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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Sobre a (re)construção do objeto de pesquisa 

 

Quando da elaboração do projeto inicial desta pesquisa, tinha como objetivo 

investigar “o papel do vestibular nos discursos de legitimação de currículos do Ensino 

Médio”. Esse era inclusive o título do projeto. Desde o início uma dificuldade se apresentava: 

onde encontrar esses discursos? A princípio resolvi o problema propondo entrevistas com 

professores do Ensino Médio que como eu conviveriam com as influências dos vestibulares 

no trabalho docente. Imaginava que encontraria em suas palavras, como nas de muitos de 

meus colegas professores, os elementos necessários para demonstrar que o vestibular servia 

para legitimar e perpetuar práticas pedagógicas por mim classificadas como tradicionais e 

conteudistas. Ou seja, usaria de levantamentos empíricos cujos resultados eu já conhecia para 

afirmar algo que eu já tinha certeza, “tal como queríamos demonstrar” e pronto, pesquisa 

feita, hipótese confirmada, mestrado concluído. 

Os primeiros contatos mais aprofundados com a obra Bourdieu já foram o suficiente 

para ruir meu castelo de areia. O conceito de campo trouxe novas e proveitosas abordagens. 

Para melhor compreender o discurso dos professores eu precisaria situá-los no campo, 

localizar de onde falavam. Só assim eu poderia entender como o discurso sobre o vestibular é 

usado (ou não) pelos professores como instrumento de luta para a manutenção ou 

transformação do campo educacional e como meio para obtenção de lucros materiais e 

simbólicos. 

Realizar esse mapeamento de campo já não é fácil em qualquer área, uma vez que 

são sempre muito numerosos os agentes e instituições envolvidas no processo de elaboração e 

difusão dos discursos. No campo educacional a tarefa é ainda mais complicada. 

Bourdieu (1996, 1997 e 2004) afirma que o grau de autonomia de um campo pode 

ser medido pela capacidade que seus agentes têm de refratar as imposições externas, 

transfigurando-as de acordo com as características e demandas típicas do campo. O mesmo 

ocorre com as próprias pessoas alheias ao campo. Quanto mais autônomo ele for, menos 

indivíduos pouco familiarizados com suas normas específicas serão capazes de intervir nele. 
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Ocorre que, de acordo com esses mesmos critérios, o campo educacional é muito 

pouco autônomo, de forma que são muitos os agentes de fora do campo que conseguem impor 

seus discursos e demandas, tornando seu mapeamento ainda mais difícil. 

À heteronomia do campo (percebida, por exemplo, nos casos relativamente comuns 

de pessoas que obtêm legitimidade para discutir a educação, sua importância e seus destinos, 

sem manter vínculos sólidos com o campo educacional) somava-se ainda um complicador 

adicional. Apesar da porosidade do campo, os professores não aparecem como agentes 

destacados no campo. Para usar as expressões de Lahire (2002, p.49), os professores 

aparentam ser muito mais meros “profissionais”, ou mesmo “consumidores-espectadores”, 

mas não “produtores” de discursos1. E quando tentam passar a ser agentes atuantes no 

campo, como é o meu caso, seus (nossos) discursos quase que automaticamente se voltam 

para dentro do campo e se tornam direcionados para outros agentes (mais atuantes), 

incorporando o habitus típico do grupo (Bourdieu, 2004). Habitus esse que os professores, 

exatamente por ocuparem uma posição subordinada dentro do campo, muitas vezes não 

compartilham. Em suma, sua arena de lutas e suas estratégias de legitimação são outras. 

Convém aqui fazer alguns esclarecimentos. Estou tratando por professores aqueles 

profissionais do campo educacional que atuam como docentes e eventualmente como 

coordenadores nos diversos ramos da Educação Básica. Esses indivíduos, embora 

componentes do campo educacional, não costumam participar ativamente das disputas 

travadas nos espaços mais privilegiados do campo, em especial no âmbito acadêmico. Suas 

lutas por legitimação e lucros simbólicos e materiais não acontecem nas Universidades ou em 

publicações acadêmicas, e seu prestígio não passa pelo número de artigos publicados ou 

referências obtidas. Portadoras de outro habitus e freqüentadoras de outros espaços, essas 

pessoas direcionam seus discursos para seus pares, que não são os agentes mais destacados do 

campo. Na sua atividade profissional, os professores se reportam a pais, alunos, colegas de 

trabalho e outros indivíduos ainda mais alheios ao campo educacional.  

Quando essas pessoas, como é o meu caso, vão à Universidade em busca de maior 

legitimação e lucros materiais e simbólicos, precisam se desfazer de parte de seu habitus 

adquirido e utilizado em espaços menos destacados do campo, e incorporar o habitus da 

academia. Os discursos e argumentações militantes abertamente declarados e defendidos na 

atuação profissional precisam dar lugar a discursos e argumentos científicos. As estratégias de 

acúmulo de prestígio precisam se adequar e levar em consideração as disputas internas da 

                                                 
1 As aspas são do autor. 
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academia e da Universidade mais especificadamente. E, talvez o que seja mais simbólico, os 

discursos produzidos não são direcionados para o público de professores do qual continuamos 

a fazer parte, mas para os agentes que fazem parte desse outro espaço e que, portanto, 

disputam posições de prestígio com a mobilização de outros capitais. 

A experiência como professor do Ensino Médio e mesmo leituras sobre os saberes e 

as práticas docentes2 me levaram a pensar que, por um lado, são os próprios professores que 

desprezam as lutas do campo. Conscientes da relativa autonomia individual de que no fundo 

desfrutam (até pela falta de mecanismos de controle eficientes), parece mesmo que não 

querem lutar pelo monopólio dos capitais específicos que estão em jogo. 

Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Ou seja, é igualmente fácil 

reconhecermos, entre os agentes destacados do campo, atitudes de desprezo pelos professores, 

muitas vezes tratados como mal-preparados, carentes de reciclagem (o que nos remete à idéia 

de lixo), ou simplesmente como objetos de pesquisa que, por vezes, até merecem ser ouvidos. 

Dificilmente os discursos são direcionados também para os professores. E quando o são, 

normalmente é com uma linguagem alheia ao campo, mais facilitada, para indivíduos de fora. 

Outro fator que possivelmente colabora para o aprofundamento dessa espécie de 

distanciamento entre professores e campo educacional (que inclusive dificulta a obtenção de 

uma maior autonomia do campo, como está demonstrado a seguir) é exatamente o fato de que 

dentro dele os professores ocupam uma posição inferior, dominada. Em Sobre a Televisão, 

Bourdieu (1997, p.66-88) afirma que os indivíduos que ocupam uma posição de inferioridade 

estrutural tendem a práticas heterônomas, e no caso de campos acadêmicos a certo anti-

intelectualismo. Ou seja, a própria lógica de funcionamento dos campos e de comportamento 

dos agentes induziria os professores a manterem-se afastados das lutas do campo educacional 

e a adotar uma postura que valoriza mais os conhecimentos adquiridos na prática docente em 

detrimento daqueles conseguidos na formação inicial ou em produções acadêmicas. 

A partir dessas impressões e constatações, a pesquisa teve seu objeto transformado. 

Em vez de analisar o discurso dos professores acerca do papel do vestibular, optei por 

verificar como o vestibular, como instrumento regulador de acesso ao Ensino Superior e seus 

certificados, e os processos seletivos para a entrada no mercado de trabalho apareciam nos 

discursos da grande mídia impressa e especializada. Mais especificadamente, qual a relação, 

de acordo com esses discursos, entre a posse de um diploma de nível superior (em especial 

                                                 
2 Sobre esse assunto, cf. Bueno; Catani; e Souza (1997 e 1998); Meirieu (1998); e Tardif (1999).  
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diplomas de instituições de maior prestígio, que fazem os vestibulares mais concorridos) e a 

posição social ocupada pelos indivíduos. 

 

1.2 Do conceito de sociodicéia e de sua utilização na 
pesquisa 

Após a redefinição do objeto de pesquisa e mantendo como principal referencial 

teórico os conceitos e a abordagem metodológica proposta por Bourdieu, procurei analisar as 

possíveis relações existentes entre a posse de diplomas de graduação de nível superior e as 

explicações para a posição social ocupada pelos indivíduos nos discursos de parte da mídia 

especializada em processos seletivos para o ingresso na Universidade ou no mercado de 

trabalho. A hipótese foi de que nesses discursos a escolaridade serviria como uma justificativa 

de cunho meritocrático para a posição social ocupada pelas pessoas. 

O que me levou a levantar tal hipótese foi, de um lado, a impressão de que tal relação 

é formulada com freqüência nos discursos do senso comum. E, de outro, o contato com o 

conceito de sociodicéia. Usado poucas vezes por Bourdieu nas obras pesquisadas, o conceito 

não foi alvo de pesquisas empíricas ou mesmo de uma sistematização teórica mais 

aprofundada, como os conceitos de campo ou dos estados do capital, por exemplo. Sua 

importância para minha pesquisa deve-se a sua capacidade de síntese, seu caráter promissor, 

diria indiciário3 que pode fazer da análise dos discursos da mídia sobre os processos seletivos 

para o ingresso em Universidades ou no mercado de trabalho uma pesquisa relevante para se 

compreender melhor o papel atribuído à educação na sociedade em que vivemos. 

Ainda que de maneira indireta, seus princípios são trabalhados em vários textos de 

Bourdieu, mas foi só em Contrafogos e em um pequeno texto de Questões de Sociologia4 que 

encontrei uma referência direta ao termo. Sua aplicação na minha pesquisa precisou ser 

contextualizada em uma sociedade com escolarização quase universal, como é o caso da 

realidade brasileira, e paulista mais especificadamente, uma vez que os veículos pesquisados 

concentram-se nos processos seletivos realizados no estado. Afinal, para que o discurso que 

defende que a educação formal (e sua qualificação comprovada por certificados) serve de 

justificativa para a posição social ocupada pelos sujeitos tenha força, é necessário que se crie, 

ao menos aparentemente, uma situação de concorrência onde todos, ou quase todos têm 

oportunidade de alcançar o sucesso escolar. 

                                                 
3 Penso aqui na forma que Ginzburg (1990) trabalha a questão do paradigma indiciário. 
4 Trata-se do texto O racismo da inteligência. In: Bourdieu (1983, p.205-208) 



 6 

Convém, ressaltar que, além disso, não só Bourdieu, mas também Mills (1969) 

valoriza a importância da escolaridade nos discursos que justificam a ocupação de posições 

sociais de maior ou menor prestígio em sociedades de escolarização quase universal como são 

os casos das sociedades francesa e norte-americana há algumas décadas. A hipótese de que a 

educação ocupa um papel destacado na formulação de discursos que justificam a posição 

social dos indivíduos é levantada literalmente pelo próprio Bourdieu. Em suas palavras: 

Efetivamente, a força da ideologia neoliberal se apóia em uma espécie de 
neodarwinismo social: são “os melhores e mais brilhantes”, como se diz em 
Harvard, que triunfam (Becker, prêmio Nobel de economia, desenvolveu a 
idéia de que o darwinismo é o fundamento da aptidão para o cálculo 
racional, que ele atribui aos agentes econômicos). Por trás da visão 
mundialista da internacional dos dominantes, há uma filosofia da 
competência, segundo a qual são os mais competentes que governam, e que 
têm trabalho, o que implica que aqueles que não têm trabalho não são 
competentes. (...) Max Weber dizia que os dominantes têm sempre 
necessidade de uma “teodicéia dos seus privilégios”, ou melhor, de uma 
sociodicéia, isto é, de uma justificação teórica para o fato de serem 
privilegiados. A competência está hoje no centro dessa sociodicéia, que é 
aceita, evidentemente, pelos dominantes – é de seu interesse -, mas também 
pelos outros. (BOURDIEU, 1998a, p.58-59) 

Mais adiante, na mesma obra: 

A profunda sensação de insegurança e de incerteza sobre o futuro e sobre si 
próprio que atinge todos os trabalhadores precarizados deve sua colaboração 
particular ao fato de que o princípio da divisão entre os que são relegados ao 
exército de reserva e aqueles que possuem trabalho parece residir na 
‘competência escolarmente garantida’. (BOURDIEU, 1998a, p.141) 

Por sua vez, Mills (1969, p. 263-264) já afirmava há quarenta anos atrás que, ao 

menos para a classe média norte-americana, a instrução escolar havia substituído a 

propriedade como garantia de posição social. Só que para ele, ao contrário do que Bourdieu 

defende trinta anos depois, a educação funcionava à época como um diferencial positivo. A 

posse de diplomas escolares era encarada como um fator que praticamente garantia um 

mínimo de êxito profissional, e a aposta da classe média na aquisição desses diplomas teria 

sido recompensada, transformando os certificados escolares em um meio de subir na escala 

hierárquica da sociedade e angariar prestígio através do de um conhecimento socialmente 

reconhecido e não mais no poder ou na herança. Portanto para ele, a sociodicéia de então 

tinha bases de sustentação reais, já que não era apenas uma impressão generalizada ou um 

discurso vazio. Ao menos para as classes médias a relação entre escolaridade e melhor 

posição social era verdadeira. (MILLS, 1969, p. 264) 
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Em seu trabalho sobre a degradação, desvalorização e alienação do trabalho5 

Braverman (1980) demonstra que o aumento da escolarização média ocorre exatamente com 

uma valorização excessiva dos certificados emitidos pelo sistema de ensino e uma diminuição 

do valor social atribuído aos conhecimentos adquiridos na própria prática laboral, em especial 

àqueles que são ligados às atividades manuais. Através de um minucioso levantamento 

histórico da forma como o termo “qualificação” foi empregado nos censos demográficos dos 

Estados Unidos até a finalização do seu estudo (1974), ele conclui que essa pseudo-

qualificação não passa de um jogo de palavras que tem como uma de suas principais 

conseqüências a desvalorização dos diferentes tipos de trabalhos associados às camadas mais 

baixas da população. A educação formal e seus certificados passariam a funcionar como um 

reforço para as justificativas de uma distinção de atividades profissionais e seus respectivos 

trabalhadores. As funções que são exercidas por pessoas mais qualificadas (ou seja, 

portadoras de determinados certificados escolares) mereceriam ser mais valorizadas material e 

simbolicamente. 

De acordo com suas pesquisas, no entanto, a qualificação oferecida pelo sistema 

escolar não faz do trabalhador um indivíduo mais produtivo. Ao contrário, citando estudo de 

Ivar Berg com trabalhadores do setor têxtil, Braverman afirma que quanto maior era a 

escolarização formal do indivíduo, maiores eram os índices de absenteísmo e de abandono de 

emprego, e menor era a produtividade dos trabalhadores (1980, p. 373). De qualquer maneira, 

ele também observa um constante aumento da exigência de uma maior escolaridade por parte 

dos empregadores mesmo em funções cujas tarefas não exigiriam de fato uma qualificação 

maior. Isso serviria também para manter fora da disputa por vagas no mercado de trabalho um 

contingente considerável de jovens que a partir de então precisariam passar mais tempo 

estudando antes de tentar conseguir seu primeiro emprego. 

Paralelamente a esse processo de valorização das atividades associadas a um maior 

grau de instrução em detrimento daquelas categorias que exerceriam um trabalho “não-

qualificado” ou “semi-qualificado” temos a educação formal se transformando em importante 

elemento de distinção, definição e justificativa da posição social ocupada pelo sujeito. Os 

indivíduos de baixa renda muitas vezes forçados a ingressar no mercado de trabalho mais 

cedo e, portanto ainda sem os diplomas exigidos para a execução de tarefas social e 

financeiramente mais valorizadas eram obrigados a se contentar com salários menores e um 

pífio reconhecimento de seu trabalho e seus saberes. 

                                                 
5 Trata-se da obra Trabalho e Capital Monopolista. 
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Com o constante aumento do número de pessoas portadoras de diplomas de nível 

superior, os empregadores: 

... vieram a tomar o diploma como um dispositivo de peneiragem, 
frequentemente procurando pessoas com níveis superiores de instrução 
mesmo quando o conteúdo da função não esteja necessariamente se tornando 
mais complexo ou exigente de níveis mais elevados de qualificação. (...) 
Essa política de difusão reforçou as demais pressões tendentes a adiar a 
idade escolar, fazendo do diploma um bilhete de ingresso a quase toda 
espécie de emprego. (BRAVERMAN, 1980, p. 371) 

Tal qual Bourdieu percebeu e também foi possível constatar nesta pesquisa, a posse 

de diplomas aparece para Braverman como um elemento que distingue os indivíduos ao 

mesmo tempo em que define e justifica a posição social ocupada pelos sujeitos. Porém, é mais 

uma distinção negativa do que positiva. Ter um diploma pode ser um ‘bilhete de ingresso’ 

para o mercado de trabalho, mas não garante necessariamente uma posição social de destaque 

ou um emprego com mais prestígio social. Sua força parece residir mais na capacidade que 

tem de excluir aqueles que não o possuem do que de incluir seus portadores. Aos que 

conseguem tais certificados escolares o que se garante é que eles podem concorrer por bons 

empregos no mercado de trabalho. O sucesso nessa empreitada depende, ao menos nos 

discursos que versam sobre o assunto, de outros fatores como empenho e persistência, 

conforme este trabalho pretende demonstrar. 

Assim, na nossa sociodicéia contemporânea os diplomas de nível superior não 

aparecem mais (se é que realmente um dia apareceram) como elementos capazes de garantir 

ascensão social ou mesmo manutenção de uma posição de maior reconhecimento social, mas 

como fatores necessários e indispensáveis para a participação na concorrência por posições 

sociais de maior prestígio e lucros materiais. Isso não quer dizer que a educação formal ocupe 

um papel secundário na formulação desses discursos, mas sim que sua função parece ser a de 

justificar a exclusão daqueles que, em uma sociedade de escolarização quase universal, não 

possuem diplomas de nível superior. 

A formulação desses discursos, por sua vez, tem outros estímulos e objetivos que 

convém destacar aqui. Como já nos ensinou Marx, os discursos dominantes servem não só 

para justificar a dominação como para ampliá-la, ou pelo menos mantê-la. Assim, a 

(re)formulação de nossa sociodicéia deve atender não só a fins de dominação simbólica, mas 

também de ampliação ou manutenção da dominação material. Ou seja, é imprescindível que 

esses discursos sirvam para aumentar os lucros materiais das classes dominantes e não só para 

justificá-los. De acordo com Marx: 

As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as idéias 
dominantes; isto é, a classe que é força material dominante da sociedade é 
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ao mesmo tempo, sua força espiritualmente dominante. A classe que tem à 
sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos 
meios de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas, ao 
mesmo tempo e em média, às idéias daqueles aos quais faltam os meios de 
produção espiritual. As idéias dominantes nada mais são do que a expressão 
ideal das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes 
concebidas como idéias; portanto as idéias de sua dominação. (MARX, 
1986, p.72)6 

Isso posto, vale dizer que de acordo com Mills (1969, p.251) a moral protestante que 

defendia o trabalho como obrigação já demonstrava em meados do século XX sinais claros de 

desgaste e já não era mais capaz de produzir mais do que uma resignação letárgica. O que se 

observava nos trabalhadores era uma falta de vontade para trabalhar com vistas a aumentar 

sua produtividade uma vez os discursos que os estimulariam a tal prática não eram capazes de 

convencê-los de que suas possibilidades de ascensão social aumentariam na medida em que se 

entregassem mais nas suas atividades produtivas. 

As mudanças ocorridas na sociedade americana em meados do século passado com o 

aumento do poder de alcance e da complexidade das grandes empresas, as medidas 

distributivas das políticas do welfare state e a atmosfera hostil que passou a rodear o ambiente 

dos negócios após a grande depressão exigiam uma reformulação nos discursos sociais para 

que a produtividade aumentasse. Seria necessária, também nas palavras e na visão de Mills 

(1969, p. 251-252) uma “nova disposição no espírito dos trabalhadores”, para que eles 

ficassem mais envolvidos com o trabalho, e obviamente produzissem mais. 

