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RESUMO:  
 

O processo brasileiro de democratização do acesso à educação escolarizada, mais 

recentemente com iniciativas voltadas para o Ensino Médio, tem permitido que grupos 

sociais diferentes possam passar pela mesma etapa de vida, mas não com a mesma 

qualidade, fato que constitui o ponto mais frágil da política educacional. A instituição 

que se pretende pesquisar, o Colégio Pedro II, representativo das políticas 

educacionais desenvolvidas no país desde a sua fundação, também passa por um 

processo de ampliação, principalmente do número de matrículas. A partir da lei 

12.711/2012, que regulamenta a política de cotas para negros, pardos e indígenas em 

todos os Institutos Federais de Educação, o colégio passou também a reservar um 

percentual de vagas para este segmento da população nos concursos de acesso ao 

Ensino Médio Regular e Integrado. Torna-se necessário, dessa forma, verificar quem 



são os alunos e alunas beneficiários/as dessa política, assim como avaliar se a 

distinção na forma de entrada a partir de uma política de reconhecimento é um 

determinante nos desempenhos escolares dos estudantes. Por ser tratar de uma 

mudança recente, esse trabalho pretende destacar elementos para dar início ao 

debate sobre o combate a discriminação racial no Colégio Pedro II, abordando os 

avanços e obstáculos da implementação da política de cotas raciais nesta instituição. 

Palavras-chave: política de cotas, desigualdade racial, acesso à educação, ensino 

médio 

 
Introdução 

 
 Localizado no estado do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II (CP2) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que ministra ensino público e 

gratuito em diferentes níveis, desde a Educação Infantil ao Mestrado Profissional, 

ambos iniciados em 2012, passando pela Educação Básica (1º e 2º segmentos), 

Ensino Médio Regular, Integrado e Proeja (Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos). Possui atualmente 14 campi espalhados em 6 bairros da cidade 

do Rio de Janeiro (Centro, Engenho Novo, Humaitá, São Cristóvão, Tijuca e 

Realengo) e estendendo-se também para outros municípios, a saber, Niterói e Duque 

de Caxias.  

 A partir da lei 12.711/2012 que regulamenta a política de cotas para negros, 

pardos e indígenas em todos as Instituições Federais de Ensino, o colégio passou 

também a reservar um percentual de vagas para este segmento da população nos 

concursos de acesso ao ensino médio regular e integrado. Com isso, algumas 

questões emergem a fim de se buscar uma avaliação dos novos rumos das políticas 

de acesso ao Pedro II. Torna-se necessário, então, verificar quem são os alunos e 

alunas beneficiários/as dessa política, assim como avaliar se a distinção na forma de 

entrada dos alunos e alunas é um determinante nos seus desempenhos escolares. 

São estas questões que pretendemos abordar neste trabalho que fazem parte das 

dicussões do campo da sociologia da educação e dos estudos de desigualdades 

raciais. 

 

Desigualdades raciais e educação 



 

As teorias sobre educação escolar e a desigualdade que consideram o peso 

da origem social nos mecanismos geradores das diferenças nas oportunidades 

educativas e seus efeitos nos processos de estratificação social, desde os anos de 

1960 ocupam um lugar central na pesquisa sociológica. Elas produziram um grande 

impacto nos estudos sobre a escola, principal forma de socialização das novas 

gerações do século XX (SPOSITO, 2003).  

No entanto, cabe ressaltar que neste século, frente às novas tecnologias e ao 

intenso processo de transformação das relações sociais, a escola tem perdido seu 

monopólio. Fato que exige “daqueles que se debruçam sobre os fenômenos da 

socialização contemporânea e da reprodução social um olhar ampliado para outros 

agenciamentos presentes na formação e no desenvolvimento das novas gerações” 

(SPOSITO, 2003, p.212). 

Ainda são poucas no Brasil, segundo Sposito (2003), as pesquisas que 

consideram a maneira como os processos educativos se tornam fatores importantes 

na constituição das desigualdades sociais. A autora considera que as questões que 

tem provocado a sociologia da educação brasileira atualmente referem-se 

principalmente aos efeitos das desigualdades culturais nas trajetórias escolares e as 

relações entre raça e gênero e o desempenho escolar. 

As pesquisas brasileiras (HASENBALG e SILVA, 2006; BARBOSA, 2009; 

SILVA, BRANDÃO e MARINS, 2009), que investigaram a organização da escola e as 

maneiras como o sistema de ensino tende a manter as desigualdades sociais 

desvendaram, a partir por exemplo das diferenças no desempenho escolar, que não 

só a origem social, mas aspectos relacionados ao gênero e à raça também contribuem 

para o insucesso de muitos e muitas jovens. As diferenciadas condições de 

escolarização que esses pertencimentos engendram passaram também a ser 

associadas aos problemas de repetência e abandono. O que estes estudam apontam 

é que as maiores dificuldades na apropriação dos conhecimentos escolares estão 

entre os/as jovens negros/as, pobres e do sexo masculino (BARBOSA, 2009). 

