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RESUMO 
 
A pesquisa aqui proposta tem por objetivo 
analisar as metodologias abordadas no 
tocante ao preparo de jovens para o ingresso 
nas instituições de ensino superior a partir do 
Exame Nacional do Ensino Médio lançando 
um olhar para os maleficios e segregações 
que são vivenciados no espaço educacional 
de instituições preocupadas em manter a 
ideologia do primeiro lugar e levantando 
possiveis hipoteses para a aceitação destas 
práticas pelas famílias, tal proposito foi 
impulasionado pelas inquietações centrais: por 
que as instituições de ensino médio segregam 
os alunos e acabam por ofertar melhores 
condições a alguns do que a outros? Por que 
o ingresso nas universidades é algo ainda de 
tão difícil acesso? Para desenvolvimento da 
mesma serviram como referencia os autores 
Antunes (2014), Buarque (2014) e Carneiro 
(2012), dentre outros que atuam na constução 
de pesquisas pertinentes ao cenário 
educacional. Ao final o que se espera de fato 
não é fornecer respostas prontas mas causar 
novas inquietações para que a temática 
continue a ser explorada e possa 
posteriormente favorecer posturas para o 
aumento de cada vez mais jovens no meio 
academico, se isso os satisfizer, gerando que 
formas que possibilitem proximidade entre as 
escolas regulares e o ambiente academico 
para facilitar o ingresso e permanencia dos 
jovens nestes espaços. 
 
Palavras chave: educação. Enem. 
Segregação no ensino. 

SUMMARY 
 
The proposed research aims to analyze the 
methodologies discussed in relation to the 
preparation of young people for admission in 
higher education institutions from the National 
High School Exam glancing at the misdeeds and 
segregations that are experienced in the 
educational space of institutions concerned to 
maintain the ideology of the first and raising 
possible hypotheses for the acceptance of these 
practices by families, this purpose was 
impulasionado the central concerns: why high 
schools segregate students and end up offering 
better terms to some than to others? Why 
admission to the universities is something still so 
difficult to access? To develop it served as 
reference the authors Antunes (2014), Buarque 
(2014) and Carneiro (2012), among others 
working in constução relevant research to the 
educational setting. At the end of what is actually 
waiting is not to provide ready answers but cause 
new concerns to the theme continues to be 
exploited and can later favor postures to increase 
more and more young people in the academic 
environment, if it satisfies the generating what 
ways to enable proximity between regular schools 
and the academic environment to facilitate the 
entry and permanence of young people in these 
spaces. 
 
 
keywords: education. and either. segregation in 
education. 
 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A educação superior no Brasil passou e passa por diversas transformações desde sua introdução 

no país, no entanto na ultima década estas são percebidas de forma mais acentuada. O trabalho aqui 

proposto tem como objetivo apresentar algumas destas transformações utilizando-se do aporte político e 
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social a fim de contextualizar o processo de crescimento na oferta de cursos de nível superior e também 

propor uma análise a respeito das oportunidades ou do “nivelamento” tentado a partir da utilização no 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM como instrumento de seleção das universidades ou faculdades 

públicas e privadas. 

Os fatores que influenciam a escolha da temática a ser abordada foram vários, dentre os quais o 

conhecimento do contexto social que se apresenta no Brasil da última década, as oportunidades e 

mudanças ocorridas no âmbito social e a vasta oferta de cursos de nível superior no país e também no 

estado do Ceará. No entanto o questionamento central está ligado as transformações que o acesso ao 

ensino e a informações reais e coerentes são capazes de produzir na formação de cidadãos críticos e 

conscientes de seu papel social promovendo uma estruturação da sociedade não permitindo retrocessos ou 

perda dos direitos adquiridos. 