A necessidade de criar novas justificações e o fato de que o aumento do 
poder das empresas ainda não foi justificado publicamente deram origem a 
uma busca de símbolos mais eficazes entre os porta-vozes mais experientes 
do mundo dos negócios, que passaram a sentir-se como uma pequena ilha 
num oceano hostil de empregados sem propriedade. (...) Para obter e 
aumentar a boa disposição para o trabalho é necessário criar uma nova ética 
que dê ao trabalhador outros incentivos além do econômico. (MILLS, 1969, 
p. 252) 

Se essa necessidade de uma reformulação da sociodicéia com vistas não só a 

justificar distinções sociais, mas também a ajustar o espírito dos trabalhadores a fim de 

conseguir maior produtividade foi percebida nos Estados Unidos há algumas décadas atrás, 

Antunes (1998 e 2002) e mesmo Gentili (1998) a reconhecem em outro contexto também aqui 

no Brasil, a partir do último quarto do século passado. Mais uma vez e aqui no Brasil também, 

o que vai se procurar encontrar é a criação e principalmente a adesão a um discurso que sirva 

à ampliação constante do capital. Antunes vai usar inclusive a expressão envolvimento 

                                                 
6 Os destaques são do texto original. 
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manipulatório7 para designar o projeto que buscaria a aceitação integral pelos trabalhadores 

às teses e justificativas que serviriam para manter e ampliar a dominação simbólica e material 

das classes dominantes. 

Neste trabalho, no entanto, o conceito de sociodicéia não será usado como um 

discurso forjado de forma unilateral e com vistas à manipulação das camadas populares. A 

idéia não é produzir argumentos que justifiquem algum tipo de teoria conspiratória, mas 

perceber qual o papel atribuído à educação e aos diplomas de graduação em especial na arena 

de disputas da construção de nossa sociodicéia. Até porque, como já nos demonstraram Mills, 

Bourdieu, Giroux (1986), e tantos outros, a formulação, incorporação e acúmulo de poder 

simbólico dos discursos hegemônicos em qualquer época ou lugar não é algo simplesmente 

imposto por uma classe a outra, mas o resultado de lutas e movimentos de resistência 

dinâmicos, complexos e muitas vezes ambíguos. 

A partir dessa concepção, o que se verificou no material aqui pesquisado foi que a 

educação e os diplomas de graduação ocupam um papel central em nossa sociodicéia, muito 

mais como elementos de exclusão do que de inclusão social. Ou seja, se, como demonstram 

os estudos históricos aqui utilizados8, a posse de um diploma de graduação já foi um fator de 

distinção social capaz de garantir ao seu portador acesso a posições sociais dotadas de maior 

prestígio e mesmo remuneração, isso hoje não é mais verdade nem mesmo na esfera 

discursiva. Teria havido aquilo que Gentili (1998, p. 9) chamou de mudanças nos sentidos 

atribuídos à educação pelos sujeitos, mudanças estas que não só não podemos desprezar como 

devemos ficar atentos a elas para compreendermos de forma crítica os atuais usos simbólicos 

da educação bem como sua utilização como prática política. 

 

1.3 Das hipóteses, procedimentos metodológicos, e 
estrutura da apresentação dos resultados da 
pesquisa 

O que pretendi verificar com a pesquisa foi se e como o vestibular, como instrumento 

regulador do acesso a diplomas de graduação aparece na formulação desta sociodicéia 

contemporânea. Para isso analisei os cadernos especializados em vestibular e os classificados 

de empregos dos dois maiores jornais de São Paulo (que são também dois dos três maiores 

jornais do país): a Folha de S. Paulo e o O Estado de S. Paulo. Com isso pretendeu-se 

                                                 
7 O destaque é do autor. 
8 A saber: Beisiegel (1974), Mills (1969) e Sposito (1984). 
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verificar, além da hipótese formulada, uma possível homogeneidade no trato das questões que 

relacionam escolaridade e mercado de trabalho em destacados veículos da mídia impressa 

paulista. Essa pesquisa contém também um exercício de observação feito com uma revista do 

Grupo Abril especializada em educação, o Guia do Estudante Vestibular 2008 e dois 

exemplares de um suplemento especial da Folha de S. Paulo, o Guia das Profissões 2006 e 

2007. 

O período analisado foi o mais recente possível a partir do início da pesquisa 

empírica. Assim, os Cadernos Empregos dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo, bem como os cadernos Fovest e Vestibular, dos mesmos jornais, respectivamente, 

tiveram todas as suas edições do segundo semestre de 2007 analisadas. O Guia do Estudante 

Vestibular 2008 e as duas edições do Guia das Profissões (2006 e 2007) foram os números 

mais recentes publicados quando do levantamento das fontes. Durante a pesquisa considerou-

se ampliar o período pesquisado nos cadernos especializados (Empregos, Fovest e 

Vestibular), porém, a homogeneidade encontrada no material fez com que tal ampliação se 

apresentasse como desnecessária e redundante. Foram pesquisados: os vinte e seis números do 

Caderno Fovest (suplemento especializado em vestibular do jornal Folha de S. Paulo) 

publicados no período entre julho e dezembro de 2007; os vinte e sete números dos Cadernos 

Empregos (tanto da Folha de S. Paulo, quanto do O Estado de S. Paulo) do mesmo período; o 

único número do Caderno Vestibular do O Estado de S. Paulo publicado no segundo semestre 

de 2007; um número do Guia do Estudante, também de 2007; e dois do Guia das Profissões, 

um de 2006 e outra de 2007. 

A escassez de estudos análogos que pudessem servir de referência metodológica para 

o tratamento das fontes dificultou o trabalho com elas. Tendo como referência a obra de 

Bourdieu optou-se por iniciar a análise com um mapeamento dos espaços tomados como 

objeto de pesquisa. A explicitação dos agentes e instituições que dominam aquele território já 

permitiu constatar que ali o acúmulo de capital simbólico tem pouca relação com o acúmulo 

de poder e prestígio nos espaços mais estruturados e destacados do campo educacional, 

acadêmico, e mesmo jornalístico. Ou seja, os agentes e instituições que detêm mais prestígio e 

conseguem maior espaço nas publicações analisadas não são os mesmos que conseguem 

maior destaque nos seus respectivos campos. Até por não serem espaços privilegiados, os 

suplementos pesquisados são locais disputados principalmente por agentes que ocupam uma 

posição dominada dentro de seu próprio campo e buscam pela ocupação desses espaços obter 

o prestígio e o reconhecimento que não conseguem pelos mecanismos de consagração 

existentes em seus campos. 
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A análise dos discursos veiculados nos quatro Cadernos pesquisados revelou 

semelhanças estruturais e ideológicas com os discursos de auto-ajuda, reforçando a idéia de 

que a educação funciona como um investimento pessoal quase imprescindível para se 

alcançar melhores posições sociais. Além disso, essa similaridade também ajuda a reforçar a 

idéia de que a obtenção do sucesso, seja ele profissional ou acadêmico é responsabilidade 

exclusiva do indivíduo. Apenas os esforços, a dedicação e a capacidade de superação 

individuais podem garantir que seus objetivos logrem êxito. 

Os resultados encontrados nesse que foi na verdade um exercício de pesquisa 

acadêmica permitiram algumas constatações reveladoras de indícios que apontam para o que 

Gentili (1998, p. 9) chamou de “redefinição dos significados e sentidos atribuídos à atividade 

educacional”. No material pesquisado o papel da educação aparece ligado a estratégias para 

alcançar sucesso profissional e como condição básica para a empregabilidade. A não-

obtenção de um diploma de graduação apresenta-se como um forte elemento de uma distinção 

negativa, ao praticamente condenar a posições inferiores os indivíduos que não possuem esse 

tipo de certificação. 

Além disso, os esforços gastos na obtenção de certificados educacionais são muitas 

vezes mais valorizados exatamente por simbolizarem empenho e dedicação, do que pelos 

conhecimentos e capacidades que em tese sua posse deveria garantir. Ou seja, os 

investimentos pessoais em educação são defendidos ou pelos possíveis lucros materiais e 

simbólicos que podem ser obtidos na carreira dos sujeitos, ou pela quase certa eliminação das 

possibilidades de ocupar um lugar de destaque no mercado de trabalho a que a falta de 

certificados escolares parece condenar. Tal importância, por sua vez, parece residir menos na 

carência de preparo ou qualificação para o exercício de uma determinada função, e mais na 

representação incontestável de uma falta de foco, esforço, ou perseverança que tal condição 

parece simbolizar. Assim, a própria continuidade dos estudos com a necessária busca 

constante por mais diplomas se justifica mais a partir de uma lógica que enaltece a 

determinação, o comprometimento com o trabalho e a produtividade do que a aquisição de 

determinados saberes relevantes para a prática laboral. 

É certo que os veículos objeto desta pesquisa se inserem naquilo que Bourdieu 

(1992, p.20) chamou de “objetos socialmente insignificantes”. Porém, exatamente por isso os 

significados subjetivos acerca do papel da educação e do valor, importância e uso dos 

diplomas de graduação mais especificamente, nas estratégias de ocupação de espaços 

privilegiados na sociedade ganham destaque. Mais do que servir de instrumento para a 

divulgação e defesa de posições que influenciem diretamente na tomada de decisões acerca 
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dos rumos e prioridades da educação, os Cadernos revelam como parte da sociedade encara, 

do ponto de vista simbólico e prático, os certificados escolares. Mais do que isso, revelam o 

conteúdo de discursos que exatamente por não gerarem maiores polêmicas ou contestações, 

parecem ser amplamente aceitos pela sociedade. Ou seja, sua menor importância e 

repercussão fazem com que ele revele de forma mais clara e menos dissimulada as bases do 

discurso hegemônico. 

Se os materiais pesquisados podem não ser suficientes para confirmar de maneira 

inequívoca a hipótese de que a educação formal e a graduação em Universidades (mesmo as 

de maior prestígio) ocupam posição destacada em nossa sociodicéia contemporânea, 

tampouco indicam que tal relação inexiste. Na verdade, foi possível constatar nos discursos 

veiculados pelas publicações pesquisadas uma relação consolidada entre escolaridade e 

exclusão social. A posse de um ou mais diplomas de nível superior ou até de pós-graduação 

não foi apresentada por esses veículos como garantia de ocupação de uma posição social de 

destaque, nem mesmo de vagas no mercado de trabalho, por mais prestígio social que eles 

carregassem. Por sua vez, a ausência de pelo menos um diploma com um mínimo de prestígio 

aparece, na lógica dos discursos difundidos pelas publicações, como um enorme obstáculo 

para a conquista de uma posição dominante ou destacada na sociedade. Assim, de acordo com 

o que se apurou nesse trabalho, constitui-se nos espaços pesquisados uma espécie de 

sociodicéia às avessas que não justifica tanto os privilégios adquiridos pela elite, mas a 

ausência deles para uma parcela significativa da população. 

Em síntese pode-se dizer que além desta Introdução, onde se apresentam de forma 

sucinta a trajetória de definição do objeto de pesquisa, as bases do conceito de sociodicéia que 

norteou esse trabalho, a maneira com que se procedeu a pesquisa empírica, as hipóteses que 

surgiram e foram analisadas durante o processo, e os resultados obtidos, a presente dissertação 

tem sua apresentação estruturada da seguinte forma: 

• No capítulo 2 expõe-se uma contextualização histórica do acesso aos 

certificados escolares no Brasil e seus significados, com especial atenção às 

mudanças causadas pelo constante aumento da escolarização e a conseqüente 

inflação de diplomas assistida nas últimas décadas. 

• No capítulo 3 encontram-se de forma mais detalhada os procedimentos 

metodológicos adotados no tratamento e análise das fontes, bem como seus 

resultados demonstrando como a posse ou a ausência de um diploma de nível 

superior funciona como fator de distinção negativa ao condenar, na lógica dos 

discursos pesquisados, os indivíduos sem formação superior a posições sociais 
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desvalorizadas simbólica e materialmente. Além disso, explicita as semelhanças 

estruturais e ideológicas encontradas entre os discursos difundidos nos Cadernos 

pesquisados e os discursos de auto-ajuda. 

• No capítulo 4 apresentam-se as considerações finais, retomam-se os conceitos 

básicos para a análise dos dados colhidos na pesquisa empírica, relacionam-se as 

informações apresentadas nos capítulos anteriores e apresenta-se o papel que a 

educação parece ocupar na formulação de nossa sociodicéia. 
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2. O VESTIBULAR E O ACESSO AOS 
DIPLOMAS DO ENSINO SUPERIOR 

 

2.1 Um breve histórico das reformas educacionais e 
as mudanças nos exames de acesso ao Ensino 
Superior 

Oficialmente o vestibular foi instituído no país em 1911, como um exame de saída do 

então ensino secundário. Era estruturado com provas escritas e orais sobre línguas e ciências, 

e objetivava a verificação da “maturidade intelectual” do candidato. (Ribeiro Netto, 1980) 

Na época, o ensino secundário configurava-se declaradamente como propedêutico 

para o Ensino Superior, tanto que os exames eram denominados preparatórios. Seu acesso era 

um privilégio quase exclusivo da elite que tinha condições de pagar pelo ensino secundário, 

até então oferecido majoritariamente por escolas privadas e confessionais, ou conseguia vagas 

nos ginásios públicos ainda mais elitizados. A obtenção do certificado de conclusão de curso 

secundário funcionava como fator de distinção no mercado de trabalho, e ganhavam força os 

movimentos pela ampliação de seu acesso visto como condição necessária à conquista de 

melhores posições sociais. (Beisiegel, 1974 e Sposito, 1984) 

A partir de 1945, e principalmente depois da década de 50 do século passado com o 

contínuo aumento da industrialização e da urbanização nos grandes centros urbanos, as 

pressões pelo aumento de vagas nos diferentes graus de ensino cresceram, mas foi no período 

democrático (mais precisamente entre 1945 e 1962) que a expansão de vagas no Ensino 

Secundário ocorreu mais significativamente. Beisiegel (2002, p.36) mostra que em 1930, São 

Paulo dispunha de três ginásios oficiais. Quinze anos depois, em 1945 eram quarenta e cinco 

unidades. Nos dezessete anos seguintes foram criados quinhentos e dezesseis 

estabelecimentos em todo o Estado, totalizando quinhentos e sessenta e um ginásios estaduais 

no final do ano de 1962. 

O aumento de vagas verificado no período, no entanto, não foi capaz de propiciar ao 

Ensino Secundário sequer uma estrutura democrática ou universal. Primeiramente porque 

contingentes significativos da população permaneciam fora da escola, e em segundo lugar 

porque as Leis Orgânicas do Ensino, que forjaram a estrutura básica do sistema educacional 
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brasileiro9, decretavam uma divisão dual na escola pós-primária. De um lado o Ensino 

Secundário, voltado para as elites, que com uma escolarização acadêmica preparava e 

habilitava os estudantes para o Ensino Superior. De outro os módulos de formação 

profissionalizante, voltados para as camadas populares, que visavam colocar seus egressos 

mais rapidamente no mercado de trabalho, ainda que como mão-de-obra especializada e 

diplomada. 

Vale ressaltar, no entanto, que os certificados escolares obtidos pelos diferentes 

grupos tinham, obviamente, um valor social distinto. Enquanto os diplomas obtidos no Ensino 

Secundário detinham um maior prestígio social por prepararem e permitirem a seus 

portadores cursar uma Universidade, e só então, como mão-de-obra (mais) qualificada tentar 

o ingresso no mercado de trabalho, os diplomas dos módulos de formação profissionalizante 

não tinham tanto poder simbólico na busca por mais prestígio social, e tinham sua procura 

atrelada à necessidade que as camadas populares tinham de se qualificar para o mercado de 

trabalho no menor tempo possível. 

Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que os impactos do constante aumento no 

número de indivíduos atendidos pelo sistema tenham sido nulos ou mesmo pequenos. Ao 

contrário, foram tão intensos que provocaram uma ressignificação simbólica e prática do valor 

do diploma escolar, como exposto adiante. O que se quer ressaltar aqui é que a simples 

ampliação do acesso não foi capaz por si só de alterar a tendência de reprodução social que a 

instituição escolar carrega em si mesma, nem de eliminar o caráter dual que a educação 

brasileira tinha à época. 

Como nos mostrou Bordieu (1975; e 1998b), por meio de seus veredictos que variam 

de acordo com a origem social dos indivíduos, da hierarquia de diplomas e instituições, da 

valorização do capital cultural das elites e até da exigência de incorporação desse tipo de 

capital, o sistema escolar funciona como instrumento de legitimação e reprodução da 

desigualdade social. Especificamente no caso brasileiro, Sposito (1984) demonstra que a 

democratização do acesso à escola em seus níveis mais elevados (no caso, a escola 

secundária), que ocorreu no país a partir da década da segunda metade do século XX, não foi 

capaz de alterar essa lógica na medida em que conforme foi ampliado seu acesso, menor ficou 

sua capacidade de representar maiores possibilidades de ascensão social. 

                                                 
9 A partir de então tínhamos uma escola primária de quatro anos, seguida de um outro ciclo de mais quatro anos 
(Ginásio, Normal, Comercial etc.), mais um ciclo de três anos, e enfim o Ensino Superior, para os cursos que 
habilitavam para tal. 
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Além disso, a manutenção de um sistema dual no ensino brasileiro 

(institucionalizado com as Leis Orgânicas do Ensino entre 1942 e 1946, e que perdura 

oficialmente até 1971) que tinha no Ensino Secundário o caminho para a formação de elites e 

aquisição de diplomas fornecedores de maior prestígio social, e nas modalidades 

profissionalizantes (especialmente os Ensinos Comercial, Industrial e Agrícola) a preparação 

e certificação de mão-de-obra para postos de menor prestígio e remuneração, só reforçava a 

tendência de reprodução social a que Bordieu se refere. 

Ao perceber essa distinção, as camadas populares passam a incorporar em seus 

projetos as crenças na capacidade transformadoras da educação (incorporação essa que 

significa em parte uma adesão ao projeto e a visão de mundo das camadas dominantes, ou 

seja, incorporação da sociodicéia). E, por meio de suas lutas conseguem ampliar o acesso aos 

diferentes níveis de escolarização. No entanto, seu sucesso acabava por produzir uma 

diminuição do valor simbólico dos próprios diplomas que a partir de então e cada vez mais 

elas eram capazes de obter. 

No quadro das escolhas possíveis, a escola secundária, caminho natural para 
a carreira de jovens das classes dominantes, acaba sendo desejada pelas 
famílias de jovens de outras classes sociais; os efeitos reais que a instrução 
secundária propiciava para certas parcelas da sociedade – o acesso a 
carreiras privilegiadas, o reconhecimento social, a boa remuneração – 
passam a ser reivindicados, cada vez mais nitidamente, por segmentos 
heterogêneos da coletividade. O reconhecimento das vantagens oferecidas 
pela instrução secundária a certas camadas sociais era inevitável, implicando 
a necessidade sua conquista; contudo, seus limites logo foram estabelecidos. 
Uma vez transformada por meio do acesso de setores mais amplos da 
população, a escola secundária deixou de ser privilégio de poucos e, agora, 
como patrimônio de grande parte da sociedade, poucas vantagens propicia 
para alterar, de modo mais significativo, a situação social das camadas 
populares. (Sposito, 1984, p.20) 

Conforme se expandiam os índices de conclusão da escola secundária ao longo da 

segunda metade do século passado, a pressão sobre a oferta de vagas deslocava-se 

progressivamente para os degraus superiores da escolaridade, uma vez que a desvalorização 

dos diplomas de nível secundário causada por sua inflação não foi capaz de provocar grandes 

transformações na crença de que os certificados escolares funcionavam como elementos 

fornecedores de maior prestígio social (Beisiegel, 2002). Ocorre que, mesmo com o aumento 

de vagas também no Ensino Superior, as Faculdades brasileiras, como em outras partes do 

mundo, nunca foram capazes de acolher a demanda de estudantes egressos do Ensino 

Secundário, reforçando o caráter de reprodução social do sistema escolar, já que não foi só no 

Brasil que as Faculdades foram pensadas como instituições formadoras da futura elite 

dirigente e de mão-de-obra especializada para postos subalternos, mas de algum prestígio e 
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retorno material. E foi por isso que elas tiveram que instaurar processos seletivos visando 

controlar a quantidade e a qualidade dos indivíduos que poderiam obter o almejado diploma 

do Ensino Superior. 

Até meados da década de 60, cada curso fazia seu exame vestibular, e apesar das 

muitas diferenças, eles eram eliminatórios e centrados apenas em algumas disciplinas, 

propiciando a proliferação dos cursinhos especializados nos concursos vestibulares das 

carreiras e instituições mais concorridas. Essa estrutura facilitava a entrada na Universidade 

de estudantes provindos das classes sociais mais abastadas, uma vez que eles podiam arcar 

com os custos desses cursinhos. Já reverberavam à época críticas a concepção elitista de 

Universidade implícita em seus processos seletivos. (Cunha, 1988, p. 151) 

Em 1955, preocupado com uma melhor elaboração e sistematização dos exames de 

admissão para a universidade, o Professor Alípio Correa Neto, então Reitor da USP, 

convocou a Assembléia Universitária que ficou incumbida de elaborar um relatório com 

sugestões de alterações nos vestibulares da USP. Entre as sugestões do documento, publicado 

na Revista da Associação Médica Brasileira em setembro de 1956, destacam-se: a criação de 

um órgão central, capaz de reunir equipamentos, pessoal e materiais especializados na 

elaboração e análise das avaliações; e a substituição das provas escritas e orais por testes de 

múltipla escolha, por se considerar esse instrumento mais preciso e válido do que aqueles. 