  Ao fazer esse levantamento sobre a produção da sociologia da educação, 

Barbosa (2011) ressalta ainda os avanços teóricos e metodológicos deste campo de 

pesquisa, considerando que 
Em todos esses trabalhos as desigualdades de trajetórias escolares e sociais 
estão associadas às dificuldades que as escolas, por princípio, universalistas, 
tem em lidar com a diversidade de identidades que pode ser encontrada nos 



sistemas de ensino latino-americanos, que se tornaram mais abrangentes. 
Assim, a entrada de alunos oriundos de grupos sociais mais pobres ou de 
grupos étnicos anteriormente excluídos das escolas acaba por não produzir 
maior igualdade de oportunidades: as crianças vão à escola, mas essa 
passagem não abre reais possibilidades de participação social, não abre real 
acesso à cidadania. (BARBOSA, 2011, p. 23).  

 

No caso brasileiro, a discriminação racial aparece como um fator relevante na 

explicação das desigualdades educacionais e de rendimentos. Mesmo considerando 

a região geográfica e a posição econômica, Hasenbalg e Silva (1979, 1988, 2006) 

conseguiram evidenciar que a escolarização dos/as negros/as é inferior a dos/as 

brancos/as. 

 Dados apresentados em pesquisas sobre juventude1 corroboram essa análise 

revelando que no Brasil são os/as jovens negros/as que sofrem maior impacto dos 

efeitos nocivos da desigualdade social, em especial, no tocante às oportunidades 

educacionais, mobilidade social, pobreza, mortalidade, moradia, mercado de trabalho, 

acesso à saúde, cultura e lazer.  Isso quer dizer que a dimensão social e política do 

fenótipo de um grupo de pessoas ainda é um fator determinante nos seus destinos 

sociais. 

Os extensos debates acerca do termo raça no cenário acadêmico brasileiro 

contribuíram para expressar a importância de se incluir no debate social, político, 

acadêmico e cultural o seu conceito não biológico, abrangendo tanto as pesquisas e 

análises sobre as desigualdades estruturais que assolam o país quanto a construção 

dos meios políticos para combatê-las. 

Antônio Sérgio Guimarães assumiu um papel central nessa polêmica 

disponibilizando uma noção do termo raça relacionada ao contexto histórico e social 

do Brasil afirmando que  
"raça" é não apenas uma categoria política necessária para organizar a 

resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica 

indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que 

a noção brasileira de "cor" enseja são efetivamente raciais e não apenas de 

"classe". (GUIMARÃES, 2002, p.50) 

 

                                                        
1 Dentre algumas pesquisa destacam-se as seguintes: Perfil da Juventude Brasileira, 2003; Juventude 
Brasileira e Democracia, 2004; Boletim de Políticas Sociais- Acompanhamento e Análise nº. 13, IPEA, 
2007; Desafios à trajetória profissional dos jovens brasileiros, IPEA, 2014. 



Seyferth (2001) também contribui para a formulação brasileira do conceito de 

raça questionando a instrumentalidade deste para as Ciências Sociais se tomada 

apenas pelo aspecto biológico. A autora afirma que a categoria raça tornou-se 

fundamental para as análises sociais a partir do momento em que a palavra raça, em 

seu significado biológico, passou a ser acionada como um “símbolo de diferenciação 

de grupos” para transformar o que é diferente em desigual. Este processo produziu 

formas de relações sociais hierarquizadas nas quais os indivíduos passaram a ser 

identificados como superiores ou inferiores de acordo com critérios subjetivos 

delimitadores da posição do sujeito no campo das relações sociais. Para Seyferth, 

esse significado social das diferenças biológicas fundamentado na supremacia branca 

e no etnocentrismo ocidental configura o racismo como prática social discriminatória 

que classifica grupos e indivíduos racialmente. 

Soma-se a esse conceito os trabalhos de Carlos Hasenbalg (1979) e Nelson 

do Valle e Silva (1988) que ao analisarem os dados produzidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) demonstraram que as desigualdades sociais no 

Brasil tem uma marca racial que não se explica apenas pelo passado escravagista ou 

pelas diferenças de classes, mas especialmente por fatores relacionados a práticas 

passadas e presentes da discriminação racial que influem nas oportunidades de vida 

e no tratamento da população negra. 

Nesta proposta de estudo, portanto, parte-se do entendimento de que raça é 

“um critério socialmente relevante no preenchimento de posições na estrutura de 

classes bem como nas dimensões distributivas da estratificação social” 

(HASENBALG, 1979, p.88). Ela opera na sociedade como uma construção social, 

política e cultural que organiza a experiência e o discurso social dos sujeitos. É um 

elemento de extrema relevância no trabalho de reconhecimento das desigualdades 

de tratamento e oportunidades na sociedade brasileira.  