Para uma melhor compreensão do contexto histórico e social e do momento vivenciado nos anos 

de abrangência da pesquisa será realizado um breve relato de como se apresentava a sociedade cearense 

em anos anteriores e quais eram as perspectivas vislumbradas pelos egressos do ensino médio, mais 

especificamente da rede pública. Seguindo-se após uma análise da organização social, política e 

econômica que pode ser observada a partir das eventuais mudanças decorrentes do processo educacional. 

Desta forma surge o questionamento, por que as instituições de ensino médio segregam os alunos 

e acabam por ofertar melhores condições a alguns do que a outros? Por que o ingresso nas universidades é 

algo ainda de tão difícil acesso?  

Pretende-se com o artigo aqui proposto contribuir para uma reflexão de quão complicado ou 

complexo pode ser o processo educacional e sua trajetória em um país jovem como o Brasil e mais ainda 

em um dos seus Estados, no caso o Ceará. 

A intenção desta pesquisa é apresentar ao leitor parte da historiografia cearense no tocante a 

construção do processo educacional e nas oportunidades surgidas depois do processo de inserção do 

ENEM como mecanismo de entrada e das políticas públicas assumidas ao longo dos anos que visam a 

inserção de jovens das diversas camadas da população no ensino superior erradicando ou tentando 

erradicar a ideia de que os bancos das universidades são espaços reservados as classes mais favorecidas 

financeiramente. 

O que se espera é que no decorrer da pesquisa bibliográfica através da contribuição de autores 

como Antunes (2014), Buarque (2014) e Carneiro (2012), possam ser apontadas as modificações ocorridas 

no cenário social e educacional cearense ou ainda levantar dúvidas quanto ao desenvolvimento ainda 

necessário para o melhor desenvolvimento deste sistema. Apontando também os benefícios da construção 

de uma sociedade critica e bem formada. 

 

2. AS INSTITUIÇOES DE ENSINO E AS ATUAIS DIDÁTICAS PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO 

MÉDIO – ENEM 

 

Com uma prática enraizada desde que o ingresso nas universidades acontecia apenas por meio 

do vestibular, atualmente as instituições de ensino sejam públicas ou privadas cultuam ainda a política de 

turmas especiais como metodologia primordial de incentivo ao estudo e competição entre seus alunos, 
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favorecendo a segregação entre os jovens, em um espaço que deveria promover a interação, socialização e 

valorização das diferenças.  

De acordo com Carneiro (2012, p. 283): 

 

[...] é razoável concluir que a escola de Ensino Médio deve ter como traço marcante a característica de 
ser uma escola para jovens, ou seja, uma escola que seja ativa na sua concepção psicopedagógica, 
aberta na sua concepção arquitetônica e contemporânea no seu currículo, de tal sorte que responda, 
adequadamente, as necessidades bio-socio-afetivas, culturais e profissionais [...] 

 

Turmas especiais são diferenciadas em seu espaço físico, pois geralmente são reservadas para 

este fim as salas de aula mais amplas e se possível ventiladas, ali são postos os alunos que se destacam 

ao longo dos anos escolares. Professores e núcleo gestor deixam mais evidente para as demais turmas que 

as consideradas especiais merecem destaque e tem tratamento diferenciado, pois elas estão os alunos com 

maior potencial. 

Nesse sentido, mesmo não deixando explícito para alunos e familiares, no entanto a preocupação 

maior é se manter ou se colocar em destaque, fazendo marketing, para fazer parte do ranking de 

instituições que precisam apresentar altos níveis de aprovação. Aparentemente a preocupação das 

instituições de ensino regular é veicular seu nome como responsáveis pelo “primeiro lugar” dos cursos mais 

concorridos, sem estarem preocupas com os méritos dos alunos aprovados, que passam dias e noites 

estudando, na expectativa de conseguir uma boa colocação, por um sonho de vida ou para satisfazer a 

família que o pressiona desde os anos iniciais da vida escolar. 

Práticas como as apontadas acima descaracterizam também algumas preocupações que 

deveriam ser parte do dia a dia educacional, formar o aluno para atuar de forma responsável em sociedade. 

