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Resumen 
Este trabajo es parte de una evaluación institucional del amplio proceso todavía en 
marcha en unas grandes universidades federales brasileñas: la Universidad de Brasilia 
(UNB), que, al igual que casi todas las universidades brasileñas, se sometió a una 
importante expansión de su vaga y se ha enfrentado con determinación el reto de la 
inclusión. Los puntos de referencia teóricos a la relación histórica entre la ampliación 
del acceso y la precarización de la enseñanza. A la luz de estas preocupaciones, nos 
preguntamos hasta qué punto el rendimiento promedio de los estudiantes de los 
primeros cursos de un año ha mejorado o empeorado con la expansión del número de 
vacantes. Para este estudio, se utilizaron los datos de análisis de contingencia 
disponibles en el sistema de puntuación de la UNB. Los resultados indican que el 
rendimiento de los estudiantes en las asignaturas obligatorias del primer año ya se 
estaba cayendo, pero esta disminución se acentuó precisamente durante el primer año 
de la expansión. La importancia de estos resultados para las políticas de inclusión se 
discute de forma concisa. 

Resumo 
Este trabalho é parte de um processo amplo de avaliação institucional ainda em 
andamento em uma grande universidade federal brasileira: a Universidade de Brasília 
(UnB), que, assim como quase todas as universidades brasileiras, passou por uma 
grande expansão de suas vagas e tem enfrentado com determinação o desafio da 
inclusão. O referencial teórico adotado aponta para a relação histórica entre expansão 
do acesso e precarização do ensino. À luz dessas preocupações, perguntamo-nos em 
que medida o desempenho médio dos alunos nas disciplinas do primeiro ano tem 
melhorado ou piorado com a expansão do número de vagas. Para esse estudo, 
recorremos à análise de contingência de dados disponíveis no sistema de graduação da 
UnB. Os resultados indicam que o desempenho dos alunos nas disciplinas obrigatórias 
do primeiro ano já vinha caindo, mas essa queda foi acentuada justamente durante o 
primeiro ano da expansão. O significado desse resultado para as políticas de inclusão é 
discutido de maneira concisa. 

Introdução: a expansão como desafio 
Na medida em que a educação passa a ser percebida universalmente como um direito 
fundamental (Organização das Nações Unidas, 1948) e um investimento estratégico 
para o desenvolvimento econômico (Sahlgren s.d.), observa-se que diversas nações 
passaram a investir sistematicamente na qualificação e expansão do número de vagas 
para ingresso no ensino superior. Quando a taxa de expansão do número de vagas 
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supera o crescimento populacional, o ensino superior tende a acolher um público 
menos restrito às elites culturais e, portanto, mais diversificado em seus valores, 
saberes, práticas e identidades (Neves, 2012). De maneira geral, essa diversificação do 
corpo discente tende a produzir novos conflitos – sobretudo nas instituições de ensino 
mais tradicionais e resistentes às mudanças. Por essa razão, a expansão do ensino 
superior pode ser considerada um processo gerador de desafios para gestores, 
professores e alunos. 
Considerando-se a questão de classe social (que é uma entre as várias questões que se 
colocam durante o processo de expansão), o aumento do número de vagas pode 
representar maior inclusão da classe popular no ensino superior (Mont’Alvão, 2011). 
Ou seja, jovens cujos pais não concluíram a educação básica passam a frequentar a 
universidade, constituindo a primeira geração universitária da família. Isso foi 
declarado por 28.5% dos estudantes concluintes da educação superior brasileira de 
2013 no questionário do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. (Rabelo, 
Bisinoto, Marinho-Araujo, Griboski, Meneghel, 2015) 
Este trabalho é parte de um processo de avaliação institucional bastante amplo ainda 
em andamento em uma grande universidade federal brasileira: a Universidade de 
Brasília (UnB), que, assim como quase todas as universidades brasileiras, passou por 
um grande processo de expansão de suas vagas e tem enfrentado com determinação o 
desafio da inclusão. Neste trabalho, apresentamos o que aprendemos sobre os 
possíveis efeitos que a expansão do número de vagas tem sobre a trajetória dos alunos 
a partir de uma análise estatística do registro acadêmico dos alunos. 