Diante disso, Guimarães (2002) utiliza o termo “raças sociais” como uma forma 

de ressaltar que as identidades e as classificações raciais são produtos da dinâmica 

das relações sociais e como tal apresentam-se como “epifenômenos permanentes, 

que organizam a experiência social humana e que não têm chances de desaparecer” 

(GUIMARÃES, 2002, p.52). O autor considera que o uso do termo raça como uma 

ferramenta analítica aplica-se ao objetivo da linguagem científica, qual seja, o de ser 

capaz justamente de desvendar o que o senso comum escondeu, o que foi 

naturalizado nas práticas sociais, capaz de revelar os particularismos que passaram 



por um processo de universalização. Continua afirmando a dimensão política do 

termo, considerando que 

“raça” é não apenas uma categoria politica necessária para 

organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é também 

categoria analítica indispensável: a única que revela que as 

discriminações e desigualdades que a noção brasileira de “cor” 

enseja são efetivamente raciais e não apenas de “classe” 

(Guimarães, 2002, p. 50) 

Concebendo, então, raça como critério significativo para a distribuição desigual 

de oportunidades educativas, este estudo visa analisar a produção e reprodução das 

desigualdades raciais no campo da educação. Sabe-se que no Brasil, jovens 

negros/as completam menos anos de estudo, mesmo quando se considera a mesma 

origem social. Essa existência de marcantes diferenças raciais no que diz respeito à 

produção de desigualdades educacionais na sociedade brasileira tem sido 

comprovada em análises diversas como no notório trabalho de Hasenbalg e Silva 

(1988). 

Pensar essa persistência histórica da desigualdade racial e do racismo 

incluindo seu legado relacionado à escravidão – que fundamenta a ideologia racial 

brasileira –mas também considerando as maneiras como a raça opera atualmente na 

distribuição dos recursos e oportunidades, contribuiu para se analisar a questão racial 

não como uma mera reprodução de desvantagens históricas, mas como elemento 

estruturador até hoje das relações sociais no país. 

As análises sobre a questão racial na sociedade brasileira constituem, assim,  

a base sobre a qual se localiza o problema desta pesquisa. Raça considerada como 

produto da dinâmica das relações sociais que gera formas de classificação com 

implicações nas oportunidades individuais dos sujeitos, construindo desigualdades. 

Desigualdade entendida como uma distribuição desigual das oportunidades, dos 

recursos e dos resultados materiais e simbólicos produzidos socialmente, como 

riqueza, poder, prestígio e moradia, para citar alguns exemplos. 

No que se refere à recorrente distribuição desigual de oportunidades 

educativas entre negros/as e brancos/as no Brasil, pode-se apontar o processo 

histórico de institucionalização de práticas sociais como meio através do qual se 

reproduzem até hoje a hierarquia de posições sociais construída ainda no século XIX.  

A exigência de respostas políticas para a regulação das vantagens materiais e 



simbólicas que alguns grupos detêm como resultado do processo de produção das 

desigualdades tem permitido a promoção de políticas públicas específicas. O que 

essas políticas tentam fazer é minimizar os dados da distribuição desigual de 

oportunidades. 

No entanto, a legitimação cotidiana das desigualdades apoiada nos ideais 

modernos de justiça e mérito acabam por esconder exatamente aquilo que se precisa 

evidenciar: a naturalização dos processos sociais atuais que produzem e reproduzem 

privilégios. Como ressalta Jessé Souza (2009) 
O que o mercado, o Estado, uma “ciência” e um senso comum dominantes – 
mas dominados por uma perspectiva conservadora, acrítica e quantitativa – 
nunca “dizem” é que existem precondições “sociais” para o sucesso 
supostamente individual”. O que todos escondem é que não existe o “talento 
inato”, o mérito individual” independentemente do “bilhete premiado” de ter 
nascido na família certa, ou melhor, na classe social certa. O indivíduo 
privilegiado por um aparente “talento inato” é, na verdade, produto de 
capacidades e habilidades transmitidas de pais para filhos por mecanismos 
de identificação afetiva por meio de exemplos cotidianos, assegurando a 
reprodução dos privilégios de classe indefinidamente no tempo. (SOUZA, 
2009, p. 22-23) 

 
Essa desigualdade persistente na educação se manifesta na sociedade 

brasileira de diferentes formas. Durante as décadas de 1960 e 1970, o debate estava 

centrado na questão do acesso à educação pública de qualidade. A quase 

universalização do ensino fundamental levou, já nos meados dos anos de 1980 e 

1990, à indagação acerca da permanência na escola. Os altos índices de repetência 

e evasão desvelavam um quadro complexo da educação brasileira com reflexos em 

todos os níveis de ensino.  

Muitos estudos (BOURDIEU, 2013; BOUDON, 1973; HASENBALG E SILVA, 

1988, 2000) tinham provado que a expansão dos sistemas educativos não traziam 

como resultado a igualdade das oportunidades educacionais e até apontavam para a 

permanência das desigualdades sociais. Tais apontamentos ratificavam a tese de que 

os sujeitos são desde seu nascimento diferencialmente aparelhados para a 

competição social.  

No caso brasileiro, o que se observa é que os principais beneficiários da 

expansão educacional foram os grupos já em situação de relativa vantagem. E no 

processo perverso de seletividade educacional, a variável cor ainda é muito 

significativa. Isto é, os jovens brancos desfrutam de maiores vantagens nas suas 

trajetórias de escolarização. 

