero, o 

tempo médio entre o término do ensino médio e a entrada na UFPE, a trajetória escolar e 

as principais difi culdades enfrentadas no curso.

Quanto ao gênero, a disparidade entre o quantitativo dos sexos comprovou ser uma 
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característica comum nos cursos da área escolhida para a pesquisa. Comparemos então 

os dados a seguir:

No item relacionado à faixa etária, comparamos a idade atual com os dados referentes 

à idade quando da conclusão do ensino médio. Observamos que a grande maioria termi-

nou o ensino médio com a idade padrão, ou seja, entre 17 e 18 anos. Isto indica que houve 

pouquíssimas reprovações que implicassem na repetição do ano letivo; problema com o 

qual passaram a conviver na universidade, mais comumente na Área II.

Gráfi co 2 - UFPE 2006 - Distribuição dos estudantes da área II da amostra segundo a 
faixa etária

Fonte: Pesquisa direta 2006

O tempo médio de saída do ensino médio e do ingresso na UFPE nos mostra a difi cul-

dade de acesso à universidade enfrentada por alguns desses indivíduos. De acordo com o 

gráfi co abaixo, é possível constatar que cerca de 31% entraram de imediato na universidade, 

enquanto 39% desses entrevistados levaram de 01 a 02 anos e 30% levaram  de 3 a 7 anos 

para ingressar em seus cursos imediato na universidade.
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Gráfi co 3 - UFPE – 2006 - Amostra de Estudantes da área II intervalo entre a conclusão 
dos estudantes do ensino médio e o ingresso na universidade

Fonte: Pesquisa direta 2006

Conforme os dados obtidos na pesquisa, pudemos constatar que desses 30% (referentes 

ao gráfi co anterior), a maioria estudou em escola pública. Nesse contexto, segue abaixo um 

gráfi co que aponta a trajetória escolar dos alunos entrevistados:

Gráfi co 4 - UFPE – 2006 Amostra de estudantes da área II distribuição segundo tipo de 
estabelecimento que cursaram o ensino médio 

Fonte: Pesquisa direta 2006

No que diz respeito ao tempo de adequação entre o período efetivamente cursado por 

alguns alunos e o período ideal, fi cou notória a constante reprovação em disciplinas neste 

ciclo, onde cerca de 40% tem pelo menos 01 ano de perda deste tempo de adequação. Outro 

fator importante detectado é com relação ao nível econômico dos entrevistados, que nesse 

caso não aparece como principal agente desencadeador dessa falta de adequação, mas sim 

como um agravante.

Traçamos um perfi l socioeconômico dos entrevistados com base na renda média familiar 

informada por eles e constatamos que os alunos de origem popular perfazem uma parcela 

de 46% dos estudantes da área II. Conforme gráfi co abaixo:
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Gráfi co 5 - UFPE – 2006 - Amostra de estudantes da área II segundo a renda familiar

Fonte: Pesquisa direta 2006

Ainda no âmbito social, pedimos aos estudantes que informassem a sua cidade de origem 

para que pudéssemos identifi car quantos deles precisaram se distanciar da família para 

poder cursar o ensino superior público. Essa circunstância se confi gura como uma das 

difi culdades enfrentadas pelos que vivenciam as responsabilidades do dia-a-dia, tanto no 

âmbito doméstico quanto burocrático, sem o devido suporte de seus familiares.

Gráfi co 6 - UFPE – 2006 - Distribuição segundo localidade de origem

As principais difi culdades enfrentadas por estudantes, sejam eles de origem popular ou 

não, para a permanência nos cursos de graduação, são as seguintes:
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Gráfi co 7 - UFPE – 2006 - Distribuição dos estudantes da área II segundo as principais 
difi culdades enfrentadas:

Como podemos verifi car no gráfi co acima, as difi culdades são a ausência de coopera-
ção por parte da coordenação da área no atendimento aos discentes; no âmbito pessoal, 
focalizando o lado tanto fi nanceiro quanto emocional; a precariedade da estrutura da 
maioria centros acadêmicos; o rígido sistema de avaliação aplicado e o número de vagas 
insufi cientes para os que reprovam e, portanto, perdem a prioridade na matrícula de acordo 
com o SIGA7, sistema utilizado pela Pró-reitoria de Ensino para informatizar o processo de 
matrículas, que prioriza a concessão de vagas aos alunos que não tenham obtido nenhuma 
reprovação. Nesse sistema, os alunos, ao perder a prioridade, fi cam impossibilitados de 
cursar determinadas disciplinas acarretando a defasagem comentada acima.

Sobre a estrutura física, as reclamações partem desde as instalações até a precariedade 
dos laboratórios e dos instrumentos das aulas práticas, difi cultando assim, o aprendizado. 
Outro ponto lembrado foi a falta de didática dos professores e a prática pedagógica que é 
aplicada; esta é uma das questões cruciais deste artigo, uma vez que constatamos um alto 
índice de insatisfação com a ausência de uma metodologia que favoreça o aprendizado 
inerente a grande maioria dos professores daquela Área. Esse aspecto é agravado quando 
os Pós-graduandos estrangeiros são colocados como docentes nos cursos de graduação 
como exigência dos órgãos outorgantes das bolsas de estudo, manifestando na maioria dos 
casos graves defi ciências na articulação das palavras da nossa língua, difi cultando, assim, 
por parte dos alunos, o entendimento do assunto abordado em sala de aula.

As difi culdades fi nanceiras e a distância da família, citadas como problemas por muitos, 
nos dão uma dimensão do abalo emocional que alguns têm que superar se quiserem con-
tinuar no curso. A impossibilidade de o aluno trabalhar ou mesmo estagiar agrava ainda 
mais esse problema, isso ocorre pelo fato do horário das aulas ser integral, não permitindo 
que os mais necessitados possam conseguir recursos essenciais a sua manutenção.

Processo avaliativo
O sistema de avaliação adotado pelos professores da Área II é uma das difi culdades 

mais citadas.
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 Grande parte dos docentes que atua na área II não possui uma didática adequada, 

não adotam novas técnicas pedagógicas que facilitam o estudo,  limitando suas práticas 

pedagógicas apresentadas em sala de aula, na qual os conteúdos são apresentados de forma 

descontextualizada, o que resulta em um aprendizado memorístico. 

Dessa maneira, sem clareza do signifi cado da avaliação, a maioria deles avalia da mesma 

forma que foram avaliados quando estudantes, ou utilizando a experiência e o senso comum 

para avaliar seus alunos. As práticas avaliativas ocorrem de forma tradicional através de 

provas escritas, com o objetivo de verifi car a fi xação do conteúdo repassado como indicador 

do cumprimento das exigências das disciplinas agregadas em um currículo infl exível. Tais 

práticas visam à avaliação como aferição e classifi cação, utilizando-se delas como mero 

instrumento de controle e punição, gerando desestímulo e frustração dos estudantes.

 Esse sistema vai de encontro à proposta pedagógica atual que entende o aprendiza-

do como processo, que implica uma nova postura dos professores, alunos e da própria 

instituição, desafi ando estes a repensar nesse novo ato pedagógico que vê o aluno como 

protagonista do conhecimento.

Contrapondo-se a esta visão de conhecimento como resultado e produto, há hoje 
uma tendência para ver e entender o conhecimento como processo, o que exige 
da instituição, do professor e do aluno diferentes capacidades e competências 
(Cortelazzo, 2002:120).

Nesse sentido, a estrutura curricular é pensada de forma mais fl exível; em que o projeto 

pedagógico seja expresso através de ações em que o ensino e a pesquisa estarão atrelados. 

Desta forma, a interação será enfatizada e a avaliação acompanhará, processualmente, o 

desenvolvimento do trabalho do aluno para possibilitar rever as ações do processo.

Considerações Finais

Baseando-se na pesquisa realizada e verifi cando os vários aspectos da prática pedagógica 

que refl etiu/revelou de maneira diferenciada a nossa inquietação inicial, vislumbramos nesse 

artigo a possibilidade de iniciar a discussão para uma refl exão a respeito do tema.

Nossas primeiras hipóteses foram:

I. Difi culdades dos estudantes oriundos de escola pública para acompanhar a prática 

pedagógica e a lógica meritocrática das Instituições de Ensino Superior (IES);

II. Acesso à universidade com idade acima dos 18 anos, por cursarem o Ensino Médio 

em escola pública; 

III. Questão sócio-econômica, em que os alunos oriundos de Escola Pública enfren-

tariam difi culdades por serem menos favorecidos fi nanceiramente;

IV. Índice de reprovação elevada, por considerarmos o Ensino Médio oferecido em 

escolas públicas pouco satisfatório para êxito quanto às exigências acadêmicas. 

Contudo, a pesquisa nos mostra que as diferenças da qualidade de ensino oferecido aos 

alunos oriundos de escola pública em relação aos alunos oriundos de escola particular foram 
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um dos aspectos que afetaram a permanência dos alunos na universidade, mas não o único; 

os dados apresentam que as difi culdades enfrentadas perpassam todas as camadas sociais e 

conseqüentemente afetam os alunos oriundos de escola pública e escola privada.

No que diz respeito ao tempo de adequação aos cursos, cerca de 40% dos alunos en-

trevistados indicam pelo menos 01 ano de perda no tempo de adequação em relação ao 

período real.

 Os dados apontam também inúmeros fatores que são potencializadores de difi culdades 

com relação à permanência em seus respectivos cursos, dentre eles:  a distância do lugar de 

origem, condições fi nanceiras, estrutura física da universidade, didática aplicada, horário 

integral das aulas, rigidez na avaliação, moradia longe da família, difi culdade de entender 

os professores de origem estrangeira, número insufi cientes de vagas nas disciplinas após 

reprovação e funcionários da coordenação pouco cooperativos também foram apontados 

(gráfi co 7 ).

Constamos, portanto, ao analisar os dados, que outros fatores, além dos elencados 

inicialmente, se constituíram como difi cultadores para o acesso e permanência dos alunos 

na universidade. Então, que leitura fazer desses novos fatores e até que ponto as IES estão 

abertas para discutir e rever essas ações/ posturas que aparecem como obstáculos a serem 

superados? 

Diante disso, propomos um repensar quanto ao fazer pedagógico para que possamos 

nos desfazer dos ranços impostos pelo sistema de globalização e de descredibilidade que 

acometeram as universidades públicas nas últimas décadas. Assim, a refl exão possibilitará 

uma ação educativa que atenda à demanda dos alunos, com estrutura curricular fl exível. 

Dessa forma, esperamos que a instituição, em todos os aspectos abordados neste artigo,  

possa contribuir para a articulação entre o ensino e a pesquisa, assim como permitir rever e 

refazer práticas. Como afi rma Freire: “a prática docente deve ser crítica e implica pensar certo 

no movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (2000:43). 
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Notas:

1 Graduanda do curso de Educação Artística – Artes Plásticas,

2 Graduanda do curso de Pedagogia.

3 Graduanda do curso de Pedagogia.

4 Graduando do curso de Licenciatura em Química.

5 Professor Adjunto do Depto. de Fundamentos Sócio-Filosófi cos da Educação do Centro de Educação 
da UFPE; orientador.

6 Esta área reúne os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química, Física e Matemática, e todas 
as engenharias no seu nível básico.

7 Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, responsável pela matrícula on line.
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Práticas pedagógicas e a lógica 
meritocrática na Universidade Federal 
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É notório observar, a partir da análise do histórico de como se constituiu a educação 

no Brasil, que as bases e as infl uências das atuais práticas pedagógicas pouco refl etem a 

pluralidade cultural formadora na nação brasileira. Embora esta Nação seja formada por 

diversas etnias, possui alicerce educacional monocultural e etnocêntrico. Isto demonstra 

uma das diversas dimensões do racismo, já que a pedagogia adotada nos ambientes edu-

cacionais formais no Brasil pouco utiliza e, até mesmo, em algumas ocasiões suprime, o 

modo de aprender e de ensinar dos negros e dos indígenas, não valorizando suas peculia-

ridades e colocando a cultura deste povo com algo de menor importância no processo de 

aprendizagem e, como conseqüência, conferindo a este grupo de pessoas a condição de 

incivilizados. 

A partir da utilização de mecanismos que não são usados de forma inocente ou des-

pretensiosa, podemos afi rmar que esta prática mantém a hegemonia daqueles que sempre 

ocuparam os espaços de poder e decisão em nosso país, através da imposição de valores 

eurocêntricos, com escopo de preservar o “status” dos não negros. Para tanto, os brancos 

utilizaram e vêm utilizando as mais diversas formas de discriminação e opressão elaboradas 

pelo pensamento humano racista, produzindo um consciente coletivo com o interesse de 

delinear a população negra e indígena, como seres selvagens e bárbaros, deslegitimando 

suas formas de produzir e transmitir conhecimento. E, ainda, relacionando as suas carac-

terísticas, tanto físicas quanto culturais, como algo negativas. 

As formas de discriminação aqui citadas são apenas algumas das diversas formas que 

os não-negros usaram ao longo dos séculos, para massacrar e diminuir os descendentes 

africanos e indígenas, que aqui vivem, contribuindo de forma incisiva para o declínio 

da auto-estima destas populações e diminuindo seu gosto pela educação e produção de 

saberes científi cos, por não se verem enquanto sujeitos no processo de aprendizagem e da 

construção do saber, pela ausência de elementos característicos de suas respectivas culturas. 

Este desestímulo é causado pelo racismo, principalmente no que diz respeito à educação, e 

em especial na educação superior, pois é neste nível educacional que são formados grande 

parte dos profi ssionais qualifi cados, o que refl etirá diretamente na distribuição de renda 

de nossa população. Tendo em vista que muito provavelmente estes que passaram pelos 
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bancos da universidade obterão os melhores cargos e conseqüentemente os melhores 

salários. Assim, a construção de uma sociedade mais equânime passa prioritariamente 

pela seara da educação superior, garantindo não só o acesso, mas a permanência de forma 

qualifi cada na universidade, desta grande parcela da sociedade que historicamente vive 

excluída das instâncias de poder. 

Entendemos que se faz extremamente necessário que sejam implementadas mudanças 

nas atuais práticas pedagógicas utilizadas pelas Universidades brasileiras. Em especial, a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), por dois fatores: o primeiro, diz respeito à distribui-

ção demográfi ca – a capital é a cidade do estado da Bahia que possui a maior população da 

raça negra, fora da África, enquanto o sul do estado mantém um contingente populacional 

indígena signifi cativo numérica, política e historicamente –; e, segundo, por esta Instituição 

ter adotado o sistema de cotas raciais em seu processo seletivo no ano de 2005. 

A partir desta realidade, propomos que seja adotada uma forma pedagógica que contem-

ple os negros que ali estudam, e agora em um número bem maior, devido ao advento das 

cotas, fazendo com que estes possam conviver no seio da academia com elementos fami-

liares e particulares de suas respectivas culturas, fomentando neles o prazer em adquirir e 

produzir conhecimento científi co. Assim, propomos a inserção de elementos da cultura afro 

e indígena nas atuais práticas pedagógicas utilizadas na UFBA. Ou, como diria o sociólogo 

Manoel Almeida da Cruz, propomos a adoção de “uma pedagogia interétnica”.  

Do ponto de vista pedagógico, a produção de uma “pedagogia interétnica” pode facil-

mente nortear-se a partir dos sábios ensinamentos do extraordinário professor Paulo Freire 

e precipuamente no que o autor denomina de “pedagogia da libertação”. Do ponto de vista 

legal, a pedagogia interétnica encontra respaldo no princípio constitucional da igualdade, 

trazido na Constituição Federal de 1988, como um direito fundamental e inerente a todos 

aqueles que habitam o território da República Federativa do Brasil. Como também na lei 

que delineia as diretrizes e básicas do ensino no país, a Lei nº 9.394.  

A partir das bases que legitimam a pedagogia proposta, percebe-se que as possibilida-

des para que esta seja implementada sempre existiu, o que carece, na verdade, são pessoas 

interessadas em implementá-las, pois uma pedagogia que busque despertar o senso crítico 

da realidade, que mostre aos povos que sempre tiveram sua cultura negada o seu reconhe-

cimento como sujeitos do processo de aprendizagem e produção do saber, sem sombra de 

dúvidas, ameaçará o desejo dos não negros de continuarem com o poder em suas mãos.

Enfi m, o que se busca com o referido texto é suscitar uma discussão de extrema im-

portância não só do ponto de vista da educação superior, mas sim rediscutir o plano de 

crescimento e desenvolvimento econômico e social deste país, numa perspectiva mais 

humana e equânime. 

Um breve esboço da história da educação 

Tendo por objeto de pesquisa o atual modelo de práticas pedagógicas vigentes nas uni-

versidades, consideramos pertinente inserir em nossa pesquisa um histórico da educação. 

Neste panorama, podemos perceber toda a infl uência do pensamento europeu hegemônico 
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no processo de implantação da educação institucionalizada no Brasil. Assim como a análise 

de todo esse processo etnocêntrico e unilateral pelo qual a educação sistemática passa até 

chegar ao país, facilita para o leitor o entendimento desta predominância nas estruturas e 

conteúdos presentes nas universidades brasileiras. Contudo, o entendimento destes fatos 

não implica na aceitação dos mesmos. E procuraremos, ao longo do texto, apontar para a 

necessidade de suprir a falta de uma maior participação da intelectualidade brasileira, seja 

afro ou indígena; assim como a falta de conteúdos que privilegiem esses grupos étnicos 

dentro das universidades, em especial, a UFBA. Partindo dessa premissa, faremos um le-

vantamento histórico da educação, baseando-nos no trabalho de Dermeval Saviani (1997) 

a respeito do tema. 

A educação surge, nas comunidades primitivas, como um instrumento usado para 

transmitir o conhecimento necessário para a produção dos meios de existência através das 

gerações. Logo, ela se tornava intrinsecamente agregada ao modo de produção vigente na 

sociedade “Os homens se apropriam coletivamente dos meios de produção da existência e 

nesse processo se educam e educam as novas gerações”1

Na antiguidade e no período medieval, a educação vai ser usada para ocupar o tempo livre 

das classes dominantes que, com o advento do trabalho escravo e servil, não usava sua força 

e tempo trabalhando na produção. As pessoas que tinham o privilégio de nascer nas famílias 

dominantes ocupavam seu tempo livre estudando. Aqui, a educação já era desenvolvida 

sistematicamente, com temáticas voltadas para a arte, o esporte e atividades intelectuais. O 

restante da sociedade continuava a aprender segundo critérios primitivos, baseado unica-

mente no conhecimento daquilo que era pragmático e voltado para a produção. 

Esse quadro muda nos tempos modernos. Com a ascensão da burguesia e a Revolução 

Industrial surgiu a necessidade de se adquirir mão-de-obra para trabalhar nas fábricas. 

O surgimento de um novo modo de produção, baseado na indústria, requeria indivíduos 

qualifi cados. Assim, o deslocamento do eixo econômico do campo para a cidade exigiu que 

os indivíduos incorporassem uma série de instrumentos necessários à vida urbana; como 

a escrita, por exemplo. As grandes cidades são compostas por uma série de códigos esta-

belecidos, de forma que quem não possui um conhecimento mínimo acerca dos mesmos 

difi cilmente consegue sobreviver de maneira satisfatória neste ambiente. A burguesia propõe 

então a universalização da educação sistematizada, a fi m de preparar os indivíduos que vão 

trabalhar e viver na sociedade capitalista. “O predomínio da cidade e da indústria sobre 

o campo e a agricultura tende a se generalizar e a esse processo corresponde a exigência 

de generalização da escola”2. A educação passa então a ser laica e universalizada. O século 

XX, por sua vez, vai ser marcado pela tentativa de expansão e democratização da mesma. 

O século XXI já começa marcado pela busca da qualidade da educação. 

Como se deu o processo no Brasil

   A educação institucionalizada chega ao Brasil junto com os jesuítas. Eles vão ela-

borar uma série de práticas pedagógicas para catequizar os indígenas e educar os fi lhos dos 

colonos portugueses. Contudo, tornou-se necessário implementar na colônia um modelo 
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educacional voltado para atender às necessidades da elite que se formava no Brasil. Foi 

implantado então o Ratio Studiorium. Entretanto, como o século XVIII foi marcado pela 

difusão dos ideais iluministas, o Brasil também iria sofrer as infl uências de tal movimento. 

E isso se deu, mais especifi camente, com o marquês de Pombal, que implementou uma série 

de reformas na colônia, no que diz respeito, a reforma mais importante se refere à expulsão 

dos jesuítas. Tal fato deveria culminar diretamente com a extinção da educação religiosa e 

a implantação da educação laica, defendida pelos iluministas. O marquês de Pombal tenta 

tornar esse ideal realidade através das aulas régias. Todavia, devido às difi culdades fi nanceiras 

da colônia a herança deixada pelos jesuítas o plano fracassou. A educação desvinculada 

da religião só se efetivou com a proclamação da República. Mas a educação só passa a ser 

encarada como uma questão do Estado na década de 1930. A educação superior chega ao 

Brasil junto com a família real portuguesa. A primeira instituição de ensino superior que 

chegou ao país foi a Faculdade de Medicina, na Bahia. A primeira universidade surge em 

São Paulo, a USP, inspirada pelos franceses. A UFBA se constitui enquanto universidade 

em 1940. 

A educação no Brasil surgiu inspirada nos europeus. Apesar do atual modelo de grande 

parte das universidades do Brasil ser inspirado no modelo universitário dos Estados Unidos, 

não podemos negar as infl uências européias no processo de formação das mesmas. Isso 

pode não fi car tão claro quando observamos as estruturas físicas destas instituições, nem tal 

fato é declarado explicitamente. Mas basta observar o currículo dos cursos ministrados em 

nossas universidades para perceber a dimensão eurocêntrica do ensino superior no Brasil. Os 

principais autores, senão os mais divulgados, são da Europa. Prioriza-se o estudo da cultura 

e da arte européia. O modelo, o exemplo a ser seguido, aquele autor que todos gostariam 

de ser e admiram vem de lá. Priorizamos o estudo da civilização e da cultura européia e 

branca em detrimento do estudo da cultura negra e indígena. Com isso, nos distanciamos 

cada vez mais daquilo que realmente somos. Vamos esquecendo de toda contribuição dos 

negros e dos índios na construção do nosso país.    

 Base Legal: Principio da Igualdade, Art. 206, III, CF e a Lei nº 9.394 

A Revolução Francesa de 1789 foi um indiscutível marco na história mundial, fi ncando 

como princípios fundamentais para existência da espécie humana, dali em diante, os valores 

da liberdade, igualdade e fraternidade, pilares daquela revolução. Valores tão importantes 

e consagrados, que com a promulgação da constituição francesa, foram incorporados em 

seu texto. As constituições nacionais, que foram sendo constituídas após este fato, tam-

bém seguiram a indicação da constituição da França. Aqui no Brasil isto não foi diferente, 

a primeira Constituição Republicana brasileira outorgada em no ano de 1891, após a 

proclamação da Republica, embora inspirada na organização política norte-americana, 

trouxe em vários dos seus artigos, os princípios da revolução francesa estampados. Esta 

tendência permaneceu nas constituições posteriores, algumas vezes de forma reduzida, 

como a constituição instalada com o golpe militar, em outras de forma bastante nítida, 

com na constituição brasileira de 1988. A constituição promulgada em 15 de novembro 

de 1988, chamada “constituição cidadã”, traz a no caput do art. 5º, a vida, a liberdade, a 



56   Grandes Temas do Conexões de Saberes

igualdade, a segurança e a propriedade como direitos e deveres individuais e coletivos dos 

cidadãos brasileiros. A vida é indiscutivelmente um valor supremo para o exercício dos 

demais direitos, pois sem esta seriam dispensáveis todos os demais. 

No presente trabalho, no entanto, nos ateremos a analisar e discutir o princípio da igual-

dade por entendermos ser este o mais importante para nortear a discussão proposta. Nas 

palavras do fi lósofo italiano Norberto Bobbio, a igualdade é como um valor supremo de 

uma convivência ordenada, feliz e civilizada, conceito que sintetiza o desejo de ser de um 

estado democrático de direito para com seus cidadãos. Ao lançarmos mão deste princípio, 

é de grande importância manter em mente que é preciso responder a duas perguntas: a) 

igualdade entre que?; e igualdade em quê? Propomos-nos a analisar a igualdade entre quê? 

a) Os estudantes negros e indígenas e estudantes não negros na UFBA; e b) “a igualdade em 

quê?”, que estaria presente nas práticas pedagógicas utilizadas na Universidade. No tocante 

às leis que versam sobre matéria educacional, está nítido que o mandamento é que existam 

práticas pedagógicas que contemplem todos os seguimentos que formam aquela sociedade, 

o problema se encontra na aplicação destas. 

Analisando o Art. 206 da Constituição Federal Brasileira em vigor, percebe-se que o 

legislador utilizou-se do princípio da igualdade no que se diz respeito às práticas pedagógi-

cas, ao declarar que o ensino no país será baseado no pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, assim passo a transcrever o artigo: Art. 206. O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: (...) III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 

e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino (grifo nosso).

O desejo do legislador não nos traz nenhum tipo de dúvida, fi ca explícito que o seu 

propósito é de que o ensino não se resumisse a uma corrente fi losófi ca e que os diferentes 

sujeitos que se relacionassem neste processo tivessem a liberdade de expressar seu saber, 

sua concepção de mundo, o que é extremamente importante na construção do processo 

educacional. Mesmo trazendo esta previsão na Carta Magna, que é a lei suprema da nação, 

em de 20 de dezembro de 1996, o Congresso Nacional promulga a Lei nº 9.394 que esta-

belece as diretrizes e bases da educação nacional. Art. 3º. O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: (...) III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas 
(grifo nosso).

A referida lei ordinária apenas transcreve um mandamento já consagrado na constituição 

de 1988 sem inovar em nada neste sentido. Destarte, do ponto de vista formal, são perfeitos 

os mandamentos que regulam as práticas pedagógicas no sistema educacional brasileiro. 

Facilmente identifi camos a preocupação dos legisladores em garantir a diversidade de 

práticas pedagógicas e, por interpretação extensiva, que todos aqueles que participarem 

do processo educativo possam sentir-se parte deste e não apenas objetos.

 Não obstante, como o que acontece com alguns direitos garantidos formalmente por 

leis constitucionais e infraconstitucionais, não são obedecidas na prática, assim também 

acontece com as práticas pedagógicas no seio da UFBA. A inserção de elementos da cul-

tura afro-brasileira nas atuais práticas pedagógicas utilizadas pela UFBA, em nada fere o 

principio da legalidade, pois estão previstas nos textos das leis, tanto constitucionais como 

infraconstitucionais. Conclui-se, então, que é obrigação de todas as instituições de ensino, 
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sejam elas públicas ou privadas, e de todos os níveis de ensino, que adotem uma plurali-

dade de concepções pedagógicas em obediência a Constituição Federal que vigora e a lei 

de diretrizes e bases da educação nacional. 

Cotas e as práticas pedagógicas 

Através de uma discussão trazida pelo movimento negro de Salvador, por meio de suas 

instituições, iniciou-se o processo de implantação de cotas na UFBA. Desde 1998, o CEAO, 

através do programa CEAFRO, vinha encaminhado à Universidade propostas de abertura 

do debate sobre políticas de ação afi rmativa para negros, sem que essas tivessem encontrado 

receptividade na instituição. A última dessas iniciativas, proveniente do Comitê Pró Cotas, 

foi encaminhada pelo CEAFRO/CEAO à Reitoria em outubro de 2002, que após um amplo 

debate e depois de quase dois anos de elaboração, resultou na aprovaçãresultando na aprovaç 

negros por ano em todos os 83 cursos oferecidos pels UFBA, surgi um s.constitucional, no 

da proposta que foi posta em prática no processo seletivo de 2005. Assim, a UFBA tornou-

se a segunda universidade na Bahia a adotar o sistema de cotas. 

As cotas raciais ensejam minimizar as desigualdades no âmbito da educação superior 

naquela universidade. Buscam aplicar um princípio da isonomia que propõe o tratamento 

dos desiguais de forma diferenciada. Com a entrada de 43% de negros por ano em todos os 

83 cursos oferecidos pela UFBA, inaugura uma situação que embora legalmente necessária, 

como discutimos anteriormente, requer, agora do ponto de vista prático, que a universidade 

absorva o conhecimento, o jeito de viver, a cultura, ou seja, todas as particularidades daqueles 

corpos, até o momento, estranhos à universidade, que desde sua criação não conviveu com 

uma quantidade tão grande de afrodescendentes.

Dito isto, se faz necessário avançarmos nas discussões sobre o ensino superior no Brasil 

além das cotas, pois, embora a celeuma criada por uma parcela da população manifestar-se 

contra as cotas, esta já é uma realidade, temos que avançar no sentido de nos indagarmos 

que tipo de educação este estudante irá receber dentro da universidade, educação baseada 

nos valores europeus, que colocam a cultura dos ancestrais daqueles afrodescendentes como 

algo sem importância. Estes jovens serão violentados naquilo que é o alicerce de todo ser 

humano, que é seu passado, sua história, sua família. Devemos avançar as discussões na 

direção de reformularmos os planos dos cursos, no sentido de possibilitar que estes estu-

dantes conheçam autores em que possam se espelhar e que os motivem na vida acadêmica, 

fazendo com que se sintam capazes de produzir conhecimento, que possam ter referências 

negras. Que sejam a eles apresentados autores com Milton Santos, Chei Canta Diop, Car-

los Moorer, Lurdinha Siqueira, Florentina Silva Souza, João Reis. Pensadores que buscam 

entender o mundo a partir de uma visão peculiar da cultura negra, o que é de extrema 

importância no resgate e na construção de uma identidade.