Preocupam-se em repassar conteúdos a serem mecanicamente associados e contribuem para o tão 

criticado distanciamento entre o que se aprende nas escolas e o que é de fato vivenciado nas 

universidades. 

Segundo Buarque (2014, p. 121): 

 

O conhecimento universitário, mais uma vez, se vê murado e defasado, perdendo sintonia com o 
conhecimento e as demandas da realidade social externa a esses muros. A universidade sofre do 
mesmo problema que afligiu os mosteiros há mil anos. 

 

Ora, se as universidades estão em busca de uma sintonia que está desencontrada desde sua 

formação tão pouco conseguirá suprir os problemas que a acompanham e em contra partida sanar outros 

decorrentes de outros espaços de ensino e dos seus vícios. 

Compreendemos que às turmas especiais e a política de estar em primeiro lugar motiva uma 

formação dos jovens apenas para competição, resultados, uma vez que a escola está preocupada em 

treiná-los para o teste de seleção, as habilidades necessárias a uma boa convivência ficam em segundo, se 

não em ultimo plano, posta de lado, obtêm-se assim, alunos conteudista, mas que possivelmente possuem 

dificuldade no trato com as pessoas. 

Algumas vezes o incentivo a competição dificulta também a habilidade de trabalhar em equipe 

debater ideias, interagir. Deixa-se a desejar no incentivo a uma habilidade que é natural do ser humano a 

socialização. Destoa ainda da proposta de ensino da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB para o 

Ensino Médio que prega uma educação significativa em seu Artigo 35, com duas das suas finalidades: 
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II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

 

Portanto, negligenciar as demais turmas em detrimento de outras consideradas aprovações em 

potencial além constituir uma prática absurda relaciona-se também ao descaso e ao comprometimento da 

auto estima dos jovens que por ventura são excluídos dos melhores tratamentos e que tem seu direito a 

educação minimizado. A prática metodológica das salas especiais assemelha-se com a prática de 

recompensas e pode ser prejudicial para que é parte do processo, neste caso os alunos selecionados, e 

também aos que não fazem parte, tendo em vista que a segregação não é a forma ideal de incentivo ao 

estudo. 

As instituições de ensino precisam é evidente se preocupar com a aprendizagem do aluno em 

nível de conhecimento de mundo e para o mundo, seria muito lógico afirmar que está é uma importante 

vertente da educação, mas na ideologia da escola não é interessante investir numa formação social, que 

requer resultados em longo prazo, porque as escolas estão criando a cultura imediatista que reforça o 

sistema capitalista e a desigualdade de oportunidade e dentro dessa lógica promover mais lucro 

transformando a educação em produto. 

Pode-se conceber a ideia de que a teoria e a prática entre o que se aprende nos espaços 

universitários e o que é ensina na sala de aula nos níveis Fundamental e Médio são absolutamente 

diferentes. Mas o meio educacional gestor das escolas não parou ainda para avaliar também quanto está 

diferente a educação proposta na LDB e nas Diretrizes Curriculares e a educação que de fato é ofertada 

nestas instituições. 

É notório que existe uma diferença abissal entre o que escrevem os teóricos da educação e como 

estas teorias são implantadas nos meios escolares. A concepção de educação parece distanciar-se cada 

vez mais no que se refere a teoria e pratica. 

Vejamos o que diz Antunes (2014, p. 11), sobre o que deveria ser contemplado no processo 

educacional: 

 

Considerando que a espécie humana nasce imatura tanto do ponto de vista biológico quanto de suas 
condições intelectuais, a educação é um conjunto de práticas e usos destinados a preparação 
progressiva para inserção plena da criança na comunidade em que vive e na sociedade a qual essa 
comunidade se integra. 