O peso da educação na determinação das trajetórias sociais dos jovens faz 



com que as políticas educacionais sejam um grande objeto de disputa na sociedade. 

Com a expansão do ensino básico, aumentou-se a pressão para os níveis mais 

elevados de ensino. Silva e Hasenbalg (2000) destacam, por exemplo, que em 1994 

a matrícula no ensino médio era de 4,5 milhões e em 2000 expandiu-se para mais de 

7,5 milhões. Outro fato que contribuiu para isto está nas chances de mobilidades 

ascendente entre os sujeitos serem maiores quanto maior for sua escolaridade. 

Se é reconhecido que o acesso à educação no Brasil tem alcançado índices 

melhores, o mesmo não pode ser considerado como garantia de reversão dos 

problemas da qualidade do ensino oferecido. Ao contrário, o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) tem revelado inclusive uma “pequena mas consistente 

deterioração na avaliação dos alunos nas disciplinas básicas em anos recentes” 

(SILVA e HASENBALG, 2000, p. 423). 

Apesar de lenta, não se pode negar que a expansão educacional brasileira 

ocorrida nas últimas duas décadas do século XX elevou o nível de instrução da 

população. A desigualdade educacional entre regiões, grupos de cor, gênero e 

estratos de renda também diminuiu. Silva e Hasenbalg (2000) ainda apontam que 

“aproximadamente 60% dessa melhoria é devida à mudança nas condições de vida e 

à distribuição geográfica das famílias, decorrente da urbanização e da transição 

demográfica, devendo-se os 40% restantes às melhorias efetivas no desempenho do 

sistema educacional” (SILVA e HASENBALG, 2000, p. 445). 

Para os autores, o quadro apresentado de uma progressiva melhora nas taxas 

de desigualdades educacionais, no entanto, não foi acompanhado de uma elevação 

do nível de renda da população e nem de uma melhoria na sua distribuição. Assim, 

as principais tendências verificadas por Silva e Hasenbalg (2000) que interferem nas 

oportunidades educativas dos sujeitos dizem respeito: 

a) a cor: as diferenças educacionais dos grupos de cor diminuíram, mas não 

serão eliminadas até que ocorra uma igualação das oportunidades de 

acesso de brancos e não-brancos aos níveis de ensino mais elevados; 

b) a escolarização materna: as mulheres ultrapassaram os homens em seu 

desempenho educacional, o que representa uma diminuição na taxa de 

fecundidade e uma ampliação do capital cultural e social das famílias; 

c) as famílias chefiadas por mulheres ou cujas mães trabalham: contexto 

menos favorável à escolarização das crianças; 

d) ao aumento de domicílios urbanos: representa uma melhoria nas condições 



de escolarização. 

Todos esses fatores geram efeitos nas desigualdades de oportunidades 

educativas e representam desafios para as interpretações das formas como a 

sociedade se organiza e produz desigualdades sociais, como o estudo de Barbosa 

(2009). 

A socióloga aponta a relação entre o desempenho escolar e a situação social 

dos alunos e alunas combinando os efeitos do sexo, da idade e da cor nas 

oportunidades educativas. Observou em sua pesquisa que as crianças com idade 

acima da média tendem a ter resultados piores em seus desempenhos. Já aquelas 

que se encontram na relação idade-série adequada tem desempenho superior à 

média geral. As crianças não brancas apresentaram uma pontuação inferior às 

brancas. Já as meninas, como apontado no estudo de Silva e Hasenbalg (2000), 

apresentaram melhores desempenhos que os meninos. Sobre este último aspecto, a 

autora aponta que a cultura escolar acaba gerando uma preferência pelas meninas 

que nos processos diferenciados de socialização vão ampliando sua participação nos 

diferentes níveis de ensino. 

Considera que a “entrada das mulheres no mercado de trabalho, seu maior 

nível de escolaridade em relação aos homens e a drástica redução do número de 

filhos de cada uma delas contribuíram decisivamente para a melhoria do sistema 

educacional brasileiro nos últimos 30 anos” (BARBOSA, 2009, p. 70).  É o que se 

chama de efeito “bola de neve” em que o aumento da escolarização de uma geração, 

principalmente das mulheres, pelos argumentos apresentados, produz efeitos maiores 

sobre a escolarização da geração seguinte de filhos (SILVA E HASENBALG, 2000). 

As mudanças nas estruturas das famílias com a queda da taxa de fecundidade, 

a redução do seu tamanho médio e  do número de filhos, associadas à ampliação do 

capital econômico das mesmas e do nível de escolarização dos pais, principalmente 

das mães, tem produzido uma situação favorável à educação das crianças. Ampliam-

se as demandas por educação, as expectativas e os investimentos familiares por 

melhores desempenhos escolares dos/as filhos/as. 

Nesse contexto, especificamente a partir da década de 1990, foram 

implementadas políticas educacionais específicas que permitiram o avanço da 

cobertura educacional brasileira contribuindo também para melhoria no fluxo dos/as 

alunos/as e a diminuição da distorção idade-série.  