Lei 10.639 e as práticas pedagógicas na UFBA 

Com o advento da lei 10.639, datada de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no currículo ofi cial da Rede de Ensino a obriga-
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toriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, é de fundamental importância, 

para que esta lei tenha efi cácia, uma melhor formação dos professores que irão lecionar 

tais temáticas nas escolas. Entendemos que as mudanças nas atuais práticas pedagógicas na 

UFBA, no que tange a uma inserção maior de elementos da cultura afro-brasileira, contri-

buirão bastante para a implementação desta lei, tendo em vista que boa parte dos futuros 

professores e educadores serão formados por esta universidade. As mudanças aqui propostas 

permitirão que não apenas quando os estudantes que estiverem discutindo a disciplina 

de história tenham contato como a história e a cultura afro-brasileira, mas também que a 

história do negro oriente a todas as disciplinas existentes na grade curricular, devido a esta 

tendência da educação moderna, que é de valorizar a interdisciplinaridade. 

No momento em que na universidade um membro do corpo docente em Matemática, ao 

estudar a história da disciplina, possibilite que o aluno busque as contribuições dos povos 

africanos àquela ciência, o estudante, provavelmente, na medida do possível, irá repassar 

este conhecimento quando estiver exercendo a profi ssão de magistério. Um bom exemplo 

para ilustrar é um instrumento chamado ábaco, utilizado pelos comerciantes, logo que o 

homem cessou de confi ar inteiramente em talhas e de representar os números por entalhes 

e gravações, ele concebeu a idéia de utilizar seixos e conchinhas, os quais podia desarmar 

com facilidade e tornar a usar quantas vezes quisesse. É esta, provavelmente, a origem do 

ábaco, para realizar operações matemáticas.  

Breve histórico da educação escolar indígena
As leis da educação nacional sempre trataram todos os brasileiros como iguais na pers-

pectiva da construção da igualdade ética, cultural e lingüística. Porém, os povos indígenas 

eram uma categoria a caminho da extinção. O tempo foi capaz de mostrar o contrário, 

após quase quinhentos anos de tentativas de homogeneização, o Brasil pode perceber as 

diferenças culturais que sobreviveram à política integracionista. Um novo quadro jurídico 

foi traçado pela Constituição Brasileira de 1988 para a regulamentação das relações do 

Estado com as sociedades indígenas. O título VIII “Da Ordem Social” contém um capítulo 

denominado “Dos Índios”, no qual se diz que “são reconhecidos aos índios a sua organi-

zação social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens”.

No artigo 210, as comunidades indígenas estão asseguradas, no Ensino Fundamental 

do uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem e garante a prá-

tica do ensino bilíngüe em suas escolas. Sendo assim, a escola constitui instrumentos de 

valorização de conhecimentos, saberes e de valores culturais. Na lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, estão explicitadas as responsabilidades e as especifi cidades que 

diferenciam a escola indígena das demais escolas dos sistemas de educação pelo ensino 

bilíngüe e pela interculturalidade. A escola indígena tem a autonomia para difundir o seu 

projeto pedagógico, considerando as características regionais e locais da sociedade e da 

cultura, da economia e dos alunos de cada escola, elaborar os currículos juntamente com 

a comunidade e organizar o calendário escolar independente do ano civil.



Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade   59

Com relação à formação do professor, a lei em seu artigo 87, parágrafo 3æ%, inciso III, 

obriga a União, os Estados e os Municípios a realizarem programas de formação e capaci-

tação de professores em exercício. De fato, em várias regiões, professores índios com apoio 

das comunidades, organizações indígenas, universidades, organizações não-governamentais 

e órgãos do governo concluíram o curso de formação para primário.

Na atualidade, a educação escolar indígena é uma reivindicação das comunidades in-

dígenas que, mesmo tendo esse direito garantido por lei, ainda têm que lutar para fazer 

cumprir em muitas escolas. A escola indígena é o espaço onde as futuras gerações podem 

discutir conhecimentos indígenas, conhecimentos ocidentais para saber viver num mundo 

diferente do seu, consciente dos seus direitos e deveres. Ainda há muito que fazer com relação 

à educação escolar indígena. A diversidade de situações encontradas nas escolas e programas 

educacionais oferecidos mostra que há entre os índios uma defasagem na prática e avanço 

teórico. A inclusão das escolas indígenas nos sistemas ofi ciais de ensino em todo o país é 

uma dessas situações que se encontra em difícil processo de construção. Outro aspecto é o 

número de professores indígenas que não passaram pelo curso magistério facilitando assim 

a entrada de professores não índios nas escolas indígenas os quais não tendo conhecimento 

sobre os povos indígenas provocam distorções no processo educacional impedindo uma 

educação intercultural. São grandes as escolas indígenas que têm conquistado seu espaço 

diante das comunidades, sendo valorizada pela própria e reconhecida nas regiões a qual 

ela está inserida.

Os alunos se sentem felizes em estar discutindo na escola conteúdos que fazem parte da 

sua vida sem deixar de aprender as outras disciplinas dos “brancos”. Porém, a maioria das 

escolas indígenas não oferece o ensino médio, pois não têm salas sufi cientes e professores 

indígenas com nível superior para assumir esses cargos, acontecendo assim um choque 

entre culturas quando os alunos que terminam o ensino fundamental na escola indígena 

são obrigados a estudar o ensino médio no colégio dos “brancos” interrompendo, assim, 

um processo de educação escolar indígena.

Ações Afi rmativas e meritocracia 
Os debates em torno das ações afi rmativas, políticas que, reconhecendo a desvantagem 

de alguns grupos, notabilizam-se por sua inclusão, nas universidades públicas brasileiras 

reascenderam as discussões sobre a desigualdade étnicas em todo o cenário político e 

educacional brasileiro. A proposta a ser debatida de que as cotas devem ser destinadas aos 

estudantes de escolas públicas e que pertencem à classe de renda baixa tem como discurso 

a legitimação ao acesso e a permanência ao ensino superior embasados na concorrência 

leal, contra o modelo das classes dominantes cujo resultado foi a padronização alarmante, 

imposta desde a implantação do sistema universitário no país. 

A exclusão do afro-brasileiro e do indígena tem sido demonstrada em diversas análises 

de natureza sociológica e antropológica, alguns estudos revelam a clara posição de infe-

rioridade dos não-brancos no mercado de trabalho e na educação. As análises das relações 

raciais no Brasil comprovam o quanto o escravismo infl uenciou na divisão social, sobretudo 

na concentração racial da riqueza. Para combater este cenário histórico, muitas lideranças 
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intelectuais têm proposto as Políticas de Ações Afi rmativas (PAA) como estratégias efi cientes 

para a transformação da sociedade brasileira.

 O debate sobre as PAA já aconteceu em outros contextos históricos e outros cenários 

sociais, e a resistência a estas políticas têm por centro a negação do racismo, ou que a 

implantação de tais políticas contradiz a afi rmação da igualdade racial, ao invés de pro-

movê-la. Os conceitos que subsidiam esta perspectiva colocam que uma sociedade na qual 

não exista racismo não necessita de políticas de inclusão, já que todas as raças conviveriam 

harmoniosamente nos seus diversos segmentos, principalmente no âmbito educacional, 

pois as escolas públicas são exemplos de diversidade racial. 

 Os debates contras as PAA tentam justifi car a ausência de negros na universidade apon-

tando apenas para a precariedade do ensino médio. Este ensino exerce sobre a educação 

um papel importante para formar cidadãos qualifi cados e com a capacidade de exigir seus 

direitos perante a sociedade, conseqüentemente estes terão uma visão crítica e ampla e es-

tarão inseridos no ensino superior de modo qualifi cado. Porém, destoando do argumento 

de que somente quem tem um ensino fundamental qualifi cado terá condições de ter um 

bom desempenho no curso universitário, conforme demonstrou a pesquisa realizada pela 

Unicamp, cujos resultados evidenciam que dentre os 29 cursos os alunos que ingressaram 

através do Programa de Ações Afi rmativas daquela instituição obtiveram uma melhora 

não somente em relação ao vestibular, mas um rendimento acadêmico médio maior que 

os demais estudantes.

O estudo também avaliou o avanço médio de posições dos alunos das PAA em relação 

aos demais. Os cursos que obtiveram maior avanço de posição são Engenharia Mecânica 

e Medicina (33 posições) e Engenharia Civil (32 posições). Isso quer dizer que, em média, 

um aluno benefi ciário das PAA que ingressou no curso de Engenharia Civil, por exemplo, 

terminou o primeiro semestre letivo trinta e duas posições na frente da posição que ele 

ocupava na lista do vestibular. É como se um aluno das PAA que tivesse entrado na 50ª 

posição (na fi la do vestibular) passasse para a 18ª posição (na fi la do primeiro semestre). 

Através desse resultado, é possível desmistifi car o conceito de que alunos oriundos de escolas 

públicas não conseguiriam atingir o desempenho dos demais estudantes.

Programa de Ações Afi rmativas da UFBA 

O programa de ações afi rmativas da UFBA, aplicado no vestibular de 2005, apresenta 

saldos signifi cativos já no seu primeiro ano. A composição de candidatos aprovados pro-

venientes de escolas públicas para os cursos de alto prestígio, em média, cresceu bastante. 

Em cursos como Comunicação (habilitação Jornalismo), a percentagem de alunos de escola 

pública aumentou 40,22%; Odontologia, 34,08%; Arquitetura 33,02%; Direito, 32,68%; 

Medicina, 30,35%. (Fonte SSOA – Serviço de Orientação e Avaliação da UFBA). Isso de-

monstra a viabilidade do programa para a inclusão social. 

As ações afi rmativas e as cotas são dois dos principais meios que podem ser utilizados 

como instrumentos capazes de propiciar mobilidade social ao afro-brasileiro, a fi m de 

integrá-lo econômica e socialmente aos demais membros da sociedade hegemônica, sem 
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esquecer outras medidas de caráter social, como: melhorias na qualidade do ensino público 

médio e fundamental; acesso à cultura e ao mercado de trabalho. 
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1) Introdução

Este texto analisa o debate sobre a temática “Práticas Pedagógicas e Lógica Meritocrática 

no Ensino Superior” na revista Universidade e Sociedade. Interessa-nos conhecer como a 

produção acadêmica debate essa temática, de modo a apreender e sistematizar seus con-

ceitos e argumentos. 

Assumimos a revista Universidade e Sociedade como um espaço/tempo de afi rmação 

e confronto de perspectivas do pensamento educacional brasileiro. Em 1991, no décimo 

aniversário de fundação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior, a ANDES - Sindicato Nacional, nasceu a considerada necessária revista Universi-

dade e Sociedade com a publicação do seu primeiro número. Essa revista tem, fundamen-

talmente, como objetivos: a) debater questões referentes à educação superior brasileira; b) 

propiciar espaço para apresentação de proposta e implementação que vise à concretização 

da educação pública e gratuita; c) publicar trabalhos acadêmicos relativos às questões do 

ensino, cultura, artes, ciência e tecnologia; d) divulgar esforços de organização e realização 

do ANDES - Sindicato Nacional.

Considerando para esse estudo os números de 10 a 35 da revista, publicados no perí-

odo de 1996 a 2005, foram adotados os seguintes passos metodológicos: a) visualização 

exploratória da revista; b) elaboração de roteiro descritivo dos elementos constituintes da 

revista; c) organização de fi chas descritivas de cada número da revista; d) organização de 

listagem de elementos caracterizadores da revista que não se incluíam no roteiro descritivo; 

e) leitura analítica e fi chamento dos textos com desdobramento temático do seu conteúdo; 

f) a sistematização e agrupamento dos assuntos que foram objeto de interesse dos textos; 

e g) cruzamento de dados e descrição/análise fi nal. 
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2) As práticas pedagógicas no ensino superior e suas interfaces
As práticas pedagógicas no ensino superior e suas interfaces estiveram subjacentes à 

discussão desenvolvida pelos textos analisados. Extraímos um repertório de conhecimentos 
que substancia um olhar crítico, com ênfase em uma perspectiva essencialmente política, 
para as relações entre as funções básicas da universidade pública. As imbricações entre 
políticas de ensino superior, impulsionadas mais fortemente pela Lei 9. 393/96, Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional e as implicações materializadas nos saberes-fazeres 
pedagógicos, têm exigido uma postura de resistência crítica e de inovação.

Seja na tipologia e diversifi cação das instituições de ensino superior, seja na concepção 
de avaliação institucional ou individual, seja no fi nanciamento e na autonomia, seja na 
idéia de qualidade, expansão e inclusão social e nos seus projetos curriculares e pedagógi-
cos em diferentes níveis, as universidades são provocadas a uma constante revisão das suas 
funções. Sem dúvida, a década de 1990 foi marcante na discussão sobre o ensino superior 
brasileiro. Isso foi evidenciado pela intensa formulação de políticas públicas pelo setor 
privado e, sobretudo, pelo debate acadêmico. A revista Universidade e Sociedade se junta a 
esse esforço de maneira singular. 

Retomar e compreender o papel da universidade, a questão do professor e a indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se confi gurou, nos textos analisados, como 
condição para entender que a identidade da universidade determina, e é determinante, da 
qualidade de suas funções que historicamente vem sendo buscada, especifi camente nos 
projetos educativos e nas práticas pedagógicas.

No que se refere ao papel da universidade, os artigos de Mazzili (1996), Lampert (1998), 
Salum (2001), Pinheiro (2001) e Faria (2005) trazem a concepção de universidade como 
o local de refl exão sobre a pluralidade social e como formadora de cidadãos críticos, ou 
seja, sujeitos históricos e atores de transformação social. A universidade é a instituição que 
representa o patrimônio humano, social, cultural, intelectual e científi co, assegurando a 
formação profi ssional, a produção e a difusão do saber como um produto histórico-social 
que refl ete uma sociedade plural e dinâmica.

Nessa discussão, Magnani (2002) aponta para a predominância de interesses privados ao 
longo da história da educação superior brasileira. Desse modo, as universidades públicas, parti-
cularmente nos marcos do neoliberalismo e da reforma do Estado brasileiro, sofreram impactos 
sobre a sua tipologia. Como conseqüência, legitimaram-se “[...] novas formas de discriminação 
e exclusão social e a naturalização de uma espécie de darwinismo social que vem gerando uma 
cidadania de segunda classe, também via o segmento superior de ensino” (id:87). 

De forma geral, é fortemente percebida nos textos analisados, dentre eles Rosar (2001), a 
crítica à lógica produtivista e de mercado subjacente à constituição da identidade da universi-

dade. Nessa discussão, Ciavatta (2002) defi ne como objetivo prioritário da universidade:

[...] ampliar sua área de conhecimento e de ação no sentido de por em movimento 
um projeto de país que não seja apenas uma série de planos econômicos, mas um 
projeto responsável de formação para a ciência e para a cidadania. Este deve incluir 
a produção do conhecimento que contribua para a solução dos problemas do país 
e para o resgate do povo brasileiro, oferecendo à grande massa secular dos desam-

parados os meios de vida, de esperança e de dignidade. (Ciavatta, 2002, p. 115)
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Portanto, a universidade é o locus de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo, que se manifesta nos seus currículos, nas metodologias de ensino, nas suas 

pesquisas e ações extensionistas, na sua avaliação institucional e individual, enfi m, na sua 

gestão administrativa e educacional. Para prosseguir além disso, a relação entre as funções 

elementares da universidade e a realidade resulta em um contínuo processo de aperfeiço-

amento e qualifi cação.

Assim, a questão da qualidade e melhoria do ensino superior brasileiro, destacada por 

Grasel (2000), vem com um esforço de identifi cação dos fatores que explicam o nível de 

qualidade das instituições de ensino superior. Dentre esses, são ressaltados: estrutura, ins-

talações e serviços acadêmicos, planejamento institucional, suporte fi nanceiro, política de 

avaliação institucional, jornada de trabalho docente, processos metodológicos do ensino, 

relação professor/aluno e oferta de vagas, qualifi cação docente e técnico-administrativa e 

expansão dos cursos e programas de pós-graduação. 

Vale destacar, também de Grasel (2000), os princípios da proposta de ensino universitário 

com qualidade do ANDES.

1°) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão [...] 2°) Ensino público, 
gratuito, democrático, laico e de qualidade para todos [..] 3°) Autonomia didático-
científi ca, administrativa e de gestão fi nanceira e patrimonial [...] 4°) Democra-
tização interna e liberdade de organização [...] 5°) Condições de trabalho dos 
docentes [...] (Grasel, 2000, p. 87-88).

Nesse debate, a avaliação baliza, de forma geral, as práticas universitárias. Polemizando 

o próprio conceito de avaliação, muitos estudos retifi cam a necessidade de redimensão 

da lógica produtivista e mercadológica, haja vista que a avaliação se relaciona ao conhe-

cimento, à superação e ao aprimoramento de estratégias, ou seja, como guia das ações e 

não punição ou premiação. 

No que concerne às políticas públicas dirigidas ao acesso de estudantes oriundos de es-

colas públicas e pertencentes a grupos étnicos discriminados, os artigos discutem a política 

de cotas, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a educação à distância.

Queiroz (2003) discute a adoção de políticas afi rmativas para negros no ensino superior. 

Para tanto, ela defi ne essas políticas como ações afi rmativas, isto é, programas ou medidas 

que pretendem promover oportunidades ou outros benefícios para pessoas ou grupos como 

forma de compensar e reparar alguma discriminação.

Para Chaves (2005), a política de cotas não passa de uma solução típica da visão neoli-

beral, visto que o Estado, incapaz de possibilitar o acesso a um bom nível de educação para 

toda a população, tenta amenizar esse problema com medidas paliativas, como a parcela 

de vagas nas universidades públicas para os grupos menos favorecidos socialmente. Ainda 

afi rma que a política de cotas não garante a autonomia universitária.

Contrariando a idéia de favorecimento, Carvalho (2003) enfatiza que essa política de 

ação afi rmativa vem promover a diversidade nas universidades públicas, ressalvando a 

importância do acesso com medidas para permanência dos alunos menos favorecidos, o 

que tornaria a universidade menos elitizada.

O PROUNI, programa que prevê a destinação de vagas para alunos carentes egressos 
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da escola pública em instituições de ensino superior privadas, com ou sem fi ns lucrativos, 

é questionado por alguns autores que o consideram mais uma medida neoliberal que não 

trará mudança estrutural à sociedade brasileira. Esse programa levaria a uma alocação dos 

recursos públicos para as instituições privadas. É preciso saber, questiona Chaves (2005:52), 

se esse programa representaria “[...] um custo mais baixo para o Estado, que o investimento 

na escola pública”.

Nesse debate, Nather (2004) apresenta que a melhor forma de revolucionar o ensino 

superior no Brasil começa no setor público, ou seja, na qualidade do ensino básico, na va-

lorização do magistério, na ampliação das instituições de ensino superior, na criação dos 

cursos noturnos, no investimento em instalações e equipamentos, dentre outros.

Outro projeto que tem a pretensão de enfrentar o problema educacional brasileiro é o 

sistema de educação à distância. Esse projeto está associado às novas linguagens e às novas 

tecnologias. Para alguns autores, a educação à distância se caracteriza também como mais 

uma proposta de avanço da ideologia neoliberal, pois “[...] orienta-se essencialmente para 

o mercado e para a estratégia política de redução do estado” (Franco; Frigotto, 1997:91).

Na compreensão do desenvolvimento dos projetos educativos da universidade, em 

particular das práticas pedagógicas, a questão da identidade e a questão da formação do 

professor aparecem na revista eixos articuladores da qualidade defendida na história do 

ensino superior brasileiro. Nesse sentido, a revista contribui para compor um acervo de 

conhecimentos que indicam saberes-fazeres na direção crítica de um projeto de formação 

emancipatória. A década de 90 e o início dos anos 2000 representam um momento fértil 

de discussão sobre a temática da formação e identidade do professor e sua prática docente 

e, nesse caso, a revista se propôs a debatê-la enfocando o ensino superior. 

Em Barreto (2001) é criticada a lógica utilitária imposta às práticas pedagógicas na atual 

confi guração da educação frente à inserção das tecnologias. Percebe-se uma formação 

pedagógica cada vez mais imediatista, além da utilização dos materiais didáticos de forma 

simplista, desapropriando e desqualifi cando o trabalho do professor. 

Poker (1996) discorre sobre como a universidade ajuda a manter o modelo pedagógico 

vigente, havendo dois pontos de vista: o primeiro se refere à crença de alguns autores na 

esterilidade das pesquisas em educação, pois elas se orientariam por um “abstracionismo 

exacerbado” de teóricos dessa área; o segundo, aos problemas das escolas, que seriam um 

refl exo dos problemas pedagógicos dentro da universidade, uma vez que é responsável 

pela formação de professores. Para esse autor, os professores universitários não assumem 

seu discurso, contradizendo sua produção, isto é, praticam uma pedagogia tradicional que 

valoriza o saber “vindo do alto”.

Quando trata especifi camente das Diretrizes para a Graduação propostas pelo Ministério 

da Educação e Cultura, Taffarel (2001) aponta paralelos que demonstram a relação intrín-

seca entre a formação profi ssional e as práticas pedagógicas sob orientação de uma lógica 

meritocrática e mercadológica. São eles: a) formação: como propedêutica / etapista, em 

cursos seqüenciais, demonstrando uma oposição entre um aligeiramento na formação; b) 

currículo: disciplinar e extensivo versus problematizador e intensivo; c) reforma curricular: 
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revisão da estrutura do currículo contrariando a necessidade de mudanças na organização 

do trabalho pedagógico; d) perfi l profi ssional: baseado no mérito individual, opondo-se 

aos interesses humanizantes; e) avaliação: centralizada, unifi cada (Provão, SAEB, ENEM) 

versus uma abordagem contextualizada; f) meios de ensinar e materiais didáticos: substi-

tutos do trabalho docente, barateando o ensino versus processos interativos e produtivos; 

g) indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão: vista como inviável para a universidade, 

mas possível no aluno versus indissociabilidade como eixo da formação.

Assim, para se assegurar uma produção cultural e científi ca de acordo com as demandas 

sociais, é necessário valorizar o trabalho pedagógico e a profi ssionalização do magistério 

superior, uma sólida formação teórica, trabalho coletivo e interdisciplinar e, ainda, unidade 

teoria-prática com responsabilidade política e social (Taffarel, 2001). 

Em concordância, Bosi e Reis (2004) destacam que para compreendermos a formação 

de professores, devemos concebê-la como processo de “desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao trabalho docente”, o que é diferente de qualifi cação, sendo esta voltada 

para o mercado. Para tanto, ressaltam que “[...] uma dimensão importante na formação 

e profi ssionalização do educador é, sem dúvida, o mundo de sua experiência cotidiana e 

prática” (Bosi e Reis, 2004:69). 

Ampliando, podemos, dentre alguns fatores que implicam a fragilidade das práticas pe-

dagógicas na universidade, indicar a aposentadoria em massa, a rotatividade de professores 

e a lógica produtivista do desempenho acadêmico. 

Conforme Ciavatta (2002), uma leva de docentes se aposenta precocemente. Professores 

contratados acabam assumindo os postos, criando, assim, uma rotatividade, difi cultando a 

produção de conhecimentos e a realização de práticas pedagógicas que visam à formação 

sólida do discente. 

Segundo Chaves (2005:50), a lógica produtivista e meritocrática vem no bojo da Re-

forma Universitária, que tem como princípio avaliar o “[...] professor por um critério de 

produtividade a ser defi nido, que virá a ser expresso por uma pontuação. Essa pontuação 

vai determinar inclusive o regime de trabalho do professor”. Essa avaliação vem sendo im-

plementada através de políticas como a Gratifi cação de Estímulo Docente (GED), questão 

abordada também por Taffarel (2001), Pinto (2002) e Ciavatta (2002).

Pinheiro (2001) destaca que, de acordo com a meritocracia, os professores devem pro-

duzir e serem valorizados por isso, sem uma sensata avaliação sobre a qualidade de suas 

produções. Doutores e mestres são formados por exigências institucionais, visando a uma 

especialização quantitativa, em detrimento da qualitativa, negando a interação e a relação 

social, como afi rmam Bosi e Reis (2004). Os estudos afi rmam que a qualifi cação das práti-

cas pedagógicas no ensino superior deve estar em interface com a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão.

Para Mazzili (1996), a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (IEPE) deve se 

confi gurar na universidade como um projeto contra-hegemônico que atenda aos interesses 

sociais e seja força de resistência na busca pela igualdade. As difi culdades na produção de 

conhecimento, na implantação da extensão e na compreensão do real sentido da IEPE têm 

inviabilizado tal prática. Sendo assim:
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A fusão dos princípios de autonomia e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão pode, pois, ser entendida como o reconhecimento da capacidade da 
universidade de ‘gerir a si mesma, de ser capaz de propor e executar coletivamente 
uma prática científi co-tecnológica e educacional e desenvolver projetos artístico-
culturais e de extensão que sejam discutidos com a sociedade, sem atrelamentos a 
governos ou partidos nas que atue na articulação e no atendimento dos interesses 
sociais (Mazzili, 1996:08).

No âmbito das práticas pedagógicas, a questão da indissociabilidade entre ensino, pesqui-

sa e extensão assume fundamental importância para a qualifi cação da formação profi ssional, 

ou seja, a indissociabilidade como princípio da organização do trabalho pedagógico e como 

identidade da universidade (Taffarel, 2002).

Faria (2005) destaca que a diferença entre a universidade e outras instituições é a sua con-

dição de produzir e socializar o conhecimento, ou seja, a possibilidade da indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O autor considera que esse preceito constitucional, 

e princípio acadêmico, é mais forte no discurso do que na prática universitária. 

A compreensão da pesquisa e da extensão assume importância nesse debate. A pesquisa 

é vista como a mais importante forma de produção do conhecimento científi co, já que 

sua natureza investigatória recebe apoio institucional referente à produção de ciência e de 

tecnologia. A crítica ao afastamento da pesquisa das relações sociais e da não existência de 

uma avaliação que considere este aspecto é apontada por Faria (2005).

Ademais, esse autor considera que a extensão deve ser descoberta na sua condição de 

enfrentamento das contradições sociais. A valorização da extensão para a universidade bra-

sileira como atividade acadêmica que articula a produção e a transmissão do conhecimento, 

no “deslocamento” para a comunidade, provoca uma possibilidade de transformar o ensino 

e as práticas pedagógicas, renovando as funções políticas e sociais da universidade.

Para Magnani (2002), a organização universitária brasileira é lenta e gradual no que se 

refere ao processo de concretização da IEPE. Nessa caracterização, Rozar (2001) ressalta a 

heterogeneidade no desenvolvimento da IEPE, tendo como destaque a produção científi ca 

situada na região sudeste do Brasil.

As idéias dos autores Magnani (2002) e Faria (2005) convergem no sentido de que esse 

princípio, apesar de legalmente contemplado, não se concretizou, sendo observado que 

tanto ensino, pesquisa e extensão se estabelecem de forma isolada no contexto das univer-

sidades públicas brasileiras.

De acordo com Ciavatta (2002), as funções de ensino e de pesquisa estão envolvidas em 

relações de poder. A produção crítica do saber pressupõe a contraposição aos interesses 

contraditórios das ideologias daqueles que detêm o poder. Contrariamente, a função repro-

dutora supõe uma postura acrítica e de conformidade diante das relações entre produção e 

socialização do conhecimento. Assim, a autora se manifesta: “A indissociabilidade do ensino 

e da pesquisa, enquanto projeto institucional, implica “relações de poder e constitui uma 

expressão” ligada diretamente à história da instituição” (Ciavatta, 2002:112).

Nesse contexto, Bosi e Reis (2004) nos advertem sobre a subordinação das ações da 

universidade ao mercado, sobretudo a autonomia de produção intelectual. A produtividade 
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de mercado, que se vincula à alienação da autonomia intelectual e à formação fordista de 

pessoas, é caracterizada predominantemente pela idéia de expansão de vagas por meio de 

aligeiramento nos cursos e de cursos à distância. Nesse sentido, revelam a premissa com 

que as implicações de uma lógica meritocrática orientam as práticas pedagógica do ensino 

superior.

A diversifi cação e diferenciação das instituições de ensino superior, com a criação de 

instituições não universitárias e o crescimento de instituições privadas, tornam a defesa 

da indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão teórica e fi nanceiramente inviável 

(Pinheiro, 2001; Chaves, 2002). Minto e Muranaka (2001) ressaltam a intenção do gover-

no em dividir as Instituições Federais de Ensino Superior em, de um lado, alguns poucos 

“Centros de Excelência”, responsáveis pelo ensino/pesquisa/extensão e a pós-graduação, e, 

de outro lado, os muitos “escolões do 3° grau”, locais de treinamento e profi ssionalização 

para o mercado de trabalho.

Assim, Magnani (2002) ressalta a necessidade de sistemas avaliativos que restaurem a 

indissociabilidade teoria/pesquisa/extensão nas universidades públicas. Em síntese, podemos 

reforçar a premissa da indissociabilidade a partir da afi rmação de Magnani (2002:157): “[...] 

mais que toda a nossa capacidade de elaborar, discursar, discutir de forma, muitas vezes, 

reiterativa e desnecessária, necessitamos potencializar a prática como realização de nossas 

melhores perspectivas críticas de caráter teórico-prático”.

3) Considerações fi nais

A partir da textualidade da revista Universidade e Sociedade, apresentamos uma análise 

que reafi rmou a universidade como espaço/tempo privilegiados para a complexa e singular 

tarefa de formação de cidadãos e profi ssionais. Essa afi rmação se baseia na luta por uma 

concepção de universidade que se dedique, como instituição social, à promoção do avanço 

e da socialização do saber e do saber-fazer, na estreita articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

É importante considerar que essa concepção de universidade historicamente se funda 

numa rede de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. As recentes reformas 

no ensino superior expressam nuances que, sobremaneira, assolam a tradição histórica de 

formação em nível superior no Brasil, especialmente as práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, o resgate da identidade científi ca, cultural, política e social da instituição 

universitária no atual momento torna-se imprescindível para o conjunto dos movimentos 

de luta por uma formação social mais humanizadora.
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Introdução

Temos percebido nos últimos anos no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990, um 

expressivo crescimento das discussões em torno de propostas para a democratização do 

acesso ao ensino superior. As opiniões, nessa esfera, tenderam muito mais à divergência 

do que ao consenso. Todavia, uma característica comum aos distintos posicionamentos é a 

recorrência à idéia de mérito, entendido como modelo de seleção dos mais aptos. Sendo assim, 

a discussão, que aqui propomos, referentes à idéia de mérito, tornam-se relevantes, principal-

mente, frente ao quadro de intensa desigualdade do sistema educacional brasileiro. 