(Leser, 1995, p.16) 

As modificações demoram um pouco a serem implantadas e só em 1963 foi criado o 

CESCEM, que elaborava um único vestibular para as Faculdades com currículo biológico 

(Medicina, Veterinária, Farmácia, Bioquímica e Biologia). Dois anos mais tarde, em 1965, a 

recém-criada Fundação Carlos Chagas foi encarregada da organização do exame, incluindo 

nesse ano, testes de disciplinas alheias ao currículo biológico com o objetivo primeiro de 

aprimorar o processo seletivo em si, mas também já mostrando a preocupação em projetar 

influências sobre o Ensino Secundário de forma a torná-lo mais universalista e menos 

especializado. (Leser, 1995) 

Disseminava-se cada vez com mais força a idéia de que a Universidade tinha um 

papel especial na modernização (capitalista) do país. Mesclando a doutrina alemã com o 

modelo norte americano a Universidade brasileira (re)estruturou-se sobre a égide do 

racionalismo liberal: universalista, neutra, e o mais produtiva possível. O quadro que se tinha, 

porém, era outro. 

A demanda por mais vagas no Ensino Superior não cessava de crescer, e com a crise 

econômica da década de 60, os diplomas universitários passavam a representar para setores 
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cada vez mais expressivos da classe média a possibilidade de ascensão, ou ao menos de 

manutenção social. Tal associação tinha bastante fundamento, uma vez que a industrialização 

e a urbanização crescentes acabaram por criar postos de trabalho que exigiam mão-de-obra 

mais qualificada, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Embora Braverman (1980) faça uma contestação muito bem fundamentada quanto a 

real necessidade por parte das empresas dessa maior escolarização, o fato é que mesmo na 

realidade norte-americana que ele analisa há, mesmo de acordo com seus estudos, uma 

exigência cada vez maior de diplomas que denotem uma maior qualificação profissional. Para 

Braverman essa exigência se relaciona com uma necessidade de manter parcela significativa 

da população jovem na escola, e, portanto, fora da disputa por vagas no mercado de trabalho. 

Além disso, ela serve também para justificar uma menor remuneração e reconhecimento 

social dos trabalhos manuais constantemente taxados de “não-qualificados” ou “semi-

qualificados”, em contraste com as atividades de cunho burocrático ou intelectual que por 

mais repetitivas e simples que fossem eram tratadas como atividades exercidas por 

profissionais “qualificados”. Ou seja, independentemente de sua sustentação prática, o fato é 

que tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, a obtenção de um emprego com mais prestígio 

social e maior remuneração estava e ainda está ligada à posse de certificados escolares de 

nível superior. 

Somavam-se ao problema da demanda reprimida que, obviamente, se estendia a 

diversos estratos sociais, outros dois fatores. Desde 1964 o Brasil vivia sob um regime 

autoritário que havia alcançado o poder com o apoio de uma classe média cada vez mais 

insatisfeita. Portanto, era necessário atender alguns de seus anseios. E um dos principais focos 

de resistência (crescente) ao Governo Federal era o movimento estudantil universitário. Uma 

Reforma Universitária que arrefecesse os ânimos do movimento estudantil; contemplasse com 

vagas nas Faculdades uma parcela maior da classe média; e levasse à implantação de um 

modelo de Universidade gestado, pelo menos, desde a década de 40 e em consonância com os 

valores capitalistas, ia ao encontro do que desejava o governo. Embora denominada 

“Universitária”, a Reforma trouxe modificações nos diferentes níveis do ensino a partir de 

uma lógica dupla: de um lado, expansão do acesso aos níveis iniciais, com tendência à 

universalização do ensino de Primeiro Grau; e de outro, estratégias de contenção da demanda 

do Ensino Superior, com a criação do Segundo Grau profissionalizante e a instituição do 

vestibular classificatório para resolver a questão dos excedentes10. 

                                                 
10 Sobre o contexto social da Reforma Universitária, ver Cunha (1983; 1988 e 2002). 
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Das alterações impostas pela Reforma Universitária é importante para o objetivo 

deste trabalho ressaltar três. 

Primeira: seguindo a tendência de adotar o modelo estrutural das Universidades 

norte-americanas e atendendo à necessidade de isolar um pouco mais os estudantes para 

diminuir a força do movimento estudantil, a Lei 5540/68 desmembra as Faculdades em 

departamentos e institutos. De acordo com Cunha (1988, p. 83) não se pode desprezar 

também o interesse dos pedagogos influentes no Conselho Federal de Educação (CFE) em 

autonomizar suas atividades profissionais no âmbito universitário (em uma estratégia típica de 

delimitação de fronteiras e controle de espaços destacados do campo) administrando, 

inclusive, a emissão de diplomas que funcionam como certificados de capital cultural 

institucionalizado. 

Segunda: buscando alcançar uma maior produtividade e diminuir o problema da 

demanda (atendendo um maior número de estudantes, usando a mesma estrutura e corpo 

docente), institui-se o sistema de créditos e o ciclo básico. Essas mudanças permitiriam o 

ingresso de mais de uma turma por ano de forma a aumentar o ritmo de trabalho dos 

professores, e articular melhor os horários para um aproveitamento mais racional e produtivo 

dos recursos físicos existentes. 

Terceira: além do problema da demanda reprimida, as Universidades também 

conviviam com a questão dos excedentes. Como até então o vestibular era eliminatório, havia 

um significativo número de estudantes que eram aprovados, mas impedidos de cursar a 

Universidade, pois as vagas no curso pretendido estavam esgotadas. Muitos desses alunos 

conseguiam na justiça o direito de entrar na Faculdade, o que superlotava as turmas dos 

cursos mais concorridos. O ciclo básico atenuava esse problema, mas não o resolvia. Para isso 

foi instituído o vestibular unificado e classificatório, no qual só eram considerados aprovados 

o número de indivíduos que o sistema era capaz de absorver. Tentava-se com essa medida 

alterar também o ensino de Segundo Grau, uma vez que com a unificação do vestibular os 

colégios tenderiam a trabalhar para uma “formação secundária geral” e não para “o 

adestramento para ultrapassar com êxito provas excessivamente especializadas” (Cunha, 

1988, p.143-144). Além disso, pretendia-se também diminuir a importância dos cursinhos e 

antepor-se à especialização escolar precoce que se manifestava já no nível secundário. 

(Ribeiro Netto, 1980) 

O problema da demanda reprimida persistiu e novas alterações legislativas surgiram 

senão para resolvê-lo, ao menos para atenuá-lo. A Lei 5692/71 alterou alguns pontos da 

estrutura do sistema de ensino brasileiro, forjado nas Leis Orgânicas do Ensino e atacou esse 
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problema basicamente de duas formas. A partir de 1971, o Primário e o Ginásio, que 

formavam módulos separados de quatro anos cada, se uniram, dando origem ao Primeiro 

Grau, que passou a ser obrigatório. O Segundo Grau se tornou oficialmente profissionalizante, 

com o intuito de diminuir a demanda por diplomas do Ensino Superior e de formar mais mão-

de-obra técnica de nível médio para o crescente parque industrial, bem como para as áreas 

urbanas. Para se tornar professor das quatro séries iniciais do Primeiro Grau ainda em 

expansão e carente de mão-de-obra, por exemplo, bastava ao indivíduo fazer o Segundo Grau 

com opção de Magistério. 

Como em outros países do mundo, o diploma de Segundo Grau cumpria uma dupla 

função. De um lado, ao fornecer (principalmente para as camadas populares) uma certificação 

com um grau de prestígio maior que o diploma de Primeiro Grau e que servia também como 

habilitação para o exercício de determinadas funções, o diploma secundário deveria servir 

para diminuir a demanda por diplomas de Ensino Superior. Por outro lado, treinava e 

capacitava um contingente considerável de trabalhadores para ocupar os cargos na indústria, 

no comércio e até na área educacional que surgiam nas crescentes áreas urbanas do país. 

Além disso, a lei facilitava o surgimento de Faculdades privadas, como forma de atender o 

contínuo aumento da procura por diplomas do Ensino Superior. Vale ressaltar que essa 

profissionalização do Segundo Grau foi recebida por muitos intelectuais da época como um 

avanço, uma vez que acabava, ao menos oficialmente, com a dualidade do Ensino 

Secundário11. A partir daquele período, o egresso dos cursos profissionalizantes estava apto, 

do ponto de vista burocrático a cursar uma Universidade. 

Por sua vez, a autonomia universitária possibilitou diversas mudanças que foram 

implantadas com o passar do tempo, como o fim dos ciclos básicos e a implantação do 

sistema de opções prévias e por vezes excludentes (na Fuvest, por exemplo, um candidato não 

pode optar por cursos de Faculdades diferentes) transfigurando aos poucos o sistema de 

vestibular unificado. Assim, gradativamente, os vestibulares voltaram a ter certo grau de 

especialização e os cursinhos novamente ganharam força. O acesso a Universidade e aos seus 

certificados, porém, foi sofrendo basicamente o mesmo processo de desvalorização social 

causado pela inflação de diplomas que o Ensino Secundário passou, e como lá o resultado foi 

uma diminuição de seu valor simbólico e uma ressignificação de seu papel em nossa 

sociodicéia. 

                                                 
11 Sobre o assunto, ver Nagle (1975) e Cunha (1975 e 1988). 
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Em 1982, com a Lei 7044/82, a 5692/71 foi alterada e a profissionalização do 

Segundo Grau deixou de ser obrigatória. A estrutura desse nível de ensino voltou a ficar 

parecida com a da década de 60, com cursos profissionalizantes e um Colegial “normal” de 

caráter propedêutico, mas ainda com a possibilidade formal do egresso do curso 

profissionalizante ingressar na Universidade, tal como a partir de 1971. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e suas recentes alterações 

mantiveram a tendência de ampliação gradativa do acesso aos diplomas de Ensino Superior 

baseada, principalmente, no aumento de vagas no setor privado. As Faculdades privadas 

continuam a receber um número cada vez maior de estudantes, ajudando a combater o 

problema do excesso de demanda. As Universidades continuam a realizar seus processos 

seletivos da maneira que julgam mais adequada, apesar de obedecer a parâmetros mínimos 

como a exigência de uma prova de redação, e o Ensino Médio não-profissionalizante mantém 

seus objetivos de formação geral e preparação para o Ensino Superior, embora oficialmente 

esse grau de ensino também vise preparar o aluno para o mercado de trabalho. 

Na verdade, do ponto de vista formal, a atual LDB é bem mais ampla e atribui ao 

Ensino Médio objetivos mais presunçosos. No seu Artigo 35 ela define assim a finalidade do 

Ensino Médio: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

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; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Em termos práticos, entretanto, o que tem se verificado é o reestabelecimento da 

dualidade no sistema de ensino brasileiro, se é que um dia essa dualidade realmente deixou de 

existir. O ensino profissionalizante continua a ser o caminho destinado às camadas populares 

como forma de se inserirem no mercado de trabalho, ainda que em posições de menor 

prestígio e remuneração (Oliveira, 2002). As elites por sua vez, usam o Ensino Médio Regular 

como etapa obrigatória na sua jornada para a aquisição de diplomas que permitam a seus 

integrantes se colocarem o mercado de trabalho como mão-de-obra mais qualificada e, 

portanto, merecedoras de melhores salários e posições sociais. 
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2.2 Algumas considerações acerca das relações 
entre vestibular e Ensino Médio 

Desde o processo de elaboração do projeto de pesquisa o que foi possível perceber na 

bibliografia levantada e analisada é que os vestibulares têm sido usados como objeto de 

estudos variados.12 Muitas vezes como fonte de dados, cujos resultados permitem traçar um 

diagnóstico sobre o conhecimento dos estudantes acerca de um determinado tema. Outras 

tantas para a crítica ou aperfeiçoamento de seu processo avaliativo. E, com menor freqüência, 

para a análise de suas influências no Ensino Médio. 

Em 1978, estudo patrocinado pela Fuvest e realizado por esta Faculdade13, já alertava 

para o perigo de uma possível repercussão negativa dos vestibulares sobre o então Segundo 

Grau. À época, o receio era de uma evasão dessa modalidade para um atalho via supletivo e 

cursos preparatórios. Numa análise sobre o tema, quase uma década depois, Azanha (1995, 

p.4) classificava o Segundo Grau como “falido ou aviltado por um treinamento intensivo, 

oneroso e desligado de propósitos educacionais”. Sobre o quadro desta relação no final da 

década de 90, Melo (2000, p.10) afirma que os vestibulares “apareciam então como autênticos 

orientadores e legitimadores dos currículos reais, aplicados pelos professores em suas salas de 

aula”. 

Durante o século passado houve algumas tentativas oficiais de dar ao Ensino Médio 

uma vida própria. Especialmente as Leis 5692/71 e 9394/96 procuraram desvincular os 

objetivos do Ensino Médio das exigências do Ensino Superior (Barreto, 2000). Tais ações, no 

entanto, mostraram-se inócuas e nos diversos autores aqui pesquisados14, não houve nenhum 

que negasse que o Ensino Médio Regular mantém até hoje um papel essencialmente 

preparatório para o Ensino Superior. 

Diante dessa percepção antiga e generalizada acerca do papel de facto atribuído ao 

Ensino Médio, passou a ser comum associar deficiências na formação dos egressos deste nível 

de ensino aos métodos utilizados na seleção para a entrada na Universidade.15 A lógica do 

raciocínio é simples e bem próxima do senso comum: se a preparação é voltada para o 

                                                 
12 Importante ressaltar que o levantamento bibliográfico concentrou-se quase que exclusivamente nos estudos 
sobre o vestibular da Fuvest. 
13 Dias,J e Martelli, A. F. Caracterização dos candidatos ao vestibular. São Paulo, FE-USP, 1978 (Série Estudos 
e documentos n. 14)  apud: Azanha (1995, p.3) 
14 São eles: Azanha (1992; e 1995); Barreto (2000); Beisiegel (1974; 1995; e 2002); Castro (1986); Cunha (1983; 
1988; e 2002); Leser (1995); Melo (2000); Nagle (1975); Oliveira (1975); Oliveira (2002); Ribeiro Netto (1980 e 
1986); Rocco (1995); Sposito (1984) e Zibas (2002). 
15 Ver Azanha (1995); Castro (1986); e Rocco (1995). 
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ingresso na Universidade, e não há vagas para todos, para cumprir o objetivo torna-se 

necessário “passar” no vestibular. Logo, se os formados no Ensino Médio não sabem, por 

exemplo, se expressar bem por escrito é porque o vestibular não cobra isso deles, daí a falta 

de preparo para a aquisição de tal habilidade ou conhecimento. 

Sobre essa relação vale mencionar o levantamento que realizei com a revista Estudos 

em Avaliação Educacional (publicação da Fundação Carlos Chagas) ainda no início do 

Mestrado e cujos resultados foram apresentados na IV Semana da Educação da USP16. Após 

pesquisar todos os vinte e dois números da revista publicados entre 1995 e 2005, e outros 

treze números (citados nos artigos pesquisados) tanto da Estudos em Avaliação Educacional, 

quanto de sua antecessora a Educação e Seleção, pude verificar entre os agentes que 

circulavam naquele território do campo uma posição bastante homogênea acerca do papel 

desempenhado pelo vestibular. Para os colaboradores da revista, o exame é, ou pode e deveria 

ser um instrumento de verificação e medição de conhecimentos, possibilitando a escolha dos 

candidatos mais aptos a freqüentarem a Universidade. Como o objetivo da minha pesquisa foi 

verificar as relações entre o vestibular e o currículo do Ensino Médio, pude constatar que 

naquele território do campo essa relação foi muito pouco estudada, e o que encontrei em 

relativa profusão foram afirmações genéricas reafirmando tal relação, mas que não continham 

nenhum aprofundamento, ou mínima base empírica que permitisse comprová-la sem 

contestação. Ou seja, mesmo em um espaço privilegiado de produção e divulgação científica a 

influência do vestibular no Ensino Médio é uma espécie de pressuposto baseado no senso 

comum. 

A ampliação de alunos atendidos que foi ocorrendo ao longo das últimas décadas na 

educação brasileira, produziu uma outra sensação generalizada. A educação, em todos os seus 

níveis, aumentou a quantidade de estudantes atendidos, mas perdeu em qualidade.17 

Obviamente, não se associava a denunciada queda na qualidade de ensino somente com o 

vestibular, mas também com ele. 

O que fica oculto nessa pretensa análise é uma visão elitista e conservadora da 

educação. É óbvio e inevitável que ao incorporar vastos setores da sociedade oriundos das 

camadas populares e, portanto, com menor capital cultural acumulado, a escola pública tende 

a ter mais dificuldades para entregar a sociedade formandos ricos nesse tipo de capital. 

Quando se faz a comparação simplista entre os egressos da escola pública de hoje e os 

egressos das escolas públicas pré democratização do acesso, tendo como base o capital 

                                                 
16 O título do trabalho é: Primeira Chamada: uma análise inicial dos discursos pedagógicos sobre o vestibular.  
17 Sobre essa associação e sua crítica ver Beisiegel (1974; e 2002). 
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cultural acumulado no fim do processo se omite duas informações muito relevantes. A 

primeira: de uma forma geral, como era extremamente elitista a escola pública recebia 

indivíduos que já vinham com um capital cultural acumulado muito maior. A segunda: esses 

sujeitos, dada sua condição social, contavam (e ainda contam) com bem mais mecanismos de 

incorporação e obtenção de capitais culturais consagrados na e pela escola do que os 

indivíduos provenientes das camadas populares18. 

Ao criticar uma pretensa diminuição da qualidade do ensino e relacioná-la à 

democratização de seu acesso, o que se faz é mais do que uma associação simplista, uma 

crítica à própria abertura da escola em seus diferentes níveis às camadas menos privilegiadas 

da sociedade. 

O fato é que para os indivíduos que estavam excluídos da escola o ganho, por menor 

que seja é inegável. Essas pessoas passaram a ter alguma escolarização, que por mais 

deficiente que seja é melhor do que nenhuma escolarização. As elites, por sua vez, também 

continuaram a ter acesso às instituições tidas como melhores. O acesso a certificados 

escolares se ampliou e seu valor no mercado de bens simbólicos começou a se alterar. 

Uma vez admitido que a universalização do ensino é algo mais do que desejável, 

necessário, trata-se de perceber que tal processo altera a estrutura e o papel da educação em 

todos os seus níveis, em especial da educação pública.19 Tal percepção, apesar de há muito já 

apontada, ainda não parece ter sido de todo incorporada como afirma Beisiegel: 

embora a democratização das oportunidades escolares já tenha sido 
incorporada como um valor, as conseqüências dessa democratização ainda 
não foram claramente compreendidas e assimiladas por boa parte dos 
educadores e por significativa parcela da coletividade. Defende-se a 
democratização, mas recusam-se suas conseqüências. E entre essas 
conseqüências intrínsecas à democratização inclui-se sobretudo a própria 
presença das crianças e dos jovens das classes populares na escola. Nesta 
linha de reflexões é preciso deixar claro, porém, que não se trata de atribuir 
ao professor ou à escola pública a responsabilidade ou a “culpa” pelas 
deficiências do ensino. A questão é bem mais ampla e sua discussão 
envolve, entre outros fatores, a qualidade de vida das classes populares, a 
mudança de perfil do magistério do ensino público, as condições de 
formação e trabalho do professor, a mudança da própria escola pública, e a 
persistência da adesão coletiva ao modelo da escola tradicional no ensino 
fundamental e no ensino médio. (BEISIEGEL, 2002, p. 43) 

Uma das importantes conseqüências desse processo de democratização é o aumento do 

número absoluto e relativo de pessoas portadoras de diplomas escolares de todos os níveis, 

                                                 
18 Sobre a incorporação do capital cultural exigido pela escola, e as relações entre origem social e sucesso escolar 
ver item 2.3 desse trabalho. 
19 Ver Beisiegel (1974; e 2002) e Oliveira (1975). 
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reconfigurando o valor social dos mesmos e a percepção coletiva acerca dos mecanismos de 

controle de acesso a esses diplomas. 