No ensino médio, por exemplo, ocorreu um grande crescimento das matrículas 



com o incremento do sistema estadual de ensino. Dados no Inep/ MEC mostram, 

contudo, que após esse período de crescimento, do final da década de 1990 ao início 

dos anos 2000, o número de matrículas no ensino médio manteve-se praticamente 

estável no período de 2007 a 2013, apresentando queda de 0,8% (64.037 matriculas) 

no último ano. 

Assim como em anos anteriores, em 2013 a rede estadual continua a ser a 

maior responsável pela oferta de ensino médio, com 84,8% das matrículas. A rede 

privada atende 12,8%, a rede federal fica com 1,7% e a municipal atende 0,8%. 

Apesar do crescimento de 9,4% no número de concluintes do ensino 

fundamental entre 2007 e 2013, não houve um crescimento nas matrículas do ensino 

médio no último período, o que pode indicar que esta modalidade ainda não está 

conseguindo captar todos os concluintes do ensino fundamental (Censo escolar 2013, 

Inep/MEC). 

Considerando apenas o estado do Rio de Janeiro, o resultado do censo escolar 

de 2014 mostra que do total de 596.496 matrículas no ensino médio regular, 442.094 

são da rede estadual, 16.902 da federal, 5.722 da municipal e 131.778 da rede 

privada. Dez anos antes, em 2004, interessante observar que do total de770.658 

matrículas, cerca de 22,6%  a mais que em 2014, 615.090 estavam sobre 

dependência da rede estadual, 12.783 da rede federal, 12.051 na rede municipal e 

130.734 na rede privada. Isto indica que o incremento das matrículas no ensino médio 

público no estado Rio de Janeiro ocorreu basicamente na rede federal e houve ainda 

uma redução considerável da ação da rede municipal. 

A recente expansão das oportunidades escolares desse nível de ensino a partir 

do fomento também da rede federal recoloca questões sobre o processo de 

escolarização dos jovens: quem são os novos sujeitos que tem tido acesso ao ensino 

médio federal? Como é o desempenho escolar deles? Argumenta-se na literatura 

sobre desigualdades educativas que o aumento do número de alunos/as não é 

acompanhado do aumento da qualidade do ensino público oferecido. Pode-se dizer 

que o ingresso de um novo perfil de jovens na escola pública federal segue o mesmo 

caminho que tem caracterizado as análises sobre a expansão educacional no Brasil, 

que apontam que muitos alunos/as têm sido matriculados/as, mas poucos/as 

aprendem? 

O trabalho de Peregrino (2006) colabora nessa argumentação ao se referir às 

novas desigualdades que marcam a expansão da escolarização. Para a autora, a 



garantia do acesso à escola das camadas populares com o adiamento da saída 

desses sujeitos da instituição, devido a sucessivas repetências, vem tornando mais 

extenso o tempo dos/as jovens na escola, o que tem contribuído para a construção de 

novos processos de exclusão e vulnerabilidade na trajetória de escolarização. 

 

 

 

A lei de Cotas no CP2 
 

 A “Lei de Cotas”, como ficou conhecida a lei 12.711/2012, atinge as 59 

universidades federais de ensino superior e as 354 unidades que compõem a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, incluindo nesta última o 

Colégio Pedro II. Em seus arts. 4º e 5º define, respectivamente:  

 
Art. 4oAs instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

Art. 5oEm cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas 

de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à 

de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde 

está instalada a instituição, segundo último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. (BRASIL, 2012) 

  

 As instituições terão o prazo de quatro anos para implementação integral da lei, 

devendo iniciar a reserva de vagas em seus cursos de acesso com no mínimo 25% 

por ano até que em 2016 todas estejam reservando 50% de suas vagas para as cotas. 

No caso estudado, já no primeiro ano de vigência da Lei de Cotas, o Pedro II instituiu 

o percentual de 50%, isto pode decorrer do fato do colégio já possuir desde 2005 uma 

política de reserva de vagas para escola pública, tendo feito em seu concurso para 

ingresso ao ensino médio a partir de 2013 apenas o ajuste referente à renda e à 

autodeclaração do candidato. É preciso verificar se o percentual de matrículas de 

alunos cotistas até 2016 alcançará a meta instituída pela lei. 

 Fundado em 1837, o CP2 funcionou como espaço de formação das elites 



brasileiras recebendo alunos de diferentes regiões do país, a princípio quase que 

exclusivamente ligados à elite política e intelectual. A entrada de segmentos mais 

diversificados da população ocorreu a partir dos anos de 1940 com os filhos de 

pequenos comerciantes, posteriormente com a classe média urbana instruída e liberal 

nos anos 1950/60 e, a partir de 1984, o acesso foi permitido também às camadas mais 

populares quando da implantação do primeiro segmento do ensino fundamental com 

ingresso na classe de alfabetização feito por sorteio universal. (CAVALIERE, 2008).  

 Com a missão de “educar crianças e adolescentes, tornando-os capazes de 

responder às transformações técnicas, culturais, emocionais e sociais do mundo de 

hoje”, o Colégio Pedro II hoje atua em diferentes níveis de ensino constituindo uma 

rede de 12.937 alunos, com 1.127 docentes efetivos e 292 contratados, uma 

proporção aluno/docente efetivo de 11,48, de acordo com o relatório de gestão de 

20132. 