Deste modo, o objetivo deste artigo é, a partir de um breve panorama do desenvolvimento 

da concepção de mérito na história da sociedade brasileira, discutir como essa concepção 

surge e é utilizada nos debates sobre democratização. Para efetivarmos esse propósito, rea-

lizamos uma análise de boletins informativos da UFMG, mais especifi camente, das seções 

de opinião publicadas no período entre  os meses de janeiro de 2002 a janeiro de 2006. Na 

UFMG, no bojo do surgimento das ações afi rmativas, a questão meritocrática adquiriu 

maior visibilidade, fomentando o debate e despertando as mais variadas reações. 

A origem e o desenvolvimento histórico do termo meritocracia
Os registros mais antigos da utilização do termo meritocracia remontam à Antigüidade, 

mais especifi camente à China antiga, por volta do século VII. Tornou-se prática comum 

durante a administração do Estado chinês, naquele período, a seleção dos servidores por 

meio de exames. O objetivo dessa prática era justamente erradicar os privilégios pautados 

em sucessão hereditária, situação recorrente até aquele momento. O novo modelo de 

seleção, dos mais aptos, proporcionou um grande movimento de mobilidade social no 

Império Chinês, ao mesmo tempo em que provocou a decadência de importantes famílias 

aristocráticas, que durante anos haviam se perpetuado no poder. Segundo Vieira (2004:27), 

“deve ser registrado o grau de mobilidade social, sem par no ocidente, que o sistema per-

mitiu. Famílias poderosas e altamente colocadas não sobreviveriam a uma geração ou duas 

de fi lhos ineptos.” 
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Infl uenciado por seus vizinhos chineses, o sistema meritocrático instaurou-se no Japão, 

após algumas resistências da elite local, que se opunha ao novo sistema, exatamente por 

perceber o risco eminente às suas posições hereditárias. Apesar dos temores e prenúncios 

de que uma sublevação se instauraria e que, portanto, a ordem social estava ameaçada, 

esses presságios não se confi rmaram.

Já no ocidente, o sistema meritocrático encontrou seu desenvolvimento fundamental na 

Europa contemporânea, durante os séculos XVII ao XIX, período de grandes transforma-

ções políticas, econômicas e sociais. A intensidade das mudanças, associadas às inúmeras 

agitações e revoltas, acabarou por colocar em xeque as velhas estruturas, que durante séculos 

haviam sustentados os privilégios da aristocracia. 

Como já dito, as diversas revoluções políticas ocorridas nesse período - sobretudo a 

Revolução Francesa, uma das mais importantes da historia ocidental - começaram a sedi-

mentar os princípios democráticos de uma nova ordem jurídica e política que se instaurava, 

inspirada no liberalismo e nos ideais iluministas e pautada nos princípios de liberdade, 

propriedade e igualdade jurídica.

Nesse contexto, as representações e aspirações da burguesia que ascende ao poder irão 

se chocar com as antigas concepções que sustentavam a nobreza. Este embate se expressava 

através de um incessante confl ito político, ideológico, intelectual e, por vezes, armado. 

O surgimento de um novo tempo, um novo sistema de dominação e subordinação, 

demandava também novas formas de explicar o mundo. Frente a um novo panorama 

político, novas explicações precisavam ser criadas. A crença no direito divino de sucessão, 

que justifi cava e legitimava a sucessão hereditária aristocrática, já não dava conta de ex-

plicar o sucesso burguês. A valorização do esforço e do trabalho individual, muito bem 

representado pela moral burguesa nascente, desempenhou um papel fundamental para a 

legitimação da nova ordem1. 

A Revolução francesa aniquilou o mercantilismo, o absolutismo e os resquícios do 

feudalismo. A burguesia embalada pelas concepções iluministas buscou apoio na massa 

popular, que insatisfeita com as obrigações feudais e com a miséria em que vivia, deu a vida 

em prol dos movimentos revolucionários. 

Durante a Revolução Francesa, grandes proprietários de terras foram mortos, nobres 

foram guilhotinados, documentos feudais foram queimados. Nascia em meio ao sangue, a 

guerra e a contestação, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. A declaração dos 

direitos do homem e do cidadão foi um desdobramento da Revolução Francesa que resultou 

na constituição e na fundamentação de leis que garantia direitos inalienáveis ao homem. 

Apesar da França não ter sido a primeira nação a debruçar-se sobre a questão dos direitos 

individuais, posto que a Inglaterra já havia promulgado no Séc. XVIII a primeira carta de 

direitos do povo inglês (Bill Of Rights) e os norte-americanos, após a proclamação de sua 

independência, estabeleceram direitos homólogos aos seus cidadãos, foi a primeira que se 

preocupou em reivindicar esses direitos para toda humanidade, não só para seus habitantes. 

Assim, o documento francês de 1789 foi reconhecido como o principal instrumento de 

afi rmação dos direitos do homem e do cidadão.       

No Brasil, o conceito de meritocracia é adotado, principalmente, a partir do fi m da mo-
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narquia e da ascensão da república, representando o início de importantes modifi cações 

na vida da jovem nação. O golpe responsável pela proclamação da república foi articulado 

por um grupo de oposição à monarquia brasileira. No interior do exército foi o movimento 

que, de forma efetiva, culminou na revolta contra o sistema burocrático que perpetuava-se 

desde a colônia favorecendo a todos que mantinham estreitos vínculos com a nobreza.

Mesmo que a execução do projeto golpista tenha se dado pela ação militar, personifi cada 

pela fi gura de Marechal Deodoro da Fonseca, foi o apoio, a insatisfação e a articulação da 

burguesia brasileira que viabilizaram o “golpe”.

Importante ressaltar que apesar dos discursos republicanos de essência iluministas e 

da Constituição de 1891, que estabelecia concepções liberais, na prática o que se viu foi 

um conjunto de medidas sem efi cácia que alijou a maioria da população de uma série de 

benefícios, fossem eles jurídicos, econômicos ou sociais. Tratava-se, portanto, de apenas 

uma mudança formal de poder. 

Meritocracia como sistema ideológico

A mudança de um sistema para outro, do Feudalismo para o Capitalismo na Europa, ou 

da Monarquia para o Republicanismo no Brasil e, sobretudo, a permanência deste sistema, 

só foi possível devido à transformação das idéias meritocráticas em ideologia. No Dicionário 

Brasileiro da Língua Portuguesa Magno (1991), ideologia (palavra criada no século XIX) é 

defi nida como um sistema de idéias que incorpora uma doutrina política e social de um 

indivíduo ou de um grupo humano.

De acordo com Gallo, Karl Marx e Friedrich Engels são os primeiro a fazer uso político 

da palavra ideologia, no livro A ideologia alemã. Nessa obra eles procuram demonstrar 

como, em toda sociedade dividida em classes, a classe dominante procura meios para não 

perder seu lugar social. Há dois caminhos para que isso aconteça: pela violência ou pelo 

convencimento. A primeira pode redundar em revolta do povo. A segunda seria a maneira 

mais efi ciente de garantir esse domínio. 

A ideologia, criada pela classe dominante e reproduzida por todos, desempenha o pa-

pel de convencer a população que aquela é a melhor estrutura social existente ou mesmo 

a única possível. É utilizado todo e qualquer meio de comunicação para que essas idéias 

sejam transmitidas: escolas, igrejas e demais instituições sociais. Esse corpo de idéias criado 

por um grupo de pessoas torna-se a idéia de todos que passa a dominar todos os seus atos. 

De acordo com Bowles e Gintis (1976), a própria burguesia acredita que esse é o melhor 

sistema existente. O êxito burguês será efetivo, portanto, a partir do momento em que toda 

a sociedade estiver convencida de que aquela verdade, arbitrariamente imposta, é a única 

verdade existente.

O mérito é legitimado enquanto ideologia, pois é um sistema que comporta uma dis-

simulação da realidade e favorece a aceitação de um poder. Na modernidade, o mérito 

aparece como um ideal legitimador dos direitos da burguesia, por oposição ao princípio 

de ascendência do sistema aristocrático. Sendo assim, as únicas hierarquias legítimas e 

desejáveis são baseadas na seleção dos melhores (Vieira, 2004).
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No século XVIII, pouco a pouco, ganha terreno a perspectiva empirista e pragmática 

que tende a demonstrar que, tanto em seu pensamento abstrato como em sua experiência 

sensorial, cada ser humano é um produto da educação que recebeu e, portanto, nasce com 

a mesma potencialidade de aptidões intelectuais que os demais; a experiência, o costume, 

a educação e a infl uência das condições exteriores conformaram uma subjetividade que 

os distinguirá do resto de seus congêneres (Bowles & Gintis, 1979). Sendo assim, depende 

unicamente do indivíduo o seu sucesso (de seu talento, virtude, escolhas e práticas).

A imagem do gênio vem constituindo uma das fi guras marcantes do ideal moderno 

de mérito. Na Roma Antiga, a palavra gênio surge para designar cada um dos deuses que 

velavam pela sorte dos indivíduos. Todos possuem um deus protetor, um “anjo da guarda”. 

Na modernidade, os gênios deixam de ser deuses e passam a ser vistos como uns poucos 

indivíduos criadores e auto-criados, que sobressaem devido a características individuais. 

A burguesia instaura o culto ao gênio, sustentando que o desenvolvimento social depende 

basicamente de uma minoria criadora, de um pequeno grupo de gênios inovadores que 

mediante seus descobrimentos poupa o esforço de milhares de pessoas. O progresso apare-

cerá, desse modo, como o resultado da vitória de uns poucos homens. O conceito moderno 

de mérito traz o gênio como o modelo ideal de humanidade 

Na moderna sociedade ocidental, os exames (concursos, vestibulares, etc.) surgem como 

promessa para atender a necessidade de impessoalidade, por intermédio da especifi cação 

objetiva dos méritos de cada indivíduo (Vieira, 2004). Segundo Bowles e Gintis (1979), 

a idéia de mérito é diferenciada da idéia de boa ação, pois a primeira pressupõe uma re-

compensa, assim como o demérito pressupõe um castigo. Um exemplo disso é a forma 

de ingresso na universidade. Somente os gênios podem ter acesso ao ensino superior de 

qualidade. Se o indivíduo está sufi cientemente preparado ele conseguirá a vaga, se não, ele 

não atingirá a meta.

A caminho da desconstrução do mérito

Pierre Bourdieu, ao formular uma resposta para a questão das desigualdades escolares, 

nos forneceu um importante panorama para analisar as relações entre o sistema de ensino 

e a estrutura social.

Nas Ciências Sociais, até metade do século XX, tinha-se uma visão funcionalista, que 

acreditava na escolarização como fundamento central para a construção de uma sociedade 

justa, moderna e democrática. Acreditava-se que com o advento de uma escola pública, laica 

e gratuita, o problema do acesso à educação seria solucionado, além de proporcionar uma 

igualdade de oportunidades entre todos os indivíduos no sistema educacional. Haveria, 

então, uma competição justa, em igualdade de condições, na qual os que se destacassem 

por “dons” individuais obteriam êxito escolar. A escola seria uma instituição neutra que 

selecionaria os alunos com base em critérios racionais.

Nos anos 60, começa a ocorrer uma crise da concepção funcionalista de escola e um 

redimensionamento do papel dos sistemas de ensino na sociedade. A partir da divulgação 

de grandes pesquisas quantitativas patrocinadas pelos governos inglês, americano e fran-
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cês, reconheceu-se que a origem social dos indivíduos (raça, classe, sexo etc.) infl uenciava 

diretamente seus destinos escolares. Dessa forma, baseado em dados que estabeleciam uma 

correlação entre desempenho escolar e origem social, Bourdieu propõe uma nova forma 

de interpretar a escola e a educação. Uma proposição na qual a educação deixa de ser vista 

como instância transformadora da sociedade, que garante a igualdade de oportunidades, 

e passa a ser encarada como instituição que reproduz, mantêm e legitima as desigualdades 

sociais.

Na teoria de Bourdieu, o êxito alcançado pelos alunos nas trajetórias escolares não poderia 

ser explicado apenas por suas aptidões individuais, mas também por sua origem social, 

que os diferenciaria e os colocaria em condições melhores ou piores diante do sistema de 

ensino. Sendo assim, esse autor argumenta que a herança familiar tem sérias implicações no 

percurso escolar dos indivíduos. Cada indivíduo possui uma bagagem socialmente herdada, 

que engloba o “(...) capital econômico, tomado em termos dos bens e serviços a que ele dá 

acesso, o capital social, defi nido como o conjunto de relacionamentos sociais infl uentes 

mantidos pela família, além do capital cultural institucionalizado, formado basicamente 

por títulos escolares.” (Nogueira, 2002:03).

Cabe ressaltar que o capital cultural possui também como elemento constitutivo “a 

cultura geral”, ou seja, gostos específi cos em relação à arte, culinária, vestuário, domínio da 

língua culta e informações gerais sobre o universo escolar. Segundo Nogueira (id.), Bourdieu 

afi rma que o capital cultural é o fator de bagagem familiar de maior impacto sobre o futuro 

escolar, uma vez que a posse do mesmo facilitaria o aprendizado de conteúdos escolares, 

possibilitando melhor desempenho nos processos avaliativos escolares.

Nesse sentido, a escola ao apresentar-se como socialmente neutra, confi rma sua legi-

timidade e adquire autoridade, características que lhe conferem o direito de transmitir 

conteúdos não questionáveis. Suas funções são realizadas, por meio de uma dita igualdade 

formal entre todos os alunos, desconsiderando que “tratando formalmente de modo igual, 

em direitos e deveres, quem é diferente, a escola privilegiaria, dissimuladamente, quem, por 

sua bagagem familiar, já é privilegiado.” (Nogueira, id:06)

Portanto, ao dissimular que sua cultura é a cultura das classes dominantes, a escola 

encobre, tanto para as classes dominantes quanto para as dominadas, as conseqüências 

disso para o sucesso ou fracasso escolar. Sendo assim, a assimetria dos resultados escolares 

é atribuída às diferenças de capacidades, dons e méritos individuais, quando na realidade 

decorrem de uma maior ou menor proximidade entre a cultura escolar e a cultura familiar 

do aluno. Temos, então, uma escola que ao mesmo tempo reproduz e legitima as desigual-

dades sociais.

As refl exões de Bourdieu sobre a escola contribuem para a desconstrução da ideologia 

meritocrática, posta até então. Nos evidencia, ainda que, apesar da tentativa de se demo-

cratizar o acesso ao ensino, através de uma escola pública e gratuita, as chances continuam 

desiguais e que não há como analisar as desigualdades escolares somente como conseqüência 

das diferenças de mérito entre os indivíduos. A relação direta existente entre as desigual-

dades sociais e as desigualdades do sistema de ensino não podem ser desconsideradas  na 

compreensão desses processos.
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A discussão atual sobre meritocracia

Acontecimentos recentes trouxeram novamente à esfera pública, depois de alguns anos de 

silêncio, a discussão acerca da validade dos critérios utilizados para legitimar o processo de mo-

bilidade social no Brasil, sobretudo, no interior das universidades públicas de ensino superior.

A simples discussão, e, sobretudo, a implementação, de políticas específi cas no Brasil, 

vis-à-vis a políticas universais, fez reacender o debate e a polêmica. Nesse momento, não 

é mais o modelo de sucessão hierárquica que é colocado em discussão. O que se discute 

agora são os critérios de justiça que sustentam as práticas meritocráticas. Arriscamo-nos 

a dizer que o principal pivô do retorno desse debate público tenha sido a instituição da 

reserva de vagas para estudantes negros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 

no ano de 2002. 

Esse episódio, todavia, foi precedido de uma série de lutas históricas, mais e menos re-

centes. Em 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares, realizada em comemoração ao centenário 

de morte do líder do maior quilombo durante o período escravocrata, tornou-se um marco 

na luta contra a discriminação racial no Brasil. Seis anos depois, em 2001, aconteceu na 

África do Sul a conferência de Durban, na qual se debatia o racismo, a xenofobia e formas 

de discriminações correlatas. Estabeleceram-se desafi os, para o combate às desigualdades 

e à discriminação racial em todos os países membros da ONU. 

A partir desse momento, o que antes parecia apenas um fato isolado torna-se assunto 

em todas as universidades do país. A reação inicial, na maioria das universidades, foi de 

uma oposição apriorística. Como destaca a Professora Nilma Lino Gomes da UFMG, uma 

espécie de “não vi e não gostei”. 

Com as discussões inevitavelmente instaladas, dentro e fora das comunidades acadêmicas, 

em 2003, uma das universidades mais importantes do país, a Universidade de Brasília (UnB) 

é a primeira instituição federal de ensino a implementar políticas de reservas de vagas. 

Logo em seguida, outras universidades, como Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), também implementaram as políticas de cotas.

Um ano depois, em 2004, o Governo Federal lança vários programas de inclusão ao 

ensino superior, como o PROUNI – Programa Universidade para Todos, além de bolsas 

e fi nanciamentos para alunos matriculados em faculdades que implementassem políticas 

de ações afi rmativas. Nesse mesmo ano, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

inaugura, ofi cialmente, as discussões sobre o que se convencionou chamar de “Democra-

tização do Ensino Superior na UFMG”. 

Um estudo, feito por alguns dos professores da UFMG, refl etia a postura política da 

universidade e sustentava que “a política de cotas não resolveria o problema da inclusão 

de negros na universidade, já que a mesma benefi ciaria negros provenientes de escolas 

particulares, que teriam maior acesso à universidade.” A partir daí, as diretrizes defi nidas 

pela UFMG, no sentido de democratizar o acesso, seriam a ampliação de cursos noturnos, 

o aumento de vagas e a implementação de métodos para melhorar o ensino público. 

Cabe salientar, ainda, que desde o ano de 2002 existe na UFMG o Programa Ações 

Afi rmativas na UFMG. 
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...um dos 27 aprovados no Concurso Nacional Cor no Ensino Superior, promovido 
pelo Programa Políticas da Cor, do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, com 
apoio da Fundação Ford. Trata-se de uma proposta de pesquisa, ensino e extensão 
que apresenta estratégias de intervenção com vistas a reduzir os efeitos antidemoc-
ráticos dos processos de seleção e exclusão social impostos aos afro-brasileiros e 
a promover a permanência bem-sucedida de estudantes negros, sobretudo os de 
baixa renda, regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFMG2. 

O Programa Ações Afi rmativas não é uma iniciativa institucional da UFMG, apesar de 

existir dentro dela, mas, ainda assim, tem desempenhado um papel muito importante no 

debate sobre democratização do ensino superior. 

 Já em 2006, foi aprovada em caráter conclusivo, na Comissão de Constituição e Justiça 

e Cidadania da Câmara dos Deputados, a lei 3.627 que determina que todas as instituições 

federais de ensino superior reservem 50%  de suas vagas para estudantes de baixa renda 

ou que se auto-declararem pretos, pardos ou indígenas. A lei ainda deverá tramitar no 

Senado Federal.

Com a posse do novo reitorado na UFMG, ainda em 2006, um “novo” posicionamento 

começou a despontar, não tão distante, no entanto, dos posicionamentos políticos do 

reitorado anterior, Ana Lúcia Gazzola e Marcos Borato. 

Durante uma entrevista coletiva à imprensa mineira, no dia 21 de Março de 2006, logo 

após sua posse, o novo Reitor Ronaldo Pena comentou a política preferencial da Universi-

dade, aprovada, em 2004, pelo Conselho Universitário, como forma de ampliar o acesso à 

Instituição: ‘A UFMG não é partidária das cotas raciais. Nossa política busca democratizar 

o acesso ao expandir a possibilidade de que estudantes de baixa renda ingressem no ensino 

superior’, disse o Reitor, lembrando que, hoje, na UFMG, cerca de 40% dos alunos matri-

culados provêm de escolas públicas”3. Declarou, ainda, que a partir de 2008 a universidade 

reservará 25% das vagas para estudantes que estudaram os últimos 3 anos do Ensino Médio 

em escolas públicas de todos aqueles cursos que possuem menos de 1/4 de seus alunos 

provenientes das escolas públicas. 

Hoje, existem aproximadamente 22 instituições de ensino superior que adotaram cotas. 

Em boa parte dessas instituições, o processo foi lento e conturbado, sendo que, na grande 

maioria, a discussão acerca das melhores formas de democratização ainda está efervescente. 

Na UFAL, por exemplo, onde a política de cotas já foi implementada, apenas 35% de seu 

corpo docente são a favor desse tipo de medida. 

Cabe destacar aqui que as políticas de reservas de vagas, para os grupos negros, indígenas 

ou oriundos de escolas públicas, é apenas uma das modalidades propostas para a resolução 

do problema do acesso ao ensino superior. 

Invariavelmente, todos aqueles que se propõem a discutir formas de acesso, ou mesmo 

de permanência, ao ensino superior vêem-se obrigados a discutir as idéias meritocráticas 

com maior ou menor intensidade.

Opiniões e interesses em jogo
A análise que apresentaremos a seguir teve como base a leitura dos boletins da UFMG, 

no período de janeiro de 2002 a maio de 2006, selecionando todos aqueles exemplares que 
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tratavam, direta ou indiretamente, da ideologia meritocrática. Os pontos de vista expressos 

na seção analisada evidenciam a força e a sutileza da ideologia meritocrática, inscrita nos 

discursos da comunidade acadêmica. Através desse importante veículo de comunicação, 

temos a oportunidade de perceber a diversidade das opiniões sobre o tema em questão, 

perpassando por defesas contundentes à idéia de mérito individual até críticas incisivas a 

essa mesma idéia.

O artigo intitulado “A todo vapor, apesar da crise”4, escrito por Ana Lúcia Gazzola, à 

época reitora da UFMG, dá inúmeros indicativos do posicionamento ofi cial da instituição. 

Ainda que não discuta frontalmente a questão do mérito, esse artigo nos chama a atenção 

pela recorrente utilização do termo qualidade acadêmica. Reconhecemos aqui, na idéia de 

qualidade, um dos pilares que sustentam a crença e a defesa do mérito como critério de 

ingresso nas universidades.

As políticas específi cas, comumente acusadas de pôr em risco a qualidade acadêmica, 

são o alvo central das críticas no artigo intitulado “Universidade, moeda de troca”5, escrito 

por João Baptista Villela, Professor da Faculdade de Direito da UFMG.

Criar distinções fundadas na etnia ou em condições sociais e econômicas é um 
modo cínico e arrogante de legitimar preconceitos, porque perpetua a inferioridade 
do desvalido. Ao se afastar do principio do mérito para pôr a serviço do imediato 
nivelamento social, a universidade começa por trabalhar contra a principal de 
suas forças, que é precisamente o dinamismo transformador do saber. Nega-se a 
si própria. Rompe com suas origens. Trai o seu destino. (05/05/2005)

Manolo Florentino, Professor do Departamento de História da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, ao expressar sua preocupação com a implementação de políticas específi cas, 

apresenta em seu artigo, “Ministro da Educação sabe”6, uma contundente crítica ao Ministro 

da Educação à época, Tarso Genro, além de também evidenciar sua preocupação com a 

possível queda de qualidade nas universidades brasileiras.

É cômodo e equivocado transformar a Universidade em panacéia para nossas 
cruéis desigualdades. Sua função social maior é criar e transmitir conhecimentos 
de qualidade. (01/02/2004).

Apresentando uma crítica específi ca à implementação de reserva de vagas para estudantes 

pretos e pardos, José de Souza Martins, Professor do Departamento de Sociologia da USP, 

afi rma, em seu artigo intitulado “Cotas para negros na Universidade”7, que:

Os alunos barrados no vestibular não o são por sua raça. Eles o são, negros ou 
brancos, porque não atingem o nível mínimo e básico de conhecimento para 
ingressar na universidade. Seu destino é decidido na precária escolaridade prévia 
que os inabilita para seguir adiante. A escola defi ciente é apenas o refl exo de outras 
muitas injustiças próprias de um país em que ainda há trabalho escravo. A crônica 
degradação geral das condições de vida de grande parcela da população não será 
corrigida com o regime de cotas. A cota não supre o saber inexistente e necessário 
para seguir um bom curso universitário. Certamente é justa a demanda dos afro-
descendentes - que vem sendo feita, no geral, por quem não é afrodescendente. A 
fórmula, porém, copiada do modelo americano, não só não resolve essa injustiça, 
como cria outras, como se viu em vestibular no Rio de Janeiro. A universidade 
deve ser pensada em termos universais. Ela se torna pobre por não abrigar talen-
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tosas vítimas da injustiça social de todas as condições sociais; e esse é o verdadeiro 
problema. (05/06/2003).

Ainda que reconhecendo as diferenças existentes entre os pensamentos e soluções pro-

postas nos artigos acima citados, podemos perceber neles o reconhecimento, por parte dos 

autores, das desigualdades sociais.  Tais desigualdades que marcam o Brasil desde sempre 

são, no entanto, vistas sobre óticas diferenciadas, o que necessariamente vai redundar em 

proposições resolutivas diferenciadas. 

Liz Felipe de Alencastro, historiador e professor da Universidade de Paris-Sorbonne, 

parece fazer eco, em seu artigo “As cotas e a história nacional”8, com o grupo que defende 

uma ampliação dos debates sobre as desigualdades sociais no Brasil, bem como das pos-

sibilidades de combate. Faz-nos refl etir ainda sobre o perigo de imobilidade que a eterna 

discussão pode nos levar. Portanto, é preciso agir.

Sem procurar arremedar, é preciso guardar em mente o exemplo americano. O que 
não dá mais é continuar no Brasil com a política grotesca do “deixar estar como 
está para ver como é que fi ca”. (03/07/2003).

Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG, já chamava a aten-

ção, em seu artigo “Ações Afi rmativas: por que não?”9, para a necessidade de ação que não 

fosse uma mera transposição de experiências externas, mas que fosse efi caz no combate às 

formas de desigualdades brasileiras, sobretudo, as educacionais. 

Esclareço, desde já, que sou favorável à implementação das cotas, desde que tal 
ação seja contextualizada, problematizada e discutida à luz da história e da reali-
dade brasileira e não como mera transposição da experiência norte-americana. 
(...) As cotas são apenas uma das estratégias de aplicação dessas ações e, ao serem 
implantadas, desvelam a existência de um processo histórico e estrutural de dis-
criminação que assola determinados grupos sociais e étnico-raciais. Talvez por 
isso elas incomodem tanto a sociedade brasileira, uma vez que ainda impera em 
nosso imaginário a crença de que somos uma “democracia racial”. Ora, a realidade 
social e educacional dos negros e mestiços revelada pelas pesquisas mais recentes 
nos mostra o contrário. (02/05/2002)

Maria Aparecida Moura, professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, em 

seu artigo “Por uma cidadania radical”10, argumenta ainda que:

No que concerne ao ensino superior brasileiro, as cotas têm esbarrado no argu-
mento de seu caráter nocivo ao “bem-arquitetado” sistema meritocrático. Parece, 
aos olhos dos defensores desse sistema, que realizar políticas públicas com base 
no pertencimento étnico tornaria ainda mais vulneráveis os benefi ciários dessas 
políticas, visto que o diploma, decorrente de processos de formação dessa natureza, 
não atestaria a habilidade profi ssional ou educacional do portador. Verifi ca-se aí um 
primeiro engano digno de nota. O processo de admissão baseado na neutralidade 
quanto ao pertencimento étnico-racial desconsidera a história de constituição da 
sociedade brasileira ao tentar escamotear o nosso passado escravocrata associado 
aos cinco séculos de discriminação racial generalizada. (26/05/2005).

Sem discutir tão sistematicamente as dimensões étnicas e raciais presentes na confor-

mação do quadro de desigualdade no Brasil, como fazem outros autores, Antônio Júlio de 
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Menezes Neto, professor da Faculdade de Educação da UFMG, critica veementemente a 

suposta neutralidade meritocrática dos sistemas de seleção às universidades. Em seu artigo 

“Vestibular, cotas e meritocracia”11, ele afi rma que:

(...) a meritocracia do vestibular é uma enganosa forma de esconder diferenças 
sociais, econômicas e culturais na nossa sociedade. Não existe regra de segurança 
que garanta a “igualdade” nas provas de conhecimento numa sociedade desigual 
como a sociedade capitalista e, em especial, no capitalismo brasileiro. Neste sen-
tido, a luta pelo socialismo é imprescindível e inquebrantável para a construção 
de relações igualitárias, universais e absolutamente inclusivas. Mas, como ainda 
não chegamos lá, precisamos desmistifi car esta suposta seleção baseada no mérito 
e levar mais longe os debates acerca das cotas para as classes populares. O tripé 
escola pública-pobres-negros poderia ser um bom princípio nas discussões das 
cotas (apesar de reconhecer que o critério baseado em etnias merece ser melhor 
debatido).  (12/12/2002).

O professor da Escola Fundamental do Centro Pedagógico da UFMG, Adail Carva-

lhais Júnior, reforça as críticas à idéia de mérito em seu artigo “Cotas: mérito ou justiça 

social?”12. 

Na realidade o mérito nas universidades não é um mero princípio ou critério, mas 
um verdadeiro dogma: o melhor deve ter mais que o pior e ponto! Mas o mérito 
não é neutro, dissociado das condições socioeconômicas e relacionado apenas ao 
esforço pessoal do indivíduo. O mérito é _ e não vejo nada tão óbvio _ o mais injusto 
resultado do próprio processo histórico de exclusão da maior parte da população 
brasileira dos bens públicos _ aqueles que, como as universidades, são sustentados 
por todos, mas dos quais apenas alguns podem desfrutar. (15/07/2004).