 

2.3 Da inflação dos diplomas escolares e sua 
ressignificação nas estratégias de transmissão 
hereditária de capital 

As mudanças ocorridas na sociedade não são apenas aparentes, nem parte de uma 

conspiração articulada para manter tudo como está. O espaço social global também pode, de 

acordo com Bourdieu (1996, p.50), ser compreendido como um campo. Isso significa que 

podemos (e devemos) analisá-lo como um espaço de lutas onde os agentes e instituições se 

enfrentam a fim de alcançar seus objetivos (transformadores ou conservadores). As mudanças 

sociais são os resultados dessas lutas. Como em um campo há regras, rituais e valores que se 

impõem aos agentes. Como em um campo há uma tendência à reprodução estrutural. Como 

em um campo há instituições responsáveis por essa reprodução. 

A despeito de sua função reprodutora, o sistema de ensino não está fadado a ser 

instrumento de manutenção do status quo, embora como mecanismo encarregado de 

conservar e transmitir a cultura legítima, dificilmente o deixará de ser. Certo é que a dinâmica 

social transfigura a maneira como é usado para manter ou alterar a estrutura social. Denunciar 

seu papel conservador e os mecanismos com os quais ele opera, além de ser atividade que 

permite melhor compreendermos a sociedade, pode funcionar como ação libertadora. Ao se 

explicitar o que é dissimulado contribui-se para romper com a aparência de unanimidade que 

constitui parte essencial da força simbólica dos discursos que eventualmente utilizam as 

trajetórias escolares para justificar as posições sociais dos indivíduos. 

A escola manteve seu papel de instituição reprodutora e excludente, mas 

transfigurou-se diante das mudanças sociais resultantes das lutas pela universalização de seu 

acesso. Ela não mais exclui os indivíduos por negar-lhes a continuidade ou o início dos 

estudos, mas os exclui durante as etapas da escolarização. Trata-se de um processo múltiplo, 

de caráter prático e sobretudo simbólico. 

Podemos verificar essas transfigurações na própria realidade brasileira. Até mais da 

metade do século passado, a escola no Brasil não havia sido capaz sequer de alfabetizar 

metade da população. Com a ampliação do acesso e democratização do ensino, a repetência 

passou a funcionar como fator de exclusão poderoso. Ou excluía literalmente uma parcela 

significativa da população dos quadros escolares incitando a desistência através de sucessivas 
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reprovações (notadamente indivíduos provenientes das classes populares), ou negava-lhes o 

acesso a graus superiores da educação ao mantê-los presos em uma mesma etapa (Ribeiro, 

1986 e 1990). 

Atualmente, como esta pesquisa pretende demonstrar, o sistema de ensino brasileiro 

mantém sua função de justificar a exclusão social, só que, paradoxalmente, isso parece 

acontecer através da diminuição do valor social dos certificados escolares, conseqüência da 

inflação dos diplomas escolares. Conforme se pode verificar no capítulo 3 desse trabalho, a 

posse de um diploma de graduação e, portanto, a experiência de passar ao menos catorze 

anos20 nos bancos escolares, é tida como condição básica para que o indivíduo se insira no 

mercado de trabalho com mínimas chances de ocupar alguma posição com maior prestígio e 

remuneração. Porém, diplomas de nenhum nível aparecem como elementos capazes de 

garantir a ocupação dessas posições. Por outro lado, a ausência desses certificados parece 

condenar o sujeito senão a exclusão do mercado de trabalho, ao menos a ocupações de baixo 

retorno material e prestígio social. 

A acumulação de capital cultural e sua incorporação ocorrem durante toda a 

trajetória de vida do indivíduo e não é só a escola, mas também a família, a mídia e o círculo 

social os grandes responsáveis por essa transmissão (Bourdieu, 1996; e 1998b). Por estarem 

imersas em um ambiente de muito mais contato com as diversas manifestações do tipo de 

capital cultural que serão cobradas na escola, as crianças provenientes das classes mais 

favorecidas (em especial daquelas com maior capital cultural global) tendem a ter sua 

trajetória escolar marcada pelo sucesso. Mais do que medir essas desigualdades de 

apropriação, o sistema de ensino tende a legitimar as diferenças sociais, de êxito escolar e até 

profissional, transformando-as em diferenças de dons inatos ou esforço recompensado. De 

qualquer forma sua conseqüência é perversa. O pobre é fracassado porque tem menos talento, 

ou simplesmente porque fez por merecer. 

Além disso, os veredictos escolares servem também para adequar as expectativas dos 

indivíduos, fazendo-os perceber qual o seu lugar, e julgarem-se merecedores dele. Talvez por 

isso a educação apareça como fator tão importante em nossa sociodicéia. Além de disfarçar 

formas de transmissão hereditária de capital, dando ares de meritocracia ao processo de 

reprodução social, ela cumpre importante papel de convencimento da validade do discurso 

hegemônico. Ao ser constantemente avaliado como inferior pelos veredictos escolares o 

                                                 
20 Considerando-se a possibilidade do sujeito fazer uma graduação tecnológica de dois anos (nove anos de 
Ensino Fundamental, três anos de ensino Médio e mais dois anos da referida graduação tecnológica). 
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sujeito muitas vezes acaba incorporando esse juízo e desiste de lutar para ocupar postos de 

maior prestígio e remuneração por se julgar incapaz ou mesmo não-merecedor deles. 

A incorporação de um ethos seja ele ligado à elite ou a frações populares da 

sociedade, é algo sobre o quê indivíduo não tem muita escolha, principalmente nos primeiros 

anos de vida. Seu jeito de andar, sua maneira de se portar à mesa, seu vocabulário, suas 

atitudes perante a escola ou a religião etc. serão moldados pelas pessoas de sua convivência. 

Há aqui todo um processo de incorporação de capital cultural a que todos nós estamos 

submetidos. Quando o sistema de ensino exige a incorporação de um tipo específico desse 

capital (o das elites), ele já concede vantagens iniciais a um grupo e ainda acaba por facilitar a 

apreensão de outros elementos desse mesmo tipo de capital para esse grupo já familiarizado 

com eles. 

Os indivíduos provenientes das classes populares se vêem obrigados a fazer um 

esforço potencialmente maior para alcançar o sucesso escolar. Precisam primeiro se desfazer 

de boa parte de seu ethos, não condizente com o que se cobra nas escolas. Depois, já 

atrasados, precisam incorporar no maior grau possível o ethos e os capitais culturais das elites. 

Mesmo com esforços conscientes/direcionados muito maiores, esses indivíduos ainda têm 

menos chance de terem êxito escolar, uma vez que fora da escola as condições de apropriação 

desses capitais continuam muito desiguais. (Bourdieu, 1998b, p. 73-79) 

A dissimulação dessa transmissão de capital cultural que a escola legitima com ares 

de igualdade democrática, tem papel fundamental nas estratégias de transmissão hereditária 

de capital, possibilitando às elites reproduzirem seus privilégios não sob a forma de 

hereditariedade, mas sob a aparência de meritocracia. A dissimulação da transmissão de 

capital cultural não aparenta ser o que é - uma estratégia de conservação e reprodução social, 

mas ao contrário se apresenta como uma disputa justa onde vencem os melhores. 

Para que tal processo se consolidasse foi necessário que sua aparência de igualdade 

de condições se estruturasse. A quase universalização do ensino público aparece aqui como 

elemento essencial para a sustentação do discurso. Pois, é só a partir da democratização do 

acesso a escola que a posse de diplomas passou a ser, ao menos aparentemente, possível de 

ser alcançada por todos. Com isso, instalou-se um propício clima de livre concorrência entre 

os sujeitos, e a educação pôde se consolidar como fator poderoso de justificação social para a 

posição ocupada pelos indivíduos. Como mostra Mills, a sensação generalizada de que existe 

uma livra concorrência: 

É um meio de justificar a posição econômica e social dos negócios no 
conjunto da comunidade. Existindo a livre concorrência e um vaivém 
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constante de empresas, aquele que se mantém é “o melhor” e “merece a 
posição que conseguiu”. Se, ao contrário, houver uma separação rígida entre 
os empresários vitoriosos e a comunidade dos empregados, o rico “pode 
estar se aproveitando da herança do pai”, e não ser realmente digno de uma 
posição claramente conquistada. Ninguém elogia tanto a livre iniciativa e a 
concorrência, e proclama que o melhor sempre vence, quanto aquele que 
herdou a loja ou a fazenda do pai21. (MILLS, 1969, p.57) 

Conseguida em grande parte por meio das lutas pela democratização do acesso à 

escola em seus diferentes níveis, a universalização do ensino não é uma obra orquestrada para 

enganar as camadas populares, mas sim um elemento que foi transfigurado pelas lutas de 

conservação e transformação da sociedade. Não há um complô deliberadamente programado 

para que a estrutura social se mantenha, mas sim estratégias de reprodução, resistência e 

transformação que são usadas pelos agentes a fim de alcançar seus objetivos. 

Se antes as elites podiam justificar seus privilégios pelo fato de poderem se preparar 

mais, as camadas menos abastadas poderiam argumentar que lhes faltavam oportunidades 

para tal preparação; hoje a justificativa das elites para serem o que são parece sustentar-se no 

discurso de que são simplesmente melhores ou que se esforçam mais, fato atestado pelas 

trajetórias escolares. Trajetórias estas que cumprem um duplo papel nos discursos que as 

utilizam para justificar a posição social dos sujeitos. De um lado elas legitimam uma pretensa 

superioridade de capacidades ao atestarem quem são os melhores alunos. De outro, como é 

possível verificar mais adiante neste trabalho, simbolizam também o maior esforço e 

determinação daqueles que buscam constantemente mais diplomas e maior qualificação. É 

como se o sujeito que não fizesse pós-graduação ou não dominasse outro idioma estivesse 

dando uma demonstração inequívoca da sua preguiça ou falta de ambição. Assim, não possuir 

um diploma de graduação equivaleria a uma escolha consciente de ocupar posições de menor 

prestígio e remuneração. 

Os veredictos escolares, com sua falsa imparcialidade, funcionariam dessa forma 

como elemento legitimador das desigualdades. Nas palavras de Bourdieu: 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma seleção 
que – sob as aparências de equidade formal – sanciona e consagra as 
desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades ao 
mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma sanção que se pretende 
neutra, e que é altamente reconhecida como tal, a aptidões socialmente 
condicionadas que trata como desigualdades de “dons” ou de mérito, ela 
transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 
diferenças econômicas e sociais em “distinção de qualidade”, e legitima a 
transmissão da herança cultural. (...) O sucesso excepcional de alguns 
indivíduos que escapam ao destino coletivo dá uma aparência de 

                                                 
21 As aspas são todas do autor. 
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legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola libertadora 
junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer que o 
sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons. (...) Conferindo às 
desigualdades culturais uma sanção formalmente conforme os ideais 
democráticos, ele fornece a melhor justificativa para essas desigualdades. 
(BOURDIEU, 1998b, p. 58-59) 

A aceitação passiva dos pressupostos do discurso dominante não é algo que acontece 

por mágica ou decreto. É um processo lento no qual muitas vezes o que atualmente é uma 

posição dominante, no passado foi contestatório. Se os diplomas escolares exercem hoje uma 

função simbólica de legitimação da posição social, tal papel já pode ter sido exercido nas 

sociedades pré-capitalistas pelo sobrenome e por uma pretensa vontade divina. Ou seja, se 

atualmente, como indicam os resultados apresentados no capítulo 3 deste trabalho e indicam 

muitos dos autores pesquisados, os certificados escolares ou mais precisamente sua ausência, 

se transformaram em um elemento dotado de grande poder simbólico na justificativa da 

posição social a ser ocupada pelo indivíduo, isso se deve a uma reformulação de nossa 

sociodicéia. Dotar o sistema de ensino de tamanha força simbólica foi estratégia de 

contestação que, ao ganhar status de discurso dominante passou a ser estratégia de 

conservação (Mills, 1969, p.14-17). 

Convém colocar que a reformulação da sociodicéia de forma a manter as bases de 

nossa estrutura social não chega a ser uma surpresa. Conforme afirma Rattner (2002, p. 79) 

toda a modernização tende a ser conservadora “no sentido de manter as relações de poder 

existentes na sociedade”. A modernização de nossa educação e de seus usos simbólicos não 

foge a essa tendência. 

Para que essas transformações de dimensão simbólica ocorram é necessária a 

incorporação de crenças e valores nos diversos campos do espaço social. Cada uma dessas 

transformações se apóia na anterior e a corrobora, mas elas não têm, obviamente, a mesma 

força. As mudanças nos campos político e econômico têm mais influência do que as outras. 

Entretanto, elas só se consolidam e são incorporadas com o apoio consciente ou inconsciente, 

de agentes destacados dos demais campos e especialmente dos campos responsáveis pela 

difusão dos discursos, como o campo jornalístico e o educacional (Bourdieu, 1997; e Gruppi, 

1978). 

As classes sociais, dominadas ou subalternas – como diz Gramsci –, 
participam de uma visão do mundo que lhes é imposta pelas classes 
dominantes. E a ideologia das classes dominantes corresponde à função 
histórica delas, e não aos interesses e à função histórica – ainda 
inconscientes – das classes subalternas. Vemos assim a ideologia das classes 
ou da classe dominante chegar às classes subalternas, operária e camponesa, 
por vários canais, através dos quais a classe dominante constrói a própria 
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influência ideal, a própria capacidade de plasmar a consciência de toda a 
coletividade, a própria hegemonia. Um desses canais é a escola. (...) os 
jornais locais com sua ‘espontaneidade relativa’ são um desses canais. 
(Gruppi, 1978) 

Se ainda há muitas dúvidas sobre o quanto a democratização do ensino foi capaz de 

produzir alterações na estrutura social pode ser porque na sua dimensão simbólica ela acabou 

servindo às próprias elites, permitindo-lhes dissimular mais suas estratégias de dominação e 

transmissão de capital econômico e dotar seus discursos de legitimação de um caráter 

democrático e meritocrático. Ou seja, com a inflação dos diplomas provocada pelo maior 

acesso das camadas populares aos diferentes graus do ensino formal parece ter havido uma 

reformulação de nossa sociodicéia. Reformulação essa que teve seus rumos e objetivos 

adequados de acordo com as conveniências das classes dominantes. 

Com a universalização do ensino essa dimensão simbólica parece ter se 

transfigurado, dando um suporte ainda maior para o discurso hegemônico. Só não estuda 

quem não quer, e o sujeito que não estuda merece o fracasso – a não ser é claro que ele seja 

talentoso ou inteligente o suficiente para prescindir da escola. Dissimulando-se dessa forma o 

discurso adquire maior poder simbólico, podendo radicalizar a exclusão por um lado e 

continuar legitimando as desigualdades por outro. 

A inflação de diplomas traz consigo uma desvalorização dos mesmos e uma 

ressignificação de seu papel. Se, até meados do século passado a posse de um diploma de 

Ensino Superior era sinônimo de prestígio e garantia de empregos bem remunerados, o acesso 

cada vez maior das camadas populares a esses diplomas traz, consequentemente, mudanças de 

caráter simbólico e prático dos quais pode-se destacar22: 

a) O aumento da exigência de graus de escolaridade e variedade/quantidade 

de diplomas. Conforme aumenta o número de pessoas com diplomas, e 

principalmente, conforme aumenta o número de indivíduos diplomados 

oriundos das camadas populares, os certificados perdem (ainda que não 

totalmente) parte de seu valor simbólico, pois não funcionam mais tão bem 

como elementos de distinção social. No entanto, em suas estratégias de 

ressignificação, as elites passam a valorizar a posse de diplomas de graus 

superiores de escolaridade (como cursos de MBA, e pós-graduação de forma 

geral) ou domínio de outros capitais culturais específicos (como domínio de 

língua inglesa, ou experiências internacionais). Uma vez que parcela 
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significativa das pessoas que lutam por um posto no mercado de trabalho tenha 

diploma de graduação, por exemplo, esse diploma deixa de ser fator de 

distinção e passa a ser fator de exclusão (para aqueles que não o possuem). O 

diploma que distingue passa a ser o de grau superior ou a distinção é negativa, 

ou seja, distingue-se negativamente aqueles que não possuem diplomas 

dotados de um mínimo de prestígio e legitimidade. 

b) A radicalização da segregação daqueles que não possuem certificados 

escolares. Com a democratização do ensino, ter um diploma vai deixando de 

ser garantia de boa colocação social e vai se transformando em condição 

elementar de empregabilidade. Assim, os indivíduos que não conseguem 

certificados escolares tendem a sofrer uma exclusão social ainda mais forte. A 

não ser é claro que o mercado de trabalho chancele sua competência, via 

patrimônio herdado e bem administrado, por exemplo. Como está demonstrado 

adiante (no item 3.2 desse trabalho), a ausência de certificados escolares parece 

retirar dos indivíduos inclusive a esperança de disputar no mercado de trabalho 

posições com retornos simbólicos e materiais capazes de transmitir um mínimo 

prestígio e reconhecimento social. 

Todas essas transformações alteraram a maneira como as pessoas percebem suas 

experiências escolares e a forma como encaram o sistema de ensino e sua função social 

(Bourdieu, 1998b). Seu caráter legitimador de desigualdades pode até ter sido relativizado, 

mas não foi abandonado. 

O capital institucionalizado em forma de diploma ou aprovação em concurso tem 

certa autonomia, pois confere a seu portador os direitos e oportunidades reservadas para seus 

detentores, independente do capital cultural que o indivíduo de fato possui. Porém, o valor 

desse certificado no mercado de bens simbólicos varia conforme sua raridade, e seu 

rendimento econômico depende do capital social (normalmente herdado) que pode ser 

colocado a seu serviço. O prestígio da instituição pode dar mais valor ao diploma, mas parece 

ser o sucesso no mercado de trabalho, que sancionará sua competência e legitimará a herança 

de sua posição social. 

A educação formal aparece nos discursos aqui pesquisados como bem simbólico 

capaz de conferir um maior grau de cidadania e empregabilidade para seus portadores, 

                                                                                                                                                         
22 Bourdieu (1998b) faz essa análise com base em pesquisas da realidade francesa, mas esses mesmos fatores 
também ser encontrados no Brasil, como mostram Cunha (1988), Nagle (1974), Beisiegel (1976; e 2002), 
Abramo (1974), Sposito (1984) e a própria continuação deste trabalho. 
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fechando assim um ciclo nefasto de divisão e justificação da desigualdade. Aqueles que não 

possuem certificados escolares dotados de um mínimo de capital simbólico têm muito mais 

dificuldades de conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, embora até possam 

conseguir empregos de menor prestígio e remuneração. Com isso, seus herdeiros tendem a 

enfrentar dificuldades maiores de alcançar sucesso do que os herdeiros de indivíduos mais 

escolarizados e com maior capital social. A democratização do ensino, vitória conseguida 

com muita luta, não pode ser posta em xeque, mas a forma como é trabalhada simbolicamente 

parece contribuir para diminuir seu papel transformador. 
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3. A MÍDIA E O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA 
ATUALIDADE 
 

3.1 Das propriedades do campo jornalístico e sua 
influência no campo educacional 

O campo jornalístico, como qualquer outro, está baseado num conjunto de crenças e 

pressupostos partilhados por todos os seus integrantes. Estes podem discordar entre si e 

ocupar posições antagônicas dentro do campo, mas reconhecem mutuamente a importância 

dos capitais específicos que estão em jogo e lutam para (re)definir, apropriar-se de ou 

transformar esses capitais e, portanto a própria estrutura de poder interna do campo. 

Dessa forma, é aceitável e quase natural supor que quanto maior o número de 

agentes e instituições disputando esses capitais, menor é o risco de monopólio simbólico 

dentro do campo. A concorrência seria democratizante, na medida em que atuaria para 

dificultar a censura interna e faria com que os integrantes do campo tivessem que ampliar a 

diversidade e o alcance de seus argumentos e estratégias de luta a fim de conseguir uma 

posição mais destacada ou maior legitimidade. Ou seja, quanto mais posições 

institucionalmente definidas e constituídas, maior seria o leque de abordagens e a dificuldade 

de impor um discurso dominante. 

As particularidades do campo jornalístico nos levam no sentido oposto. Ao invés de 

funcionar como elemento diversificador, a diversidade de agentes e instituições atua muito 

mais como instrumento de censura, homogeneização e dominação simbólica. Vale destacar 

aqui que o mais importante para a concretização desse quadro é a aparência de diversidade 

produzida pela quantidade de veículos existentes e ofertados. Mesmo que muitos veículos 

pertençam a um mesmo grupo e sigam todos a mesma linha editorial, o fato de se 

apresentarem sob nomes diferentes, com outra diagramação, terem periodicidade diversa, e 

até destinarem-se a públicos diferentes, faz com que essa aparência de diversidade se instale e 

contribua para a homogeneização dos discursos. Como veremos a seguir, tal processo é mais 

forte, quanto maior é o público que o veículo pretende disputar. 