Poucas instituições públicas de educação básica tem a sua qualidade 

reconhecida socialmente, como o caso do Colégio Pedro II, comprovada, por exemplo, 

pela grande concorrência em seus concursos de admissão que são realizados 

anualmente para ingresso no 6º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino 

médio. Sua tradição em formar ilustres cidadãos e a qualidade de seu corpo docente 

lhe confere uma identidade renomada no campo da educação e funciona como 

atrativo às famílias que podem ver na possibilidade de ter acesso a essa escola de 

qualidade uma estratégia de mobilidade social. 

Com a introdução de uma nova forma de acesso à instituição em 1984, através 

de sorteio para ingresso no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, o perfil 

do corpo discente tem se transformado, como mostra um levantamento 

socioeconômico feito em 2000 e relatado no Projeto Político Pedagógico do Colégio. 

No entanto, ainda se faz necessário investir na produção de um perfil docente e 

discente que considere cor e sexo como categorias de análises, até para investigar 

se a importante mudança que ocorreu em 2005, quando 50% das vagas oferecidas 

nos concursos passaram a ser preenchidas por candidatos oriundos das escolas que 

integram a rede pública municipal e estadual de ensino fundamental, provocou algum 

                                                        
2 Desde 2004 vem ocorrendo um processo de expansão da escola com a criação de novas unidades 
escolares não acompanhado de uma ampliação da sua infraestrutura, como prédios apropriados e 
novas vagas docentes e técnicas. A contratação de professores temporários tem servido basicamente 
a essa expansão, extrapolando o real objetivo desta prerrogativa. 



impacto na constituição, por exemplo, das turmas no Pedro II. 

Essas iniciativas, tanto a instituição do sorteio no acesso ao 1o ano do ensino 

fundamental, como a reserva de vagas para alunos oriundos de escola pública nos 

concursos, tentam garantir certa democratização nas formas de acesso à instituição, 

mas a permanência desses alunos/as ainda merece atenção. Primeiro porque o 

Colégio aplica a prática da jubilação, isto é, estudantes que repetem duas vezes a 

mesma série são expulsos. O estudo de Galvão (2003) mostrou que os mais 

vulneráveis à jubilação são os alunos oriundos do sorteio no primeiro ano do ensino 

fundamental, o que faz referência à segunda questão que diz respeito aos exames de 

admissão. A alta seletividade deste processo reafirma um modelo de exclusão por 

captar alunos/as com trajetórias de sucesso escolar já construídas. Para Cavaliere 

(2008) “isso pode reforçar uma concepção de qualidade preestabelecida, pode 

camuflar problemas, dificultando políticas mais radicais de busca dos meios para se 

alcançar o bom desempenho para todos”. 

Segundo porque, como demostra o estudo de Brandão e Perroni (2009), a 

destinação de 50% de vagas para alunos/as de escolas públicas é insuficiente se 

considera-se o número de matrículas no ensino público em relação ao privado no 

estado do Rio de Janeiro. A aparente democracia na distribuição do número de vagas 

para o Colégio Pedro II ainda se torna menos justa quando se pondera a distribuição 

final das vagas. Além disso, os autores chamam atenção para o fato de que os alunos 

da rede pública sequer se inscrevem de forma significativa para esse concurso de 

seleção, levantando a hipótese de que “a baixa inscrição de candidatos oriundos de 

escola pública se explica pelo fato de que os alunos das camadas mais pobres 

reconhecem que o Colégio Pedro II se encontra em um campo no qual suas chances 

de sucesso são mais reduzidas” (BRANDÃO E PERRONI, 2009). 

Será que essa é uma atitude que se repetirá nos concursos de admissão para 

o ensino médio em que as cotas para negros/as estão instituídas? Para uma 

aproximação maior ao campo de pesquisa, uma análise preliminar sobre a questão 

foi realizada a partir das informações contidas nos editais de acesso à 1a série do 

ensino médio regular (cursos diurnos) nos anos de 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015 e nas listas de candidatos/as aprovados/as. Dessa forma, considerando 

como exemplo o quadro de vagas nos concursos de admissão para o ensino médio 

regular diurno, foram construídas as tabelas a seguir: 

 



Tabela 1: Quadro de vagas por Campus para admissão à 1a série do ensino médio regular – 
cursos diurnos – 2012/2013 

CAMPUS  Vagas reservadas à escola pública Demais 
vagas 

 Total 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 
renda igual 
ou inferior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 

igual ou 
inferior a 

1,5 salário-
mínimo 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 

renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

 

CENTRO 30 5 3 4 3 15 

DUQUE DE 
CAXIAS 240 33 28 31 28 120 

NITERÓI 192 25 23 25 23 96 

REALENGO II 120 16 14 16 14 60 

SÃO 
CRISTÓVÃO III 120 16 14 16 14 60 

TOTAL 702 95 82 92 82 351 

Fonte: Edital n.o 1/2012 - PROEN – CP2 
Tabulação da autora 
 

 
Observando a tabela 1, verifica-se que já no seu primeiro concurso com 

aplicação da Lei de Cotas, do total das 702 vagas oferecidas nos diferentes campi, o 

número de vagas para pretos, pardos e indígenas correspondeu a 187, cerca de 25% 

do total de vagas, como determinado pela legislação. Dessa maneira, o número de 

reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas (PPI) em todos os campi já 

representa quase a metade do número de vagas que são destinadas aos alunos/as 

de escolas particulares.  