E completa:

Por que o mérito deve ser um critério de ingresso na universidade e não de saída? 
Por que as universidades, sendo tudo isto, não podem receber “qualquer um” de-
volvendo à sociedade aquilo que ela pagou. Não seria esta a maior demonstração 
do mérito universitário? (15/07/2004).

Podemos perceber, ainda, no interior desse debate, um terceiro grupo; entre os posicio-

namentos aparentemente opostos. Além do grupo que apresenta críticas veementes à idéia 

de mérito e do grupo que defende a manutenção do mérito como critério de ingresso ao 

ensino superior, temos ainda um terceiro grupo. Em geral, esse grupo reconhece a exis-

tência das desigualdades e propõe ações específi cas de correção dessas desigualdades, mas 

ressaltando que essas ações não podem prescindir da idéia de mérito.

O artigo intitulado “Por que não as cotas?”13, de José Francisco Soares, professor do 

departamento de Estatística do ICEx e coordenador do Grupo de Avaliação e medidas 

Educacionais (Game) da Faculdade de Educação da UFMG, expressa adequadamente a 

postura descrita acima. 

O vestibular mede, portanto, não apenas a profi ciência fruto do mérito pessoal dos 
candidatos, mas também aquela socialmente construída. Por isto, é um processo 
injusto. É possível equilibrar estas duas necessidades, aparentemente contraditórias: 
prover a UFMG dos alunos de que ela precisa para cumprir suas funções sociais e 
reconhecer a excelência de alunos da escola pública excluídos da UFMG, por causa 
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das condições de suas escolas? (...) Contudo, o termo cotas tem sido usado para 
propostas de toda ordem, e é preciso qualifi cá-lo. Uma proposta adequada de cotas 
tem dois elementos essenciais: a escolha de um desempenho mínimo aceitável e 
de uma porcentagem de alunos da escola pública a ser admitida. Ou seja, entre 
os alunos que obtiverem, pelo menos, o número mínimo de pontos estabelecidos 
como condição para a manutenção do projeto acadêmico da UFMG, escolhem-se 
os que serão admitidos. (08/05/2004).

Por fi m, o artigo intitulado “Aos calouros e aos formandos”14, escrito por Marília de 

Abreu Martins de Paiva, ex-aluna da UFMG e bibliotecária do Carro-Biblioteca da Escola 

de Ciência da Informação, ilustra bem o poder persuasivo da ideologia meritocrática. Desse 

modo, a crença e a defesa do mérito individual não são utilizadas apenas como discurso 

político, intencionalmente elaborado. A legitimidade do argumento meritocrático se ex-

pressa exatamente na capacidade de internalização de tal verdade, que mais efi cazmente 

atua, quanto mais natural aparenta.  

O acesso à UFMG, sem desconsiderar as desigualdades sociais históricas do país, 
ainda se baseia no mérito pessoal. A Universidade tem, permanentemente, discutido 
maneiras de minimizar a herança nefasta da escravidão em nossa sociedade e im-
plantado, internamente, ações positivas neste sentido. O caminho a percorrer, por 
toda a sociedade, é longo e urgente, e a UFMG não tem se furtado a esse trabalho. 
Mas o desafi o de mudar a sociedade é de cada um de nós, todos os dias, seja qual 
for o nosso nível de escolaridade ou profi ssão. (...) Ingressar e formar-se na UFMG 
são privilégios dentro de nossa sociedade, mas não podemos deduzir daí que todos 
os estudantes da UFMG sejam social e economicamente privilegiados.

Esse trecho, extraído de um discurso de formatura, refl ete adequadamente a média das 

opiniões sobre desigualdades educacionais e as idéias de mérito. O reconhecimento tácito 

de que o acesso à UFMG se baseia no mérito não parece redundar, todavia, em uma crítica 

a esse processo de seleção. Segundo a aluna, aqueles poucos que conseguem ingressar nesse 

espaço de prestígio o conseguem a despeito de todas as desigualdades a que estão expostos. 

Sendo assim, sua conclusão é a de que o privilégio de ingresso não pode ser deduzido de 

um privilégio social e econômico. Resta-nos perguntar, então, qual seria esse privilégio? 

Parece-nos claro que ela se refere aqui a um privilégio intelectual, pilar central da idéia de 

mérito.

Considerações fi nais

Ainda que salientemos no argumento de Marilia de Abreu algumas contradições im-

plícitas na existência concomitante de desigualdades sociais e seleções baseadas em mérito 

individual, somos forçados a concordar com uma parte de sua argumentação. De fato, o 

acesso à UFMG ainda está sobre a égide do mérito. No entanto, há que se destacar que o 

ingresso à universidade mais conceituada de Minas Gerais é guiado, isto sim, pela crença 

no mérito individual, e não por sua existência. 

Segundo Halsey (1977), é impossível que a meritocracia exista em uma sociedade desigual. 

Ainda segundo esse autor, a utilização do mérito individual como base para seleções justas 
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seria passível de aplicação somente no futuro, já que a igualdade de fato entre os indivíduos 

também seria uma projeção, não podendo ser observada atualmente.

Apesar de sua força, perceptível nos vários artigos apresentados acima, a idéia de mérito 

vem sendo, aos poucos, frontalmente questionada. Questiona-se não só sua capacidade 

de se apresentar como verdade legítima, mas também por sua capacidade de moldar e 

condicionar práticas sociais. 

Aplicado ao contexto universitário, Adair Carvalhais Júnior, traz à baila uma interes-

sante refl exão no que tange aos efeitos do mérito nas práticas pedagógicas, no interior do 

ensino superior.  

O debate sobre o sistema de cotas traz a vantagem de tocar, ainda que superfi cial-
mente, no dogma do mérito. Mas por uma incoerência, que é apenas aparente, 
desconhece, ao mesmo tempo, tal dogma pois não discute as condições de 
permanência daqueles que, “sem merecer”, poderão estudar nas universidades 
públicas. (...) Estarão os professores, acostumados a lidar apenas com os “mel-
hores”, preparados para ministrar aulas para estes alunos? Como esses estudantes 
sobreviverão no interior de uma universidade regida pelo mérito? Dividirão as 
salas de aula com colegas que não se benefi ciaram das cotas. Estarão preparados 
_ eles, mas também os colegas e os professores _ para uma convivência pacífi ca e 
produtiva, destituída de preconceitos? (01/07/2004).

São esses, e também outros, aspectos que são colocados em pauta quando a crença na 

existência do mérito é discutida. O que se discute, além das formas de desigualdades e de 

poder, é, sobretudo, a busca de formas de entender e de praticar a justiça. 

Para efetivarmos a justiça que queremos, em que as diferenças não fossem usadas para 

criar e sustentar desigualdades, seria preciso abrir mão da crença nesta idéia de igualdade 

que temos agora, presente e ilusória, para que pudéssemos repensar e construir uma outra 

noção de igualdade, futura, mas, porém, real.     
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Não existe imunidade contra a ação sutil da ideologia: ela pode se 
manifestar tanto na percepção sensível como na análise e na refl exão; 
pode aparecer tanto na pretensão à universalidade como na resignação 
à particularidade”. (Leandro Konder, 2002 )

Este artigo é fruto de uma construção coletiva a partir de discussões do Grupo Temático 

“As práticas pedagógicas e a lógica meritocrática na universidade”, do Projeto Conexões de 

Saberes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), composto por estudantes uni-

versitários de origem popular. O que nos motivou a escrevê-lo foi a inquietação a respeito 

das desigualdades geradas pelo sistema capitalista na sociedade e que se refl etem no acesso 

à educação na maioria da população brasileira.

Uma análise teórica da lógica meritocrática no ensino superior ganha lugar na atual 

conjuntura política, em que a discussão acerca da democratização do ensino superior é 

algo muito presente. Em tempos em que se desenvolvem políticas que visam a tal demo-

cratização, cabe indagar se o que se combate são os fatores que geram uma desigualdade 

de acesso ou suas conseqüências.

Esta é a realidade com a qual nos deparamos constantemente no ambiente universitário. A 

partir das experiências pessoais, nos propusemos a (re)elaborá-lo conceitualmente. Para isso, 

fez-se necessário um mergulho na literatura científi ca sempre seguido de debate no Grupo 

de Estudo que nos suscitou uma (re)leitura do que se entende por sociedade e do papel da 

educação, em especial do ensino superior, no que diz respeito à formação do sujeito.

Partindo do pressuposto de que entender que o conceito de mérito é condição essencial 

para que a instituição escolar liberal se mantenha hegemônica, fez-se necessário aproximar-

mo-nos dos conceitos de homem, de trabalho e de educação, a fi m de melhor  entendermos 

a lógica meritocrática a partir da  perspectiva dessa corrente. Portanto, este artigo tem 

como objetivo central discutir, em uma perspectiva histórica, as relações entre as práticas 

pedagógicas e a lógica meritocrática na universidade brasileira. 
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Entendemos que o conceito de mérito é bastante amplo. Reconhecemos que em todo 

trabalho há marcas do mérito que remetem ao esforço e dedicação de cada indivíduo para 

a execução de determinadas atividades. Entretanto, optamos, neste artigo, como recorte 

de nossas discussões, por focalizar, especialmente, a questão da prática meritocrática como 

forma de exclusão.

Para a construção da argumentação crítica deste artigo, utilizamos como referencial 

teórico as contribuições dos campos da educação, da sociologia e da fi losofi a, enfatizando, 

sempre que possível, o materialismo histórico.

O artigo está organizado em três subseções. A primeira apresenta os conceitos de lin-

guagem, de homem e de trabalho, para entender as relações meritocráticas aprofundadas 

na segunda seção. Esta apresenta e faz a crítica ao liberalismo10, além de discutir as relações 

entre neoliberalismo e as práticas meritocráticas no ensino superior e a terceira encaminha 

para a conclusão de que as práticas pedagógicas estão diretamente ligadas aos projetos de 

sociedade.

Para entender mérito: homem, linguagem e educação.

Pensar o ser humano na sociedade é focalizá-lo por uma perspectiva histórica e social 

específi ca, tendo em vista uma realidade em transformação e não compreendida de forma 

idealizada ou abstrata. 

Bernard Lahire (2002), para acentuar os diversos papéis do homem na sociedade, con-

sidera-o um ator plural [e um] produto da experiência - amiúde precoce de socialização 

em contextos sociais múltiplos e heterogêneos . 

Maria Sílvia Martins (2004), numa perspectiva marxista, afi rma que os indivíduos 

estão em constante relação com o mundo em um movimento dialético de mudanças e 

transformações.  

É através das relações sociais e do contato direto com o outro que o indivíduo produz 

linguagem que representa tanto os objetos quanto seu processo de trabalho. Nesse sentido, 

a linguagem não é apenas uma forma de atividade, mas um instrumento que possibilita o 

conhecimento da realidade, através dos processos históricos e dos fatores de humanização 

e alienação. Sendo assim, a epistemologia marxista oferece um instrumental para pensar  

não só a realidade, mas também a sua fabricação.  Ainda nesse enfoque, a consciência in-

dividual é um “produto de atividade dentro do mundo objetivo, atividade mediada pelo 

contato com outras pessoas.” (Martins, 2004). 

Tendo em vista a relação entre homem e trabalho, é possível compreender a função da 

educação ao longo de sua existência. O homem tem necessidade de transformar a natureza para 

garantir seu sustento e neste relacionamento, o trabalho é o que garante sua existência real. 

Ricardo Antunes (2000) contribui para a discussão acerca do mundo do trabalho. En-

tendemos o mesmo enquanto categoria fundante do ser social, sendo a função essencial 

do ser humano.  É através do trabalho que, simultaneamente, são alterados a natureza e o 

próprio ser que trabalha. Para ratifi car o entendimento que trazemos sobre tal conceito, 

Sérgio Lessa (2005) nos oferece uma síntese que aborda a questão sócio-histórica:
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Uma das principais difi culdades ao examinar o trabalho reside no fato de ser ele 
síntese entre a natureza e o ser social.  Enquanto tal, o trabalho é uma categoria 
única: apenas ele opera esta fusão peculiar das relações e entes químicos, físicos e 
biológicos da natureza com as relações e objetos exclusivamente sociais (as idéias, 
as relações sociais, os objetos criados pelo homem).  Essa característica, digamos 
assim, fronteiriça entre a natureza e os homens, de uma categoria que é exclu-
sivamente social, é fonte de algumas das maiores difi culdades para apreendê-la 
teoricamente. (Lessa, 2005:49)

A partir da defesa conceitual da categoria trabalho, entendida por nós como o conteúdo 

da essência humana, apoiamos-nos em Dermeval Saviani para afi rmar que:

é pelo trabalho que os homens produzem a si mesmos, uma vez que este o conceitua 
como uma atividade exclusiva do homem e como a produção do próprio ser. Logo o 
que o homem é, o é pelo trabalho. (Saviani, 2005:225). 

A sociedade capitalista possui como uma de suas características o trabalho alienado. Este 

possui duas vertentes: a primeira é a subjetiva, na qual o homem não se vê como sujeito 

produtor; a segunda é a objetiva, na qual “(...) o trabalho alienado, ao mesmo tempo em que 

produz mercadorias, produz também o operário como mercadorias” (Saviani, 2004:34). 

Entretanto, neste estudo, pensamos o homem não apenas como um mero produtor de 

mercadorias, mas também como um sujeito transformador.  Muitas vezes ele não é visto 

como um ser concreto, pensante, mas como um sujeito empírico que vem a ser:

(...) aquilo que cai sob o campo de nossa percepção sensível; é o aparente, aquilo 
que aparece diante de nós. É, portanto, de certo modo, uma abstração, pois nossa 
percepção sensível não alcança as múltiplas conexões e relações que o confi guram. 
Em contrapartida, como assinala Marx (1973, p.229) no Método da economia 
política, ‘o concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, 
unidade da diversidade. ’ (Idem, 2003:44).

Desta forma, os processos de construção de identidade e de consciência estão ligados às 

condições sócio-históricas, signifi cando que:

o indivíduo só pode se tornar um homem se assimilar e incorporar à sua própria 
vida, à sua própria atividade, as forças, formas de comportamento e idéias que foram 
criadas pelos indivíduos que precederam e que vivem ao seu redor”. (Ibidem, 41)

O indivíduo vai construindo-se crítica e refl exivamente e as instituições de ensino são 

fundamentais no processo de construção dessa consciência. Como afi rma Saviani:

o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada in-
divíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens” (Saviani, 2004:13).  

Ensino superior e bolsa de valores: qualquer semelhança é mera 
coincidência?

A partir do século XVIII, a sociedade passou por consideráveis mudanças, seja a níveis 

organizacional ou ideológico. Com a ascensão da burguesia ao poder, as relações sociais e 

econômicas sofreram grandes transformações. 
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Dentre elas a acumulação de capital passou a ser uma realidade para a burguesia a 

partir da exploração de novos continentes e do avanço dos conhecimentos científi cos. O 

desenvolvimento destes fatores causou a necessidade de formação de força de trabalho para 

atender às novas demandas de produção da fábrica.

Na ótica burguesa, a educação deveria ser implementada pelo Estado, ainda que homeo-

paticamente. Dermeval Saviani (2003) aponta a infl uência dessa abordagem  na construção 

do sistema educacional brasileiro ao comentar sobre a dualidade da educação brasileira: 

a elite aprende a ter poder de refl exão e crítica para a defesa de seus interesses, enquanto 

que a classe popular aprende técnicas de trabalho e mantêm-se como mão-de-obra dessa 

elite. De acordo com Moacir Gadotti,

O ensino burguês é necessariamente elitista, discriminador. Para que os fi lhos das 
classes dominantes possam estudar é preciso reprovar todos os outros.. A chamada 
“evasão escolar” nada mais é do que a garantia para as classes dominantes de que 
continuarão a se apoderar do monopólio da educação. A escola capitalista é es-
sencialmente divisionista, reprodutora e conspiradora. (1990:56)

Sendo assim, a educação foi grande aliada do desenvolvimento do capitalismo e de todas 

as mudanças que este sofreu. E, sem dúvida, o neoliberalismo tem sido um dos promotores 

das modifi cações ao ajustamento da educação aos preceitos do capital.

Ao situar o ideário da globalização e da modernidade competitiva, que levam ao campo 

pedagógico noções de competências, qualidade total e empregabilidade, Gaudêncio Frigotto 

(2001) enfatiza algumas das posturas pós-modernas como cúmplices dessa situação. Além 

disso, de maneira lógica, se contrapõe à idéia de que o materialismo histórico encontra-se 

ultrapassado: “este referencial, que se estrutura como crítica radical ao capitalismo, só pode, 

portanto, efetivamente acabar quando as relações capitalistas forem superadas.” 

No âmbito do ensino superior, a hegemonia da lógica neoliberal implicou a redução 

do fi nanciamento da produção de conhecimento pelo Estado e conseqüente visualização 

do capital privado como recurso para possibilitar a subsistência da produção científi ca. 

Todavia, esse fi nanciamento é bastante perigoso, pois fi ca a investigação científi ca e a 

divulgação de seus resultados condicionados à origem do capital. Além disso, a produção 

do conhecimento fi ca voltada a atender os interesses do mercado. Judith Naidorf (2005) 

apresenta que essa vinculação da educação ao mercado é uma orientação dos organismos 

internacionais. Em suas palavras:

O Departamento de Educação e Política Social do Banco Mundial tem sugerido 
proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifi quem as fontes 
de fi nanciamento (Banco Mundial, 1995). Dessa maneira, se estabelece desde os 
organismos internacionais de crédito que o programa de reforma deve estar orien-
tado ao mercado, do qual se recebem ordens que indicam onde está o valor e quais 
são as vantagens (Banco Mundial/UNESCO: 200). As recomendações de reforma 
se orientaram até as soluções inspiradas nos princípios do mercado, em particular 
a privatização e a descentralização das funções públicas. (2005:113) 11

Essa vinculação da produção do conhecimento tende a gerar uma privatização do saber 

público, em que há primazia do interesse privado e as regras da empresa são levadas para a 

esfera da educação, transformando o ensino superior em uma verdadeira mercadoria. Isso 
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tende a acarretar uma  transformação ideológica e interpretativa do tripé que caracteriza 

a universidade: pesquisa, ensino e extensão.

No que diz respeito ao ensino, apoiamo-nos em Mario Manacorda (1996) para entender 

a construção da formação humana do estudante universitário. Segundo o autor, “o mar-

xismo não rejeita, mas assume todas as conquistas ideais e práticas no campo da instrução 

[pela] burguesia” (id: 296). Na concepção de Marx, a união instrução-trabalho tem por 

principal objetivo a formação integral do homem. Entretanto, esta não é a realidade dos 

universitários. 

Observamos que o liberalismo tem como um de seus elementos centrais a valorização 

do individualismo. Como cada indivíduo começou a aproveitar à sua maneira a liberdade, 

dentro de uma sociedade supostamente igualitária, as desigualdades não tardaram a apa-

recer. A educação não está alheia a essa lógica. Dessa maneira, O mérito evidencia-se, nesse 

contexto, como um efi ciente mecanismo de exclusão social na instituição de ensino.

A universidade pública brasileira está sustentada pelos princípios de liberdade e igualdade 

que se encaixam perfeitamente na base da lógica meritocrática. Se cada um é responsável 

por sua condição social, como aponta o capitalismo, invocando a individualidade, aqueles 

que se mantiveram fora da universidade são os responsáveis por essa situação, pois não se 

esforçaram o bastante. Porém, essa lógica ignora que anterior a essas relações estabelecidas 

quando da realização do vestibular, o que temos é uma situação de desigualdade, fruto 

deste sistema. Essa responsabilização do indivíduo está descrita por Daniela Valentim, ao 

citar Lívia Barbosa.

A questão do mérito, na perspectiva liberal, põe sobre os indivíduos a respon-
sabilidade exclusiva pelos resultados de suas vidas, ignorando quaisquer outras 
variáveis, de modo que, o sucesso ou o fracasso dos indivíduos são diretamente 
proporcionais aos talentos, às habilidades e ao esforço de cada um, independen-
temente do contexto histórico, social, econômico e cultural desses próprios indi-
víduos. A defesa do mérito individual assim descrito, evidencia a disseminação da 
ideologia liberal e neoliberal que combate o Estado promotor de políticas públicas, 
aquele que tem como atribuição a responsabilidade coletiva pelos destinos dos 
menos favorecidos. Essa é a ideologia que reafi rma o desempenho individual como 
critério único, legítimo e desejável de ordenação social das sociedades modernas. 
(Valentim apud Barbosa, 2006: 11) 

Ao tratar os diferentes como iguais, a universidade não reconhece a pluralidade cultural 

da população, negando, especialmente, os diversos saberes e conhecimentos da classe po-

pular, priorizando, assim, em seu currículo, os conhecimentos que atendem aos interesses 

do poder hegemônico. 

 Acreditamos, entretanto, que cabe às instituições de ensino não apenas a função de 

transmitir ou produzir conhecimentos, mas criar mecanismos de ensino que levem em 

conta a cultura e as experiências do sujeito. 

Com efeito, as contribuições contra hegemônicas de Henry Giroux (1999), ao problema-

tizar a discussão acerca do currículo, enfatizam uma pedagogia de fronteira que possibilite 

a criação de novos códigos culturais e novas linguagens, ao mesmo tempo em que desafi e 

os já existentes, criando uma nova possibilidade de leitura e aprendizagem para os alunos. 
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Para esse autor:

(...) isso signifi ca educar os alunos para ler esses códigos de uma maneira histórica 
e crítica e, ao mesmo tempo, aprender os limites desses códigos incluindo os utili-
zados por eles para construir suas próprias narrativas e histórias (...). A pedagogia 
de fronteira descentraliza enquanto remapeia. (Giroux 1999:42).

As noções presentes na lógica meritocrática, advindas do sistema capitalista, vão ao encontro 

de um importante princípio do mercado, qual seja a liberdade de contratar. Essa liberdade 

contratual em nada difere do que ocorre no vestibular. A vaga para o acesso ao ensino supe-

rior corresponde à mercadoria oferecida pelo sistema; e a compra é de quem realiza a melhor 

oferta, qual seja obter uma pontuação maior no vestibular. Esquece que o direito à educação, 

garantido constitucionalmente, não é oferecido como deveria. Se já não bastasse o problema da 

educação servir à reprodução dos valores dominantes, a maioria da população está submetida 

ao ensino público a serviço da manutenção ideológica hegemônica. 

A lógica meritocrática está inserida tanto no acesso como na permanência. As práticas 

pedagógicas presentes no ensino superior veiculam valores inerentes à lógica do capital, que 

difundem a idéia de competição ao exaltar, dentre outras coisas, o coefi ciente de rendimento 

e títulos de dignidade acadêmica12 presente em muitas universidades, além de apresentarem 

a educação superior como mero degrau para o ingresso no mercado de trabalho.

Assim como o ensino, a pesquisa também sofre com as práticas do ideário neoliberal. 

As pesquisas na universidade, em especial nas ciências sociais e humanas, vêm sendo des-

valorizadas e, consequentemente, os investimentos são reduzidos, minimizando o desen-

volvimento da produção intelectual em seu campo. Esse descrédito por qual passa a teoria 

social está descrito no seguinte fragmento:

A deplorável gravitação que adquiriu o artifi cial ‘pratiquismo’ exigido pelas mais 
importantes fontes de fi nanciamento, o que desnaturaliza por completo o trabalho 
dos cientistas sociais, transformados em incompetentes social workers supos-
tamente a cargo dos setores mais vulneráveis explorados de nossas sociedades. 
(Boron, 2001: 359)

Do tripé universitário, o que tende a sofrer mais as conseqüências da lógica neoliberal 

é a extensão. Com a universidade submetida a interesses pessoais ou de grupos, a extensão 

universitária perderá seu propósito de fazer ponte entre o conhecimento acadêmico e as 

culturas de fora do espaço universitário. Está bem delineado o caráter comercial que terá a 

universidade caso isto se concretize, o que não está muito distante da realidade, como nos 

apresenta Judith Naidorf:

Nos países industrializados e recentemente também na América Latina, se foi 
redefi nindo a tradicional função da extensão universitária, adquirindo maior 
relevância a transferência daqueles conhecimentos de utilidade para o desen-
volvimento econômico e tecnológico do país e que, simultaneamente, puderam 
proporcionar um benefício econômico para a universidade.”. (Naidorf apud García 
de Fanelli, 2005:121)13

Com essas mudanças, a universidade corre o risco de perder grande parte de suas carac-

terísticas já que, além de subverter sua lógica, estaria comprometendo-se com uma exclusão 

ainda maior de grande parte da população. 
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O gabarito necessário para se estar entre a elite intelectual formada por esse modelo 

mercantilista será delineado pelo interesse e alinhamento ao processo e as suas teorias, que 

passariam a verter a formação. Acreditar religiosamente no conhecimento voltado para a 

produção empresarial e viver culturalmente os produtos que resultariam dessas pesquisas 

serão pré-requisitos para a intelectualidade.

Estando o ensino superior impregnado de valores mercadológicos, ele se torna um 

campo de atração de investimentos dos setores privados a fi m de satisfazer o lucro, garantir 

uma melhor produtividade e efi ciência e promover a capacitação dos universitários que, 

futuramente, perpetuarão esses valores, assumindo-os como seus. Se na Bolsa de Valores 

investe-se onde há possibilidade de maior rentabilidade, aqui a lógica não é diferente.

Retirando a educação das vitrines e prateleiras
A mercantilização do ensino também está presente nas demais etapas educacionais. 

Talvez não seja exagerado afi rmar que ela tem estado presente em todas elas. Essa afi rmação 

é possível devido ao modelo de educação oferecido nas escolas que está intrinsecamente 

ligado ao seu papel no sistema capitalista, qual seja a reprodução de determinados valores, 

os quais operam a partir do referencial da minoria detentora do poder. Mais grave que 

reproduzir valores, a universidade funciona como mecanismo de internalização dessas 

ideologias, como bem apresenta István Mészáros, dizendo tratar-se a educação

de uma questão de internalização pelos indivíduos da legitimidade da posição que 
lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas adequadas 
e as formas de conduta certas, mais ou menos explicitamente estipuladas nesse 
terreno. (2005: 44)

Considerações fi nais

Para iniciarmos a conclusão do artigo, retomamos o conceito de omnilateralidade de 

Marx, que se opõe à fragmentação do conhecimento que exalta a especialização e a profi s-

sionalização que a classe dominante reserva à classe trabalhadora. A partir dessa perspectiva, 

a educação forma sujeitos capacitados para exercer uma atividade profi ssional dentro do 

mercado capitalista. Não há uma preocupação com a formação plena do sujeito. 

Desta maneira, para que a educação forme o sujeito de forma integral, ou seja, física, 

mental e tecnicamente, é preciso a superação do sistema capitalista e a construção de um 

novo projeto de sociedade. 

A omnilateralidade é, pois, o chegar histórico do homem a uma totalidade de 
capacidades e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de consumo e 
gozo, em que se deve considerar, sobretudo, o usufruir dos bens espirituais, além 
dos materiais de que o trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão 
do trabalho”. (Gadotti apud Manacorda, 1990: 58)

A educação é capaz de contribuir para emancipação e superação da sociedade capitalis-

ta, desde que entendida e veiculada a partir de uma perspectiva crítica, que como aponta 

Henry Giroux, permita aos alunos questionarem e debaterem o que lhes é apresentado, 
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assumindo uma posição de acordo com suas convicções. É a idéia de politização da educação. 

Por isso, “(...) importantes realidades sociais e políticas estariam engajadas no currículo 

da escola- em vez de excluídas dele ...” (Giroux, 1999) . De acordo com Giroux, as “escolas” 

precisam ser vistas como “esferas públicas democráticas”, mas para isso é necessário que 

estabeleçamos um elo entre educação e a reconstrução da vida pública, aproximando a 

linguagem democrática da linguagem da educação.

A linguagem é um instrumento fundamental na produção do signifi cado e de identidades 

sociais, além de “condição constitutiva para as ações humanas”, uma vez que é através dela 

que os seres humanos constroem suas percepções política, ética, econômica ou social. 

Falamos da superação da sociedade capitalista porque é impossível pensar na reestru-

turação da educação sem romper com a lógica do capital. Sem essa ruptura cairemos nas 

práticas reformistas que tentam “desviar a atenção das determinações sistêmicas - que no 

fi nal das contas defi nem o caráter de todas as questões vitais – para discussões mais ou 

menos aleatórias sobre efeitos específi cos enquanto se deixa a sua incorrigível base causal 

não só incontestavelmente permanente como também omissa” (Mészáros, 2005: 63-64). 

A lógica meritocrática funciona como um efi ciente instrumento do capitalismo para 

perpetuar as desigualdades sociais, uma vez que exalta o individualismo e esconde os proble-

mas que são inerentes e essenciais para a manutenção de dado sistema. Será com a ruptura 

das correntes que aprisionam a educação e a impedem de realizar o importante papel de 

revelar ao homem a lógica do sistema do qual faz parte. A educação poderá promover a 

emancipação do homem para transformar a sociedade na qual está inserido.

Cumpre salientar que não depositamos na educação toda a responsabilidade de promo-

ver a transformação da sociedade na qual estamos inseridos, mas não podemos deixar de 

reconhecer que ela é um dos importantes mecanismos para alcançar essa fi nalidade.

A educação é um dos mecanismos sociais capazes de gerar a ruptura com padrões ca-

pitalistas e promover a “automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente” (Mészáros, 2005). A 

construção de uma sociedade mais justa depende muito de uma formação no campo da 

educação, que contribua para diminuição das desigualdades sociais e possibilite a demo-

cratização do ensino público através da igualdade14e no acesso às universidades públicas, 

além da promoção de uma nova forma de ensino, em que o conhecimento intelectual 

esteja unido com o conhecimento prático e a troca de conhecimentos e experiências entre 

professor e aluno.           