Para compreender como se dá esse processo que fornece ao discurso dominante um 

enorme poder simbólico sustentado por uma aparência de unanimidade construída pelo 

debate, é necessário atentar para um fator primordial: o campo jornalístico vive de vender 
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notícias. Há dentro do campo uma luta essencial pela sobrevivência dos agentes e das 

instituições que é a luta pela audiência. Sem o interesse do público o veículo jornalístico 

desaparece. 

Essa característica por si só não é capaz de explicar por que, no campo jornalístico, a 

quantidade de veículos não é sinônimo de diversidade de questões e abordagens. Em tese, 

cada veículo poderia ocupar uma posição diferente no campo e buscar públicos que 

coincidissem com suas opções políticas e interesses diversos. Aparentemente canais de TV, 

jornais, revistas, emissoras de rádio e sites jornalísticos abordam os mais diferentes temas (de 

fofocas sobre celebridades a política internacional, passando por economia e culinária) das 

mais diferentes formas, para os públicos mais diversos. 

Ocorre que, no afã de alcançar maior audiência, os veículos mais importantes, 

destacados e estruturados do campo recorrem a assuntos e abordagens que se imagina serem 

capazes de conquistar e interessar um número maior de pessoas. E, de acordo com Bourdieu 

(1997) esses temas ou são desprovidos de qualquer conteúdo político (como o noticiário de 

esportes e a previsão do tempo) ou são tratados com pouco aprofundamento, de forma 

simplista e superficial. 

O caráter superficial das abordagens da grande mídia é imposto pela lógica vigente 

no campo. Como notícias, colunas ou análises longas não vendem, ou pelo menos não 

vendem muito, elas devem ser evitadas pelos veículos que pretendem alcançar um grande 

público, dando preferência a textos e programas curtos, onde cabem argumentos mais 

facilmente assimilados e admitidos, mas não grandes reflexões. Para Bourdieu (1997) essa é 

uma característica típica do campo jornalístico, devido à luta por maior audiência ou 

vendagem. Sem discordar em nenhum ponto dele, porém buscando definir como deve agir o 

jornalista de um grande veículo como a rádio Jovem Pan, Porchat afirma que: 

O profissional, da porta da empresa para dentro, tem como meta básica 
satisfazer as necessidades da sua audiência (...) A audiência é imediatista e 
prática. Interessa-se pelo aqui e agora, no que lhe toca a pele. Exige seleção 
e qualidade na informação porque são muitas notícias que chegam. Rejeita 
teses nas ondas do rádio. (PORCHAT, 2004, p. 13-15) 

Reforçando essa tese e indo além, Marcondes Filho (2000, p. 44) critica essa 

característica que seria para ele uma mudança nada desejável do jornalismo e diz que 

atualmente todos os grandes veículos, sejam impressos, televisivos ou radiofônicos, 

privilegiam as notícias curtas e os drops informativos em detrimento das matérias grandes, e 

que mesmo essas, quando existem não são construídas linearmente, mas pela aglutinação de 
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fragmentos, partindo do pressuposto que o receptor não seria capaz de absorver a notícia em 

sua totalidade. 

Além das notícias de conteúdo político, tratadas com superficialidade, o que se 

observa com bastante freqüência nos noticiários das diferentes mídias, mais especialmente na 

TV, e particularmente no material aqui pesquisado, são assuntos de variedades, ou aquilo que 

Porchat (2004) define como “jornalismo de prestação de serviços”, que seria exatamente o 

que sua nomenclatura sugere: um jornalismo dedicado a prestar serviços de utilidade prática e 

de preferência imediata, como informações sobre o tempo, o trânsito, ou algum acontecimento 

que será tema nas conversas cotidianas. E, ainda de acordo com Porchat (2004, p. 23-24), a 

divulgação de informação sobre os vestibulares deve estar “na folhinha de prestação de 

serviços”. Não apenas noticiando datas, horários e regras de inscrição e realização de exames, 

ou as correções das provas assim que elas terminam, mas também divulgando “ampla 

orientação de professores especializados, recomendações aos estudantes e transmissão de 

conselhos práticos para a preparação e realização dos exames”. 

De uma forma mais ampliada Bourdieu denomina esse tipo de informação como 

fatos-ônibus, que são: 

Fatos que, como se diz, não devem chocar ninguém, que não envolvem 
disputa, que não dividem, que formam consenso, que interessam a todo 
mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada importante.As notícias 
de variedade consistem nessa espécie elementar, rudimentar de informação 
que é muito importante porque interessa a todo mundo sem ter 
conseqüências e porque ocupa tempo, tempo que poderia ser empregado para 
dizer outra coisa. (BOURDIEU, 1997, p. 23) 

Ainda em busca de maior audiência e mesmo prestígio dentro do campo, os grandes 

veículos preocupam-se em “estar por dentro dos acontecimentos” e de preferência noticiá-los 

primeiro, dando um “furo de reportagem”. Para saber do que as pessoas estão falando e o que 

já foi dito ou não, os jornalistas recorrem aos próprios jornais, revistas, canais de TV etc. para 

se informar, criando uma circulação circular23 de notícias. Ou seja, apesar da quantidade de 

veículos de mídia, os assuntos não são tão diversos e qualquer observação na capa dos 

principais jornais e revistas ou um acompanhamento de alguns telejornais mostrará que todos 

falam praticamente sobre os mesmos assuntos. Como é pelos principais veículos da mídia que 

as pessoas se informam, mais especialmente pela TV, o que se tem não é uma diversidade nos 

temas tratados, mas ao contrário, uma homogeneização. 

                                                 
23 O termo é usado exatamente dessa forma por Bourdieu em Sobre a Televisão (1997, p.34). A redundância 
parece ser feita propositalmente como retórica para reforçar a idéia de que os temas e abordagens fecham um 
ciclo auto-referente e que também se auto-alimenta. Descrevendo o mesmo processo Marcondes Filho (2000, p. 
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Para Marcondes Filho (2000, p. 41 e 109) essa auto-referencialidade é uma 

característica que reforça o caráter de agentes conservadores da cultura24 que ao menos 

atualmente os jornalistas carregam. Ao divulgarem basicamente as mesmas idéias e 

intercederem quase sempre em nome de clichês, os jornalistas usam seu poder para reforçar os 

discursos hegemônicos. 

Não se pode desprezar outro efeito do que Bourdieu (1997, p. 75) chamou de 

“mentalidade-índice-de-audiência”:25 a censura. Imposta pelos próprios jornalistas, que 

também são suas vítimas, a censura se exerce de várias maneiras: 

a) Na escolha dos temas a serem tratados, o que significa determinar não só 

sobre o que se fala, mas também sobre o que se silencia. O silêncio sobre 

um determinado tema indica assuntos sobre os quais deliberadamente não 

se quer falar, ou de que não há mais necessidade, pois sua abordagem já 

está dada, tornou-se um pressuposto, um consenso, ou até um senso 

comum. Nesse caso bastam algumas poucas referências apenas para 

reforçar a relação (pré-)estabelecida26. 

b)  No tipo de abordagem desses temas, quase sempre superficial e/ou 

sentimentalista para alcançar um maior público. Há, inclusive, de acordo 

com Marcondes Filho (2000, p. 107) um consenso no campo jornalístico 

de que o fato a ser divulgado deve trazer emoção e testemunho. Só assim 

e preferencialmente operando com clichês que ele alcançaria maior 

audiência. Assim como para Bordieu, mesmo os grandes temas tenderiam 

a uma abordagem subjetiva e pessoal. 

c) E também na eleição dos representantes que têm direito a voz na mídia: 

autoridades, indivíduos com grande capital social ou cultural 

incorporado, ou simplesmente pessoas que “vendem bem”, que são 

aquelas capazes de comunicar-se com rapidez e simplicidade (para 

alcançar maior audiência) por meio de idéias feitas, e usando argumentos 

facilmente assimiláveis. Em suma, para “vender bem” não se pode 

polemizar ou aprofundar demais. Quanto mais próximo do senso comum, 

                                                                                                                                                         

42) vai preferir o próprio termo auto-referencialidade, que me pareceu mais pobre e menos adequado para o 
processo que quis descrever. 
24 O destaque é do autor. 
25 As aspas são do autor. 
26 Como está demonstrado adiante parece ser esse o caso da relação entre a posse de um diploma de graduação 
superior e o grau de empregabilidade do indivíduo. 
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melhor. A diversidade de agentes capazes de “vender bem” apresenta-se 

nessa perspectiva também como ilusória, pois por mais numerosos que 

sejam, suas abordagens são mais ou menos as mesmas. 

Ao produzir uma homogeneização de temas, abordagens, atores e instituições que 

são ouvidos, os grandes veículos da mídia (que disputam um público maior) se transformam 

em um poderoso instrumento de dominação simbólica, ao mesmo tempo em que se tornam 

também espaços privilegiados de reconhecimento, principalmente nas fronteiras e fora do 

campo. Isso acontece porque os campos costumam ter mecanismos internos de consagração 

dos agentes mais destacados. Na impossibilidade de conseguir prestígio através desses 

mecanismos internos, os agentes que ocupam uma posição dominada dentro do campo tendem 

a buscar reconhecimento na periferia e mesmo fora do campo, e os veículos jornalísticos são 

os meios destacados para esse tipo de consagração. 

No caso dos veículos especializados que disputam um público menor e mais 

específico, as possibilidades de consagração pela mídia precisam ser relativizadas e melhor 

contextualizadas. No entanto, essas publicações desempenham um papel relevante no que 

tange à disseminação de uma cultura própria aos temas que eles abordam. Veículos 

especializados em automóveis, por exemplo, servem de instrumento de divulgação de uma 

cultura do automóvel (Lage, 2001), valorizando e consagrando determinadas posturas, 

atitudes e todo um conjunto de capitais específicos que visam a estimular e fortalecer o 

consumo de toda a cadeia de bens e serviços ligados àquela cultura da qual a própria 

publicação é parte integrante. 

O domínio e a influência dos veículos jornalísticos são mais fortes nos campos 

dotados de pequeno grau de autonomia. Primeiro, porque esses campos dispõem de poucos 

mecanismos para rechaçar tal influência e seus agentes e instituições são menos capazes de 

filtrar ou transformar as demandas alheias ao campo. Segundo, porque neles costuma haver 

um grande número de pessoas com poucas chances de consagração interna e que têm interesse 

na heteronomia, pois assim podem conseguir um reconhecimento, mesmo que efêmero, por 

meio da mídia, ou disfarçar (inclusive de si mesmos) a posição de inferioridade estrutural de 

que ocupam. Esses agentes, por sua vez, até por não dominarem muitos dos capitais 

específicos em jogo nos espaços mais privilegiados do campo, estão mais sujeitos a influência 

dos julgamentos e valores difundidos pelo campo jornalístico. Conforme foi demonstrado no 

capítulo anterior esse parece ser o caso dos professores que assim tenderiam a ser mais 

influenciados pelos discursos veiculados pelos agentes com espaço no campo jornalístico do 

que por aqueles que ocupam posições de destaque no campo educacional. 
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Esse eficaz e disfarçado mecanismo de censura produzido pela “mentalidade-índice-

de-audiência” tem ainda um outro elemento importante para se compreender como ele não só 

homogeneíza os assuntos e as abordagens como também lhes dá um ar de consenso 

democrático de que só os desinformados não partilhariam. A aparência de diversidade é 

fundamental nesse processo. O número de veículos de informação disponíveis no mercado dá 

a impressão de uma grande diversidade na abordagem. Como é comum ouvir o “outro lado”, 

parece que todos os pontos de vista foram contemplados (governo e oposição, por exemplo, 

como se a esfera político-partidária se resumisse nesses dois pólos e como se mesmo eles 

fossem homogêneos). O que fica oculto nesse caso é o que mais revela. Tão ou mais 

importante do que os assuntos tratados e os agentes e instituições ouvidos, são os assuntos não 

tratados e os agentes e instituições não-ouvidos. Por ser velada, a censura se torna mais 

eficiente e menos percebida, ajudando a legitimar o caráter pseudodemocrático das 

abordagens da mídia. 

Além da aparência de diversidade, outro fator importante na construção do disfarce 

de consenso do discurso dominante é a aura de legitimidade e mesmo de cientificidade que 

determinados indivíduos, normalmente vindos do campo em questão (seja ele qual for), 

conferem às abordagens da mídia. Situados no limiar entre um campo (o jornalístico) e outro 

(o científico ou o político, por exemplo), esses profissionais conseguem impor suas posições 

por meio de análises e princípios de avaliação com ar de julgamentos sancionados pelo 

campo. São experts cujo domínio dos capitais específicos impressiona principalmente as 

pessoas de fora do campo, mas cuja repercussão pode ser muito grande dentro do próprio 

campo de origem do expert se este não gozar de grande autonomia. (Bourdieu, 1997, p. 81-

85) 

A influência do campo jornalístico em outros campos, com a imposição de discursos 

dominantes e demandas, é maior quanto mais homogêneas são as questões e o tratamento 

dado a elas, e é isso que essa pesquisa também pretendeu verificar. No material pesquisado e 

nos exercícios de observação sistematizados e apresentados nos itens 3.2 e 3.3 deste trabalho 

foi encontrada uma relevante homogeneidade de questões e principalmente de abordagens nos 

temas tratados – superficiais, prescritivos e similares aos discursos de auto-ajuda. Além disso, 

constatou-se um silêncio quase absoluto a respeito da relação entre graduação superior e 

empregabilidade, como se essa relação fosse um consenso óbvio, um pressuposto, algo sobre 

o qual se precisa falar menos, por exemplo, do que do esforço individual, das relações 

interpessoais, ou da necessidade de outros e mais diplomas, como cursos de línguas, pós-

graduações de diferentes tipos e níveis etc. 
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Nos veículos objeto desta pesquisa foi possível perceber, como está demonstrado 

adiante no item 3.2, que a educação tem um papel tão consolidado nos discursos sobre a 

posição que os indivíduos ocupam no mercado de trabalho que sua contestação não existe. 

Diplomas de nenhum tipo aparecem como garantia de sucesso, mas sua posse parece ser uma 

condição indispensável e óbvia, um pressuposto sobre o qual não se precisa falar. Assim, a 

escolarização aparece no material pesquisado como elo destacado de nossa sociodicéia 

contemporânea. E o vestibular, como instrumento que regula o acesso aos diplomas de nível 

superior, acaba por se tornar importante mecanismo de exclusão social, pois as pessoas que 

não superam essa barreira estão, na lógica dos discursos difundidos pelos veículos 

pesquisados, praticamente condenadas a uma posição de inferioridade merecida e construída 

pelo próprio indivíduo. 

Seguindo a lógica da auto-ajuda e em consonância com o credo (neo)liberal, o 

material revelou-se disseminador de posições que retiram do Estado a responsabilidade pela 

inserção das pessoas nos graus superiores do ensino e principalmente no mercado de trabalho. 

São o esforço individual, o comprometimento e a dedicação de cada um que vão definir a 

posição social equivalente aos sujeitos. Assim, não obter sucesso em processos seletivos seja 

de Universidades seja de um emprego é um indicativo de que o cidadão precisa rever suas 

estratégias de luta, ou continuar insistindo, pois a desistência é a maior das heresias e seu 

castigo é a condenação a uma posição social inferior e desprestigiada. 

 

3.2 Relações entre escolaridade, empregabilidade e 
posição social  

Com o intento de verificar a forma com que se relacionam no discurso da grande 

imprensa a posse de um diploma de nível superior e a posição que os indivíduos ocupam ou 

podem ocupar no mercado de trabalho, escolhi analisar os suplementos especializados nas 

temáticas do vestibular e do acesso ao mercado de trabalho dos dois maiores jornais de São 

Paulo: a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. 

Os periódicos escolhidos são dois dos três jornais impressos de maior circulação do 

país apresentando-se, assim, como veículos de informação destacados para a verificação 

dessas relações. Na verdade, os cadernos escolhidos estão mais para aquilo que Bourdieu 

(1992, p.20) chamou de “objetos socialmente insignificantes”. Mas, pretendeu-se aqui 

transformá-los em objetos científicos de forma a perceber (a partir da transformação dessas 

fontes em objetos) como é estabelecida a relação entre a posse de um diploma de graduação e 
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a posição social do indivíduo em discursos que, até por terem um caráter de insignificância, 

são aceitos sem maiores contestações por toda a sociedade. Ressalta-se que essa diminuta 

importância do objeto traz uma vantagem: os discursos ali veiculados costumam ser menos 

dissimulados dos que aqueles que constam em espaços mais destacados, facilitando a 

identificação dos elementos constitutivos de nossa sociodicéia, uma vez que sua menor 

repercussão induz os agentes a tomarem menos cuidado com as idéias que são ali difundidas. 

A Folha de S. Paulo publica semanalmente dois cadernos especializados nas temáticas 

do vestibular e de empregos, que são, respectivamente, o Fovest, que circula às terças-feiras e 

o Empregos, que circula aos domingos. O Estado de S. Paulo publica semanalmente e 

também aos domingos seu caderno especializado em empregos, porém seu suplemento de 

vestibular não tem periodicidade fixa. 

Como o objetivo não é o de fazer um histórico do tratamento dado aos temas, mas 

observar como ele é tratado atualmente optou-se por um período razoavelmente recente: o 

segundo semestre de 2007. A data era a mais atual possível quando a pesquisa empírica teve 

seu início de fato, e a ampliação do intervalo de tempo para mais um ou dois semestres não se 

fez necessária na medida em que o material apresentava flagrante homogeneidade. 

Do jornal Folha de S. Paulo foram catalogados os 26 números do Caderno Fovest 

entre 3 de julho e 25 de dezembro de 2007 e os 27 números do Caderno Empregos entre 1º de 

julho e 30 de dezembro do mesmo ano. Do jornal O Estado de S. Paulo foram catalogados os 

mesmos 27 números do Caderno Empregos publicados no mesmo período e o único número 

do Caderno especial Vestibular publicado no segundo semestre de 2007, que circulou em 25 

de outubro. 

Sobre o material pesquisado na Folha de S. Paulo convém dizer que o Caderno Fovest 

foi analisado integralmente e o Empregos teve apenas uma seção excluída da análise que foi a 

Saúde Corporativa. Conforme indica o título trata-se de um conjunto de matérias sobre 

cuidados com a saúde no emprego ou para a função exercida. Sua estrutura não difere da do 

restante do caderno, mas sua temática é distinta do que é relevante para esta pesquisa. Além 

dessa coluna, seções ou matérias isoladas que apenas informavam data, hora e funcionamento 

de processos seletivos também não foram objeto de análise. Os cadernos do periódico O 

Estado de S. Paulo foram analisados integralmente, com a mesma exceção feita para as 

seções que se limitavam a informar calendário de processos seletivos diversos, como é o caso 

da seção Cursos e Oportunidades, e também a seção Alto escalão, destinada a informar trocas 

de posição entre altos executivos, ambas publicadas no Caderno Empregos. O Caderno 
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Vestibular, por sua vez, teve ignorada apenas a seção destinada a informar datas e locais de 

processos seletivos. 

Relevante explicitar que as matérias abrigadas sob o mesmo chapéu27 foram 

consideradas como uma única reportagem, embora quase sempre compostas de mais de uma 

matéria. 

Por exemplo, no dia 18 de setembro de 2007 a reportagem de capa do Caderno Fovest 

foi sobre estudantes que fazem dois cursos de graduação ao mesmo tempo28. A manchete de 

capa dessa edição foi: “Graduação dupla exige planejamento”. Dentro do caderno 

encontravam-se duas matérias sob o chapéu “Ao mesmo tempo”, uma com manchete idêntica 

à da capa, e outra com o alerta: “Chances de emprego não aumentam, diz diretor de RH”. O 

fator primordial para a união dessas matérias na construção do corpus da pesquisa é que 

muitas vezes, por tratarem do mesmo assunto, os especialistas ouvidos se repetiam, podendo 

causar distorções artificiais no número de aparições de um agente ou instituição. 

Convém observar que a estrutura básica comum de todo o material pesquisado segue 

uma espécie de cartilha do (bom) jornalismo. De acordo com Lage (2001, p. 64-68), para 

fazer uma boa reportagem, o jornalista deve incorporar em seu texto fontes oficiais, primárias 

(envolvidas diretamente na questão abordada), e secundárias (envolvidas indiretamente). 