A evolução das vagas nos três primeiros concursos com oferta de vagas 

reservadas para negros/as pode ser verificada pelas tabelas abaixo. 
 

Tabela 2: Quadro de vagas por Campus para admissão à 1a série do ensino médio regular – 
cursos diurnos – 2013/2014 

CAMPUS  Vagas reservadas à escola pública Demais 
vagas 

 Total 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 
renda igual 
ou inferior a 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 

igual ou 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 

renda 
superior a 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 
superior a 

 



1,5 salário-
mínimo 

inferior a 
1,5 salário-

mínimo 

1,5 salário-
mínimo 

1,5 salário-
mínimo 

CENTRO 30 5 3 4 3 15 

DUQUE DE 
CAXIAS 180 24 21 24 21 90 

NITERÓI 186 25 22 24 22 93 

REALENGO II 120 16 14 16 14 60 

SÃO 
CRISTÓVÃO III 100 13 12 13 12 50 

TOTAL 616 83 72 81 72 308 

Fonte: Edital n.o 10/2013 - PROEN – CP2 
Tabulação da autora 
 

 
Tabela 3: Quadro de vagas por Campus para admissão à 1a série do ensino médio 

regular – cursos diurno – 2014/2015 

CAMPUS  Vagas reservadas à escola pública Demais 
vagas 

 Total 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 
renda igual 
ou inferior 

a 1,5 
salário-
mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 

igual ou 
inferior a 

1,5 salário-
mínimo 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 

renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

 

CENTRO 30 5 3 4 3 15 

DUQUE DE 
CAXIAS 130 17 16 16 16 65 

NITERÓI 160 21 19 21 19 80 

REALENGO 
II 120 16 14 16 14 60 

SÃO 
CRISTÓVÃO 

III 
100 13 12 13 12 50 

TOTAL 540 72 64 70 64 270 
Fonte: Edital n.o 14/2014 - PROEN – CP2 
Tabulação da autora 

 
Comparando as tabelas 1, 2 e 3 verifica-se que no quadro de vagas 

para admissão de novos alunos/as à 1a série do ensino médio regular nos 

cursos diurnos no período de 2013 a 2015, ocorreu uma redução no número 



total de vagas oferecidas pela instituição e consequentemente uma redução 

também nas vagas oferecidas para jovens negros/as. Separando apenas as 

vagas totais em cada ano de concurso por tipo de cota percebe-se que o 

impacto maior da redução de vagas ocorre naquelas reservadas para pretos, 

pardos e indígenas. 
 
Tabela 4: Quadro total de vagas por ano de concurso de admissão à 1a série do ensino 
médio regular – cursos diurnos – 2013 a 2015 
 

Ano do 
concurso  Vagas reservadas à escola pública Demais 

vagas 

Edital Total 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 
renda igual 
ou inferior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 

igual ou 
inferior a 

1,5 salário-
mínimo 

Vagas 
reservadas 
a PPI com 

renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

 

2012/2013 702 95 82 92 82 351 

2013/2014 616 83 72 81 72 308 

2014/2015 540 72 64 70 64 270 

Total 1858 250 218 243 218 929 

Fonte: Editais n.o 1/2012, n.o 10/2013  e n.o 14/2014  - PROEN – CP2 
Tabulação da autora 
 

Analisando a relação candidatos aprovados por ano de concurso, a tabela 5 

mostra uma progressiva e importante ampliação do número de jovens aprovados 

dentro do segmento de vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. 

 
Tabela 5: Quadro total de candidatos aprovados por ano de concurso de admissão à 1a série do 
ensino médio regular – cursos diurnos – 2013 a 2015 

Ano do 
concurso  Vagas reservadas à escola pública Demais 

vagas 

Edital Total 

Vagas 
reservadas a 

PPI com 
renda igual 
ou inferior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 

igual ou 
inferior a 1,5 

salário-
mínimo 

Vagas 
reservadas a 

PPI com 
renda 

superior a 
1,5 salário-

mínimo 

Vagas 
reservadas 

sem PPI 
com renda 
superior a 
1,5 salário-

mínimo 

 

2012/2013 1612 18 33 40 76 1445 

2013/2014 7873 231 192 202 387 6861 



2014/2015 4735 521 344 617 579 2674 

Total 14220 770 569 859 1042 10980 

Fonte: www.cp2.g12.br/concursos - PROEN – CP2 
Tabulação da autora 
 

 
No entanto, esses dados podem dar a falsa ideia de que a partir de 2013/2014 

todas as vagas reservas para as escola públicas foram preenchidas, uma vez que o 

número de candidatos aprovados a partir desse período é superior ao número de 

vagas dos editais. É preciso relacionar esses dados ao número de alunos 

matriculados por segmento de vaga reservada, visto que o não preenchimento da 

vaga no momento da matrícula faz com que a mesma seja remanejada para outro 

grupo. 