Sendo assim, o presente artigo apresentou uma refl exão acerca da relação entre as práticas 

pedagógicas universitárias e a lógica meritocrática, apontando que as relações pedagógicas 

são resultados das concepções de sociedade que permeiam o projeto de sociedade subjacente 

ao trabalho docente. 

Não há prática pedagógica dissociada de práticas políticas, como Paulo Freire (2003) nos 

sinaliza há meio século. Podemos então depreender que uma das possibilidades de resposta 

para a indagação do título do artigo é que a lógica meritocrática nas práticas pedagógicas 

no ensino superior justifi ca-se porque está intrinsecamente arraigada na concepção liberal 

conservadora que ainda permeia a nossa sociedade. Portanto, para que a lógica meritocrática 
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desloque-se do eixo da exclusão para o da inclusão, faz-se urgente a crescente e contínua 

revisão do atual projeto de sociedade brasileira.
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Introdução

O ideal de um sistema de educação universal e meritocrático tem sido bastante ques-

tionado nas últimas décadas por pesquisas que dão conta dos défi cits de acesso e êxito 

de indivíduos oriundos das classes populares e de minorias étnicas no seu interior. Parte 

dessas pesquisas atribui essas diferenças a práticas pedagógicas desvinculadas da realidade 

sócio-linguístico-cultural dos grupos populares, que tendem a favorecer a reprodução das 

desigualdades sociais típicas do capitalismo1.  

Nesta pesquisa, pretendemos contextualizar a discussão acerca dos valores meritocráticos 

na universidade brasileira, onde as contradições mais agudas da sociedade se refl etem como 

um típico caso de meritocracia excludente2. 

O locus específi co da pesquisa foi o Instituto de Letras da Universidade Federal Flumi-

nense, onde objetivamos avaliar a noção de mérito incorporada à visão de professores e 

alunos. A escolha do curso de Letras para a realização desta pesquisa pode ser justifi cada 

por tratar-se de um dos cursos com o mais variado perfi l social da UFF, segundo o censo 

étnico-racial da UFF/UFMT 2003. 

A metodologia da pesquisa se baseou na realização de um conjunto de entrevistas junto 

ao corpo docente do instituto e na aplicação de questionários junto aos alunos do curso. 

Essa metodologia nos permitiu apreciar a noção de mérito inscrita nos critérios de avaliação 

e nas práticas docentes e sua representação pelos alunos no ambiente acadêmico. 

A idéia inicial previa que as entrevistas e a aplicação dos questionários estivessem res-

tritas aos professores e alunos do departamento de Língua Inglesa. No entanto, o fato de 

haver apenas sete alunos no segundo período e nenhum aluno no terceiro período do curso 

comprometeu o objetivo original, já que não seria possível contrapor as visões de alunos 

e professores numa mesma turma. O reduzido número de alunos na habilitação tanto 
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limitava a diversidade de idéias quanto a relevância estatística da abordagem. Optamos 

então pela realização de uma enquete com alunos das várias habilitações do curso, já em 

vias de formação docente. 

Um dos dilemas apontados nos métodos de ensino e nos currículos da formação superior, 

em especial das áreas humanas, está no fato de que esses métodos e currículos refl etem 

uma noção de cultura restrita aos saberes e valores legitimados pelas classes dominantes. 

Assim, acreditamos que uma verdadeira democratização dos sistemas de ensino deve passar 

também pela revisão dos métodos de ensino e avaliações que orientam a ação docente, em 

favor da inclusão e da valorização de novos saberes associados à cultura popular.

Ideal de igualdade e meritocracia

Historicamente, o ideal de uma ordem social meritocrática se constrói com a luta da 

burguesia contra as discriminações sociais das aristocracias européias, num contexto de 

hierarquias justifi cadas pela própria natureza, ou seja, pela hereditariedade. O grande marco 

dessa luta, sem dúvida, é a Revolução Francesa, que sob o lema da “Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade” inspira os destinos das modernas sociedades ocidentais, ao incorporar tam-

bém as noções de direitos humanos e cidadania. 

A ideologia encarnada nesse movimento se contrapõe à velha ordem pela valorização dos 

talentos individuais, que passam a ser entendidos como os fatores determinantes para as 

posições sociais a serem ocupadas pelos indivíduos. No entender de Lívia Barbosa (2003), 

a noção de mérito assume papel central nessa nova ordem, defi nida por “um conjunto de 

valores que postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser conseqüência 

do mérito de cada um, ou seja, do reconhecimento público da qualidade das realizações 

individuais”. 

A implementação de sistemas universais de educação será um dos pontos culminan-

tes da ideologia meritocrática, delegando às escolas a tarefa de transmitir o conjunto de 

conhecimentos acumulados pela humanidade, o que a rigor concederia aos indivíduos 

iguais oportunidades para o desenvolvimento de seus talentos dentro de uma ordem social 

competitiva. 

Para Barbosa (id.), a meritocracia pode ser compreendida a partir de duas dimensões. A 

dimensão negativa, constitui-se por “um conjunto de valores que rejeita toda e qualquer forma 

de privilégio hereditário e corporativo e que valoriza e avalia as pessoas independentemente de 

suas trajetórias e biografi as sociais”. A atualidade dessa idéia de mérito, incorporada ao sistema 

escolar e às práticas docentes, se constata, por exemplo, na divisão de alunos por médias 

obtidas em exames, nas formas de estímulo e punição pelos resultados alcançados, etc. 

Na dimensão afi rmativa, a autora (ibid.) revela as contradições da meritocracia, descritas 

pela consideração do desempenho das pessoas, ou seja, a avaliação do “conjunto de talen-

tos, habilidades e esforços de cada um”. Segundo Barbosa (id.), os paradoxos  concentrados 

nessa dimensão da meritocracia podem transformá-la de um instrumento de luta contra 

a discriminação social num novo instrumento de discriminação nas sociedades modernas, 

pelo simples fato de existirem “múltiplas interpretações acerca de como avaliar o desempenho, 
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do que entra no cômputo do que seja talento e esforço pessoal, de quais são as origens das desi-

gualdades naturais, da relação entre responsabilidades individual e/ou social e desempenho”. 

Como afi rma essa autora (ibid.), raramente a transformação da ideologia meritocrática em 

base de uma organização social “é trazida à consciência das pessoas, muito menos explicitada 

ou discutida”, sendo quase sempre encarada a partir de pressupostos universais, encarnados 

na ordem política e organizacional/administrativa. 

Assim, à medida que os sistemas de ensino e avaliação são feitos sem considerar os 

obstáculos econômicos, sociais e psicológicos dos estudantes, a realização de exames de 

ampla concorrência com pretensão à neutralidade para o ingresso e avaliação por parte 

de instituições escolares se baseia numa homogeneidade de conteúdos e individualidades, 

que comumente ignoram a pluralidade de vidas e trajetórias. 

No caso específi co da sociedade brasileira, como assinala Barbosa (id.), os valores meri-

tocráticos ainda encontram-se presos a um emaranhado de contradições. Ao mesmo tempo 

em que são promovidos pelo Estado brasileiro, desde a independência - a  constituição de 

1824 já previa uma série de critérios meritocráticos na admissão para o serviço público –, 

esses valores são constantemente sabotados por uma sociedade em que o favorecimento e 

as relações pessoais ainda têm um peso muito grande na hora de defi nir as posições que 

cada pessoa irá ocupar.

Tais confl itos podem ser explicados pela contradição extrema que está na origem de 

muitos de nossos dilemas, pois a meritocracia, como produto da ideologia liberal-burguesa, 

representava um enorme contraste com a sociedade escravocrata do século XIX em que 

ela emerge. Essa contradição é apontada por Sérgio Buarque de Holanda (1995:160) no 

clássico Raízes do Brasil, quando afi rma: 

“A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia 
rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus 
direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, alvo 
da luta da burguesia contra os aristocratas”. 

A insistência em fazer valer o conceito liberal-burguês de mérito sem atentar para as 

profundas diferenças que separam o Brasil dos países onde esse conceito é aplicado, pode 

ser comparado ao que Holanda (id.:79) classifi ca como uma inútil tentativa “(...) de vestir 

um país ainda preso à economia escravocrata com os trajes modernos de uma grande demo-

cracia burguesa”. 

De fato, numa sociedade, em que durante muito tempo a noção de trabalho esteve 

associada à condição servil e indigna, ainda hoje é difícil quebrar esses paradigmas junto 

a largas parcelas da população, tornando-se muito difícil fazer da meritocracia um con-

ceito ideologicamente aceito. Muitas vezes, a sociedade brasileira ainda parece encarar a 

meritocracia como uma concessão do Estado, o que talvez explique muitos dos equívocos 

a respeito das cotas ou reserva de vagas no vestibular, freqüentemente interpretadas como 

um privilégio e não como um direito pelo qual devam lutar os grupos historicamente 

cerceados em seu direito à cidadania. 

Na Universidade Federal Fluminense isso se demonstra, segundo dados do Censo Étnico-

racial (Brandão e Teixeira, 2004), pelo fato de apenas 31% dos alunos serem oriundos da 
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escola pública, 30,1% se auto-declararem pretos ou pardos e somente 11,52% possuírem 

renda familiar inferior a 3 salários mínimos. No Instituto de Letras, alguns percentuais 

se elevam modestamente: pretos e pardos são 35,7%, enquanto 24,49% possuem renda 

familiar de até 3 salários mínimos.

 Não há na Universidade Federal Fluminense dados disponíveis que informem sobre o 

perfi l ou as trajetórias dos professores até os cargos atuais, mas é lógico supor a existência 

de uma pequena diversidade de origens. Algumas dessas questões, embora não sirvam para 

compreender o conjunto da universidade, são abordadas nas entrevistas da seção seguinte 

deste artigo. 

A noção de mérito nas práticas docentes 
A análise a seguir demonstra que o acesso às universidades públicas brasileiras torna-se 

óbice signifi cante enfrentado pelos alunos de classes populares, o que se pôde constatar 

durante as entrevistas com os professores do Instituto de Letras. Todos são unânimes em 

reconhecer a desfavorável conjuntura social e econômica de uma parcela dos alunos. Porém, 

os argumentos defendidos são de manutenção da política educacional vigente, demonstran-

do pouco conhecimento quando questionados sobre quais medidas a serem adotadas para 

assegurar o acesso e a permanência de um número maior de alunos de origem popular. Essa 

situação é ainda agravada em alguns casos pela falta de normas transparentes para acesso 

aos programas e projetos de iniciação científi ca. 

A leitura das entrevistas tomou por referência a análise de Bourdieu (2005) desenvol-

vida no artigo As categorias do juízo professoral, em que o autor relaciona as avaliações de 

desempenho de um determinado grupo de alunas pelo olhar de um professor da disciplina 

de Filosofi a num Liceu francês da década de 1960. No texto, Bourdieu enfatiza a corres-

pondência entre as origens sociais das alunas e as classifi cações emitidas pelo professor. De 

acordo com o autor (id:187), essas formas de classifi cação são construídas... 

...pela prática de gerações sucessivas num tipo determinado de condições de 
existência, esses esquemas de percepção, de apreciação e de ação que são adquiri-
dos pela prática e empregados no estado prático, sem ter acesso à representação 
explícita, funcionam como operadores práticos através dos quais as estruturas 
objetivas das quais eles são (parte) tendem a se reproduzir nas práticas. 

 Como anteriormente destacado, embora nenhum dos professores chegue a atribuir sig-

nifi cativa relevância às diferenças sócio-econômicas nas avaliações feitas sobre seus alunos, 

deve-se ressaltar o modo como percebem a existência de diferenças nas turmas.

(...) nós não podemos jogar todas as responsabilidades na questão econômica 
porque tem a parte de cada um que consegue superar as difi culdades, fazendo 
uma leitura, a questão econômica não impede que a pessoa vá se tornar um ótimo 
professor. É mais um dado, mais um obstáculo a se enfrentar, é um peso, não é 
impeditivo, mas é um peso.

Uma outra professora entrevistada diz:

(...) em nenhum momento isso representa um problema do ponto de vista do 
desempenho, pelo contrário, eu tenho alunos carentes do ponto de vista sócio-
econômico e que são alunos brilhantes.
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Na análise dessa professora, a ausência de signifi cativas diferenças de desempenho pode 

ser atribuída à “peneira” do vestibular. Para ela, só o fato de ter chegado à universidade, 

já colocaria os alunos mais pobres em condições de igualdade em relação aos alunos com 

melhores condições sócio-econômicas.

A própria trajetória pessoal já explica, porque eles já chegaram aqui. É gente luta-
dora. O estímulo maior foi ter entrado. Depois que entram aqui, eles já se formam. 
Pouquíssimos fi cam pelo caminho.

No que diz respeito às práticas pedagógicas, não identifi camos um consenso no grupo 

entrevistado. Uma das professoras afi rmou ser preciso tirar dos alunos os vícios que  trazem 

do Ensino Médio, mostrando a eles a necessidade de terem uma postura mais indepen-

dente em relação ao curso. Para essa professora, a “infantilidade” que os alunos parecem 

demonstrar no primeiro período pode ser revertida quando o professor se dispõe a exigir 

deles uma postura mais autônoma. 

Eu acho que o aluno deve cada vez mais ser autônomo, ele deve buscar cada vez 
mais o aprendizado dele (...) você deve ensinar o cidadão a pescar e não dar o 
peixe a ele o tempo todo.

A idéia de autonomia defendida pela professora se assemelha à incorporação de uma 

cultura livre, que segundo Bourdieu (2005b), está freqüentemente associada às famílias com 

maior capital cultural3 e que tende a se converter em maior perspectiva de êxito na carreira 

acadêmica. O fato de todos terem passado por um mesmo processo de seleção talvez sirva 

para gerar a falsa impressão de que todos possam atuar num mesmo nível de autonomia 

dentro da vida acadêmica. No entanto, essa impressão pode por vezes ser abalada pelo 

ingresso de alunos de origem popular nos espaços mais seletivos, como o exemplo citado, 

pela mesma professora, de uma aluna do curso de Língua Inglesa, um dos mais concorridos 

no vestibular da UFF. 

Isso me faz até lembrar de uma aluna que chegou, eu não sei como ela conseguiu 
entrar pra língua inglesa pelo vestibular, isso acontece, acaba acontecendo, às vezes 
tem umas coisas assim, porque o pessoal de inglês já entra com um nível muito 
elevado. E essa aluna, eu nunca me esqueci dela, ela tinha estudado inglês no 2º 
grau, ela nunca tinha feito um curso, nada, e quando ela entrou e a turma veio 
junto, ela fi cou apavorada, porque muitos tinham terminado Cultura Inglesa e 
ela não conseguia. E eu tinha que dar aula toda em inglês e era um problema. Ela 
não entendia absolutamente nada do que eu estava falando (...) ela chegou perto 
de mim e falou: professora, eu não entendi uma palavra do que a Sra. falou e eu 
não vou acompanhar. E aí eu perguntei qual tinha sido a trajetória dela, porque 
os outros todos se destacando, uns tinham morado nos EUA, uns tinham feito 
curso na Inglaterra(...) Então eu disse: olha, tranque o inglês, não faça, porque eu 
vou ter que dar aula, como eu vou fazer? Eu tenho você num nível e tenho uma 
turma num nível que eu diria de intermediário pra cima. Você não vai conseguir 
acompanhar e vai acabar sendo reprovada. Vamos evitar isso. Vá e faça um curso 
de inglês.

A superação das difi culdades por essa aluna reforça na professora a idéia de que as con-

dições sociais não são relevantes para o êxito acadêmico. Em sua concepção, a motivação 
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pessoal aparece como fator mais determinante, independentemente da origem social.  A 

situação exposta pode ser tomada também como um bom exemplo do distanciamento entre 

a universidade e a realidade social, pois um currículo que prevê o domínio fl uente da língua 

inglesa, já no primeiro período, certamente ignora a realidade do ensino no Brasil. 

Outra explicação para a valorização da autonomia do alunado pode ser extraída também 

da fala de outra professora, que percebe na universidade um desequilíbrio entre as funções 

de ensino, extensão e pesquisa. Na visão dessa professora, “a prioridade é a pesquisa”, em 

detrimento do ensino e da extensão. A partir daí, podemos interpretar a preocupação em 

formar futuros pesquisadores como um outro fator responsável pela busca da “autonomi-

zação” do alunado. 

Na concepção dessa professora, ensino e pesquisa deveriam ser indissociáveis, já que o 

título de pesquisador não prescinde o de professor.  Para ela, o fato de ela ter um perfi l de 

maior preocupação com as atividades de ensino e estar fora da pesquisa a localiza numa 

posição secundária no interior da estrutura acadêmica. Na descrição que faz de si mesma, 

revela: 

Eu sou uma professora que olho o caderno, que cobra presença, que não falto, que 
não me atraso. Como diz meu colega,  sou maternalista,  mas eu cobro. 

Podemos entender a classifi cação que lhe é atribuída como uma referência ao grau de 

importância de suas atividades no interior da hierarquia acadêmica, em disfunção com o 

papel reconhecido da estrutura. Segundo Bourdieu (2005:198): 

(...) os produtos classifi cados do sistema escolar, alunos ou professores, (...) adquir-
iram em graus diferentes segundo sua posição nessas estruturas, o domínio prático 
dos sistemas de classifi cação tendencialmente ajustados às classes objetivas que 
lhes permitem classifi car todas as coisas – a começar por eles mesmos – segundo as 
taxionomias escolares e que funcionam em cada um deles (...) como uma máquina 
de transformar classifi cações sociais em classifi cações escolares. 

Desse modo, as posições ocupadas pelos professores no interior da estrutura acadêmica e 

as observações feitas sobre suas práticas docentes – que não deixam de refl etir o reconheci-

mento de seu desempenho por seus pares - sugerem a hipótese de estarem, de algum modo, 

relacionadas com as experiências anteriores de cada um até o ingresso na universidade.  

Segundo o último depoimento, a preocupação da professora com as questões ligadas ao 

ensino e à didática são justifi cadas pela sua experiência de quase vinte anos na escola básica. 

Outra professora, que também afi rma uma relação muito próxima com seus alunos, revela 

uma experiência similar de atuação na escola básica. Por sua vez, professores  que adotam 

uma postura de mais valorização da autonomia, e que por conta disto revelam maior difi -

culdade de relacionamento com seus alunos, têm em comum pouca ou nenhuma atuação 

na rede básica de ensino. Suas trajetórias demonstram uma rápida transição da graduação 

para os cursos de pós-graduação e a ocupação de um lugar na academia. 

A evidência de variações nas práticas docentes, de certo modo produto da autonomia 

conferida ao trabalho dos professores nas universidades públicas brasileiras, é também 

percebida nas representações dos alunos. Na seção seguinte analisamos algumas dessas 

opiniões.  
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O mérito nas representações estudantis

Como assinalado na introdução deste artigo, a procura por uma metodologia quanti-

tativa mais rigorosa foi prejudicada pela necessidade de mudança nos planos inicialmente 

traçados. Ainda assim, consideramos que seria válida a apresentação dos resultados. 

 A enquete realizada incluiu os alunos em estágio de formação docente, abrangendo duas 

turmas de práticas pedagógicas, num total de 41 alunos distribuídos nas várias habilitações 

do curso. A maioria dos alunos declarou estar cursando entre o 6º e 9º período, o que indica 

uma grande familiaridade com as práticas e as rotinas da vida acadêmica.  

Para apreender a representação das práticas docentes na percepção desses alunos, 

levamos em conta algumas normas correntes no cotidiano da universidade. Assim, uma 

das perguntas fazia referência à relação dos professores com o alunado. A tabela a seguir 

apresenta os resultados: 

Tabela 1 –  Relação aluno-professor no Instituto de Letras

São receptivos e sabem lidar com as difi culdades dos alunos 09

São receptivos, mas valorizam o conhecimento prévio dos assuntos abordados 22

São pouco receptivos 03

Não gostam de ser abordados fora de sala 01

Dão pouca importância à graduação. Ocupam-se mais da pós e de suas pesquisas 05

Não respondeu 01

Total 41

A totalização da tabela demonstra que mais da metade dos alunos considera seus pro-

fessores receptivos, com a ressalva da valorização do conhecimento prévio dos assuntos 

abordados. Seria necessário perguntar se os professores estão aptos a lidar com difi culdades 

originárias de lacunas do ensino público. Como se sabe, uma das razões da resistência à 

adoção de uma política de reserva de vagas entre professores universitários está relacionada 

à idéia de que receberão alunos com défi cits de conhecimento do ensino público. 

Outra questão buscou levantar a representação dos alunos sobre os métodos de avaliação 

dos professores, como apresenta a tabela a seguir:

Tabela 2 – Opinião quanto aos métodos de avaliação dos professores

São adequados para a manutenção do nível elevado do curso 12

São adequados, mas favorecem os alunos com dedicação exclusiva aos estudos 19

Devem ser aprimorados, pois não facilitam a aquisição do conhecimento pelos alunos 06

São inadequados, pois prevêem a posse de saberes não incorporados 01

Mais de uma opção 01

Não respondeu 02

Total 41
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Como se vê, a grande maioria dos estudantes abordados – considerando as duas primei-

ras opções - não chega a questionar defi nitivamente os métodos de avaliação empregados 

pelos professores. Tendo em vista que a aplicação de provas apareceu como a prática mais 

comum entre os professores, pode-se apontar para uma provável efi cácia de ideologia 

meritocrática na academia. No entanto, é preciso ressaltar que os resultados dessas práticas 

tendem a favorecer estudantes em condições de dedicar-se exclusivamente aos estudos, 

como apontam quase metade dos entrevistados (19). 

Uma última questão de interesse levou em conta a opinião dos alunos quanto aos crité-

rios de acesso às bolsas de iniciação científi ca e monitoria na universidade. Como se sabe, 

a passagem por essas bolsas revela sinais de êxito acadêmico e tende a favorecer o acesso a 

programas de pós-graduação. A tabela 4 apresenta a opinião dos estudantes: 

Tabela 3 – Opinião sobre os critérios de acesso às bolsas de monitoria / iniciação 
científi ca.

Devem privilegiar exclusivamente o coefi ciente de rendimento (CR) 06

É justo que considerem também a condição social do aluno 13

Deve ser de livre escolha dos professores 02

Devem ser feitas por exames de ampla concorrência 19

Mais de uma opção 01

Total 41
 

O resultado dessa tabela é bastante indicativo da representação dos alunos quanto às 

formas de distribuição de bolsas. Além de favorecer o desempenho acadêmico, o acesso às 

bolsas tende a facilitar a permanência dos estudantes na universidade. Portanto, os resulta-

dos podem ser interpretados como uma reivindicação por critério mais meritocráticos de 

acesso, como sugere a opinião de 19 alunos. Por outro lado, a tabela também demonstra as 

difi culdades dos alunos mais pobres em acessarem esse tipo de bolsa, como revela a opinião 

de um terço dos alunos.   

Conclusões 
As indicações dessa pesquisa apontam para os vários dilemas da vigência da meritocra-

cia na sociedade brasileira, clivada por desigualdades de toda ordem. Se, por um lado, as 
dimensões das desiguald     no Brasil parecem nos colocar distantes de parâmetros seguros 
de justiça, por outro, revelam o distanciamento da universidade da realidade social que ela 
abarca  (ou deveria abarcar). Isso se evidencia no modelo de acesso, na estrutura curricular e 
nas práticas docentes, pretensas de uma homogeneidade social, incompatível com sociedades 
capitalistas em geral, e bastante agravadas em sociedades com o histórico da brasileira.  
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Resumo: A meritocracia, tomada como sistema de hierarquização social baseada no mérito, sugere 
que todas as pessoas a serem avaliadas têm iguais condições de oportunidades e se diferenciam 
“unicamente” pelo mérito individual. O que podemos perceber é que, analisando o sistema de cotas, 
fi ca clara uma tentativa de quebra do sistema meritocrático imposto através do vestibular, ou seja, 
é perceptível o esforço feito para uma inclusão social e racial na universidade, porém, de nenhuma 
maneira, pode-se afi rmar que há um total rompimento da meritocracia nesse processo seletivo.

Abstract: Meritocracy, a social hierarchical system based on merit, suggests that all the people who 
go under analysis had the same conditions and opportunities, differing themselves solely by their 
“individual” merit.
We can notice, by analyzing the quota system, a clear attempt to break the meritocracy system through 
the vestibular, meaning it is noticeable the effort for a social and racial acceptance in the university, 
however, by any means, whatsoever, we can state that there is a complete rupture of meritocracy. 

A meritocracia, tomada como sistema de hierarquização social baseada no mérito, sugere 

que todas as pessoas a serem avaliadas têm iguais condições de oportunidades e se diferen-

ciam “unicamente” pelo mérito individual. Mas, sendo o Brasil um dos países com o maior 

índice de desigualdade de renda, medida através do índice de GINI5 no mundo, pode-se 

afi rmar que essa premissa não é verdadeira, pois difi cilmente chegaremos à igualdade plena 

de condições entre todas as classes sociais. Essa diferença de oportunidades fi ca evidente 

em diversos momentos da vida pessoal e representativa na população brasileira. 

Como exemplo, tomaremos a política. Ao escolhermos candidatos em eleições demo-

cráticas6, difi cilmente encontraremos as proporções de candidatos negros e índios em suas 

respectivas regiões, fato que se dá devido às diferenças de oportunidades, por diversos fatores, 

apresentadas aos citados grupos sociais.  Tratando a vida pessoal, e tomando os indivíduos 

como iguais em capacidade, as diferenças de oportunidades fi cam evidentes nos resultados 

de concursos públicos e nos vestibulares7, em que a diferença entre o número de brancos 

aprovados é em proporção muito maior do que o número de negros e índios.

Por esses e outros motivos, autores têm se posicionado de maneira bem distinta com 

relação à meritocracia. Em seu livro: Igualdade e Meritocracia: A ética do desempenho nas 

sociedades modernas, a autora Lívia Barbosa - estudiosa do assunto - relata as visões dife-

renciadas de meritocracia e as conseqüências dessas visões na sociedade:



A própria questão do desenvolvimento econômico dos países tem sido verbalizada através 

da linguagem da meritocracia. Por exemplo, o tradicional sistema Japonês de senioridade, 

no qual a posição e o salário de uma pessoa são determinados pelo seu tempo em uma 

organização – o mérito dos anos - tem sido alvo de ataques, dentro e fora do próprio Japão. 

Por outro lado os Estados Unidos, sociedade que em regra funcionou tomando o desem-

penho e o mérito individuais como principal ordenador das hierarquias e mensurando-os 

da maneira mais objetiva possível. No Brasil, a discussão da reforma do estado tem posto 

em foco, mais do que nunca, a questão da meritocracia. A proposta do governo de acabar 

com a estabilidade do funcionalismo público, de despedir por insufi ciência de desempenho, 

tem repercutido de forma intensa no seio de uma comunidade que raras vezes foi avaliada 

em termos de resultados individuais e que, historicamente, teve sua mobilidade vertical 

assegurada por antigüidades e/ou relações pessoais. (1999:28)

Segundo Barbosa, no Brasil, os indivíduos são raramente avaliados pelo desempenho 

individual e a mobilidade vertical é, geralmente, assegurada por antigüidade e/ou relações 

pessoais.

Já em países como os Estados Unidos e o Japão as situações são bem diferentes, no caso 

do primeiro, no qual o desempenho individual é utilizado como critério lógico de orde-

nação social, a meritocracia é habitualmente usada como fator de mobilidade social. Já no 

segundo, a forma de receber uma promoção está ligada à questão de tempo de trabalho, ou 

seja, devido ao período de dedicação à empresa é que são escolhidos os promovidos.

A autora relata que nos Estados Unidos o conceito de igualdade não signifi ca necessa-

riamente indivíduos iguais, como acontece no Brasil, e sim igualdade de oportunidades. A 

partir daí, as desigualdades de recompensa e punição são vistas como parte da vida social. 

Afi rma também que, devido a essa concepção de desempenho, esperamos sempre que 

nossas produções sejam avaliadas no contexto em que a produzimos, assim, as circuns-

tâncias são citadas para justifi car a qualidade do que foi produzido e não para valorizar o 

desempenho individual.

Acontece que, quando se dá crédito individual, surge uma grande difi culdade em se traba-

lhar em equipe, e esse é o principal problema que os países ditos meritocráticos enfrentam, 

já que as pessoas estão acostumadas a um sistema cujo crédito é dado individualmente e 

não de forma coletiva como sugere um trabalho conjunto.

Em seu livro, Barbosa tem como objetivo central mostrar a dimensão afi rmativa da 

meritocracia e suas conseqüências em diferentes países, levando-se em consideração as 

diferenças, lógicas e valores sociais associadas a ela.

Já o autor Ivor Morish (1975), citado por Marques, destaca em seu trabalho Anomia o 

surgimento da “teoria do mérito” que é a substituta imediata das velhas barreiras sociais, 

pois a elite social tem a possibilidade de garantir aos seus descendentes a sua permanência 

como elite, assegurando vantagens anteriores ao processo de avaliação propriamente dito. 

Tal tese causa indignação publicada em artigo pela estudante Pamela Marconatto Maques8, 

que afi rma: 

...enquanto o mérito daqueles que puderam custear um ensino médio de excelência 
e um bom cursinho pré-vestibular vai sendo reconhecido, as crianças negras con-
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tinuam sem referencial. O fi lho da faxineira não se identifi ca com fi guras decisivas 
em sua formação: o professor que detém o saber e o médico que detém a cura. 
Vai, assim, se contentando e quase condicionado ao papel secundário que lhe foi 
reservado, na escola, no mercado de trabalho e na vida (2004).