Além disso, deve procurar ouvir mais de uma fonte tanto no caso das fontes primárias, quanto 

das secundárias. No caso das reportagens pesquisadas, as fontes primárias seriam aquelas aqui 

classificadas como pessoas comuns, enquanto as fontes secundárias seriam as classificadas 

como especialistas. 

Antes de expor alguns dados relevantes, convém fazer alguns esclarecimentos. 

Primeiro, reuniu-se aqui sob a classificação de especialistas as pessoas que foram 

apresentadas como tal e profissionais que tinham seu nome ligado a instituições ou empresas. 

Profissionais que, apesar de terem seu nome ligado a instituições ou empresas, se limitavam a 

contar sua trajetória pessoal ou seus planos específicos, ou seja, que se apresentavam como 

fontes primárias, foram classificados como pessoas comuns, mesmo que dessem conselhos, 

como um verdadeiro expert. Isso porque o critério usado para excluir um discurso da lista de 

especialistas foi exatamente esse, ou seja, os discursos de profissionais, estudantes, 

estagiários, desempregados etc. que com exemplos pessoais corroboravam (ou não) o que 

diziam os especialistas. 

                                                 
27 O Manual de redação da Folha de São Paulo classifica como chapéu: Palavra ou expressão curta colocada 
acima de um título. Usada para indicar o assunto de que trata o texto ou os textos que vêm abaixo dela. 
28 No anexo está disponível a versão integral do referido número. 
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Segundo, o maior número de reportagens analisadas no Caderno Empregos do jornal 

Folha de S. Paulo (oitenta e cinco), a despeito do número (quase) idêntico de edições 

pesquisadas dos Cadernos Fovest do mesmo periódico e Empregos do jornal O Estado de S. 

Paulo, se deve a um único número, o do dia 2 de dezembro de 2007. Nessa data, a matéria de 

capa foi sobre as profissões mais promissoras do futuro próximo. Ali, embora reunidas sob o 

mesmo chapéu, havia 17 reportagens que foram classificadas separadamente, pois foram 

assinadas por oito jornalistas diferentes, que trataram de profissões muito distintas, ouvindo 

diferentes especialistas e pessoas comuns (uma dessas reportagens não ouviu especialistas). 

Ao contrário de todas as outras reportagens abrigadas sob o mesmo chapéu, não havia uma 

homogeneidade que justificasse a união dessas matérias e sua classificação como uma única 

reportagem. 

Além das reportagens de capa foram catalogadas do Caderno Fovest as seções: 

Carreira, que dá explicações sobre uma determinada profissão e ouve especialistas, 

estudantes e profissionais; e Vale a pena saber e Fique por dentro, que embora com nomes 

distintos são basicamente uma única sessão sobre conteúdos de vestibular, sendo a primeira 

mais centrada em conteúdos específicos de disciplinas escolares (inclusive com a devida 

classificação de conteúdo como sendo de Química, Matemática, Geografia etc.) e a segunda 

sobre temas de atualidades, e por isso foram agrupadas e classificadas como dicas de 

conteúdo; e também as reportagens isoladas que não são de nenhuma seção específica, nem 

fazem parte da reportagem de capa. 

Já no Caderno Empregos do jornal Folha de S. Paulo, além das reportagens de capa 

compõem a base de dados as seções: Recursos humanos, de temática relativamente diversa, 

mas sempre prescritiva, ora focando na empresa, ora no empregado; Sua Carreira, explicando 

sobre determinadas profissões ou possibilidades de atuação de um profissional específico; 

Entrevista, com curtíssimas entrevistas com especialistas (de três a cinco perguntas, com 

respostas de um parágrafo); Concursos e Estágios e Trainees, seções que muitas vezes 

limitavam-se a informar datas e exigências para inscrições e que nesses casos não foram 

classificadas como reportagem, e por isso nem foram catalogadas; Artigo, com um texto 

opinativo curto, não necessariamente sobre algum tema abordado no mesmo número; e, como 

no Fovest, as reportagens isoladas. Matérias que apenas listavam cursos, livros e processos 

seletivos diversos também não fazem parte desse levantamento. 

No Caderno Empregos do jornal O Estado de S. Paulo além das reportagens de capa 

foram catalogadas as seções: CIEE, que trazia sempre oportunidades de empregos para 

pessoas portadoras de necessidades especiais além de uma reportagem com dicas sobre o 
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mercado de trabalho ou informando oportunidades de emprego oferecidas pelo Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE). Convém ressaltar que embora de caráter institucional, a 

seção é assinada pelo veículo, não se configurando, portanto, como informe publicitário; 

Artigo seção de opinião de periodicidade quinzenal assinada por diferentes agentes; 

Profissões e Ocupações seção quinzenal que divide o espaço com a seção Artigo, assinada 

sempre pelo ex-ministro da Economia Roberto Macedo; além de eventuais reportagens 

isoladas. 

No único número catalogado do caderno Vestibular de O Estado de S. Paulo foram 

analisadas além da reportagem de capa sobre mudança de cursos que simbolizariam mudanças 

na escolha profissional as seções: Voluntariado que relatava a experiência de jovens 

universitários que davam aula de graça em cursinhos comunitários; Graduação sobre novos 

cursos oferecidos no Ensino Superior; Universidades Privadas apresentando modalidades de 

bolsas de estudo oferecidas por quinze instituições diferentes; Carreira sobre evento de 

orientação profissional produzido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); 

Aula de Apoio que tratou de aulas on-line oferecidas pelas instituições Anglo e Objetivo; e 

Atualidades sobre acontecimentos recentes que poderiam ser abordados por alguns exames 

vestibulares. 

A profusão de depoimentos tanto de especialistas quanto de pessoas comuns é 

significativa em todo o material pesquisado e, majoritariamente, seguem a recomendação de 

não se limitar às fontes oficiais, ouvindo também as chamadas fontes primárias e secundárias, 

e nesse caso evitando limitar-se a apenas um agente em cada tipo de fonte. Essa opção parece 

cumprir uma dupla função. De um lado obedece-se aos manuais de bom jornalismo (Lage, 

2001). E de outro traz-se o toque de pessoalidade, subjetividade e os testemunhos que 

aproximam o receptor da mensagem veiculada e assim podem agradar a um número maior de 

consumidores (Marcondes Filho, 2000). 

Na verdade, esses depoimentos são frases que contêm uma pequena declaração e que 

muitas vezes são separadas no corpo da reportagem. Assim é comum que um mesmo 

especialista tenha mais de uma aparição ao longo da reportagem. Para evitar distorção no 

número de vezes que um especialista ou instituição teve chance de expressar-se no veículo, 

contabilizou-se o número de reportagens em que o especialista ou a instituição apareceu. Com 

isso, se o depoimento estivesse separado em três citações na mesma reportagem seria 

contabilizado como uma única referência. Mesmo assim, ao longo das duzentas e catorze 

reportagens analisadas foram contabilizadas quinhentas e quarenta referências a especialistas 

e mais trezentos e vinte e seis de pessoas comuns. 
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A despeito de serem suplementos de editorias e veículos distintos e teoricamente 

também destinados a públicos diferentes (estudantes vestibulandos e candidatos a vagas no 

mercado de trabalho), a estrutura dos cadernos e das reportagens, bem como o tipo de 

abordagem dos temas são bem similares. Em todo o material observado as reportagens são 

curtas, no geral prescritivas ou sobre temas que se poderiam chamar de “fatos-ônibus” ou 

“jornalismo de prestação de serviços”. Há de fato sempre uma reportagem por edição, que é a 

da capa, seguida de seções que podem ou não ter periodicidade fixa. No caderno Empregos do 

jornal O Estado de S. Paulo, há seções quinzenais fixas que se alternam no mesmo espaço. 

Em uma semana é publicado um texto opinativo na seção Artigo e na outra, outro texto de 

opinião sob a denominação de Profissões e Ocupações. Na seção Artigo há uma (pequena) 

rotatividade dos autores, enquanto que o espaço Profissões e Ocupações é ocupado pelo ex-

ministro da Economia Roberto Macedo, apresentado apenas como economista da USP com 

doutorado em Harvard. Nenhuma das outras seções dos dois periódicos apresentou um padrão 

de regularidade no período pesquisado, e sua eventual ausência não suscitou nenhum tipo de 

explicação. 

Comumente há mais de uma reportagem além da de capa, sempre ainda mais curta do 

que aquela. As reportagens de capa, que compõem a maior parte do material pesquisado, têm 

todas a mesma estrutura: brevíssima exposição do tema; explicações ou conselhos de 

especialistas; relatos de pessoas comuns que ilustram, corroboram ou complementam os 

discursos dos especialistas; tudo bem resumido e não necessariamente nessa ordem.29 

Mesmo quando o assunto é polêmico, como a política de cotas, ou “reserva de vagas”, 

(seja em vestibulares, concursos públicos ou empresas), praticamente não há espaço para o 

debate ou contestação. Expõe-se a situação, os critérios para uma eventual seleção, datas, 

dicas de especialistas e depoimentos de pessoas comuns que acrescentam detalhes pessoais 

àquilo que o especialista havia declarado linhas atrás ou declararia linhas à frente. As matérias 

publicadas pelo Fovest em 9 de outubro de 200730, sob o chapéu “UFSCar”, que tratam das 

cotas para estudantes negros e pardos e de escolas públicas na referida Universidade são um 

bom exemplo. 

UFSCar  

20% das vagas vão para a rede pública 

                                                 
29 No Anexo desse trabalho constam seis versões integrais (exceto as fotos) dos cadernos pesquisados, sendo três 
do Fovest e três do Empregos, ambas do jornal Folha de S. Paulo. Lá se pode verificar mais facilmente a 
descrição aqui apresentada. 
30 No Anexo consta a versão integral do referido número. 
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Sistema passa a valer a partir deste vestibular, que terá mais duas novas 
opções de cursos 

FERNANDA CALGARO 

DA REPORTAGEM LOCAL 

Ao fazer a inscrição para o vestibular da UFSCar (federal de São Carlos), o 
candidato egresso do ensino público terá, pela primeira vez, a opção de 
concorrer pelo sistema de reservas de vaga, que entra em vigor a partir de 
2008. O prazo para inscrições acaba no dia 26. Pelo programa, 20% das 
vagas de cada curso serão destinadas aos estudantes da rede pública. Desse 
percentual, 35% irão para negros ou pardos. 

"Não se trata de cota, mas de reserva de vaga, em que o candidato concorre 
com todo o universo de vestibulandos e não apenas com uma parcela de 
cotistas", explica Pedro Ferreira Filho, 45, coordenador dos vestibulares da 
UFSCar. 

O sistema funciona assim: em um curso com 60 vagas, por exemplo, 12 
terão de ser preenchidas por estudantes de escolas públicas. Dentre esses 12, 
4 deverão ser negros ou pardos. O perfil dos 60 candidatos mais bem 
colocados será avaliado. Se a proporção de egressos da rede pública e negros 
ou pardos estiver de acordo com o sistema, não haverá mudanças. 

Porém, se dos 60 vestibulandos apenas 10 forem do ensino público, os dois 
últimos estudantes da lista que tiverem vindo da rede privada não serão 
chamados e darão lugar aos dois primeiros de escola pública que estiverem 
na lista de espera. 

Polêmica 
Sobre a polêmica que o programa pode gerar, Ferreira Filho afirma que a 
previsão é que seja aplicado, com percentuais crescentes até 50% das vagas, 
somente em dez vestibulares. "Após esse período, que vigorará até o 
processo seletivo de 2017, espera-se que o ensino médio esteja num nível 
melhor e a manutenção será estudada." 

Uma segunda novidade do próximo vestibular da UFSCar diz respeito à 
criação de dois cursos no campus Sorocaba: ciências da computação e 
ciências econômicas. 

"A medida faz parte do processo de expansão da universidade, que teve 
início em 2000, e também de consolidação do campus de Sorocaba, 
relativamente novo", diz Ferreira Filho. Segundo ele, a escolha desses cursos 
se deu por causa da demanda na região e do perfil do corpo docente, que 
poderia ser aproveitado. "O enfoque do curso de economia será para a 
questão ambiental e a sustentabilidade."  

 
NA INTERNET  
Veja mais informações sobre o vestibular da UFSCar no site 
www.vunesp.com.br/vestibulares/ 
 
UFSCar 

"Passar nesta prova é minha prioridade"  
DA REPORTAGEM LOCAL  
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A aprovação no vestibular da UFSCar é prioridade para a estudante Camila 
Utsunomia, 18, que tenta uma vaga na carreira de biotecnologia. "A ênfase 
do curso é na agricultura, área em que pretendo focar meus estudos", diz. 

Outro motivo que endossa a sua escolha é a perspectiva de morar em Araras, 
no interior de São Paulo. "Quero muito ter essa experiência", conta ela, que 
tem dois irmãos fazendo faculdade em Bauru (SP) e em Londrina (PR). 
"Meus pais já estão acostumados com os filhos saindo para estudar fora." 

No ano passado, ela tentou a UFSCar e achou a prova um pouco difícil. 
"Talvez pelo fato de ser discursiva." 

A vestibulanda Erika Vaz Ferreira, 17, achou os exames trabalhosos, mas 
considera que foi um dos vestibulares mais fáceis que fez. 

Para ela, que concluiu o ensino médio na rede pública e prestará vestibular 
na UFSCar para engenharia de produção, a adoção de reserva de vagas tem 
um lado bom e outro ruim. "É bom porque serei beneficiada, mas a medida é 
um tapa-buraco, porque a escola pública deveria ter qualidade", afirma. (FC) 

 

Vale ressaltar que apesar de essa primeira matéria apresentar um subtítulo 

denominado “Polêmica”, não há de fato o tratamento de uma polêmica, uma vez que apenas 

um lado da questão é abordado. Na seqüência das matérias que compõem a reportagem 

tampouco a tal polêmica é tratada. Ao contrário, o que se tem são os depoimentos de pessoas 

comuns que corroboram ou complementam a opinião do especialista. É o que acontece na 

própria abordagem da política de cotas, tratada tanto pelo especialista coordenador de 

vestibulares da UFSCar, Pedro Ferreira Filho, quanto pela pessoa comum, a estudante Érika 

Ferreira, como uma medida paliativa e de caráter temporário. Para o primeiro as ações 

afirmativas devem durar até 2017 quando “espera-se que o ensino médio esteja num nível 

melhor e a manutenção será estudada”. Enquanto, para a segunda “É bom porque serei 

beneficiada, mas a medida é um tapa-buraco, porque a escola pública deveria ter qualidade”. 

Não há divergências ou confronto, mas sim o reforço de um determinado posicionamento: a 

medida é um paliativo para a suposta menor qualidade da escola pública em comparação com 

a rede privada, e se justifica como alternativa temporária para aumentar as chances dos 

estudantes egressos da rede pública serem aprovados no vestibular. 

Percebe-se também nos depoimentos destacados o uso de afirmações de afirmações 

de senso comum, ou a opção de uso e reforço de clichês que Marcondes Filho (2000, p. 109) 

classificou como “incomparavelmente mais cômodo, mais fácil, mais simples”. Afirmações 

como: “A escola deveria ter mais qualidade”, ou: “espera-se que o ensino médio esteja num 

nível melhor”, podem não acrescentar nada a discussão, mas servem para reforçar o senso 

comum e realmente diminuem a dificuldade de fazer o receptor se identificar com a 
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mensagem e assim não só consumi-la mais facilmente como incorporar cada vez mais as 

crenças e posicionamentos ali transmitidos. 

A própria nomenclatura adotada para a tal questão polêmica é a sugerida pela própria 

Universidade. Em nenhum momento a reportagem usa a popular expressão política de cotas, 

mas a oficial sistema de reserva de vagas. Tampouco é ouvido alguém que defenda que se 

trata de uma política de cotas, ou colocando-se contrário à ação, independentemente do nome 

que se dê a ela, o que poderia configurar de fato uma polêmica. O único especialista que 

comenta a suposta polêmica é o próprio coordenador de vestibulares da UFSCar. No final 

dessa primeira matéria, abrigada sobre o subtítulo “Polêmica”, o primeiro parágrafo chega a 

ser incoerente, pois afirma “Sobre a polêmica que o programa pode gerar, Ferreira Filho 

diz....” e o que se tem é uma descrição sucinta das próximas fases do programa e não alguma 

referência a tal polêmica. Nas demais matérias observa-se apenas a tradicional descrição do 

funcionamento do processo seletivo, dicas de professores/especialistas e relatos de pessoas 

que fizeram a avaliação, como é possível na versão integral do referido Caderno presente no 

Anexo desse trabalho. Ali também é possível verificar a diversificação das fontes primárias e 

secundárias tal qual exigiriam as regras básicas do bom jornalismo, o que não aparece nas 

matérias expostas acima31. 

Apesar de seguirem algumas regras básicas do (bom) jornalismo, pode-se dizer que 

nesse sentido as reportagens pesquisadas apresentam uma característica desabonadora. Ao se 

limitarem, na imensa maioria dos casos, a reproduzir informações oficiais, relacionar fatos, 

depoimentos e dados conforme uma interpretação já pronta, elas perdem seu traço de 

novidade e se transformam em discursos de divulgação de idéias prontas (Lage, 2001, p. 41). 

Apesar de variar as fontes, as reportagens não deixam espaço para dúvidas. Ao contrário se 

limitam a repassar as informações oficiais e sustentar com o auxílio de depoimentos de fontes 

primárias, o que é defendido pelos especialistas ou, no caso, pelos representantes das 

instituições envolvidas. As matérias transcritas acima mostram bem isso. A questão da 

“reserva de vagas” é tratada durante toda a reportagem de acordo com o que sugere a própria 

Universidade. Apesar de anunciar uma polêmica o que se configura é a simples divulgação de 

que não se trata de uma política de cotas seguida da explicação oficial sobre como funciona o 

tal sistema. 

                                                 
31 Optou-se por disponibilizar a íntegra da reportagem (e do Caderno) somente no Anexo, por se tratar de um 
número grande de matérias que serviriam para demonstrar uma característica do material que não é muito 
importante para essa análise e que também pode facilmente ser identificada em outras matérias expostas mais 
adiante nesse mesmo capítulo. 
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Mesmo nas seções quinzenais Artigo e Profissões e Ocupações, publicadas de forma 

alternada no jornal O Estado de S. Paulo, não há confrontação de idéias ou divergências. Na 

verdade, como se pode observar no item 3.2.1 deste trabalho, essas colunas têm ainda mais 

características típicas do discurso de auto-ajuda. Além da constante manifestação de certezas 

e da ausência de dúvidas encontra-se nessas colunas a rejeição à desistência, o uso de citações 

de ditados populares, fábulas famosas e passagens bíblicas, receitas de soluções para diversos 

tipos de problema e promessas de realização. Assim, como no restante do material 

pesquisado, o espaço é usado para a divulgação de discursos prescritivos, dicas para conseguir 

sucesso no mercado de trabalho, e a defesa de uma postura de empenho total no local de 

trabalho, dedicação à carreira e aos estudos com jornadas estafantes, e o aumento/manutenção 

da produtividade como um fim em si. 

A ausência quase total de opiniões divergentes somadas à grande quantidade de dicas 

que parecem infalíveis e que são apresentadas como se tivessem sido de fato testadas e 

aprovadas conferem às reportagens pesquisadas importantes características estruturais e 

ideológicas que as aproximam aos discursos de auto-ajuda, transferindo para o indivíduo toda 

a responsabilidade por um eventual fracasso. 

Brunelli (2004) e Chagas (1999) mostram que a constante manifestação de certezas é 

um dos traços constituintes mais importantes do discurso de auto-ajuda, enquanto que a 

manifestação da dúvida é um dos elementos que o descaracteriza. Essa estratégia além de 

servir para reforçar a mensagem que se quer passar, serve também para transmitir segurança e 

sensação de bem-estar que o leitor/receptor almeja ter. Ao invés de discutir possíveis causas 

de um determinado problema, o discurso de auto-ajuda oferece receitas de soluções. (Brunelli, 

2004, p. 47-53) 

Nesse sentido, vale dizer que a estruturação do discurso de auto-ajuda (e também do 

material pesquisado) utiliza uma outra técnica retórica que ajuda a reforçar suas teses: o uso 

de citações. Misturando textos bíblicos, ditos populares, citações de “grandes pensadores” 

(filósofos, poetas e indivíduos facilmente associados a uma espécie de elite intelectual) e 

exemplos reais, os discursos de auto-ajuda constroem a ilusão de que fora do discurso em 

questão se encontra, facilmente, e em diversos lugares, respaldo para as teses propostas. 