Assim, ao se comparar a listagem do resultado final dos concursos de 

2012/2013 e 2013/2014 com o relatório de alunos novos em cada campus, verificou-

se que em nenhum desses períodos as vagas para escola pública, em seus diferentes 

coortes, foram preenchidas. Destaca-se que na seleção de 2012/2013 essa diferença 

foi muito maior, como mostra o gráfico abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Os dados preliminares podem alertar para a seguinte questão: o Colégio Pedro 

II, como uma  escolas públicas de excelência tende a reforçar o padrão de vantagem 

para os sujeitos com condições de possibilidades melhores, isto é, o caráter altamente 

seletivo dos concursos de acesso, mesmo com a adoção de cotas, ainda se apresenta 
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como a primeira barreira para as camadas mais vulneráveis da população. 

Outra barreira está na própria representação dos sujeitos sobre suas 

possibilidades de sucesso e fracasso em determinada instituição de ensino. As 

diferenças de oportunidades educativas entre alunos/as de escolas públicas e 

particulares se refletem no número de inscritos de cada rede de ensino. A população 

que enfrenta maior desigualdade é a que menos de inscreve. 

A instituição, no concurso de 2014/2015 realizou algumas mudanças na forma 

de acesso para , segundo o reitor da instituição, promover a ampliação da entrada de 

alunos/as de escola pública. Dentre essas mudanças, a de grande importância foi o 

fim da nota de corte nas provas.  

Com base nesses dados preliminares, constitui-se a necessidade de investigar 

também os mecanismos institucionais presentes na dinâmica dessa escola que 

estejam propiciando a seletividade social, oferecendo uma distribuição desigual de 

oportunidades e recursos, privilegiando um determinado grupo social, de cor ou sexo. 

E de que forma a Lei de Cotas tem interferido ou não nesse processo. A pesquisa de 

Galvão (2003) que investigou em que medida o Colégio Pedro II, sendo considerado 

uma escola de excelência, alinha-se ou não às tendências de exclusão escolar que 

se caracterizam em nosso país pela reprovação e abandono, considerou que a 

instituição realiza em seu interior um processo de seleção que reafirma e reproduz a 

distinção social. Aponta que as diferentes formas de acesso já são marcadores desta 

desigualdade quando privilegiam os segmentos sociais mais favorecidos, no caso dos 

concursos para admissão no 6º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino 

médio, como era feita na época do estudo, antes da implementação da reserva de 

vagas para estudantes da rede pública de ensino. Mas mesmo depois dessa iniciativa, 

Brandão e Perroni (2009) ainda confirmam o caráter elitista da escola em questão. 

Nesse sentido, a Lei de Cotas pode contribuir para interromper esse padrão de 

desigualdade?  

 

Considerações Finais 
 

 A lei 12.711 que reserva vagas nos Institutos Federais parece tentar oferecer 

uma alternativa ao debate cotas sociais X cotas raciais. Não se pode negar a 

existência de coincidência entre ter renda baixa, estudar em escola pública e ser 

negro. Mas alguns problemas devem ser considerados, como por exemplo a exigência 



de estudo em escola pública. Para Osório (2009) "seria necessário decidir quando e 

por quanto tempo uma pessoa que teve uma trajetória mista no sistema de ensino 

precisaria ter estudado em escolas públicas” (p. 877). E no caso daquela famílias que 

apesar da baixa renda esforçam-se para manter os filhos em escolas particulares 

considerando-as de melhor qualidade? E os alunos bolsistas destas escolas? O corte 

por renda da família tenta resolver essas questões.  

 Considerando que o ensino médio hoje é apresentado como uma etapa 

significativa que revela a dinâmica e os percalços das trajetórias de escolarização de 

jovens, esse nível de ensino representa um lugar estratégico para o enfrentamento 

das desigualdades educacionais e a ampliação do acesso à educação básica. 

  Dessa maneira, a política de cotas nessa modalidade de ensino pode ser 

vista como uma estratégia para se proporcionar a ampliação da inclusão de 

segmentos historicamente apartados do sistema de ensino. Os dados demográficos 

de acesso à educação analisado por Osório (2009) revelam que a probabilidade de 

um jovem de baixa renda concluir o ensino médio é pequena, mas é ainda menor se 

o jovem for negro, como também é maior a desigualdade educacional  para os grupos 

negros, comparando negros e brancos em qualquer classe. Ainda considerado o 

caso específico do CP2, se faz necessário avaliar a permanência desses alunos/as 

que entram via cotas e a relação dos desempenhos escolares para se ter uma melhor 

dimensão do impacto dessa política. 

 O trabalho pretendeu levantar alguns questionamentos sobre a política de 

acesso ao Colégio Pedro II a fim de contribuir para futuras investigações e análises 

sobre as desigualdades raciais nesta instituição. 
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