Marco teórico: expansão e precarização 
Em diversas nações, não são raras as experiências em que a expansão rápida da oferta 
de vagas no sistema de ensino produziu uma educação mais precária. No sistema 
francês, por exemplo, Bourdieu (1998) captura essa precarização sob o conceito de 
inflação de títulos. Segundo sua análise, uma geração inteira de jovens franceses foi 
iludida com a ideia de que a obtenção de títulos escolares significaria ter uma vida 
mais confortável. Contudo, a rápida expansão do sistema educacional (e a distribuição 
de títulos escolares à grande maioria dos cidadãos) provocou um processo 
inflacionário: os títulos perderam o valor que possuíam para a geração anterior 
justamente porque agora havia mais títulos no mercado. Por causa da expansão, os 
cidadãos passaram a estudar mais para ocupar as mesmas posições que seus pais 
puderam atingir com menos estudos. 
Na expansão da educação básica brasileira, percebeu-se logo que havia alta correlação 
entre reprovação escolar e baixo poder aquisitivo das famílias. Por conta disso, muitos 
esforços têm sido feitos para evitar a reprovação dos alunos com vistas a mantê-los 
por mais tempo na escola. Esses esforços produziram uma educação básica menos 
seletiva, mas também menos exigente: a quase totalidade dos jovens brasileiros em 
idade escolar está matriculada no ensino fundamental sem que essa permanência 
signifique estar aprendendo o que a escola ensinou às gerações anteriores. Resultados 
de avaliações externas têm revelado que apenas cerca de 10% dos estudantes 
concluem a educação básica com aprendizado em matemática adequado à série 
(Rabelo, 2013). Ao final da educação básica, muitos jovens de origem popular acabam 
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sendo eliminados (do ensino superior, do mercado de trabalho). Essa nova forma de 
exclusão que tende a emergir em sistemas inclusivos foi chamada eliminação tardia 
(Freitas, 2005). Assim, não é tanto por um efeito de mercado, mas por realmente não 
possuir as competências historicamente presumidas dos portadores dos títulos 
escolares que uma geração inteira de aprendizes está sendo eliminada longe dos 
nossos olhos. 
Até mesmo para responder aos desafios de lecionar para uma população que 
majoritariamente se encontra em vulnerabilidade social, a função de ensinar da escola 
(e dos professores) tem disputado espaço com demandas de assistência social. Em 
muitas localidades é a possibilidade de se alimentar na escola que mais motiva a 
frequência dos alunos (Hollanda, 1995). No Brasil, a expansão do acesso à educação 
básica implicou trazer para o centro do debate a questão da inclusão do cidadão 
apesar das dificuldades com o ensino. 
Evidentemente, a realidade da maioria não é a realidade de todos. Encontram-se no 
Brasil universidades que conversam de igual para igual com instituições de ensino do 
mundo todo.  essas “ilhas de excelência”, historicamente frequentadas por famílias 
excepcionalmente bem-sucedidas em acumular capital cultural (Bourdieu 1998), 
muitas iniciativas ousadas têm sido conduzidas no sentido de incluir e garantir a 
permanência de minorias no ensino superior. São exemplos dessas políticas: a lei das 
cotas sociais (que garantem 50% das vagas em cada curso de graduação do ensino 
superior público para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em 
escolas públicas); a criação de campi fora de sede (contribuindo para que as 
universidades ocupem regiões urbanas mais periféricas); e a própria política de 
aumento do número de vagas nas universidades federais (que tende a contribuir para 
a diversificação do corpo discente nessas instituições). 
No Brasil, a política de expansão do número de vagas do ensino superior está 
relacionada a um conjunto de medidas voltadas também a tornar as universidades de 
elite acessíveis à classe menos favorecida economicamente. Porém, em vista da 
experiência de precarização da educação básica, faz muito sentido investigar a 
hipótese de que a expansão de vagas das universidades esteja conduzindo à 
precarização do funcionamento das instituições de ensino superior. 
Um ensino superior mais precário significa, entre outras coisas, maior reprovação dos 
alunos nas disciplinas do curso, aumento do tempo para se graduar e da taxa de 
abandono dos cursos. Entre todas as questões de pesquisa levantadas, este trabalho 
dá especial atenção à seguinte: 

A expansão do número de vagas tem impactado o desempenho médio dos 
alunos nas disciplinas? 