(Brunelli, 2004, p.121) 

No material pesquisado, como fica claro nas reportagens selecionadas, o uso de 

depoimentos das fontes primárias (aqui caracterizadas como pessoas comuns) cumpre a 

mesma função. É verdade que não há nas reportagens referências bíblicas, ditados ou lições 

de grandes pensadores, com exceção das seções Artigo e Profissões e Ocupações do jornal O 



 50 

Estado de S. Paulo, como está demonstrado no próximo item deste capítulo. De qualquer 

forma, a presença constante de depoimentos de pessoas diretamente envolvidas no assunto 

(fontes primárias) e de especialistas (fontes secundárias) substitui bem essas referências. No 

caso das reportagens, os depoimentos de especialistas ocupariam o papel destinado às citações 

bíblicas e de grandes pensadores, a saber: o de uma opinião superior, quase inquestionável, 

seja por sua aceitação quase universal, seja por sua apresentação que a faz aparentar ser um 

julgamento sancionado pelo campo. E os relatos pessoais de pessoas comuns dariam ao leitor 

a impressão de que no cotidiano de qualquer cidadão há diversos exemplos que comprovam 

as idéias ali enunciadas. 

Nas duzentas e catorze reportagens e artigos pesquisados (cinqüenta e oito do Fovest; 

oitenta e cinco do Empregos – Folha de S. Paulo; sete do Vestibular; e sessenta e quatro do 

Empregos – O Estado de S. Paulo) em apenas três há exposição de opiniões divergentes, 

todas do jornal Folha de S. Paulo. Na já citada reportagem de 18 de setembro de 2007, no 

caderno Fovest, quando a matéria de capa foi sobre cursar duas graduações ao mesmo tempo. 

Em 23 de setembro de 200732 no Empregos, quando se abordou a eficácia produtiva de se 

estimular a competição dentro da própria empresa. E no mesmo Caderno, em 21 de outubro33 

quando o assunto foram os trotes de iniciação em um novo emprego. Mesmo nessas 

reportagens manteve-se a estrutura com breve exposição do tema, depoimentos de alguns 

especialistas e casos reais de pessoas que defendiam uma ou outra idéia. 

A partir desses critérios, adotados e explicitados acima, foi possível constatar uma 

maior diversificação de pessoas e instituições nos cadernos voltados para os candidatos a 

vagas no mercado de trabalho (os dois suplementos de Empregos) do que nos cadernos 

voltados para os postulantes a vagas no Ensino Superior (os Cadernos Fovest e Vestibular), 

como demonstrado nas Tabelas I, II e III. Não foi feita uma tabela de especialistas mais 

citados nos Cadernos Empregos, pois a variedade de indivíduos ouvidos foi tão grande que 

com exceção dos agentes que assinaram artigos nas seções Artigo e Profissões e Ocupações 

do O Estado de S. Paulo nenhum especialista obteve mais do que três aparições. A Tabela I 

com as instituições mais citadas nos Cadernos Empregos indica essa diversidade. 

                                                 
32 Tanto este número quanto o Fovest de 18 de setembro de 2007 estão com a versão integral disponíveis no 
Anexo. 
33 A versão integral desse número está disponível no Anexo. 
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Tabela I – Instituições mais citadas - Empregos 

Instituições  
N de referências 
 

Sem especificação  32 
USP –Total (FEA e outras referências) 16 
CIEE 13 
Gelre  7 
DBM Consultoria 6 
Manpower 6 
Great Place to Work (GPTW) 5 
Watson Wyatt 5 
BSP Carrer 4 
FEA 4 
FGV 4 
Hay Group 4 
Hewitt Associados 4 
KPMG Consultoria 4 
Lens e Minarelli 4 
Ministério Público do Trabalho 4 
Puc-SP 4 
Accenture 3 
Carrer Center 3 
Centro Paula Souza 3 
ESPM 3 
Ibmec 3 
Michael Page  3 
OAB-SP 3 
UnB 3 
Outras (Total de citações)  149 
 

Além da variedade de agentes e instituições citadas nos Cadernos Empregos, destaca-

se também o número de referências a especialistas sem especificação. É o caso, por exemplo, 

de uma das matérias do dia 21 de outubro de 2007, do caderno Empregos da Folha de S. 

Paulo que compunha o conjunto de reportagens sobre trotes no novo emprego. Como é 

característica do material pesquisado, a matéria é composta por dicas genéricas de como obter 

sucesso em um determinado desafio, no caso, evitar os trotes ou até aproveitá-los para 

conseguir mais entrosamento com os colegas de trabalho. No rodapé da matéria, a fonte é 

apresentada de forma bem vaga.  

Como sair das situações constrangedoras 
Negação 
Diga que não pode contribuir e que espera que todos entendam, mas seja 
sincero. O simples "não" pode soar rude  
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Diálogo 
Se a situação for desconfortável, converse com os colegas. Se não adiantar, 
procure o seu chefe e só depois o RH  

Cultura 
Se seu superior hierárquico também participar e aprovar situações 
constrangedoras, desconfie da cultura da empresa: os valores políticos serão 
determinantes na carreira, em detrimento das competências apresentadas  

Gingado 
Nos trotes a novatos, nada melhor do que ter jogo de cintura e até aproveitar 
a chance para se apresentar  

Fontes: especialistas em carreira  

  

A despreocupação em especificar quais são os especialistas que fundamentam as 

idéias e as dicas apresentadas pelo Caderno parece indicar que sua aceitação é tão grande que 

se pode prescindir de uma fonte com mais reconhecimento para sustentar as posições lá 

expostas. A reportagem é também um exemplo abordagem de fato-ônibus, ao tratar de um 

tema típico do cotidiano, de forma genérica, trabalhando com o reforço de consensos, sem 

suscitar maiores reflexões capazes de gerar questionamentos, por exemplo, sobre uma das 

idéias centrais da reportagem: a de que os trotes não podem prejudicar a produtividade da 

empresa. É o que fica claro nos depoimentos dos especialistas, mais uma vez nem sempre 

especificados. 

Rituais nem sempre são tidos como 
prejudiciais 

 
Brincadeiras de integração têm dois vieses: são positivas quando colaboram 
para um melhor relacionamento, mas têm efeito inverso quando um grupo se 
diverte à custa de outro -geralmente o dos novatos. É necessário identificar 
quando a equipe e a empresa estão sendo prejudicadas pela prática, 
afirmam consultores.34 (...) 

(Des)integração 
Na avaliação de Paulo Celso de Toledo Jr., da LCZ Consultoria, essas 
situações prejudicam a produtividade. "Mas tudo isso é parte do processo de 
integração do grupo", ressalva. (...) 

 

A falta de especificação de especialistas é um indício de que o espaço não é alvo de 

intensas disputas por parte dos agentes envolvidos que poderiam utilizar assessorias de 

imprensa para conseguir posições mais destacadas e maior freqüência de aparições no 

caderno. De acordo com Lage (2001, p. 68) as assessorias de imprensa costumam 

disponibilizar experts solícitos, didáticos e simpáticos, sempre dispostos a aparecer no jornal e 

                                                 
34 O grifo é meu. 
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assim influenciar nas mensagens ali veiculadas. Assim, fica a impressão de que o mais 

importante no caso é o reforço de idéias pseudo-consensuais, semelhantes a discursos de auto-

ajuda e que defendem que o mercado de trabalho deve (e faz) uma seleção onde os melhores e 

mais aplicados são premiados e os piores ou aqueles que desistem são castigados. É como se o 

reforço de determinados capitais específicos do campo fosse mais relevante do que o controle 

daquele espaço. 

A comparação dos dados coletados acerca das instituições mais ouvidas pelos 

Cadernos Empregos com as instituições que mais ocupam espaços publicitários nos mesmos 

Cadernos reforça a impressão de que os agentes têm esforços reduzidos no que tange à 

ocupação desses espaços. Embora os tamanhos dos anúncios variem bastante (enquanto 

alguns ocupam uma página inteira, outros ocupam menos de 1/10 de página) fica evidente que 

praticamente não há coincidência entre as instituições que pagam para ocupar espaço nos 

Cadernos e as que conseguem isso se configurando como fontes no corpo das reportagens. 

Para tentar minimizar as distorções causadas pela diferença no tamanho dos espaços 

publicitários, optou-se aqui por apresentá-los pelo número de páginas que eles 

aproximadamente ocupariam se fossem todos agrupados. Necessário fazer ainda mais duas 

observações antes de apresentar a Tabela II. Primeiro; por serem anúncios referentes ao 

próprio jornal preparados com antecedência para preencher espaços em branco de uma página 

criados pela falta de material previsto (jornalístico ou de publicidade), os calhaus35 não foram 

contabilizados. Segundo; as instituições CIEE, Nube e Impacta, apesar de aparecerem com 

pouco destaque na Tabela II, pois mesmo somando todos seus anúncios nos dois veículos não 

chegariam a ocupar três páginas, merecem uma menção especial, pois ocuparam com 

anúncios pequenos quase todas as capas dos Cadernos Empregos. No caso do CIEE isso 

ocorreu tanto no O Estado de S. Paulo quanto na Folha de S. Paulo. Enquanto que o Nube 

aparece em quase todas as capas do O Estado de S. Paulo e a Impacta nas da Folha de S. 

Paulo. 

 
Tabela II 
Instituições mais freqüentes nos anúncios - total de páginas ocupadas  - Empregos 
Instituições  N de páginas (aproximadamente) 
ABRH 22 
RHAAPSA 11 
Fundação Vanzolini 7,5 
FIA (total) 6,5 
Central de Concursos 4 
10º Top of Mind  3,5 

                                                 
35 Fonte: Manual de redação da Folha de São Paulo. 



 54 

Manager 3 
CIEE  2,5 
FIA (pós-garduação) 2 
Senac 2 
Uninove 2 
CONARRH 1,5 
Accelor-Mital 1 
Anhembi-Morumbi 1 
FIT 1 
FMU 1 
Impacta 1 
Mackenzie 1 
Mauá 1 
Nube 1 
 

A comparação das duas Tabelas (I e II) mostra que apenas o CIEE aparece com certo 

destaque em ambas. No mais, não há coincidência entre nenhuma instituição. Convém 

lembrar que as aparições do CIEE como instituição citada no corpo das reportagens deve-se 

quase exclusivamente às suas aparições na coluna CIEE do O Estado de S. Paulo. Apesar 

disso, os dados colhidos indicam um esforço considerável por parte da instituição mantida 

pelo empresariado nacional em veicular nos espaços pesquisados suas posições acerca do que 

o indivíduo deve fazer para se alocar no mercado de trabalho. E, como se verificará adiante, 

nos itens 3.2.1 e 3.3 desse trabalho, para além das semelhanças com os discursos de auto-

ajuda, os Cadernos veiculam com relevante constância ideais convenientes ao empresariado 

tais como: a necessidade de o trabalhador estar em constante aperfeiçoamento técnico-teórico 

(usando seus próprios recursos e inclusive seu tempo de descanso); a importância de se 

procurar constantemente aumentar a produtividade; e a disseminação de uma cultura 

workaholic não só para se alcançar o sucesso, mas também para entrar e manter-se no 

mercado de trabalho. 

Se, nos Cadernos Empregos, os posicionamentos apresentados não parecem ser alvos 

de disputas por prestígio e reconhecimento, o que pode ajudar a compreender a diversidade de 

agentes e instituições referenciadas e o número de especialistas apresentados de forma 

genérica, nos cadernos especializados na temática do vestibular, a situação é diferente36, como 

demonstram as Tabelas (III, IV e V) abaixo. Pelas mesmas razões citadas acima na descrição 

da Tabela II, a Tabela V que mostra como foram ocupados os espaços publicitários nos 

cadernos especializados em vestibular, contabiliza os anúncios de forma a demonstrar 

                                                 
36 Relevante lembrar que o Caderno Vestibular teve apenas um número publicado no período pesquisado, de 
forma que os dados apresentados dizem respeito quase que exclusivamente ao Caderno Fovest  
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aproximadamente quantas páginas do jornal eles ocupariam se fossem agrupados. Ali também 

os calhaus foram ignorados. 

 
Tabela III – Instituições mais citadas – Fovest e Vestibular 

Instituições Referidas N de referências 
Anglo 21 
USP 20 
Etapa 19 
Puc-sp 10 
CPV Vestibulares 9 
Objetivo 6 
Profissional da área 6 
Colégio Móbile  5 
Intergraus 5 
Anhembi-Morumbi 4 
Comvest 4 
Não cita 4 
COC 3 
Colégio Santa Cruz 3 
FGV 3 
Folha online 3 
Unesp 3 
Unicamp 3 
Unifesp 3 
 
Tabela IV – especialistas mais ouvidos – Fovest 
Nome N de referências Instituição 
Alberto Nascimento 9 Anglo 
Carlos Eduardo Bindi 7 Etapa 
Geraldo Akio Murakami 5 CPV Vestibulares 
Vera L. C. Antunes 5 Objetivo 
Edmilson Mota 4 Etapa 
Leandro Tessler 4 Comvest/Unicamp 
Roberto Canderoli 4 Colégio Móbile 
Bader Sawaia 3 Puc-sp 
Especialistas – sem especificação 3  
Thais Nicoleti de Camargo 3 Folha Online 
Ângelo Antônio Pavone 2 Etapa 
Eder Melgar 2 Intergraus 
Francisco Platão 2 Anglo 
José L. Pastore Melo 2 Colégio Santa Cruz  
Luiz Eugênio A. M. de Melo 2 Unifesp 
Luiz Fernando Pereira 2 Intergraus 
Maria Ana Marabita 2 Unicamp 
Maria Irene Maluf 2 ABP 
Osmar Ferraz 2 Colégio Bandeirantes 
Paulo Lima 2 Anglo 
Selma Garrido 2 USP 
Sezar Sasson 2 Anglo 
Silvana Leporace 2 Colégio Dante Alighieri 
Sonia Penin 2 USP 
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Tabela V 
Instituições mais freqüentes nos anúncios - total de páginas ocupadas  - Fovest e Vestibular 

Instituições  
N de páginas (aproximadamente) 
 

Anglo 44,5 
Anhembi-Morumbi 28,5 
Facamp 21 
Anhanguera 1 
FMU 1 
Mackenzie 1 
Mauá 1 
Puc-SP 1 
Rio Branco 1 
São Judas 1 
Unicsul 1 
Uninove 1 
 

Além de uma maior diversificação de agentes e instituições no Caderno Empregos, as 

tabelas permitem outras constatações. 

As instituições Anglo e Anhembi-Morumbi parecem ser aquelas que fazem o maior 

esforço direcionado a ocupar o espaço do Caderno Fovest que concentra quase todas as 

referências catalogadas. Isso ajuda a entender como o Anglo consegue ter mais citações do 

que todas as unidades da USP e como a Anhembi-Morumbi, a despeito de seu reduzido 

capital simbólico no campo acadêmico, aparece com mais citações do que a Unicamp ou a 

Unesp. 

Nos cadernos Fovest e Vestibular, em tese voltados para jovens pré-vestibulandos, é 

possível encontrar indícios de hierarquia entre os tipos de instituição citadas no corpo das 

reportagens (Tabelas III e IV), indicando que, para as publicações, quem está apto para falar 

de vestibular são, principalmente, os profissionais ligados a cursinhos especializados ou 

Universidades. Destaca-se que, ao contrário da hipótese levantada no decorrer dessa pesquisa, 

não há evidências suficientes de uma hierarquização de Universidades por seu grau de 

prestígio acadêmico, de forma que a USP tem menos espaço que uma das maiores redes de 

cursinhos pré-vestibulares, e a Unicamp obteve no mesmo período um número de referências 

menor que a Anhembi-Morumbi e do que um único colégio da capital, o Móbile, que 

concentra quase todas suas referências em um único agente, o professor Roberto Canderoli, 

que escreveu em quatro oportunidades a coluna Fique por dentro do Caderno Fovest. 

É preciso considerar que as Universidades de maior prestígio e mesmo seus agentes 

individualmente devam privilegiar outros espaços para a divulgação de seus discursos sobre o 

vestibular e disputas por domínio territorial dentro e nas fronteiras do campo. No entanto, não 

deixa de ser relevante o fato de essas instituições (dotadas de um poderoso capital simbólico e 
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representadas por agentes com maior capital cultural institucionalizado) ocuparem menos 

espaço do que os cursinhos, como demonstra a Tabela VI apresentada adiante. Isso indica que 

nos suplementos voltados para vestibulandos, não há muita diferença em termos de 

legitimidade entre o que diz um agente ligado a um cursinho e um outro ligado a uma 

Universidade, mesmo sendo a mais disputada e conceituada Universidade do Brasil. Mais do 

que isso, fica evidente que, ao menos nessa parte do campo jornalístico, os cursinhos detêm 

um capital simbólico tão ou mais poderoso do que o das Universidades. 

É possível perceber o Caderno Fovest, que concentra quase todos os dados aqui 

apresentados, como um espaço de lutas de legitimação e consagração de agentes e instituições 

subordinados dentro do campo educacional. Entre os oito agentes com três ou mais 

referências, apenas um, Leandro Tessler, tem seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes37, 

e entre os profissionais ligados a cursinhos que tiveram mais de uma citação nenhum tem seu 

currículo registrado na Plataforma. Isso parece indicar que os indivíduos que conseguem mais 

destaque no Fovest são os profissionais afastados das lutas por consagração e acúmulo de 

capital nos espaços mais prestigiados e importantes do campo. Com uma estratégia típica dos 

agentes dominados esses indivíduos parecem privilegiar as disputas por espaços em 

instituições de menor prestígio e em espaços, também no geral periféricos, da mídia. 

Se não foi possível constatar um predomínio das Universidades de maior prestígio na 

legitimação dos discursos sobre o vestibular veiculados pelos suplementos especializados da 

Folha de S. Paulo e do O Estado de S. Paulo, o mesmo não se pode dizer sobre o espaço dado 

aos colégios. Sendo as instituições que por meio de seus veredictos permitem legalmente ao 

indivíduo cursar uma graduação, os colégios têm espaço reduzido, como era de se esperar 

dado seu parco capital simbólico. E quando esse espaço existe é ocupado pelos grandes 

colégios particulares, de maior prestígio e freqüentados pela elite paulistana, reforçando a 

impressão de que professores ou coordenadores de Ensino Médio que têm condições de 

produzir discursos legítimos e relevantes sobre o vestibular são aqueles que atuam nas 

grandes escolas particulares. A Tabela VI deixa essa relação ainda mais evidente. 

                                                 
37 Base de dados e currículos de estudantes e pesquisadores das diversas áreas de Ciência e Tecnologia, incluindo 
Educação. 



 58 

 
Tabela VI – tipo de instituição – Fovest e Vestibular 
Tipo de instituição referida N de referências 
Universidades/Faculdades – Total (públicas e particulares)  69 
Cursinhos 67 
Universidades públicas 38 
Universidades/Faculdades particulares 31 
Colégios – Total (públicos e particulares) 23 
Colégios particulares 21 
Outros (entidades de classe, sindicatos...) 17 
Fundações de vestibulares 12 
Profissionais da área (sem referência à instituição) 6 
Especialistas (sem referência à instituição nem a profissão) 4 
Órgãos do Estado 4 
Colégios públicos 2 
 

É provável que os colégios particulares detentores de maior capital simbólico e mesmo 

econômico, e principalmente os cursinhos pré-vestibulares se esforcem consideravelmente 

mais para ocupar esses espaços nos jornais e assim ganhar o público leitor dos suplementos. 

E, pelo menos no caso do Anglo, seus esforços concentrados inclusive em publicidade, 

evidenciados na Tabela V reforçam essa idéia38. O pequeno espaço ocupado pelo Objetivo 

(outra grande rede de colégios/cursinhos) tanto como instituição-fonte quanto anunciante, 

também reforça a idéia de que no caderno Fovest há, por parte de alguns agentes, um esforço 

direcionado de ocupação daquele espaço.  

De qualquer forma, especialmente para os leitores do Fovest, fica a impressão de que 

quem entende de vestibular e tem legitimidade para falar na imprensa especializada sobre ele 

são os profissionais dos cursinhos, das Universidades, e em menor grau um ou outro educador 

de alguns poucos colégios particulares. Os agentes ligados a cursinhos, com sessenta e sete 

referências, têm quase o triplo do espaço do que aqueles ligados a instituições do Ensino 

Médio, com vinte e três aparições. E entre esses últimos, apenas cinco instituições (todas 

privadas) aparecem em mais de uma reportagem, e com catorze referências concentram quase 

dois terços das aparições. 