 

Então se pode refletir, que essa preocupação apenas com as crianças se os jovens estão ainda 

em processo de formação. Desta forma, merecem a mesma atenção e desprendimento dos professores e 

núcleo gestor, não devem por tanto ser vistos apenas como mais um numero, mais um sujeito em potencial 

para alavancar o nome da instituição, para lhe dar o devido prestigio depois de anos de dedicação e 

esforço. Algumas vezes este esforço são oriundos dos alunos, como mencionado antes, que em alguns 

casos não estiveram durante todo seu percurso educacional em uma escola de tanto prestigio, mais a partir 

de mérito próprio são convidados a compor o corpo de alunos destas. 
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Importante lembra que mesmo que possam parecer estes casos não acontecem apenas nas 

instituições privadas de ensino, na rede pública ainda que em menor escala sejam também observados 

casos semelhantes e com o resultado obtido dos alunos os professores insuflam seus egos, reproduzindo 

modelos institucionais de competitividade, de resultados. 

 

3. AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO A IDEOLOGIA DO PRIMEIRO LUGAR NO ENEM E A ACEITAÇÃO 

DAS FAMILIAS 

 

Outra discussão que se faz pertinente a respeito do preparo para o Ingresso de jovens nas 

universidades a partir do ENEM é por que ao longo dos anos não foi desconstruída a ideologia do primeiro 

lugar e porque acontece em altíssimo numero a aceitação por parte das famílias. Este é um tema que difere 

da ideia de grandes teóricos educacionais, pois os mesmo defendem veementemente que a educação deve 

ser para a vida, desta forma não deveria se limitar ao ingresso dos jovens nas universidades. 

Educar para a vida não deveria resumir-se a treinar para um teste de seleção ou passar anos de 

sua juventude competindo com seus colegas de escola e classe. A formação para a vida deveria acostumar 

os jovens com a ideia de que nem sempre conseguiram alcançar seu objetivo na primeira tentativa, mas 

isso não implica em desistência nem tão pouco em impotência. Deveria deixar mais evidente que aprender 

em regime de cooperação é algo positivo e a ajuda mutua é relevante para todos os envolvidos.  

Assim, como o processo educacional deveria ser visto como algo capaz de gerar felicidade nos 

indivíduos e não aprisionar para determinado fim. Ou de acordo com Antunes (2014, p. 13): 

 

A importância da educação transcende em muito à preparação para o mundo do trabalho e das 
relações humanas e em muitos aspectos se confunde com o próprio sentido de felicidade. 
Considerando que a raiz etimológica da palavra “felicidade”, latina, [...] expressa um estado de ventura 
e contentamento e que sua conquista supõe o alcance de sonhos materializados em metas, a 
educação representa ao mesmo tempo uma ferramenta para se construir a felicidade e um meio para 
plenamente avaliá-la. 

 

Desta forma, concordando com o autor, não se pode avaliar com bons olhos a visão 

mercadológica que as instituições educacionais empregam a imagem dos seus alunos, utilizando-os como 

meio de promover suas empresas e perpetuar a ideologia do primeiro lugar por elas tão almejado. Não se 

pode, porém cometer o equívoco de considerar que esta pratica surgiu com a adoção do ENEM para 

ingresso nas universidades, como mencionado anteriormente esta é uma pratica que se arrasta desde o 

vestibular e que é encontrada muito viva no estado do Ceará. 

Esta é uma das praticas culturais que não engrandece a história da educação no Ceará, diferente 

seria se ao invés de preocuparem-se com as primeiras colocações as escolas se preocupassem em criar 

meios para que maior quantidade de jovens tivesse acesso ao ingresso nas universidades e conseguissem 

nelas permanecer, não se encontrando despreparados para o universo acadêmico lá encontrado e assim 

não tendo que abandonar os cursos superiores pelo meio como acontece em tantos casos. 

Por enquanto as colocações no ENEM são parâmetros para medição de qualidade das escolas de 

ensino médio. Apesar disso a qualidade no ensino das instituições não deve estar atrelada a um critério 

apenas. Muito embora a aplicação e resultado das provas do exame seja uma das formas de medição 
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considerada mais exata no tocante a avaliação de qualidade para uma escola de ensino médio. Outros 

fatores devem ser ponderados na escolha do ambiente de formação educacional dos futuros universitários. 