A fi m de exemplifi car esse fato, tomaremos a Universidade Federal do Paraná - UFPR 

- para análise e, a partir daí, daremos uma visão global do que, possivelmente, acontece na 

maioria das universidades públicas do país.

Quando do ingresso na UFPR, os alunos interessados em pleitear uma vaga no Ensino 

Superior público passam por pelo menos dois momentos seletivos: o primeiro acontece no 

âmbito externo à infl uência da universidade, pois se dá no dia-a-dia pela diferença entre as 

classes sociais, ou seja, devido à situação socioeconômica da família, os alunos acabam sendo 

excluídos do processo seletivo intelectual, seja por viverem em situação de desvantagem em 

relação aos demais candidatos, seja até pelo valor cobrado na inscrição do vestibular9. 

Já o segundo é instaurado ofi cialmente pelas Universidades através do processo seletivo 

do vestibular, o qual pode ser considerado meritocrático, pois não leva em consideração 

qualquer fator externo ao conhecimento relativo ao Ensino Fundamental e Médio, o que 

muitas vezes acaba privilegiando os alunos que receberam formação específi ca para o 

vestibular, fato esse que é bem visível em algumas instituições particulares.

Com o intuito de minimizar os efeitos da primeira seleção a que são submetidos os 

candidatos, o Governo Federal em parceria com diversos órgãos e instituições passa a 

apoiar um programa de minimização das desigualdades sociais e raciais. Tal apoio gerou 

na comunidade, tanto acadêmica quanto na sociedade como um todo, uma discussão que 

em última instância é a luta entre o “Darwinismo social” e a máxima de que o “cliente tem 

sempre razão”. 

Para seguirmos adiante com essa discussão, é fundamental esclarecermos o papel da 

Universidade na sociedade, pois é praticamente consenso que não existe uma relação direta 

entre obter o diploma e obter conhecimento, sendo que, no Brasil, os diplomas funcionam 

basicamente como uma licença para desempenhar determinada função ou mesmo uma 

forma de se conseguir somar mais pontos em uma entrevista de emprego, mesmo que 

seus detentores tenham sido alunos medíocres ou tenham freqüentado escolas nas quais 

sua aprovação é diretamente proporcional ao valor pago mensalmente.  Menor ainda é a 

relação entre passar no vestibular e ser um bom estudante, o que fi ca claro ao comparar-

mos as médias obtidas nos vestibulares com o coefi ciente de rendimento acadêmico dos 

respectivos universitários. 

Sendo assim, surge a questão do porque devemos utilizar unicamente a meritocracia 

como o sistema de avaliação e seleção nos vestibulares? Está servindo apenas para benefi ciar 

a classe média e alta da sociedade? Nesse contexto, a universidade está servindo apenas para 

benefi ciar os detentores de diplomas e não a sociedade de forma geral. Por outro lado, o 

interesse social é que haja uma íntima relação entre diploma e competência e que a mesma 

seja colocada a dispor de todos, o que justifi caria os investimentos em educação.

Mas isso não solucionaria o problema, porque, como já foi dito, o que precisamos é de 

uma profunda mudança no modo de pensar e aplicar a meritocracia, em outras palavras, 
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o mérito está associado hoje a condições educacionais e econômicas das famílias de origem 

dos estudantes. Existem várias propostas para a mudança desse foco, uma dessas propostas 

de mudança é o sistema de cotas, que vem com a fi nalidade de resgatar a real função da 

universidade, que é qualifi car os profi ssionais que a sociedade precisa, e não apenas premiar 

o mérito como afi rma Ronald Dworkin na NY Books: 

…places in selective universities are not merit badges or prizes for some innate 
talent or for past performance or industry: they are opportunities that are properly 
offered to those who show the most promisse of future contribution to goals the 
university rightfully seeks to advance. These goals can be, and historically have 
been, social as well as more narrowly academic10 [as vagas em universidades sele-
tivas não são emblemas ou prêmios do mérito para algum talento inato ou para o 
desempenho passado: são oportunidades que são devidamente oferecidas àqueles 
que se mostram mais promissores para atingir os objetivos que a universidade 
procura. Esses objetivos podem ser, e historicamente têm sido, sociais bem como 
mais do que somente acadêmicos.]

Nesse mesmo momento em que a questão racial e social passa a ser discutida em âmbito 

nacional através da lei das cotas (Projeto de Lei nº 73/1999) e do estatuto da igualdade 

racial (Projeto de Lei nº 3.198/2000)11, ambas em trâmite no Congresso Nacional, consi-

derando todo o processo de discussão que acontece no âmbito da Câmara e do Senado 

Federal, o Conselho Universitário da UFPR (COUN), através da Resolução nº 37/04 de 10 

de maio de 2004, decidiu implantar o sistema de reserva de vagas para afro-descendentes 

(20%), alunos oriundos do sistema público de ensino (20%) e índios (inicialmente serão 

5 vagas, progressivas até atingir 10 vagas a partir de 2009). Para isso, o COUN considerou 

as seguintes condições:

Considerando as diretrizes lançadas pela Constituição Federal para a formação de 
políticas e programas que interfi ram positivamente na erradicação da pobreza e 
redução das desigualdades com vistas a construir uma sociedade justa e solitária; 
considerando a necessidade de democratizar o acesso ao ensino superior público 
no país, especialmente aos afrodescendente, aos povos indígenas e aos oriundos da 
escola publica; considerando, fi nalmente, os objetivos da Universidade Federal do 
Paraná, de democratizar ainda mais, em todos os níveis, o acesso e permanência em 
seus quadros das populações em situação de desvantagem social. (COUN - 2004)

Assim, a UFPR chega ao terceiro processo seletivo (em 2006/2007), após a implantação 

do sistema próprio de cotas, conseguindo aumentar a variedade étnica em toda a instituição, 

como confi rma a estudante Juliana Cristina da Silva (2006:01)12, com base em suas obser-

vações particulares acerca dos novos colegas na universidade: “vejo que ouve uma grande 

diferença entre o número de calouros afro-descendentes que entraram nos últimos anos 

e os alunos do ano do meu ingresso quando ainda não havia o sistema de cotas, agora a 

universidade está melhor representada e possui uma maior diversidade étnica.” 

Tal sistema tem sofrido vários ataques sobre sua legalidade e constitucionalidade, uma 

vez que a Constituição Federal diz:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à segurança e a propriedade.
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Art. 23º, parágrafo V Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, e à 
ciência. 

Art. 205º A educação, direito de todos (grifo nosso) e dever do estado, será pro-
movida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi cação 
para o trabalho.

Podemos verifi car, através dos dados da pesquisa Universidade Pública: (Re)Conhecendo 

diferenças - UFPR, que na questão racial ainda temos um grande abismo entre as etnias. 

Neste levantamento, encontramos apenas 13,6% de alunos que se auto-identifi cam como 

negros ou pardos; 4,9% responderam ter origem asiática ou indígena, sendo estes últimos 

apenas 0,5% do total pesquisado, mostrando serem realmente minorias no Ensino Superior 

público, uma vez que a parte discente que se declara branca supera a casa dos 80%, como 

mostra a tabela e o gráfi co a seguir.:

Tabela 1: Distribuição dos estudantes por cor/etnia 

Classifi cação utilizada pelo IBGE Pesquisados % sobre o total

amarela (asiática) 340 4,4

branca 6182 80,8

indígena 37 0,5

parda 859 11,2

preta 181 2,4

não responderam 51 0,7

Total 7650 100,0

FONTE: UFPR/PROEC/PROGRAD/Conexões de Saberes

Gráfi co 1: Distribuição de alunos por etnia

FONTE: UFPR/PROEC/PROGRAD/Conexões de Saberes.
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Sobre o gráfi co e a tabela supra-apresentados, baseando-se nos dados deles extraídos, 

podemos observar a baixa inclusão de afro-descendentes e indígenas entre os acadêmicos 

da UFPR, mesmo após o primeiro ano de implantação do sistema de cotas, ano em que 

foi realizada a pesquisa.

Além das cotas raciais, a UFPR também instituiu as cotas sociais, que procura incluir 

no Ensino Superior alunos que estudaram o Ensino Fundamental e Médio em escolas pú-

blicas. Vemos, pela tabela 2, que o índice de estudantes que cursaram o Ensino Médio em 

escolas públicas se iguala, percentualmente, aos que estudaram em escolas particulares, o 

que nos faz concluir que está mais próximo de se alcançar o objetivo das cotas sociais (20% 

das vagas para estudantes de escolas públicas) do que o das cotas raciais, como pudemos 

comparar nos dados acima.

Tabela 2 - Distribuição dos alunos por tipo de instituição em que cursou o ensino médio

Tipos de estabelecimento de ensino Pesquisados % sobre o total

Apenas em estabelecimentos públicos 2997 39,2

Maior parte em estabelecimentos públicos 797 10,4

Apenas em estabelecimentos não públicos 3137 41,0

Maior parte em estabelecimentos não públicos 282 3,7

Em estabelecimento não público com bolsa 341 4,6

Não responderam 84 1,1

Total 7650 100,0

FONTE: UFPR/PROEC/PROGRAD/Conexões de Saberes.

Esses números indicam que já temos um número razoável de alunos oriundos de escolas 

públicas matriculados nos cursos superiores na UFPR. O que pode ser justifi cado pelo fato 

de que grande parte dos estudantes oriundos de escola pública que estão na UFPR passa 

pelo menos um ano em cursos pré-vestibulares.

O que podemos perceber é que, analisando o sistema de cotas, fi ca clara uma tentativa de 

quebra do sistema meritocrático imposto através do vestibular. Isso fi ca visível através dos 

critérios de avaliação que levam em consideração questões não relacionadas a conhecimentos 

acadêmicos, considerando a questão tanto racial quanto social do avaliado. No entanto, 

estamos longe de resolver a questão da meritocracia no Brasil, através desse sistema.

No vestibular (com cotas) há duas fases, na primeira os vestibulandos são avaliados 

igualmente, ou seja, não existe uma distinção entre os que optaram pelo sistema de cotas e 

os que não optaram. Dessa forma, o vestibular não deixa de ser totalmente meritocrático, 

já que nesse primeiro momento, o processo seletivo é como o tradicional.

Na segunda fase, quando se considera a opção do estudante, no caso de ter escolhido 

o sistema de cotas, há uma reserva de vagas para que o candidato concorra à vaga de sua 

preferência paralelamente aos que não optaram por esse sistema. Desse modo, por estar 

concorrendo somente com outros cotistas, haverá maiores chances do candidato entrar 

na universidade.
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Ou seja, é perceptível o esforço feito para que haja uma inclusão social e racial na uni-

versidade, porém, de maneira alguma, podemos afi rmar que há um total rompimento da 

meritocracia nesse processo seletivo.
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O mérito compõe um conjunto de argumentos aparentemente irrefutáveis em nosso 

tempo, emulando o esforço, a inteligência, os talentos individuais, separando os capazes 

dos incapazes, os bons dos maus, estruturando cenários cujos atores são os melhores, 

aqueles em distinção.

Este artigo pretende compreender o conceito de meritocracia e o modo como esta lógica 

se apresenta nas instituições de ensino superior, sobretudo nas universidades públicas e 

na sociedade brasileira. A revisão bibliográfi ca articula a origem elitista da universidade 

brasileira e as interpretações contemporâneas sobre o neoliberalismo. O principal objetivo 

é apresentar o concurso vestibular como uma prática pedagógica representativa da lógica 

meritocrática na universidade, sendo as políticas de cotas sociais e étnicas possibilidades 

de novos arranjos de tal entendimento de mérito.

O que é meritocracia?
O termo meritocracia, que está intimamente relacionado à hierarquização social das 

sociedades modernas e igualitárias, pode ser defi nido como conjunto de valores, talentos, 

habilidades e esforço individual que, ideologicamente, rejeita toda a forma de privilégios 

hereditários, sendo a meritocracia considerada, desde a Revolução Francesa, como instru-

mento de luta contra a discriminação social. 

Tem como critério fundamental a valorização do mérito e do desempenho individual 

e, por princípio, a competição entre todos os indivíduos, promovendo o reconhecimento 

dos talentos individuais, criando sistemas de avaliação que desconsideram as trajetórias 

de vida e os processos sociais nos quais estamos inseridos. Assim, o indivíduo torna-se o 

único responsável pelo seu sucesso ou fracasso social. Portanto, a meritocracia deixa de ser 

um mecanismo de combate à desigualdade social no passado, pois surge em meio às lutas 
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de classe da burguesia contra a aristocracia no século XVIII, na França, para tornar-se um 

critério de discriminação das sociedades modernas.

De acordo com o dicionário Houaiss, meritocracia signifi ca

1- predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação, etc. daqueles que tem 
mais méritos (os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectual-
mente, etc). 2- p. met. Classe ou grupo de líderes num sistema desse tipo. 3- sistema de 
recompensa e/ou promoção (p. ex., num emprego) fundamentado no mérito pessoal. 
ETIM mérito + o + cracia, prov. por infl . Do ing. Meritocacy, 1958. id. ; trata-se de 
um vocábulo. Híbrido, pois mérito é de origem latina e cracia de procedência grega 
(1958:1900). 

Mérito, segundo a defi nição dos dicionários, é um substantivo masculino que signifi ca 

merecimento, superioridade, aptidão, valor e capacidade. Vem do latim meritus e, portanto, 

representa uma defi nição que precisa de uma relação, pois só somos superiores a algo ou 

alguém e, para isso, temos que ter habilidades e dotes pessoais que nos capacitem para 

sermos “superiores”. Logo, o mérito enseja a competição. 

Origens do mérito: meritocracia e a lógica liberal burguesa

As bases do liberalismo surgiram com o Ilumismo, defendendo os princípios burgueses: 

propriedade privada, individualismo econômico, liberdade de comércio e de produção, 

respeito às leis naturais da economia, liberdade de contrato de trabalho. Pensada por teó-

ricos franceses e ingleses no século XVIII, essa doutrina tem como diretrizes: a igualdade 

de direitos e de oportunidades, rejeição a todo tipo de privilégio hereditário, respeito e 

valorização das capacidades individuais, da liberdade, da propriedade, da democracia e 

da educação universal.

O individualismo será o alicerce dessa doutrina uma vez que, através da competição 

com os demais, os indivíduos poderão desenvolver suas habilidades e talentos pessoais 

e, com isso, atingir uma melhor posição social ou não, ou seja, a doutrina sustenta que o 

trabalho e o talento são os instrumentos legítimos de ascensão social. Assim, a responsabi-

lidade pelo sucesso ou fracasso social deixa de ser do Estado e passa a ser exclusivamente 

do indivíduo.

Conforme a doutrina liberal, a Educação também deve estar a serviço do indivíduo, pois 

será na escola que os talentos, aptidões e habilidades de cada um irão se manifestar. Assim, 

aquele que tiver um melhor desempenho, independente de sua condição econômica e so-

cial, poderá ascender socialmente. O pensamento liberal faz do mérito pessoal seu critério 

fundamental para o progresso social.

Com o discurso da competição entre todos e a valorização do desempenho individual, o 

mérito surge como um instrumento de luta contra a discriminação social, uma vez que se 

contrapõe ao privilégio da hereditariedade. No entanto, a lógica serve também para justifi car 

as desigualdades, pois dissimula seus próprios mecanismos de discriminação.

A obra de Lívia Barboza, intitulada Igualdade e Meritocracia, estabelece a diferenciação 

entre critério lógico e ideologia meritocrática. Para a argumentação aqui colocada, em 
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relação à organização da Universidade brasileira, tal diferenciação é fundamental para 

compreendermos a ocorrência do mérito:

No primeiro caso, o mérito é o reconhecimento público de a capacidade de cada 
um realizar determinada tarefa ou posicionar-se numa determinada hierarquia com 
base nos seus talentos ou no esforço pessoal. É invocado como critério de ordenação 
dos membros de uma sociedade apenas em determinadas circunstâncias.

No segundo caso, ele é um valor englobante, o critério fundamental e considerado 
moralmente correto para toda e qualquer ordenação social, principalmente no 
que diz respeito à posição sócio-econômica das pessoas. Ou seja, num universo 
social fundado numa ideologia meritocrática, as únicas hierarquias legítimas e 
desejáveis são aquelas baseadas na seleção dos melhores. Prestígio, honra, status 
e bens materiais devem ser concedidos àqueles selecionados como melhores. 
(Barbosa, 1999:31)

Barbosa (id.) analisa a formação da meritocracia no Brasil, considerando um sentido 

próprio constituído a partir de um ideário que não valoriza o trabalho manual que, his-

toricamente, foi atribuição de escravos. As relações pessoais e a antigüidade substituem o 

desempenho individual, este sendo usado somente em algumas instâncias, tais como nos 

concursos públicos e mesmo no concurso vestibular. 

A lógica meritocrática e o neoliberalismo

O neoliberalismo, nascido de um grupo composto por Lippmam, Popper, Haeyek e 

o americano Milton Friedman, vai atacar o Estado de Bem Estar e seus encargos Sociais, 

bem como a função de regular o mercado que o Estado tinha, afi rmando que esse tipo de 

estruturação destruía a liberdade e a competitividade, sem as quais não há prosperidade. 

O denominado Estado de Bem Estar social é estruturado a partir de um fundo público 

que vai funcionar da seguinte maneira:

1) Financiamento simultâneo da acumulação do capital (gastos públicos com produção, 

desde subsídios para a agricultura, a indústria e o comércio, até subsídios para a ciência e a 

tecnologia, amplos setores produtivos estatais que desaguaram no célebre complexo militar 

industrial, além da valorização fi nanceira do capital por meio de dívida pública).

2) fi nanciamento da produção da força de trabalho, alcançando toda a população por 

meio de gastos sociais (educação gratuita, medicina socializada, previdência social, seguro 

desemprego, subsídios para transporte, alimentação e habitação, subsídios para cultura e 

lazer, salários família, salário desemprego9). 

O Estado de Bem Estar introduzia a gestão dos fundos públicos, os quais se tornaram 

pré-condições da acumulação e de reprodução de capital, da formação de taxa de lucro e da 

reprodução da força de trabalho por meio das despesas sociais. Assim,  gerava dois salários: 

o direto, pago pelas empresas privadas, e o indireto, pago publicamente aos cidadãos. O 

resultado foi o aumento do consumo da classe média e trabalhadora, ou seja, o consumo 

de massa. Esse processo desencadeia uma profunda crise do capital, a desestruturação do 

modelo calcado no welfare state. Um dos fatores que geraram esta crise foi o processo de 

internacionalização do oligopólio da produção e do fi nanciamento, pois o ganho do oli-
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gopólio não fi cava nos Estados nacionais, migrava para os países de origem, portanto, não 

alimentava o fundo público nacional, que devia continuar fi nanciando o capital e a força 

de trabalho. O fundo público defi ne a esfera pública da economia de mercado socialmente 

regulada através do Estado10. 

Os neoliberais vão atacar o uso do fundo público para o fi nanciamento de gastos sociais, 

defendem que muitos desses direitos oferecidos pelo Estado devem ser privatizados, isto é, 

devem transformar-se em serviços prestados para população. Um dos direitos a ser trans-

formado será a Educação. O neoliberalismo vai reforçar a lógica meritocrática, na medida 

que valoriza os indivíduos e suas conquistas.       

Essas idéias não encontraram as condições objetivas necessárias para que pudessem 

ser colocadas em prática de forma generalizada. As crises do petróleo da década de 70 vão 

desencadear a ascensão do neoliberalismo, seu ideário foi recuperado para explicar a crise 

pela qual o capitalismo passava. A ideologia neoliberal servirá de base para as reformas de 

Estado nos anos 80 e 90 para a maioria dos países da América Latina.

O Ensino Superior no Brasil e o neoliberalismo

A universidade que conhecemos nos dias de hoje surgiu no Brasil em 1920, na República 

Velha, com a criação da Universidade do Rio de Janeiro. Foram reunidas as seguintes facul-

dades nessa universidade: Medicina, Direito e Engenharia. Essa instituição estava organizada 

em cátedras, isto é, aqueles que dominavam um campo específi co do saber escolhiam seus 

assistentes e permaneciam no topo da hierarquia acadêmica. Esse modelo de universidade 

era muito questionado por diferentes frentes em nosso país. A universidade poderia tomar 

rumos bem diferentes. Esses rumos eram discutidos pela Academia Brasileira de Ciência e 

pela Associação Brasileira de Educação (ABE), criada em 1924. Uma das reivindicações da 

ABE era a criação do Ministério da Educação. 

Na Nova República, que durou de 1930 a 1945 e tinha como presidente Getúlio Vargas, 

foi criado o Ministério da Educação e da Saúde; o primeiro ministro foi Francisco Cam-

pos, que aprovou o Estatuto das Universidades, em vigor até 1961. O estatuto dava direito 

às universidades de pertencerem ao Governo Federal, aos estados, aos municípios e, até 

mesmo, de serem privadas. Elas deveriam ser compostas dos seguintes cursos: Medicina, 

Direito, Engenharia, Educação, Ciências e Letras (Soares, 2002).

Muitos modelos de universidade surgiram no Brasil a partir do Estatuto, um exemplo 

é a Universidade do Estado de São Paulo (USP). Por ser o estado mais rico do país que, no 

entanto, perdera seu poder político pela crise do café, optou pela criação da sua própria 

universidade, livre do Governo Federal, como uma tentativa de recuperar a hegemonia 

política que tinha antes 1930. Assim, surge a USP, que se tornou o maior centro de pes-

quisa do Brasil. A universidade tinha como eixo a faculdade de Filosofi a, que promoveria 

a integração entre os diversos cursos. Para pôr em prática esse projeto, a USP contava com 

profi ssionais vindos da Europa. A elite paulista ainda preferia os cursos profi ssionalizantes, 

tais como Medicina, Direito e Engenharia.

Durante a República Nova foram criadas 22 universidades federais, 8 universidades 
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católicas e 1 presbiteriana. E em 1937 foi criada a União Nacional dos Estudantes (UNE) 

como resultado da mobilização dos universitários. Em 1937, Gustavo Capanema aproveitou 

o autoritarismo do governo e reorganizou a educação superior no país.

A universidade enquanto instituição no Brasil não sofreu grandes mudanças até o perí-

odo da ditadura militar. Ela passa então a ser chamada funcional, pois tinha como objetivo 

garantir status para a classe média através do diploma universitário. 

Os governos militares promoveram o afastamento de vários professores das universidades 

e criaram uma Assessoria de Informação nas instituições federais para coibir atividades 

“subversivas” dos alunos e professores. Foi durante a ditadura que aconteceu a Reforma 

Universitária (lei n°5540/68) que criava os departamentos, o sistema de crédito, o vesti-

bular classifi catório, os cursos de curta duração, o ciclo básico, dentre outras inovações. 

É nessa reforma que as cátedras são abolidas, passando as respectivas chefi as a ter caráter 

rotativo. O exame vestibular deixou de ser eliminatório para ser classifi catório. Estabeleceu 

a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e o regime de tempo e 

dedicação exclusiva do professor.

Os militares viam a universidade como centros de formação de recursos humanos de 

alto nível, garantindo status para a classe média através do diploma universitário, para tanto 

incentivaram a criação de mestrados e doutorados.

Esse modelo de universidade estava voltado para formação rápida de profi ssionais que 

serviriam de mão-de-obra altamente especializada para o mercado de trabalho com base 

na teoria do capital humano. Assim, adaptando a universidade para atender as exigências 

do mercado, foram alterados os currículos, os programas e atividades para a inserção pro-

fi ssional dos estudantes na realidade então vivida em nosso país.

A universidade nos anos 80 passa a ser chamada de universidade de resultados, ocorrendo 

uma grande expansão de escolas privadas e a introdução da parceria entre as universidades 

públicas e as empresas privadas. As empresas asseguravam empregos e estágios remunerados 

aos estudantes; além disso, fi nanciavam pesquisas.

Nos anos 90, a universidade é classifi cada de operacional, pois está voltada para si mes-

ma. Procura se organizar enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contatos. Está 

defi nida e estruturada por normas e padrões internamente alheios ao conhecimento e à 

formação intelectual. As normas passam a vir do exterior para o interior, é possível observar 

isso na autonomia das universidades. As aulas passam a ter mais horas, diminui o tempo de 

mestrado e doutorado. A Avaliação é feita pela quantidade de publicações, de participações 

ou realizações de colóquios, congressos, etc.

A universidade nos anos 90 passou pela mesma reforma aplicada ao Estado Brasileiro, 

a teoria neoliberal foi amplamente aplicada ao sistema educacional. A reforma do Estado 

brasileiro objetivou designar os serviços não exclusivos do Estado, isto é, aqueles que podem 

ser desempenhados por instituições não estatais, na qualidade de prestadoras de serviços. 

Entre esses serviços está a Educação. 

O pressuposto ideológico de tal reforma compreende o mercado como portador de 

racionalidade sócio-política e agente principal do bem estar da República. Assim, encolhe 

o espaço público democrático dos direitos sociais. Tem-se o chamado “colapso da moder-
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nização” ou o declínio do Estado de Bem Estar, sendo que no Brasil o Estado de Bem Estar 

social não chegou a se caracterizar plenamente, vivenciamos durante a ditadura militar 

uma idiossincrasia baseada no clientelismo e no corporativismo (Santos, 2003). 

A reforma do Estado transforma a universidade em mais uma prestadora de serviços que 

passa a conferir sentidos bastante determinados à idéia de autonomia universitária, como 

transparência no uso de expressões como qualidade universitária, avaliação universitária 

e fl exibilidade da universidade.

A universidade tem como campo de ação a sociedade, sendo esta que a regula. Ao 

transformar-se em uma organização administrada, a universidade pública perde a idéia de 

autonomia. Pensar em uma universidade como órgão de administração indireta e pensar 

em um órgão gerador de receitas e de recursos externos embaça o conceito de autonomia 

como forma de determinação de suas próprias normas, de instituição de suas próprias 

decisões e de empoderamento da comunidade universitária. 

Flexibilizar signifi ca eliminar o regime único de trabalho, os concursos públicos e  a 

dedicação exclusiva, substituídos por contratos fl exíveis, temporários e precários. Flexibi-

lizar também signifi ca simplifi car o sistema de compras, da gestão fi nanceira, da prestação 

de contas. Signifi ca, ainda, adaptar currículos dos cursos de graduação a demandas das 

empresas locais e separar a docência da pesquisa.

A qualidade é orientada por três critérios: quanto uma universidade produz, em quanto 

tempo ela faz e qual é o custo do que ela produz. Contudo, não se fazem outras perguntas: 

o que se produz? Para que se produz? E para quem se produz?

A universidade passa de instituição social para entidade administrativa. Tal prática é 

chamada de tecnocracia, isto é, acredita-se que se pode administrar a universidade como 

uma empresa qualquer.

A reforma do Estado vai tornar a universidade cada vez mais uma empresa, suas funções 

sociais vão sendo perdidas. Não são feitas pesquisas para melhoria de vida da população, 

mas são feitas pesquisas para atender necessidades do mercado. O poder transformador 

que a universidade possui perde-se para que ela se insira nos ideais do neoliberalismo. 

A competitividade é um ideal a ser perseguido e a procura por indivíduos cada vez mais 

qualifi cados torna o vestibular um verdadeiro ringue no qual só vence o melhor. 

Assim, a universidade torna-se o espelho de uma sociedade cada vez mais desigual. Será 

que ainda existe possibilidade de reverter esse quadro de ruínas em que se transformou 

nossa Educação Superior? Ou estamos correndo o risco de que nos próximos anos nossas 

instituições transformem-se em grandes empresas administradas e somente aqueles que 

possuem uma renda muito alta poderão ter acesso à universidade em nosso país? 

Vestibular: prática pedagógica essencialmente meritocrática 
O Concurso Vestibular teve sua origem no ano de 1911, através de uma lei criada pelo 

então Ministro da Justiça e de Negócios Interiores Rivadávia da Cunha Corrêa. No entanto, 

o exame não tinha o formato que hoje possui: naquele tempo, eram as notas dos alunos nos 

chamados exames preparatórios que contavam para efeito de ingresso no ensino superior. 

A partir dos anos 20, o número de aprovados no exame passou a ser maior do que o 
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número de vagas disponíveis nas Universidades; foi esse fato que gerou o problema que 
conhecemos hoje. Somente em 1968 foi alterado o caráter de tal exame, quando passou 
a ser classifi catório.   Era o chamado acordo MEC-USAID, celebrado pelo Ministério da 
Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 
(Usaid, na sigla em inglês United States Agency for International Development). 

O Concurso Vestibular é a primeira barreira institucional a ser enfrentada por estudantes 
oriundos de classes populares para cursarem o ensino superior em nosso país.

Observa-se, ainda, que os detentores da idéia de privilegiar somente o conhecimento 
acadêmico fazem questão de dar continuidade a tal proposição para além do vestibular. 
Exemplo disso é a chamada láurea acadêmica, que contempla com homenagens alunos 
supostamente bem conceituados dentro do respectivo curso: somente os que tiraram as 
notas mais altas recebem tal homenagem. O neoliberalismo mostra ainda sua face quando 
oferece a esses alunos laureados a oportunidade de fazer um mestrado, preterindo outros 
indivíduos do mesmo grupo, os quais poderão ser tão bons ou até melhores que aquela 
pessoa homenageada. Além disso, não se sabe sob quais circunstâncias esse indivíduo con-
seguiu esse prêmio. Cabe lembrar, ainda, que nem todos os cursos possuem tal homenagem, 
logo, tal fato constitui-se em tratamento desigual.