Metodologia 
Os dados foram extraídos do Sistema de Graduação da UnB, denominado SIGRA, 
considerando todos os alunos que ingressaram nos cursos de graduação entre os anos 
de 2000 e 2014 (totalizando 100 mil ingressantes, aproximadamente). 
Para realizar a análise dos dados, recorreu-se à análise de contingência, uma técnica 
de implementação simples e de interpretação intuitiva que produz tabelas a partir do 
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cruzamento de duas variáveis categóricas. As sínteses estatísticas foram produzidas 
com o programa R e não se limitam ao que apresentamos aqui. Para todas as 
inferências estatísticas reportadas, foram feitos testes de significância com p < 0,05. 

Resultados 
A universidade de Brasília passou por um intenso processo de expansão entre os anos 
de 2006 e 2012. Nesse período, sua oferta de vagas anuais aumentou em mais de 
100% (de 4 mil a 8,4 mil vagas por ano, em valores aproximados). Hoje, a quantidade 
de estudantes regularmente matriculados em seus cursos de graduação é superior a 
38 mil. Fazendo-se um análise longitudinal das reprovações em disciplinas durante o 
primeiro ano do curso, obtém-se o Gráfico 1, que representa a quantidade média de 
reprovações em disciplinas obrigatórias por aluno durante o primeiro ano de curso.  

 
Gráfico 1. Quantidade média de reprovações em disciplina obrigatória atribuídas por aluno por ano de 

ingresso durante o primeiro ano de curso. 

 
Percebe-se que, antes mesmo do ano de 2005, a quantidade de reprovações atribuídas 
aos alunos em média já vinha crescendo lentamente (sempre em torno de 1 
reprovação por aluno por ano). No entanto, a partir do ano de 2006 a taxa de 
crescimento de reprovações começa a subir mais vigorosamente, chegando a 2,2 
reprovações por aluno (mais que o dobro dos valores anteriores ao período de 
expansão) em 2009, quando a expansão de vagas alcançou o seu ápice. Constata-se, 
portanto, que o número médio de reprovações aumentou durante a expansão. Nos 
anos 2010 e seguintes, esse valor se estabilizou em um patamar intermediário, 
próximo a 1,6. 

Conclusões 
Como esperado, o aumento do número de vagas associado às políticas de inclusão 
social têm contribuído para que jovens que não teriam chance de ingressar na 
universidade no passado passem, agora, a integrar seu corpo discente. Freitas (2005) 
defende que, na educação básica, a maneira mais emergencial de incluir esses alunos 
tem sido tornar a avaliação menos rigorosa e, com isso, adiar a eliminação. 
Certamente nós não desejamos repetir essa experiência na educação superior. A 
inclusão deve gerar, portanto, uma demanda de investimento estratégico sobre as 
pessoas que mais precisam. Por exemplo, é preciso acolher os alunos e garantir-lhes a 
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oportunidade de aprender. Também é preciso reconhecer que alguns alunos precisam 
receber mais suporte que outros (e não devem ser desvalorizados em virtude dessa 
necessidade). Na Universidade de Brasília, tanto gestores quanto professores têm 
enfrentado com ousadia o desafio da inclusão dos novos alunos, para tentar minimizar 
o efeito evidenciado pelas reprovações aqui apresentado, o que pode prejudicar a taxa 
de sucesso referente à formatura. As experiências e iniciativas estão prestes a ser 
documentadas. 
É preciso sublinhar que o resultado observado em políticas de inclusão bem geridas 
tende a ser extremamente recompensador. Na política de cotas raciais, por exemplo, 
tem-se observado que, mesmo enfrentando algumas dificuldades nos primeiros 
semestres do curso, os alunos cotistas logo se recuperam. O que se tem observado na 
instituição contraria o que poderíamos esperar sob a lógica implícita na literatura de 
que a precarização é um resultado inescapável da expansão considerando que os 
alunos cotistas apresentam maior probabilidade de chegar até o final do curso se 
comparados a alunos não cotistas.  
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