A correria do dia a dia, as jornadas de trabalho cada vez mais intensas são algumas das razões 

pelas quais os familiares estão com agendas lotadas e talvez sem tempo para os filhos o que faz com que a 

escolha da escola seja feita de fato pensando no futuro e na quantidade de tempo que as crianças e 

adolescentes permaneceram nas escolas, este tempo para alguns pais será de fato proveitoso quando o 

resultado for à aprovação na universidade de preferência pública. 

Esta é talvez uma das motivações para que a ideologia do primeiro lugar se perpetue a noção de 

que boas escolas geram bons alunos e vice versa e que ser bom está obrigatoriamente ligado ao 

desempenho no ENEM anualmente para não perder o controle de qualidade. Isso talvez explique também 

por que a família e os alunos aceitam fazer parte desta forma de fazer educação e acostumados com ela 

acabem por entender esta como uma prática sadia. 

Os familiares dos demais jovens, aqueles que não fazem parte das turmas especiais e nem são 

compensados por seu desempenho em sala, muitas vezes são motivados a ver como algo positivo a própria 

desigualdade que estão vivenciando, ou seja, as institucionalizam nos espaços educacionais a 

desigualdade como algo natural. É importa reforçar que estes alunos precisam e merecem a mesma 

atenção dispensada aos demais. E quando o censo comum aprova a ideia de que família e escola devem 

caminhar juntas não se refere a se juntarem para segregar ou fragmentar a educação ou ainda limitar as 

experiências positivas dos alunos no espaço escolar. 

Nessas interações e estruturação institucionais deixam os alunos que por apresentarem alguma 

limitação na aprendizagem são postos de lado, estes não serão parte das turmas especiais e para eles o 

ingresso na universidade será um desafio maior e uma perspectiva sempre complexa. Temos ainda uma 

realidade paralela a esta que é encontrada nas escolas públicas mais precisamente as periféricas onde as 

dificuldades são inúmeras e distintas. Nestas apesar de os alunos na atualidade poderem contar com a 

política de cotas para o ingresso será sempre complexo concorrer com os alunos das grandes escolas 

particulares do estado por questões diversas, ou seja, não adianta oportunizar o acesso, mais possibilitar a 

permanência desses alunos nas instituições de ensino superior. 

As dificuldades enfrentadas, no entanto não são suficientes para destruir a dedicação dos alunos e 

a cada ano aumenta o numero de egressos da escola pública nas universidades, se não nas públicas nas 

particulares que surgem como forma de oportunizar a demanda que excede o número suportado pelas 

instituições públicas. O ingresso destes alunos funciona também como uma injeção de ânimo nos demais 

para que se reconheçam capazes de cursar o nível superior independente de suas limitações financeiras. 

Compreende-se que existe uma necessidade de acompanhamento das instituições particulares de 

ensino superior para que atenda uma qualidade de ensino, a perspectiva de incluir a sociedade no processo 

de avaliação das instituições particulares seria uma alternativa viável e interessante de analisar, 

principalmente se os órgãos reguladores buscam compreender o entendimento, as ideias, a capacidade 

crítica e analítica desses profissionais que estão em curso de formação e vão para o mercado de trabalho, 

para a vida em sociedade. 

Em um estado que supervaloriza o primeiro lugar no ENEM não se pode deixar de refletir o fato de 

que possuir um diploma de nível superior é também algo muito cobrado e esta cobrança acaba por 
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favorecer os grandes índices de abandono dos cursos em seus semestres iniciais ou na formação de 

profissionais que optam por atuar em uma área diferente daquela na qual se formou por ter sucumbido ao 

desejo maior da sociedade e a pressão da família em ter um componente do núcleo familiar que tenha 

formação superior mesmo que isto não faça a menor diferença para o individuo que o possui. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa aqui proposta tem como objetivo levantar discussões a respeito das metodologias 

adotadas pelas instituições de ensino e também pelas famílias dos jovens em idade escolar para realização 

das provas do ENEM e ainda apresentar uma breve analise do impacto destas para a formação dos alunos 

em questão. Desta forma o foco não é apontar soluções, mas indagar até que ponto estas práticas são 

benéficas ao desenvolvimento cognitivo e social destes jovens. 