A prova do vestibular é utilizada para tornar todos os concorrentes iguais. Desconsidera 
a trajetória de vida de cada um, isto é, neste momento não importa em que escola o pre-
tendente à vaga fez o ensino fundamental e médio, não importa se fez cursinho popular 
ou cursinho particular, não importa se teve que trabalhar para ajudar em casa ou para 
custear seus estudos, não importa se tinha acesso à internet, jornal, revistas. A aprovação 
só depende do esforço individual, ou seja, do mérito de cada um. Entretanto, nós sabemos 
que a igualdade da prova não signifi ca igualdade de chances e somente aqueles mais bem 
preparados irão passar. E infelizmente, em nosso país, estar bem preparado é equivalente 
a ter mais recursos para investir em Educação. É possuir uma verdadeira rede social que 
proporciona aos estudantes um bom preparo para concorrer no exame vestibular

A lógica meritocrática presente no ritual de passagem para a universidade não é por si 
só um problema, pois a possibilidade de não obter êxito no exame de muitos estudantes 
de classes populares não está no fato de não terem mérito, mas está no fato de não pos-
suírem uma rede social e recursos com os quais possam contar para sua aprovação. Neste 
comentário da revista Caros Amigos de 2000, na reportagem “Cursinhos para pobres”, 
escrita por Marina Amaral, tem-se um relato sobre a realidade do vestibular, feito por 
Adriano Bueno da Silva:

A desigualdade está na cara, não precisa nem pensar. Você senta pra fazer a prova 
do lado de um cara que está com um pacote de bolacha, outro de bombom e uma 
garrafi nha de Gatorade, o pai dele está esperando do lado de fora e você chegou 
de ônibus, apreensivo, sabendo que não fez cursinho, estudou à noite depois de 
trabalhar o dia todo, pegando um professor que já deu vinte aulas naquele dia e 
está cansado também.

Esse relato poderia ser de qualquer estudante que pertence à classe popular, pouco im-

porta seu mérito pessoal, pois o concurso vestibular não servirá para que esse estudante 

passe ou não nessa prova tão “igualitária”.
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Os cursinhos populares e as cotas como formas de acesso às 
universidades

As universidades do Brasil permanecem tendo um caráter elitista e nela estão pouco 

representados os pobres, os negros e os indígenas. Pela democratização do acesso ao ensino 

superior surgem várias frentes em nosso país, entre elas estão os cursinhos populares e as 

cotas sociais e raciais. 

Os cursinhos pré-vestibulares populares não visam interesses mercadológicos e possuem 

entre sua grade de disciplinas ênfase nas discussões sobre as relações raciais, sobre as con-

tradições e confl itos sociais, sobre democracia, Educação e outros temas. Esses cursinhos 

preparam os estudantes que estão excluídos do sistema para melhor concorrerem pelas vagas 

nos concursos vestibulares. Estima-se que, no fi nal de 2004, existiam mais de 1000 cursos 

pré-vestibulares populares no Brasil, mobilizando de 50000 a 100000 pessoas11. Apesar dessas 

iniciativas, é preciso que tenhamos uma garantia de que mais estudantes excluídos possam 

estar cursando o ensino superior no Brasil, pois os cursinhos pré-vestibulares sozinhos não 

mudarão a realidade que foi construída durantes séculos em nosso ensino superior. E para 

que isso aconteça com mais rapidez e provoque uma mudança estrutural nas nossas insti-

tuições públicas de ensino superior, as ações afi rmativas precisam ser implementadas.

Atualmente, existem dois tipos de cotas que povoam os debates em nossa sociedade: as 

cotas sociais, isto é, cotas para alunos oriundos de escolas públicas, e cotas étnico- raciais, 

correspondentes aos negros e aos índios. Existem muitos argumentos contra e a favor das 

cotas. Um dos argumentos contra as cotas seria que elas subverteriam o mérito. Porém, 

pelo que já observamos no decorrer deste artigo, passar ou não no vestibular sobrepõe-se 

ao mérito de cada um, pois os fatores sociais preponderam em relação à vontade individual 

na possibilidade de acesso à universidade.

A implementação das cotas, sejam elas sociais e / ou étnicas, obrigaria os professores 

universitários a conviver com uma classe social e com etnias que até hoje estiveram pouco 

presentes nas salas de aula. Além disso, provocaria uma mudança na dinâmica interna 

das universidades, que até hoje foi concebida para estudantes das classes privilegiadas e 

que difi culta a permanência dos estudantes de classes populares: são horários, currículos, 

materiais, metodologia e professores que tornam quase impossível a permanência desses 

estudantes. 

A política de cotas provocaria um debate sobre a permanência estudantil e as medidas 

a serem adotadas pelas universidades em relação aos restaurantes universitários, ao acesso 

a bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão, à casa do estudante, às bibliotecas. A universidade 

pública seria forçada a planejar suas rotinas para que esse estudante não passasse somente 

no vestibular, mas para que lhe fosse garantido o término do curso.

Outra difi culdade que a implementação de cotas enfrenta é que ela não atende as 

necessidades do mercado, pois não chegariam às universidades somente os mais bem 

preparados. 

Até que ponto em nossa sociedade a lógica meritocrática está presente? Será que em 

muitos casos, como no das universidades, não existem mecanismos para legitimar essa 
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lógica? A meritocracia iguala ou separa? As cotas podem subverter a lógica meritocrática? 

Será possível uma meritocracia baseada em outros critérios?

Considerações fi nais

A lógica meritocrática consiste na argumentação de que critérios de merecimento são os 

principais na regência das relações sociais, políticas e econômicas de nosso tempo.

Mediante este artigo é possível observar que a Lógica Meritocrática em si só não con-

siste numa prática negativa, no entanto, é necessária uma refl exão sobre a função que a 

Universidade atribui a ela, buscando legitimar uma igualdade de acesso a todas as camadas 

sociais.

O mérito em sociedades de classes é injusto. Portanto, em uma sociedade capitalista que 

é desigual em essência, a própria questão do mérito fi ca comprometida, haja vista que as 

habilidades ou a própria vantagem advinda desse conjunto de conhecimentos adquiridos 

pela pessoa são dependentes desse contexto assimétrico. Numa situação hipotética de 

maior homogeneidade, o mérito poderia aparecer como algo até desejável, pois diferentes 

investimentos de tempo e diferentes objetivos levariam as pessoas a diferentes situações. 

O problema está na falta de oportunidades para todos, que é um aspecto do capitalismo 

que pode ser atenuado, muitas vezes pela intervenção do Estado, mas não suprimido, pois 

confronta com a essência do sistema do capital, uma vez que ele é fragmentado e orienta-se 

para o lucro e a extração de mais- valia (absoluta e relativa).  

Uma meritocracia “justa”, contemplando as cotas sociais e étnicas de acesso à Univer-

sidade Pública, não diminuiria as diferenças, assim como a busca de um termo comum 

também signifi caria a limitação da expressão das singularidades. Assim sendo, uma solução 

ideal não existe; porém, há a possibilidade de combinação de critérios, a fi m de constituir 

parâmetros comuns, em termos educacionais.
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I-  Introdução

O presente artigo pretende discutir a questão da lógica da meritocracia presente na 

trajetória escolar de alunos universitários, do Ensino Médio e de um cursinho popular da 

cidade de Corumbá-MS. 

Esse estudo é fruto de um trabalho coletivo realizado por 6 alunos participantes do 

Projeto Conexões e uma professora orientadora, todos vinculados à UFMS - Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul.

Pensar sobre a trajetória escolar de crianças e adolescentes tem sido um instrumento 

importante para vários pesquisadores que procuram entender os mecanismos de sucesso 

ou insucesso escolar; a evasão e a repetência; as práticas pedagógicas presentes no interior 

da escola; as relações que se estabelecem entre professor e aluno; os preconceitos presentes 

na sala de aula.

 Souza e Silva (2003), investigando os vínculos entre escola e grupos sociais, procurou 

entender como os universitários de perfi l popular se produziram/foram produzidos so-

cialmente e como foram construídas  e desenvolvidas suas estratégias escolares. Para isso, 

elaborarou o mapeamento  e a interpretação das condições, características e  experiências 

particulares  que favoreceram a constituição de trajetórias escolares bem sucedidas, realizadas 

por um determinado número de pessoas oriundas de grupos sociais populares.” (id.:17) 

Assim, no presente trabalho, temos o objetivo de entender como os alunos que estão 

num estágio fi nal da trajetória escolar formal (Ensino Médio, cursinho pré-vestibular e 

Universidade) vêem alguns aspectos dessa trajetória, tais como: as principais difi culdades 

enfrentadas na escola, os estímulos e incentivos, as pessoas que marcaram a sua trajetória, 

as melhores e as piores lembranças do tempo da escola. 

Com isso, pretendemos analisar a presença ou não da lógica da meritocracia nos dis-

cursos desses alunos. Ou seja, pretendemos verifi car como eles entendem a sua trajetória 

escolar, como conseguiram superar as difi culdades e a quem ou a que eles atribuem as suas 

conquistas. Até que ponto esses alunos acreditam nos méritos pessoais ou se eles conseguem 

entender a gama de fatores que infl uenciam na vida escolar de cada um. 
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Algumas refl exões sobre a lógica da meritocracia

Em primeiro lugar, vamos apresentar o signifi cado da palavra meritocracia: mérito = 

merecimento; aptidão; superioridade; e o acréscimo do radical grego cracia = poder. As-

sim, meritocracia signifi caria atribuir o poder ao mérito próprio nas conquistas ao logo 

da vida.

A lógica da meritocracia se tornou parte da ideologia dominante na medida em que o 

individualismo, a competição e outros valores do liberalismo passam a serem dominantes. 

Com a Revolução Francesa, no séc. XVIII, a economia e a sociedade sofreram profundas 

transformações, as quais confi guraram numa mudança das classes dominantes e domina-

das. Esse movimento assinalou o fi m de um regime (a monarquia) e o início de outro (o 

capitalismo), que substituiria a classe dominante (a aristocracia) por outra (a burguesia). 

Assim, com a ascensão da burguesia, a economia passou a se basear na livre concorrência, 

os homens passaram a ser vistos como livres, possuidores de direitos iguais e que teriam 

as mesmas oportunidades; bastaria ter competência e mérito para ascender à posição que 

desejassem. Essa é a essência do ideário liberal: todos têm oportunidades iguais e cada um 

deve realizar suas conquistas pelos próprios méritos.

Essa idéia perpassa todas as instâncias da sociedade, tornando-se uma verdade absoluta, 

e a escola, como não poderia deixar de ser, é fortemente infl uenciada por essa ideologia. 

Os educadores e pesquisadores identifi cados com o liberalismo acreditam que o indivíduo 

racional, integrado às regras sociais e com fé no progresso individual/social, é o sujeito por 

excelência de seu destino e de sua posição social. O que se reafi rma nessa premissa é a legiti-

midade do pretenso mérito individual e/ou de grupo como critério objetivo da classifi cação 

social. Aliás, uma das facetas da meritocracia é a seleção social realizada pela escola, através 

de mecanismos pedagógicos específi cos, ou seja, das práticas pedagógicas. 

Dessa maneira, a escola seleciona o que considera “bom” e exclui o que é “ruim”. A 

permanência e o êxito individual (meritocracia) são obtidos com resultados positivos. A 

meritocracia escolar é atribuída à ideologia do “dom”, “o escolhido”, “o aluno perfeito”, o 

qual adequa-se à legitimidade escolar. A escola considera o que é legítimo, o fracasso ou a 

glória (Patto, 1990).

Diante disso, a instituição escolar justifi ca a sua legitimidade na igualdade de condições 

entre os seus alunos no decorrer da aquisição curricular e atribui o fracasso escolar à não 

adequação do aluno, ligada a problemas de ordem familiar, de fatores genéticos, de pro-

blemas econômicos, emocionais e outros. 

Uma outra idéia surgida dentro do ideário liberal é a de que existe uma separação entre 

o trabalho intelectual e o trabalho manual. O conhecimento teórico está ligado a status 

e, conseqüentemente ao poder, e o conhecimento empírico é considerado inferior, e está 

ligado às atividades manuais com menor prestígio social. Essas diferenças resultaram em 

uma separação de atividades de classes, chamada de diferenciação entre “cabeça e mão” 

(B. Farrington, apud Matallo).

Assim, as representações sociais incidem em uma separação de produções sociais: a 

intelectual e o trabalho manual. A escola acaba por decidir sobre aprovação e reprovação, 

os quais acabam por se cristalizar no mito “bons alunos” e “maus alunos”.  Sob essa visão, 
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a escola rotula e separa, segundo a sua ideologia, quais serão os alunos ligados à produção 

intelectual e quais serão os trabalhadores manuais. (Patto, op.cit.)

É o que Bourdieu (1989) chama de “capital simbólico institucionalizado, legal”, essa 

legitimidade arbitrária que faz do título escolar uma moeda corrente. Um capital que não 

é acessível a todos e sim a uns poucos e é o que difere o escritor (intelectual) do operário 

(trabalhador).

A partir do fi nal da década de 60, inicia-se um processo de elucidação dos mecanismos de 

funcionamento da estrutura escolar que foi encaminhado por um conjunto de pensadores, 

franceses em sua maioria, e que representou uma ruptura signifi cativa com o paradigma 

dominante no campo das desigualdades escolares (Souza e Silva, 2003)

Esses autores tinham como objetivo maior criticar a pretensa legitimidade da 
educação e a fortiori, da escola, como instrumentos objetivos para a classifi cação 
social dos indivíduos e grupos. (id.:144)

No Brasil, nos anos 70, essas teorias começam a infl uenciar os educadores e pesquisadores 

que se encontram frente a duas vertentes: de um lado, aqueles identifi cados com o ideário 

liberal que acreditavam nas políticas compensatórias que viriam corrigir as falhas do sistema 

educacional e garantir oportunidades educacionais iguais para todos; e, por outro lado, 

aqueles educadores identifi cados com as teorias que denunciavam o caráter reprodutivo da 

escola e do Estado e queriam a sua superação e, em casos extremos, a sua extinção.

Esse debate foi bastante rico para a produção de teorias e análises do sistema educacio-

nal brasileiro que se viu, nos anos 80, diante das mudanças econômicas, sociais e políticas 

relativas ao processo de redemocratização do país e a conseqüente elaboração de novas leis 

como a Constituição e a LDB.

Toda essa discussão contribuiu para a elaboração de propostas educacionais que supe-

rassem aquela visão dicotômica que afi rmava ser a escola ou um instrumento de ascensão 

social ou de reprodução social. 

O reconhecimento de uma certa autonomia das instâncias superestruturais e a revalori-

zação do ator social abriram espaço  para se conceber a escola não apenas como reprodutora 

das relações sociais, mas também como produtora de representações, relações e práticas 

que não são totalmente atreladas às estruturas sociais e econômicas. 

Assim, atualmente, existe uma discussão nos meios acadêmicos e algumas ações no 

plano político que têm procurado formas efetivas de superar a contradição do sistema 

educacional, ou seja, de encontrar meios de transformar efetivamente a educação em um 

instrumento de mudança social. Essas são chamadas de políticas afi rmativas 7. Apesar de 

não ser o tema desse artigo, é preciso dizer que as pessoas envolvidas com esse tema, tanto 

no âmbito das políticas sociais como no âmbito da pesquisa, têm procurado formas de 

transformar a escola num espaço que possa contribuir com a transformação da sociedade, 

com a real equalização das oportunidades educacionais.8

No entanto, essa discussão é muito recente e bastante polêmica. Ainda é muito grande 

o número de professores, pesquisadores e, até mesmo, alunos das universidades que são 

contrários a essas políticas, além de a maioria das pessoas nem conhecer de fato os propósitos 

e os objetivos dessas ações. Por outro lado, a lógica da meritocracia ainda é muito presente 
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nas explicações sobre o sucesso ou insucesso escolar. (Pinto & Clemente Jr., 2004) 

A meritocracia é resultado de uma mitifi cação criada pelas instituições de ensino para 

sustentar o seu argumento da legitimidade, assim, o que pretendemos com esse trabalho 

é verifi car até que ponto os alunos incorporaram essa ideologia, ou seja, até que ponto 

acreditam no mito. 

II-Apresentação dos sujeitos

Para a realização dessa pesquisa foram entrevistados 30 alunos, sendo 10 alunos do último 

ano do Ensino Médio de uma escola publica estadual, 10 de um cursinho pré-vestibular 

gratuito e 10 acadêmicos de cursos de graduação da UFMS -Campus do Pantanal.

Em relação ao sexo, os alunos do Ensino Médio se dividiram em 50% do sexo feminino 

e 50% do sexo masculino; 100% dos alunos do cursinho eram do sexo feminino e dos 

acadêmicos da UFMS, 70% eram do sexo masculino e 30% do sexo feminino.

A idade dos entrevistados varia de 16 a 42 anos, sendo assim, distribuídas no Ensino 

Médio, 60 % têm ente 16 e 18 anos e a maior idade encontrada foi 34 anos; dos alunos 

do cursinho, 50 % têm entre 17 e 21 anos,  40% têm de 21 a 24 anos e foi encontrado um 

aluno de 42 anos. Entre os entrevistados da UFMS, 20% têm 19 anos, 60% tem entre 21 e 

22 anos e a idade máxima encontrada foi 25 anos.

Quanto ao estado civil dos entrevistados, entre os alunos do Ensino Médio, 70% são 

solteiros e 30% são casados; do projeto Conexões, 90% são solteiros e todos os entrevistados 

da UFMS são solteiros.

Em relação à cor, os dados são os seguintes: no Ensino Médio, 80% se declararam da cor 

parda, 10% da cor branca e 10% da cor negra; os alunos do projeto Conexões se dividiram 

entre 90% de pardos e 10% de amarelos; e, por fi m, os acadêmicos da UFMS são 70% 

pardos, 20% brancos e 10% negros.

Em relação ao trabalho, metade dos alunos do Ensino Médio trabalha e a outra metade 

não; 60% dos alunos do cursinho não trabalham; e 60% dos entrevistados da UFMS dis-

seram que trabalham.

A renda familiar dos entrevistados varia de menos de um salário até mais de 3, sendo 

assim distribuída: alunos do Ensino Médio: 20% com menos de um salário, 50% com um 

salário e 30% de 2 a 3 salários; alunos do cursinho: 10% com menos de 1 salário, 70% de 

2  a 3 salários e 20% com mais de 3 salários. Os entrevistados da UFMS têm uma renda 

maior, sendo que 70% têm renda de mais de 3 salários e 30% de 2 a 3 salários.

Em relação ao local de moradia, os alunos do Ensino Médio e do cursinho moram no 

bairro Cristo Redentor (90%), ou seja, no bairro de suas escolas e os da UFMS, 30% moram 

no centro e os demais vivem em bairros variados da cidade. 

III-Trajetórias escolares e a lógica da meritocracia

 Nesse item, apresentaremos as trajetórias escolares dos alunos do Ensino Médio, 

do cursinho pré-vestibular e dos acadêmicos da UFMS que foram entrevistados, enfocando 

as suas difi culdades, as lembranças boas e ruins que guardam da escola e os incentivadores 
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nessa trajetória. Enfi m, apresentaremos os dados coletados nas entrevistas que visam a 

auxiliar na compreensão da visão que esses estudantes têm a respeito das práticas peda-

gógicas das quais fi zeram parte enquanto alunos. Além disso, procuramos perceber como 

eles entendem a conquista de  se chegar ao fi m do Ensino Médio: em que medida foi um 

mérito próprio ou se teve a infl uência de outras pessoas.

Os incentivadores

Os estudantes (quatro) do Ensino Médio consideraram a família (os pais) como sendo a 

maior incentivadora na continuidade dos seus estudos. A mãe foi considerada uma grande 

incentivadora nos estudos por quatro dos entrevistados. Outros entrevistados citaram o tio, 

professores, amigos, colegas de classe, o  cônjuge; e um citou a empresa onde trabalha.

Entre os incentivadores dos alunos do cursinho pré-vestibular, aparecem os professo-

res (40 %); há ainda a mãe; o pai; esposo; tio; a família em geral e em particular o Padre 

Ernesto (diretor da escola Salesiana da cidade de Corumbá); para 20% dos entrevistados 

o incentivo maior é a própria vontade.

Para os acadêmicos da UFMS, os incentivadores foram os pais, destacando-se mais a pre-

sença da mãe (30% dos entrevistados), da avó, tia, a família em geral (sem nenhum enfoque 

a alguém específi co, 20% dos entrevistados), de tio e de amigos. Os maiores estimuladores 

nesse processo educacional são os professores, citados em 50% dos casos. Há ainda uma 

exceção que destaca a vontade própria ser a grande incentivadora.

As difi culdades

Quatro estudantes do Ensino Médio alegaram ter tido difi culdade em algumas discipli-

nas. Os outros entrevistados consideram como entraves para um bom desempenho escolar: 

a pobreza, a metodologia dos professores, a falta de investimento do governo, a falta de 

tempo porque trabalha fora, o não acesso à informática, a distância entre a escola e a sua 

residência, a preguiça de acordar cedo e o fato de ter constituído família. Apenas dois dos 

entrevistados alegaram não ter tido nenhuma difi culdade; dois alegaram como empecilho 

terem fi cado muito tempo sem estudar.

Os alunos entrevistados do cursinho pré-vestibular apontam em suas trajetórias escola-

res difi culdades com disciplinas (60% dos casos), em destaque a Matemática; reprovação; 

perda do pai; difi culdade de se acostumar com o ensino da cidade (pois estudava na zona 

rural) e 20% não citam difi culdades.

Dos dez alunos entrevistados da UFMS, quatro apresentaram difi culdades em relação 

às disciplinas, a mais citada foi a Matemática. Outro problema a ser destacado foi a falta de 

professores capacitados e a falta de estrutura sufi ciente, bem como os casos particulares de 

gravidez, mudança de escola particular para pública, mudança de cidade e até “preguiça”.

A escola

Cinco estudantes do Ensino Médio responderam que o cultivo de amizades é um ponto 

positivo, em relação às “boas lembranças escolares”. Dois dos entrevistados afi rmaram que 

as disciplinas também fazem parte das boas lembranças; apenas um entrevistado atribuiu 
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a merenda escolar o lado bom da escola. Em relação às “lembranças ruins”, 9 entrevistados 

responderam ter sofrido de alguma forma um tipo de experiência ruim no cotidiano escolar. 

Tais como “pessoas falsas”, “professores estressados”, “agressão de um colega na infância”, 

“arrependimentos nas atitudes”; um estudante preferiu não comentar sobre o assunto.

Entre as boas lembranças citadas dos alunos do cursinho estão: os professores; o esporte; 

o teatro; as amizades com os funcionários da escola; os amigos de sala; a fanfarra; o recreio; 

o fato de ter terminado o Ensino Médio e os incentivos recebidos. Apenas 10% não citam 

lembranças agradáveis. Quanto às lembranças ruins, são citadas: a coordenação; intrigas; 

a falta de atenção/incentivo por parte dos professores; os seminários; a reprovação; 10% 

dos alunos não vivenciaram momentos ruins.

Como lembranças boas, os entrevistados da UFMS citaram os amigos, as disciplinas 

(inglês, matemática, com ênfase nesse último caso, pois o aluno estudava sozinho em casa, 

considerava dispensável o ensino dos professores e comparecia à aula somente por questão 

de presença), as leituras, poder conhecer outros alunos, a feira de Ciências, as professoras, 

os esportes e há o que cita que ‘matar  a aula’ é uma lembrança agradável. Apenas 10% dos 

entrevistados não citam algo que gostavam na escola. Relacionados às lembranças ruins 

estão: a educação física; o ensino rígido; acordar cedo para ir às aulas; brigas e gangues; 

acusações injustas; não ter conseguido bolsa para uma instituição escolar; não ter passado 

em concurso público; 20% dos entrevistados citaram os professores desmotivados e 30% 

não citaram lembrança desagradável.

Perspectivas

A grande maioria dos estudantes do Ensino Médio (8) disse já ter pensado e ainda 

pensa em ingressar em uma Instituição de Ensino Superior. Apenas dois dos entrevistados 

responderam que não pensam nisso. Três dos entrevistados disseram que pretendem fazer 

um cursinho pré-vestibular. Um entrevistado respondeu que pretende trabalhar na área 

(Geografi a), se conseguir passar no vestibular, já um estudante acha que terá difi culdades 

no mercado de trabalho, caso consiga concluir o ensino superior, na área escolhida por 

ele. Apenas um entrevistado respondeu que pretende continuar estudando, mesmo após 

ter concluído um ensino de graduação.  E apenas um entrevistado respondeu que primei-

ramente irá descansar um pouco “dos estudos” e depois fará um cursinho pré-vestibular 

e um curso de informática.

Para os alunos do cursinho, o assunto que mais interessa a eles é o acesso à universidade. 

A maior expectativa deles é ingressar numa universidade (para 80% dos entrevistados), 

mas 100% afi rmam ser difícil o ingresso numa faculdade. O restante não citou suas ex-

pectativas.

Quanto ao acesso à universidade, 50% dos alunos da UFMS confi rmam ser uma etapa 

difícil de ser conseguida; 20% consideram fácil e 30% dos entrevistados contestam que essa 

forma de seleção para ingressar numa universidade deveria ser repensada, pois nem sempre 

quem estuda e se esforça mais obtém a aprovação no vestibular. Nas questões relacionadas 

às expectativas acadêmicas, 40% pretendem concluir o curso e após isso trabalhar na área 

de formação. Outros 20% pretendem fazer um concurso público e 30% dos entrevistados 
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pretendem ir mais além do curso de graduação, aspiram especialização, mestrado e / ou 

doutorado. Apenas 10% dos entrevistados não revelaram suas expectativas. 

A política de cotas

Em relação à política de cotas, os alunos do Ensino Médio desconheciam essa forma de 

ingresso no ensino superior. Apenas 20% dos alunos do cursinho concordam, 40% não 

concordam com essa política e os outros 40% não opinaram por desconhecer o assunto. 

Entre os entrevistados da UFMS destaca-se a não aceitação a esse método, ou seja, 90% 

dos universitários não concordam com essa medida imposta pelo governo e 10% dos en-

trevistados não expuseram suas opiniões.

IV-  Algumas considerações
A realização dessa pesquisa teve o objetivo de verifi car em que medida alunos que já 

passaram pela escolarização básica percebem em suas trajetórias escolares as questões 

relacionadas ao sucesso, às difi culdades e às formas de incentivo que receberam ao longo 

da mesma. 

A partir da análise das entrevistas percebemos que os alunos notam as difi culdades nas 

suas trajetórias escolares e apontam tanto causas internas à escola (algumas disciplinas, a 

metodologia dos professores, difi culdade de se acostumar com o ensino da cidade, falta 

de professores capacitados e de estrutura sufi ciente, o não acesso à informática), como 

as externas (a pobreza, a falta de investimento do governo, a falta de tempo, a distância 

entre a escola e a sua residência, o fato de ter constituído família, a perda do pai gravidez, 

a mudança de escola particular para pública, a mudança de cidade). 

Percebe-se, no entanto, que cada um buscou as formas de superar essas difi culdades 

se apoiando principalmente no auxílio da família. Os alunos consideram que as pessoas 

mais próximas são aquelas que mais incentivaram seus estudos. E interessante ressaltar que 

poucos alunos citaram os professores, e apenas um aluno citou o nome de um professor 

específi co como um grande incentivador. Uma outra questão a ser ressaltada é que nenhum 

aluno citou algum tipo de programa social ou algum incentivo por parte de alguma ação 

de política pública da qual tenha participado. 

Os alunos têm boas lembranças da escola, as amizades, a merenda escolar, os professores, 

o esporte, o teatro, a fanfarra, o recreio, a feira de Ciências. No entanto, entre as lembranças 

ruins destacam-se: os professores estressados, desmotivados, a falta de atenção/incentivo 

por parte dos professores, a reprovação, o ensino rígido. Isso é um indício que a escola 

básica precisa repensar as suas formas de se relacionar com seus alunos. Até que ponto os 

professores estão incentivando os alunos a superarem as difi culdades? Até que ponto as 

práticas pedagógicas são formas de favorecer a continuidade dos estudos?

A maior expectativa dos alunos do Ensino Médio e do cursinho é, obviamente, ingressar 

numa universidade, mas 100% afi rmam ser difícil o ingresso numa faculdade. No entanto, 

a maioria desses alunos desconhece a política de cotas ou se posicionam contra essa forma 

de ingresso na universidade. E mesmo os alunos universitários entrevistados, que também 

consideram difícil o acesso à universidade, se pronunciaram contra a política de cotas. 
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Assim, pode-se afi rmar que os alunos entrevistados demonstraram que têm clareza em 

relação às difi culdades enfrentadas nas suas trajetórias escolares e reconhecem os fatores 

sociais e econômicos envolvidos nessa problemática, além dos problemas internos da 

própria escola. No entanto, as soluções adotadas por eles em suas trajetórias reforçam a 

ideologia da meritocracia. Ou seja, cada um resolveu as suas questões no âmbito particular, 

envolvendo apenas os familiares; não se percebe a presença do poder público na proposição 

de alternativas a esses alunos e tão pouco a presença marcante de professores ou outros 

profi ssionais da educação. E mais, quando se tem uma proposta como a política de cotas, 

ela é desconhecida, mal interpretada ou até mesmo rejeitada por uma parcela da população 

que deveria se benefi ciar da mesma. 
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1. Introdução

O contexto educacional do ensino superior brasileiro requer a formação de profi ssio-

nais docentes que possam lidar com a complexidade da educação e que estejam atentos 

às novas linguagens de compreensão do mundo. No Brasil, a universidade constitui um 

produto social desigualmente distribuído (Akkari, 2001). Seu acesso é regido por muitos 

fatores que vão da diferença socioeconômica do país a outras categorias de exclusão como 

gênero, etnicidade e local de origem.

Um aspecto do ofício de professor diz respeito aos seus saberes, um outro, às suas prá-

ticas pedagógicas preferencialmente usadas nas diferentes instituições de ensino superior. 

Esses aspectos são relevantes no desempenho do seu papel, provocando mudanças que 

levam ao sucesso ou ao fracasso educacional de seus alunos (Akkari, 2001). Portanto, dada 

a relevância do tema, justifi ca-se realizar estudos e pesquisas nesta área. 