Levantar questões sobre a aceitação das medidas segregacionistas e por vezes castradoras 

impostas aos jovens sob o pretexto de seu melhor desempenho intelectual para mascarar o objetivo de 

continuar perpetuando a ideologia do primeiro lugar, de permanecer como referencia na formação 

educacional e na colocação de alunos nos cursos de nível superior, preferencialmente das universidades 

públicas do Estado. 

Mostrar também que as famílias não estão isentas neste processo tendo em vista que são 

coniventes com o mesmo quando intensificam as cobranças por excelentes resultados esquecendo de que 

a opinião dos jovens quanto a seu futuro deve importar e a sobrecarga de responsabilidades pode 

facilmente desencadear estresse e resultar em desempenho inferior ao esperado e ao potencial que 

porventura seria apresentado pelo aluno em situação diversa. 

Importa lembrar que a educação deveria ser constituída desde seu inicio como algo desenvolvido 

por prazer e por querer não devendo, portanto contribuir para a segregação anteriormente mencionada. 

Compreende-se assim que mais relevante que impor metodologias de ensino seria construir em conjunto 

com todos os envolvidos propostas que visassem o melhor desenvolvimento dos alunos sem, contudo 

favorecer a exclusão de alguns em detrimento da supervalorização de outros. Com propostas de incentivo a 

vida escolar que seja extensiva ao ingresso e permanência dos jovens nas universidades. 

A interação necessária entre as escolas regulares e o espaço universitário é outra discussão que 

se faz pertinente no âmbito educacional para que os cursos e espaços de oferta do nível superior não sejam 

algo tão distante da realidade a qual os ingressos estão acostumados. Estes são levantamentos pertinentes 

e que deveriam deixar de incomodar apenas na teoria e fazer parte das ações de preparo para o 

enfrentamento da realidade acadêmica. 

É pretensão desta pesquisa é demonstrar para o meio acadêmico quanto precisa ainda ser 

realizada na construção da tão esperada ponte para ligação entre ensino regular e nível superior para uma 

efetiva realidade na qual as universidades sejam espaços de construção de conhecimento que não se perca 

nas teses de mestrado e doutorado, mas que alcance de fato o publico a quem se destina. Um fazer 

acadêmico que favoreça a universidade como espaço de socialização de saberes e experiências e que seja 

acolhedor. 

 

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde da Faculdade Regional Jaguaribana, p. 25-8, nº 1, ago/2016 

25 

 

5. REFERÊNCIAS: 

 

ANTUNES, Celso. Introdução à educação. São Paulo: Paulus, 2014. 

 

BUARQUE, Cristovam. A universidade na encruzilhada. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 

 

CARNEIRO, Moaci Alves. LBD Fácil. 20 ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

MOREIRA JUNIOR, Ricardo Lima. A proposta do novo ENEM e suas repercussões na prática docente 

de história no ensino médio público em Fortaleza, 2015. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estadual do ceará, Fortaleza, 2015. 

 

SILVA JUNIOR, João dos Reis; Sguissardi, Valdemar. Novas faces da educação superior no Brasil: 

Reforma do Estado e mudanças na produção. 2 ed. Bragança Paulista, 2001. 

 

SANTOS, Jean Mac Cole Tavares. Exame nacional do ensino médio: entre a regulação da qualidade 

do ensino médio e o vestibular. In: Educar em Revista. Curitiba: Editora UFPR, 2011.  

 

.  

 