1.1  Práticas Pedagógicas na Universidade

As práticas estão ligadas intimamente aos saberes e conhecimentos. Atualmente, as ativi-

dades pedagógicas contradizem a teoria, ignorando aspectos culturais, sociais, políticos entre 
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outros. Todos esses são igualmente importantes no desenvolvimento e na aprendizagem. 

Negar as práticas ou esquecê-las traz à tona o risco de retrocedermos às propostas populistas 

ou autoritárias para a educação. Por esses motivos, os estudos das atividades pedagógicas 

são necessários para a compreensão e adequação dos processos educacionais.

Costa e Silva (2000) afi rma que a concepção moderna de professor o defi ne como orien-

tador do processo de questionamento reconstrutivo no aluno, supondo que detenha esta 

mesma competência. Portanto, paira no ambiente universitário um sistema de salas de aula 

onde as pessoas apenas estudam e, sobretudo, escutam aulas e fazem provas.

Apesar da maioria dos professores adotarem esse sistema, a universidade é um espaço 

privilegiado de educação onde se busca de modo ostensivo estar atuando na cidadania, 

ocupando o papel matriz essencial da competência humana histórica. Com o compromis-

so formativo que está na base da competência de saber pensar, aprender a aprender e de 

intervir de modo inovador e ético (Costa e Silva, 2000).

Segundo Certeau (1993) toda mudança requer das instituições e dos sujeitos um modo de 

apropriação, uma adoção e uma transformação pessoal, uma espécie de culturação, além de 

um intercâmbio instaurado em um grupo social. Qualquer inovação pedagógica toca assim 

em aspectos fundamentais da cultura acadêmica, criando um novo comportamento cultural. 

Existem grupos de professores que defendem que não existe democracia na universidade. 

Acredita-se que a universidade é um lugar de ensino de conteúdos programáticos, lugar 

do saber acadêmico, que é selecionado e transmitido em função de interesses específi cos 

(Certeau, 1993 apud Glória & Mafra, 2004).

Não se pode formar profi ssional competente apenas por treinamento, escutando aula e 

fazendo prova. Embora o treinamento faça parte do processo educativo, ele não pode ser 

a sua base. “A mediocridade do aluno é, sobretudo, função da mediocridade institucional 

do sistema educacional vigente, dos dirigentes e em particular dos professores” (Demo, 

2003:75). 

Pensar a universidade democraticamente envolve não apenas a questão essencial que é 

a de acesso de todos a ela, mas também na sua permanência, como uma universidade de 

conteúdo e de boa qualidade, construída para todas as camadas sociais. O professor precisa 

saber que é difícil para o aluno perceber a relação entre o que ele está aprendendo e o legado 

da humanidade. O aluno só aprende quando quer aprender e só quer aprender quando 

vê na aprendizagem algum sentido. A educação para ser transformadora, emancipadora, 

precisa estar centrada na vida, ao contrário da educação neoliberal que está centrada na 

competitividade, sem solidariedade (Gadotti, s/d).

 Costa e Silva (2000) comentam que o Estado tem buscado melhorar a formação dos 

quadros profi ssionais do ensino superior por meio de controle de programas de pós-gra-

duação, determinando parâmetros de qualidade e avaliações do ensino. Contudo, isso não 

tem garantido a formação pedagógica dos docentes, pois têm sido priorizados o domínio 

e a produção de conhecimentos, mais valorizados no meio acadêmico, em detrimento da 

prática e da refl exão sobre a docência, menos valorizada.

As orientações político-educacionais exercem forte infl uência na formação e no trabalho 

do docente. Nesse campo, o Brasil tem introduzido ações para a consolidação de reformas 
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e de organizações institucionais da educação, estas visam a concretizar o que a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases – 9.394/96) prescreve. Nesse momento, são feitas análises, debates e 

embates, nos quais surge como uma das questões prioritárias a formação do educador.

Devemos superar a visão de que a docência é uma mera reprodução do conhecimento 

produzido. A didática deve ser vista como um saber profi ssional fundamentado na práxis, 

em que a ação e a refl exão caminham juntas para a constante melhoria da prática. Nesse 

contexto, a ação e a refl exão se tornam importantes, pois “quando o professor refl ete na e 

sobre a ação, converte-se num investigador na sala de aula: afastado da racionalidade ins-

trumental, o professor não depende mais das técnicas, regras e receitas derivadas de uma 

teoria externa, nem das prescrições curriculares”. (Silva, 2000).

  Costa e Silva (2000) chamam a atenção para três dimensões fundamentais do saber pe-

dagógico: a do saber (conhecimentos específi cos), a do saber fazer (desempenho profi ssional, 

atitudes perante o ato educativo) e a do saber ser e saber tornar-se (relações interpessoais, 

autopercepção, motivações, expectativas). 

Além da preocupação com o saber e a prática pedagógica dos docentes universitários, uma 

outra preocupação, a mais importante, refere-se aos estudantes de origem popular, alguns 

destes vêem a universidade com estranheza e invisibilidade. Os estudantes que conseguem 

chegar à universidade ainda encontram barreiras que prejudicam sua permanência nela. 

Desse modo, percebe-se a importância das atividades pedagógicas que estejam afi nadas 

com o contexto social da instituição de ensino e da comunidade na qual está inserida, 

respeitando as especifi cidades de cada curso (Silva, 2003).

Segundo Nóvoa (1992:27), “é preciso investir positivamente os saberes de que o profes-

sor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual”. O repensar e o 

pensar de seus saberes são necessários nas relações professor-estudante. A profi ssão docente 

deve ser constantemente confrontada com seus signifi cados sociais. A valorização das ino-

vações de atividades pedagógicas assim como o fortalecimento de práticas já consagradas 

e geradoras de mudança são atitudes fundamentais. Teorias devem ser construídas e apli-

cadas, teorias já existentes devem ser analisadas sistematicamente de modo a relacioná-las 

às práticas, sempre lembrando que todas as teorias e práticas pedagógicas estão sujeitas à 

desconstrução e reconstrução.

As práticas pedagógicas estão fundamentadas em saberes. O estudo destes nos propor-

ciona várias percepções fundamentais para elaboração de atividades efi cazes e inclusivas 

em cada contexto educacional. 

Na universidade brasileira, além dos saberes e conhecimentos pertinentes a cada área de 

conhecimento do professor, privilegia-se sobremaneira a meritocracia.

1.2 Lógica Meritocrática na Universidade

Até meados do Século XX, fazia-se presente, não apenas nas ciências sociais, mas também 

no senso comum, uma visão otimista do funcionalismo que atribuía ao ensino superior 

um papel central na construção de uma sociedade mais justa, moderna e democrática. Su-

punha-se que, por meio de uma universidade pública e gratuita, os indivíduos competiam 

em condições iguais, ou seja, os estudantes que se destacassem por seus talentos indivi-
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duais ocupariam condizentemente posições superiores na hierarquia social. (Nogueira & 

Nogueira, 2002).

 No entanto, no início dos anos 60 percebe-se uma reinterpretação do papel do sistema 

de ensino na sociedade, devido à crise da concepção de educação até então, associada à 

divulgação de pesquisa quantitativa em que se constatava o peso da origem social (classe, 

etnia, sexo, local de moradia etc.) sobre o desempenho acadêmico e sobre os efeitos da 

massifi cação do ensino durante esse período. 

Segundo Bourdieu (1998), a decepção da geração benefi ciada pela expansão do sistema 

educacional no pós-guerra sustentou profundas críticas ao sistema educacional e contri-

buiu para o movimento de contestação social de 1968 na França e depois em vários países 

do mundo. 

Silva (2002) aponta que a relação entre o resultado dos vestibulares e o desempenho 

dos estudantes de graduação é imperfeita, do mesmo modo, é imperfeita a relação entre o 

desempenho nos cursos de graduação e o sucesso profi ssional. Os diplomas, às vezes, são 

apenas para somar pontos nos concursos, promoções, licenças para o exercício de deter-

minadas profi ssões, currículos no mercado de trabalho e, o pior, para o status propiciado 

aos seus portadores, mesmo que tenham sido “péssimos alunos” ou freqüentado faculdades 

de má qualidade. Os títulos benefi ciam seus portadores, mas não suprem as necessidades 

da sociedade como um todo, porque não passam de benesses individuais. 

Atualmente, no Brasil, urge a necessidade de profi ssionais competentes nas mais variadas 

áreas.  Isso justifi ca os investimentos públicos na educação superior e na pesquisa, mas 

não requer um sistema de privilégios e de prestígio baseado na distribuição de credenciais 

educacionais de um tipo ou outro.

Para algumas instituições e pessoas dentro delas, o que importa é fazer prevalecer os 

valores da competência e do mérito de competência no ensino e na pesquisa, não só porque 

isso benefi cia os mais competentes, mas também porque torna mais legítima sua demanda 

por fi nanciamentos públicos e reconhecimento de sua autoridade profi ssional. Para outros, 

no entanto, o que vale são os direitos adquiridos e as posições conquistadas (Silva, 2002).

Se esse raciocínio é correto, então as políticas públicas que incentivam o mérito no ensino 

superior estão alinhadas com o interesse da sociedade e contribuem para fazer com que as 

instituições de ensino valorizem cada vez mais o mérito e o desempenho, tanto de alunos 

quanto de professores e pesquisadores, e vice-versa.

1.3 Justifi cativa

Na literatura brasileira, encontramos vários estudos sobre as práticas pedagógicas dos 

docentes em nível de educação básica, ensino fundamental e médio, porém com relação ao 

ensino superior há poucas informações. Tendo em vista a relevância da presente temática 

e os poucos estudos na área, faz-se pertinente estudá-lo. 

Destarte, a presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a percepção do estudante 

de graduação da Universidade de Brasília em relação à titulação e à prática pedagógica do 

docente. Ademais, a pesquisa tem como objetivos específi cos:

I. Analisar a percepção do estudante em relação às práticas pedagógicas dos docentes;
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II. Identifi car e analisar as práticas pedagógicas que ocorrem na Universidade de Brasília;

III. Identifi car a preferência dos estudantes em relação à titulação dos seus professores. 

2. Método

2.1 Participantes

Participaram da presente pesquisa 313 estudantes de graduação da Universidade de Bra-

sília – UnB, cursando do terceiro ao penúltimo semestre. Foram pesquisadas oito grandes 

áreas do conhecimento defi nidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 

e Tecnológico (CNPq). Os cursos correspondentes a cada uma das áreas foram defi nidos 

por sorteio, caracterizando-se em amostra não-probabilística, os respondentes foram assim 

distribuídos: Ciências Agrárias e da Terra – Engenharia Florestal (25); Ciências Biológicas 

– Ciências Biológicas (49); Ciências da Saúde – Farmácia (22); Ciências Exatas – Física (23) 

e Química (21); Ciências Humanas – Pedagogia (17) e Sociologia (25); Ciências Sociais 

Aplicadas – Biblioteconomia (20) e Serviço Social (25); Engenharias – Engenharia Civil 

(15) e Engenharia Mecânica (12); Lingüística, Letras e Artes – Letras (22) e Música (25); 

outros – Medicina (6) e Medicina Veterinária (6).

A amostra fi cou constituída de 51,1% do gênero masculino e 48,9% do gênero femini-

no. A idade concentrou-se entre 19 e 23 anos, perfazendo um total de 77,3% da amostra. 

80,7% dos entrevistados ingressaram na UnB no período de 2003 a 2005. A amostra revela 

que na classifi cação dos grupos sócio-econômico da Diretoria de Desenvolvimento Social 

(DDS/UnB),  64,7 % dos universitários estão no grupo não prioritário, ou seja, possuem 

renda sufi ciente para o seu sustento; 21,5% estão no grupo de baixa renda I ; 8% estão no 

grupo de baixa renda II e 5,8% não sabem ou não responderam.

2.2 Instrumento

Para a coleta de dados foram elaborados questionários fechados e posteriormente  

aplicados pelos componentes do grupo de pesquisa Praticas Pedagógicas e a Lógica Me-

ritocrática na Universidade de Brasília, questionário este composto por dezoito questões, 

que visavam ao levantamento das seguintes informações: 1.bio-sócio-demográfi cas; 2.das 

práticas pedagógicas utilizadas com mais freqüência pelos professores; 3.da visão do aluno 

sobre a relação entre prática docente e titulação e 4.das facilidades e difi culdades de per-

manência do estudante na UnB.  Inicialmente, para a coleta de dados junto aos estudantes 

universitários foi realizado um estudo piloto para verifi car a necessidade de adaptações 

no instrumento.

2.3 Procedimentos

O procedimento utilizado para a realização da pesquisa envolveu primeiro a escolha da 

amostra para a coleta de dados. Foram escolhidos aleatoriamente por sorteio treze cursos 

inseridos nas oito grandes áreas do conhecimento, segundo a classifi cação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq): descrito anteriormente.

Para cada curso foi escolhida uma amostra de aproximadamente 25 alunos de graduação, 
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cursando entre o terceiro e o penúltimo semestre, pelo fato de que os estudantes pertencentes 

a esses períodos possuírem uma vivência no meio acadêmico, possibilitando uma percepção 

mais concisa e crítica das práticas pedagógicas dos professores nos seus respectivos cursos, 

bem como da meritocracia existente na instituição de ensino superior.

Em seguida, para a confecção do instrumento da coleta de dados, foi realizado um es-

tudo piloto em 48 estudantes de graduação com o objetivo de solicitar a avaliação e seus 

comentários em relação às questões sobre as práticas pedagógicas e a meritocracia, assim 

como de utilizar as questões semi-estruturadas contidas nesse instrumento para a elabo-

ração do questionário estruturado.

Cada integrante do grupo de pesquisa aplicou o instrumento defi nitivo em média a 

dois cursos de graduação. A abordagem aos estudantes foi realizada em diversos lugares do 

Campus e de diferentes meios, tais como: em turmas fechadas com a permissão do professor, 

nos Centros Acadêmicos, na Biblioteca Central, na Casa do Estudante e nos corredores da 

universidade, além de colegas dos respectivos cursos. A coleta de dados foi realizada entre 

os meses de maio e julho. Cada aplicação teve em média dez minutos de duração.  

3. Resultados

Ao analisarmos os resultados da pesquisa, constatamos que 30,5 % dos entrevistados 

cursaram todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, 34,1% todo em escolas 

particulares e 35,4% estudaram em escola pública e particular. Observa-se um equilíbrio 

de estudantes oriundos de escolas públicas e particulares. A maior porcentagem da forma 

de ingresso na universidade foi pelo vestibular, sistema universal correspondente a 67,8%, 

em segundo lugar, pelo PAS (Programa de Avaliação Seriada) 24,1% e 6% ingressaram 

pelo vestibular sistema de cotas, apenas 1,5% desses alunos entraram por outras formas 

de ingresso. Percebe-se que o ingresso à universidade ocorre com maior freqüência pelo 

vestibular tradicional.

Em relação à renda dos entrevistados, 42,7% recebem ajuda dos pais; 25,7% recebem 

algum tipo de bolsa remunerada da própria universidade; 9,3% têm emprego público; 

8,7% têm emprego particular; 10% têm estágio remunerado fora da universidade e 3,7% 

recebem outras formas de ajuda fi nanceira. Portanto, é possível perceber a maior presença 

de alunos que não precisam dividir seu tempo de estudo com trabalho. Pode-se salientar 

também que 43,5% dos estudantes assinalaram que recebem ou receberam algum tipo de 

bolsa relacionadas a projetos que lhes trazem ônus acadêmico, como por exemplo: atividades 

de extensão, pesquisas diversas e monitorias. Cada vez mais, práticas de ensino como essa 

devem ser valorizadas, pois as experiências propiciadas por elas são diferenciadas e difi cil-

mente seriam adquiridas no sistema tradicional de ensino, ou seja, apenas sala de aula.

Com relação às práticas pedagógicas observa-se que, em contraponto à idéia anterior, 

está a realidade exposta pelos dados obtidos, que apontam o uso majoritário de práticas 

conservadoras, como a aula expositiva, que é mais freqüente na maioria dos cursos, des-

tacando-se em Sociologia e Biblioteconomia, já nos cursos de Pedagogia e Serviço Social 

essas práticas são menos usadas. Enquanto os métodos pedagógicos como dinâmicas de 
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grupo e grupo focal, que propiciam maior integração e interação entre os estudantes, são 

pouco adotados nos cursos analisados. Nota-se, ainda, nos cursos de Pedagogia e Serviço 

Social o uso mais equilibrado das diferentes práticas de manejo de sala de aula, por exem-

plo, as aulas dialogadas e apresentação de seminários são adotados com maior freqüência, 

vide tabela 1.

Tabela 1 - Media das práticas pedagógicas utilizadas em cada curso em ordem crescente 
de prioridade

curso aula
expositiva

aula 
dialogada

dinâmica 
de grupo

grupo 
focal

seminário laboratório

Física 1,14 3,61 4,75 5,33 3,19 2,26

Química 1,15 2,53 4,91 5,40 3,15 2,76

Biologia 1,19 3,70 4,83 5,80 3,00 3,30

Eng. Mecânica 1,58 3,30 4,44 4,78 4,36 2,55

Eng. Civil 1,40 2,46 3,91 5,64 3,69 3,36

Farmácia 1,32 2,67 5,13 5,64 2,86 3,05

Eng. Florestal 1,29 2,25 5,00 5,62 3,30 3,25

Biblioteconomia 1,10 3,00 3,11 5,36 3,00 5,00

Serviço Social 1,88 1,78 3,14 4,75 3,35 5,69

Sociologia 1,08 2,33 3,90 4,67 2,80 6,00

Pedagogia 2,00 2,54 3,00 5,11 2,27 5,33

Letras 1,47 2,44 3,67 4,71 2,72 5,00

Música 1,32 2,13 3,30 4,53 3,45 5,63

Total 1,33 2,73 4,12 5,27 3,12 3,78

Os dados também refl etem questões referentes à meritocracia e indicam a infl uência da 

lógica universitária de mérito na percepção dos alunos, pois os graduandos pesquisados, 

em sua maioria (62,5%), preferem aulas ministradas por professores com um nível de 

titulação maior como apontado na tabela 2.

Tabela 2 – Preferência por Titulação

preferência por titulação %

Graduado 3,9

Mestre 33,6

Doutor 62,5

Total 100,0

Essa constatação é reafi rmada quando se faz a análise das informações obtidas a partir 

das proposições das principais características de um bom professor, escolhidas pelos en-

trevistados, em que se verifi cou uma forte preferência em todos os cursos pelos docentes 

que têm o domínio do conteúdo. A discrepância entre essa característica e outras como 

o professor exigente, assíduo ou pontual é grande e refl ete a tendência de valorização de 

um saber docente. Talvez esse tipo de valorização possa acarretar distorções na relação de 
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professor-aluno-saber e trazer à tona métodos inadequados de ensino e adoções de práticas 

que nem sempre seriam melhores para determinados contextos.

Tabela 3 - Media das qualidades apontadas em cada curso em ordem crescente de 
prioridade

Curso Exigente Pontual Dinâmico Domínio do 
conteúdo

Disponível Assíduo Atencioso Dialogador

Física 5,78 5,94 3,78 1,67 4,68 5,44 3,59 3,95

Química 6,08 6,00 4,43 1,39 3,43 5,67 3,80 4,07

Biologia 5,60 5,93 3,31 1,87 5,48 5,29 4,05 3,47

Eng. Mecânica 5,83 4,14 3,86 1,30 4,67 4,33 3,63 4,86

Eng. Civil 6,50 6,29 4,31 1,53 3,54 4,86 4,14 4,21

Farmácia 5,47 5,95 3,50 1,50 4,45 5,83 3,55 4,40

Eng. Florestal 5,35 5,40 3,50 1,88 4,14 4,62 4,05 4,80

Biblioteconomia 6,18 6,44 4,00 1,24 5,06 5,59 3,41 3,88

Serviço Social 5,80 6,00 2,61 1,96 5,15 5,45 4,71 3,36

Sociologia 5,47 4,81 4,00 1,92 4,00 4,11 4,26 4,15

Pedagogia 6,46 6,46 3,77 1,62 5,54 5,55 4,92 1,77

Letras 5,00 5,54 4,07 2,13 6,00 5,17 3,85 2,67

Música 5,00 5,95 4,09 1,78 4,95 5,70 3,85 3,42

Total 5,72 5,84 3,67 1,71 4,80 5,19 4,02 3,73

Dentre as difi culdades de permanência na UnB, os estudantes são prejudicados em maior 

grau pelo transporte e em menor grau pelo quadro de funcionários.

4.  Considerações Finais

Inicialmente, é importante frisar que o instrumento utilizado para a coleta de dados 

pode ter algumas limitações, embora o estudo piloto tenha nos respaldado para a sua 

aplicação.

É importante ressaltar, também, que o tamanho da amostra e os cursos sorteados são 

considerados expressivos, porém não nos permite fazer uma generalização para todos os 

estudantes universitários.

Três fatores merecem destaque: o primeiro diz respeito às práticas pedagógicas, pois 

constatamos que a mais usada na universidade ainda é a aula expositiva, mesmo com tantas 

outras práticas alternativas para o manejo da sala de aula. O segundo confi rma a lógica 

meritocrática na academia, refl etida nos discentes ao apontarem a preferência por aulas 

ministradas por doutores. Pode-se observar, ainda, um terceiro aspecto em que a principal 

característica de um bom professor é o domínio de conteúdo, ou seja, a ênfase no conheci-

mento cognitivo em detrimento da experiência e das relações professor-aluno.

Esses resultados confi rmam que é necessário investir com afi nco na formação dos 
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professores universitários que, embora sejam produtores do conhecimento e modelo para 

seus alunos, necessitam valorizar a experiência dos mesmos e diversifi car suas práticas 

pedagógicas.

Tendo em vista que a temática está longe de ser esgotada e que este estudo aborda a 

percepção dos estudantes universitários e, dada a sua relevância, sugere-se novos estudos 

nessa área, principalmente com enfoque nos professores universitários. 

Consideramos que este estudo, de certa forma, repensa a concepção da formação dos pro-

fessores e evidencia que a apreciação dos saberes e de suas práticas possibilita refl exões sobre 

a experiência e a competência docente, necessárias e urgentes na universidade brasileira.

Agradecimentos
Agradecemos aos estudantes e professores que responderam aos questionários e em 

especial às professoras da UnB Patrícia Lima Torres, Olgamir Francisco Carvalho, Maria 

Alexandra Rodrigues e Izabel Zaneti pelo empenho e participação para que esta pesquisa 

fosse realizada.

Referências:

AKKARI, A.J. Desigualdades Educativas Estruturais no Brasil: Entre Estado, Privatização e 
Descentralização. Educação e Sociedade, ano XXII, n.74, Abril/ 2001.

BOURDIEU, Pierre e Col. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998.

BRASIL, Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 20 de dezembro de 1996. 
Publicada no Diário Ofi cial da União,  23 de dezembro de 1996.

COSTA e SILVA, Ana Maria. A formação contínua de professores: uma refl exão sobre as 
práticas e as práticas de refl exão em formação. Educação & Sociedade, ano XXI, no 72, 
Agosto/2000.Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br/revista/rev/sumarios/sum72.
html#formacao> Acessado em 06/08/2006.

DEMO, Pedro. Educar Pela Pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 2003.

GADOTTI, Moacir. Boniteza de Um Sonho Ensinar -e- aprender com sentido. Disponível 
em:<http://www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti/Livros/gadotti_livros_boniteza.
htm>Acessado em 06/08/2006.

GLÓRIA, Dilia Maria Andrade & MAFRA, Leila de Alvarenga. A Prática da Não-retenção escolar 
na narrativa de Professores do Ensino Fundamental: difi culdades e avanços na busca do 
sucesso escolar. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.2, p. 231-250, maio/ago. 2004.

NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins & NOGUEIRA, Maria Alice. A Sociologia da Educação 
de Pierre Bourdieu: Limites e Contribuições. Educação & Sociedade, ano XXIII, no 78, 
Abril/2002.

NÓVOA, Antônio. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza das 
práticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.25, n.1, p.11-20, jan./jun. 1999. 

SILVA, Graziella Moraes Dias da. Sociologia e educação: um debate teórico e o empírico sobre 
modernidade. Enfoques – Revista Eletrônica Rio de Janeiro V. 1 n. 01 p. 66-117 2002. 

SOUZA E SILVA, Jailson de. “Por que uns e não outros?” Caminhada de jovens pobres para uni-
versidade. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2003.



Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade   137

Notas:

1graduando de Ciências Biológicas

2graduando de Pedagogia  

3graduando de Engenharia Florestal

4graduando de Física  

5graduando de Sociologia 

6graduando de Ciências Biológicas 

7graduando de Serviço Social  

8graduando de Biblioteconomia  

9graduando de Química 

10Professora Dra. em Educação-Psicologia da Educação. Orientadora da Pesquisa e Colaboradora 
do Programa Conexões de Saberes/UnB

Apêndice:

Universidade de Brasília - UnB
Decanato de Extensão – DEX
Programa Conexões de Saberes/MEC/SECAD

Pesquisa: Práticas Pedagógicas e a Lógica Meritocrática
Data de aplicação     /   /    .

Prezado Estudante,
Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo analisar as práticas pedagógicas no ensino 
superior e suas relações com o desempenho acadêmico. Solicitamos a sua colaboração, no sentido 
de responder por completo e com muita atenção o Instrumento a seguir. As informações obtidas serão, 
única e exclusivamente, utilizadas na pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Práticas Pedagógicas e a 
Lógica Meritocrática da Universidade de Brasília do Programa Conexões de Saberes - MEC /SECAD. 
Garantimos que as informações por você fornecidas serão mantidas sob sigilo e suas respostas 
fi carão totalmente anônimas. 
Agradecemos antecipadamente,

Grupo de Pesquisa: Práticas Pedagógicas e a Lógica Meritocrática na Universidade.
1. Curso: 

2. Ano de ingresso na UnB e o semestre: _______/_______.

3. Sexo:   (   ) Feminino    (   ) Masculino 

4. Idade: ______ anos

5. Enumere, de acordo com as disciplinas de seu curso e com as prioridades, as estratégias de ensino 
utilizadas pelos seus professores:
(   ) Aula expositiva
(   ) Aula dialogada
(   ) Dinâmica de grupo
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(   ) Grupo focal
(   ) Seminário
(   ) Laboratório
(   ) Outros. Especifi que: _______________________________________

6. Qual(is) o(s) recursos audiovisuais e didáticos usados com mais freqüência pelos seus profes-
sores?
(   ) Retroprojetor
(   ) Datashow
(   ) Filmes
(   ) Quadro verde/branco
(   ) Outros. Especifi que: ______________________________________________

7. Ordene as características de um bom professor para você.
(   ) Exigente
(   ) Pontual
(   ) Dinâmico
(   ) Domínio do conteúdo
(   ) Disponível
(   ) Assíduo
(   ) Atencioso
(   ) Permita o diálogo professor-aluno na aula
(   ) Outros. Especifi que: _______________________________________________

8. Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Básico (ensino fundamental e 
médio)?
(   ) Todo em escola(s) pública(s).
(   ) Todo em escola(s) particular(es).
(   ) A maior parte em escola(s) pública(s).
(   ) A maior parte em escola(s) particular(es).
(   ) Iguais períodos em escolas particular(es) e pública(s).

9. Forma de ingresso na UnB:
(   ) PAS.
(   ) Vestibular – Sistema Universal
(   ) Vestibular – Sistema de Cotas
(   ) Transferência obrigatória.
(   ) Transferências facultativa.
(   ) Outro:

10. De onde provem sua renda?
(   ) Emprego Público – Função
(   ) Emprego Particular – Função
(   ) Bolsa remunerada na UnB  - Qual?
(   ) Estágio remunerado – Local
(   ) Outros. Especifi que:  
(   ) Recebe ajuda dos pais ou responsáveis

11. Você já teve alguma bolsa da UnB? 
(   ) Não (   )Sim Qual? _________________________________.

12. Segundo a classifi cação da DDS/RU, em qual grupo socioeconômico você está?
(   ) Não prioritário (paga R$ 2,50 no RU)
(   ) Baixa renda I (paga R$ 0,50 no RU)
(   ) Baixa renda II (paga R$ 1,00)
(   ) Não sabe

13. Na carreira do docente de instituição de ensino superior existem três níveis de formação: professor 
com graduação, professor com mestrado e professor com doutorado. Você percebe diferença entre 
uma disciplina oferecida por um professor com mestrado e outro com doutorado?
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(   )Sim                (   ) Não                  (   ) Não sei ou indiferente.

14. Você prefere as aulas ministradas por:
(   ) Graduado
(   ) Mestre
(   ) Doutor

15. Atualmente, qual o seu Índice de Rendimento Acadêmico - IRA? ___________.

16. Você já teve alguma reprovação?
(   ) sim  (   ) não

17. Enumere de 1 a 10, por ordem de prioridade, as facilidades de permanência na UnB enquanto 
estudante universitário.
(   ) Agências bancárias e lojas dentro do campus.
(   ) Apoio a pesquisa.
(   ) Ausência de mensalidade.
(   ) Acesso a seminários e palestras.
(   ) Restaurante Universitário.
(   ) Bolsas e benefícios.
(   ) Acesso a grupos organizados da sociedade civil.
(   ) Serviços on-line oferecidos.
(   ) Qualidade do quadro profi ssional
(   ) Outros. Especifi que: ________________________________________.

18. Enumere de 1 a 10, por ordem de prioridade, as difi culdades de permanência na UnB enquanto 
estudante universitário.
(   ) Transporte.
(   ) Alimentação.
(   )  Serviços on-line oferecidos.
(   ) Estrutura para mobilidade dentro do campus.
(   ) Acesso a livros-texto e xerox.
(   ) Iluminação precária.
(   ) Alto custo para permanência na UnB.
(   ) Burocracia universitária.
(   ) Qualidade do quadro de funcionários
(   ) Outros. Especifi que: _______