Vale destacar que das referências a cursos pré-vestibulares, apenas uma é a uma 

instituição de caráter comunitário, o Cursinho da Poli. Todas as outras são de cursinhos 

privados. Com isso, temos um quadro onde os discursos sobre vestibular nos cadernos 

especializados da Folha de S. Paulo e de O Estado de S. Paulo são território das instituições 

educacionais privadas que somam cento e catorze referências contra quarenta e quatro de 

                                                 
38 A instituição chega a pagar quase semanalmente para ocupar um espaço publicitário com formato de resolução 
de questões do vestibular com o seguinte slogan (disfarçado de título): “Anglo Tarefa Mínima – A página do 
Anglo no Fovest”. 
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instituições públicas, das quais trinta e oito de Universidades. Independente de as instituições 

particulares terem muito mais interesse na disputa pelo público do Caderno, elas acabam por 

ter reforçada sua imagem de especialistas em discursos prescritivos sobre como obter sucesso 

nos vestibulares. 

Outro fator que a Tabela VI indica é que, nos suplementos pesquisados os órgãos 

ligados ao Estado (com exceção das Universidades públicas) praticamente não têm relevância 

na produção de discursos sobre o vestibular. Nas sessenta e cinco reportagens pesquisadas há 

apenas uma menção direta ao MEC e outra à Secretaria de Educação Superior, de acordo com 

a reportagem vinculada diretamente à Presidência da República, mas que no site do Ministério 

da Educação, aparece como secretaria do MEC. Mais uma vez cabe a ressalva que essas 

instituições e agentes devem privilegiar outras arenas de luta, mas a omissão dos agentes do 

Estado nos cadernos revela que, ao menos no que se refere a discursos prescritivos sobre o 

vestibular, são os indivíduos ligados à iniciativa privada que têm mais legitimidade para se 

expressar. 

O pouco espaço do Estado na produção de discurso nos cadernos especializados em 

vestibular da Folha de São Paulo e do O Estado de S. Paulo se repete também nos Cadernos 

Empregos. Na Tabela VII é possível perceber que os agentes ligados de alguma forma ao 

Estado (mesmo incluindo as Universidades públicas) têm espaço bem reduzido se comparado 

ao dos profissionais de instituições privadas. Aqui, as próprias Universidades e Faculdades 

privadas (incluindo as escolas de MBA e cursos de especialização, todos privados), com 

quarenta referências, têm mais destaque do que os órgãos ligados ao Estado e às 

Universidades públicas juntas, com trinta e sete referências. 

 
Tabela VII – tipo de instituição - Empregos  

Tipo de instituição 
Número de 
referências 

Empresas privadas em geral (incluindo consultorias) 179 
Empresas de Consultoria 99 
Faculdades/Universidades – Total (públicas e particulares) 55 
Universidades/Faculdades particulares 29 
Universidades públicas 26 
Entidades/associações de classe 22 
Profissional da área (sem citar a instituição) 22 
Ong’s/ Entidades filantrópicas 20 
Órgãos do Estado 11 
Escolas de MBA/ cursos de especialização 11 
Especialistas (sem referência à instituição nem a profissão) 11 
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Como além da homogeneidade estrutural das reportagens, os Cadernos pesquisados 

têm um tom bastante prescritivo, sendo um preocupado em como passar no vestibular e outro 

em como conseguir emprego, fica para os leitores dos suplementos especializados dos 

maiores jornais de São Paulo a impressão de que quem pode ajudá-los nesses desafios são os 

profissionais que estão ativos no mercado. Começa a aparecer no material pesquisado uma 

valorização dos julgamentos arbitrados pelo mercado. Para ter espaço nas publicações 

analisadas pode até ser interessante ter um diploma de maior valor simbólico, mas é ainda 

mais importante que o agente esteja bem alocado no mercado de trabalho. É isso que parece 

legitimar seu discurso. Ou seja, é o sucesso individual que funciona como garantia de que o 

agente tem legitimidade para difundir os discursos prescritivos que a publicação veicula e não 

algum certificado educacional, independente de seu nível ou de seu capital simbólico. 

Um outro aspecto que chama atenção na Tabela VII é o grande número de referências 

a empresas de consultoria. Ainda que não seja possível encontrar a predominância de uma 

empresa de consultoria específica, como ficou demonstrado na Tabela I, pode-se concluir que 

elas são a fonte secundária preferencial dos Cadernos Empregos. Isso talvez possa ser 

compreendido a partir de uma característica que se encontra principalmente em revistas 

especializadas. Nessas publicações, de enfoques editoriais específicos, há a divulgação de 

discursos institucionais próprios que visam estimular o consumo do próprio veículo. Assim, 

publicações especializadas em dietas vendem a cultura da dieta; as de informática, a cultura 

dos computadores; as esportivas a cultura dos esportes... (Lage, 2001, p. 29-30). Embora 

sejam suplementos de um jornal, por serem especializados, os Cadernos pesquisados parecem 

seguir o mesmo padrão e vendem suas respectivas culturas. No caso dos Cadernos Empregos 

parte fundamental dessa cultura é a de que o trabalhador, estando ou não empregado, 

necessita constantemente de dicas, cursos, conselhos e posturas que são divulgados e 

disponibilizados pelas empresas de consultoria e, entre outros agentes, pelos próprios 

Cadernos especializados. Ou seja, tanto os Cadernos, quanto as empresas de consultoria, 

teriam interesses diretos na disseminação dessa cultura, afinal é do consumo desse tipo de 

discurso que eles vivem. 

A variedade das empresas de consultoria, por sua vez, indica que, por um lado, os 

jornalistas estão diversificando suas fontes, seguindo uma das regras básicas do bom 

jornalismo. E por outro, que as empresas de consultoria, por terem seus interesses defendidos 

e difundidos nos discursos veiculados nos Cadernos, não têm interesse em uma luta fratricida 

pelo domínio daqueles territórios. A discreta ocupação dos espaços publicitários ocupados por 

elas, como demonstra a Tabela II reforça essa impressão. Mais importante do que dominar 
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essa área do campo é disseminar os ideais de produtividade, empreendedorismo, dedicação e 

competitividade que os Cadernos ajudam a difundir. Dito de outra forma, são o 

reconhecimento e o reforço desses capitais específicos que aparecem como sendo o ponto 

mais importante na estratégia de ocupação desses espaços. 

O caráter prescritivo dos Cadernos é verificado quando instruções de como organizar o 

estudo, a que conteúdos dar maior atenção, como resolver questões de Física etc. aparecem 

em 24 dos 27 (88,8%) Cadernos temáticos sobre o vestibular pesquisados e em 38 das 75 

(58,4%) reportagens catalogadas nos suplementos. Já nos Cadernos Empregos, dicas de 

elaboração de currículo, do que fazer para ser efetivado no emprego, e até regras de como se 

comportar e se vestir numa entrevista aparecem em 41 dos 54 (75,9%) Cadernos pesquisados 

e em 52 das 149 (34,8%) reportagens. 

O relativo silêncio a que os agentes do Estado são relegados somado à profusão de 

discursos prescritivos indicam que o sucesso no vestibular ou no mercado de trabalho pode 

ser alcançado por aqueles que incorporam os comportamentos exigidos, mas para isso o 

indivíduo deve seguir as orientações de profissionais experimentados e aprovados pelo 

próprio mercado. Nas publicações observadas o Estado praticamente não se fez presente nos 

debates da mídia impressa especializada em ingresso no Ensino Superior e no mercado de 

trabalho. E, quando seus agentes apareceram, normalmente como representantes de alguma 

Universidade pública, foi para prestar algum tipo de informação institucional, como aquelas 

relativas ao funcionamento de um curso, especificidades e datas de um processo seletivo etc. 

Dos quinhentos e quarenta depoimentos catalogados como sendo de especialistas, 

apenas oitenta e um são de agentes ligados ao Estado, ou exatamente 15%. Desses, cinqüenta 

e um são de agentes ligados a Universidades, totalizando 62% do espaço ocupado pelos 

agentes do Estado. E mais da metade dos depoimentos (61%) cujos agentes respondem por 

alguma instituição ligada ao Estado é meramente institucional. Ou seja, pouco mais de 5% 

dos depoimentos de especialistas que de fato dão algum tipo de conselho sobre como 

conseguir uma vaga em uma Universidade ou no mercado de trabalho provém de agentes do 

Estado. 

Esse diminuto espaço ocupado pelos agentes do Estado, e majoritariamente dedicado à 

prestação de informações institucionais, reforça a sensação de que o sucesso na disputa por 

uma vaga em uma Universidade ou no mercado de trabalho depende sobretudo dos esforços 

individuais em seguir a receita dos especialistas já experimentados pelo próprio mercado. É 

como se políticas públicas não auxiliassem em nada na luta do indivíduo para conseguir 

sucesso. Elas parecem ser assunto exclusivo dos cadernos de política ou de economia. Nas 
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publicações pesquisadas, são os esforços pessoais e os conselhos de profissionais que 

realmente participam (ainda que de forma indireta) da competição pelas almejadas vagas, seja 

na Universidade, seja no mercado de trabalho que têm importância e legitimidade para impor 

suas posições. 

É bastante razoável supor que, tal como parece ser o caso dos profissionais ligados às 

Universidades, os demais agentes do Estado privilegiem outros espaços (mais destacados, 

inclusive) para fazer ecoar seus discursos, como os cadernos e mídias especializadas em 

economia e política, por exemplo, de forma que sua pequena participação no material 

pesquisado precisa ser relativizada. De qualquer forma, não se deve menosprezar o fato de 

que nos suplementos especializados de dois dos maiores jornais do país, e mesmo nos 

materiais catalogados nos exercícios de observação apresentados a seguir, o indivíduo que 

almeja uma posição de maior prestígio social deve atentar, principalmente, para os discursos 

prescritivos dos agentes ligados à iniciativa privada. 

Tal constatação poderia indicar que a importância do diploma de nível superior não é 

fator fundamental para fazer por merecer e conseguir uma boa colocação no mercado de 

trabalho. Mas não foi o observado no material pesquisado. Sobre isso, mais do que referências 

diretas, é o silêncio que fornece mais informações sobre o tema. 

Os processos seletivos sejam de empresas, concursos públicos ou Universidades, 

praticamente não sofrem questionamento sobre sua eficácia em selecionar os mais aptos. Há, 

nas duzentas e catorze reportagens pesquisadas apenas três críticas nesse sentido. Uma do dia 

19 de agosto, outra no dia 26 do mesmo mês39, ambas no Caderno Empregos da Folha de S. 

Paulo, e outra do dia 11 de novembro também no caderno Empregos, só que do jornal O 

Estado de S. Paulo. A primeira critica processos seletivos que não sabem garimpar os jovens 

talentos. A segunda os processos que por serem centrados em entrevistas facilitam atitudes 

segregacionistas. E a terceira relata a discriminação que sofrem os deficientes para conseguir 

um emprego, ainda que estando mais capacitados que outros concorrentes. 

Mais uma vez, a produtividade aparece como fator importante a se considerar na 

manutenção ou mudança de condutas, como fica explícito na matéria sobre a criação de um 

código de ética que compõe a reportagem abrigada sob o chapéu “Escolha desigual”. O 

problema das eventuais falhas nos mecanismos de seleção parece ser exclusivamente a perda 

de produtividade que a empresa pode ter. 

                                                 
39 No Anexo estão disponíveis as versões integrais dos referidos números. 
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ESCOLHA DESIGUAL 

Código de ética é primeiro passo contra 
discriminação  

Disseminar regras de igualdade evita desvios de conduta nas empresas 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Várias empresas conduzem suas relações com funcionários, clientes e 
fornecedores com base em códigos de ética e de conduta, que trazem uma 
série de regras do que é aceito ou rejeitado pela organização. Na maioria 
deles, a igualdade é um dos fundamentos básicos. 

Na avaliação do professor Clóvis de Barros Filho, um código de ética pode 
servir para evitar problemas jurídicos e moldar relações de trabalho. 

"Não há possibilidade de um poder legítimo dentro da empresa sem um 
discurso ético que seja aceito de maneira consistente pelo grupo", explica. 

"A lógica da ética na relação empregador/empregado é de resultados", 
acrescenta. Nesse pressuposto, o trabalhador que se mostra eficaz tem 
emprego garantido, independentemente de suas características. 

(...) 

Imagem 
A própria pressão social pode ser responsável por exterminar as ações 
discriminatórias dentro das empresas. 

Segundo o professor de psicologia do trabalho da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) Roberto Heloani, "há uma forte tendência nas 
organizações em construir uma imagem de politicamente correta". Para isso, 
procuram corrigir imperfeições. "A existência de racismo, por exemplo, 
denunciaria a incoerência entre discurso e prática." 

"Temos crescido mais por trabalhar com essa diversidade", conta a 
consultora de relações trabalhistas da Santista Têxtil, Fabiana Vasques.40 

 

Em todo o restante do material, como é possível observar no Anexo, os mecanismos 

de seleção são tratados como uma disputa na qual vencem aqueles que melhor se prepararam 

para elas. Conveniente ressaltar que os cadernos não ensinam truques ou artimanhas, mas dão 

dicas e apontam os caminhos para o indivíduo se tornar um competidor com mais chance de 

alcançar seus objetivos. Em 25 de setembro de 200741, por exemplo, o Caderno Fovest trouxe 

técnicas úteis para obter sucesso nas provas de inglês dos exames vestibulares. Como de 

hábito, a matéria indicava o que o candidato precisava fazer para se capacitar e obter melhores 

resultados. A eficácia das técnicas apresentadas nessa e em outras reportagens depende 

sobretudo de uma melhor preparação do indivíduo, e não em estratégias para burlar os 

processos seletivos, como mostram os trechos em destaque da matéria abaixo. 

                                                 
40 Os grifos são meus. 
41 No Anexo consta a versão integral do referido número. 
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SOS INGLÊS  

Curso com foco específico pode ajudar na 
pontuação  

Inglês instrumental atende a necessidades no curto prazo, mas tem de ser 
voltado para única prova  

DANIELA ARRAIS 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Inglês instrumental é a disciplina que supre as necessidades específicas de 
um aluno. Se uma secretária precisa aprender inglês para conseguir atender 
ligações em um escritório, o curso lhe dará as ferramentas, por exemplo. 

"O inglês instrumental é voltado para o estudante que precisa ter noções 
em curto prazo", afirma Ângela Cristina de Oliveira Corte, professora do 
centro de línguas da USP. 

De acordo com ela, um curso de 60 horas fornece base para compreensão 
oral e prática escrita -elementos que podem somar alguns pontos para a 
aprovação no vestibular. 

No entanto, para Rosinda de Castro Guerra Ramos, coordenadora de inglês 
instrumental da PUC-SP, o curso só terá relevância se for voltado para 
vestibulares específicos. 

"Exames como o da Fuvest e o da Unicamp são completamente diferentes. 
Uns trabalham só com gramática; outros, só com interpretação de texto", 
avalia. "O ideal é que o vestibulando tenha conhecimentos um pouco mais 
amplos da língua", pondera.42 

 

Tal preparação pode ser obtida com o apoio do Estado, mas como reforça a Tabela 

VIII abaixo, é do setor privado que vem a maior parte dos discursos sobre como obter 

sucesso. 

 
Tabela VIII – tipo de instituição – discursos prescritivos 

Tipo de instituição 
Número de 
referências 

Empresas privadas em geral (incluindo colégios, Faculdades e 
Universidades particulares)  250 
Especialistas (sem referência à instituição) 33 
Órgão ligados ao Estado (incluindo colégios e Universidades públicas) 31 
Entidades/associações de classe 19 
ONGs/ Entidades filantrópicas 19 
 

As informações básicas de que em algumas áreas há excesso de mão-de-obra 

especializada, que os níveis de desemprego são maiores entre os mais escolarizados, e que na 

atual realidade brasileira ainda convivemos com o problema da demanda reprimida no Ensino 

Superior não são citadas ou levadas em consideração em nenhuma das reportagens analisadas. 
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Tais omissões parecem se encaixar na dinâmica das reformas educacionais que nossa 

sociedade vem assistindo nos últimos anos e que é caracterizada, de acordo com Gentili (1994 

e 1998), Frigotto (1998) e Del Pino (2002) por uma crítica contínua do Estado do Bem-Estar 

Social e das políticas públicas orientadas para uma ampliação universalização dos direitos 

sociais. 

No material pesquisado quando se critica a omissão do Estado, a questão central é, de 

novo, o custo que tal omissão causa à empresa. Na edição de 18 de novembro do Caderno 

Empregos do O Estado de S. Paulo, por exemplo, ao comentar sobre a falta de mão-de-obra 

especializada para trabalhar na crescente indústria de biocombustíveis o professor da UFSCar, 

Francisco Alves, sentencia: “o problema é que isso gera um ônus a mais para a empresa”. 

Como mostra Gentili (1998, p. 104) a educação se define atualmente como atividade de 

transmissão do estoque de conhecimentos e saberes que qualificam para a ação individual 

competitiva no mercado de trabalho. Assim, somente quando a omissão do Estado causa 

perda de competitividade e aumento de custos é que se torna digna de críticas. 

Outro silêncio revelador e importante para essa pesquisa é sobre as relações entre 

graduação de nível superior e empregabilidade. Enquanto nos cadernos especializados em 

vestibular tal relação aparece em apenas 5 das 75 (7,6%) reportagens pesquisadas, nos 

Cadernos Empregos há apenas duas (1,25%) com tal relação. No total dos quatro Cadernos o 

diploma de Ensino Superior, com sete menções, aparece como um diferencial menos decisivo 

para a empregabilidade que o domínio de uma língua estrangeira, com dezesseis menções, e 

que cursos de pós-graduação com vinte menções, estas todas nos Cadernos Empregos. Ou 

seja, em uma em cada oito reportagens dos Cadernos Empregos é a partir do degrau posterior 

à graduação que a posse de um diploma começa a funcionar como um diferencial positivo 

para uma boa colocação no mercado de trabalho, enquanto que em apenas uma em cada trinta 

e duas reportagens dos mesmos cadernos o diploma de graduação já é um trunfo para se 

conseguir um bom emprego. 

Contestações ou mesmo relativização da importância da graduação para o sucesso no 

mercado de trabalho não foram encontradas. Tamanho silêncio aliado à relevante presença de 

relações entre pós-graduação e empregabilidade permite supor que a posse de um diploma de 

graduação como requisito básico para o sucesso no mercado de trabalho se trata de algo tão 

amplamente aceito que dispensa discussão, fundamentação, ou mesmo reafirmação. É como 

se essa relação tivesse se transformado em um consenso, um pressuposto, um senso comum. 

                                                                                                                                                         
42 Os grifos são meus. 
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Importante destacar que os fatores que aparecem como elementos de diferenciação 

positiva (diplomas de cursos de pós-graduação e domínio da língua inglesa) se transformam 

em um obstáculo a mais para que os indivíduos oriundos das camadas populares consigam 

concorrer por melhores posições no mercado de trabalho. Para esse grupo, dado seu reduzido 

capital cultural e econômico, ter fluência em uma língua estrangeira e condições financeiras 

para fazer um curso de pós-graduação é muito mais difícil do que para os indivíduos 

provenientes das elites culturais ou econômicas. 

A despeito do maior acesso a certificados de graduação de nível superior, os membros 

dos estratos menos privilegiados da população parecem sempre estar lutando mais para 

escapar de uma diferenciação negativa do que para alcançar uma diferenciação positiva. 

Quando um número considerável de indivíduos provenientes das camadas menos abastadas 

consegue ter acesso aos diplomas de nível superior, eles deixam de se apresentar como fator 

de diferenciação positiva, e se transformam em pré-requisito básico para ocupar uma melhor 

posição social. 

Paradoxalmente, foi o próprio sucesso na luta por um diploma de graduação, que 

acabou sendo obtido por um grande número de indivíduos provenientes das camadas 

populares, que acabou por desvalorizar suas próprias conquistas. O mesmo fenômeno já havia 

sido percebido décadas atrás quando a democratização da escola secundária, vitória alcançada 

após muita luta, acabou por desvalorizar os diplomas desse nível de ensino. (Beisiegel, 1974; 

e Sposito, 1984) 

Um recente estudo43 realizado Centro de Pesquisas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), e reforçada pelos dados oficiais de desemprego e escolaridade apresentados a 

seguir, mostra que a abordagem dos Cadernos encontra respaldo na realidade brasileira. Ou 

seja, os discursos ali difundidos não só ajudam a (re)formular nossa sociodicéia como 

parecem estar embasados na realidade concreta de nossa sociedade. 

Buscando compreender qual o impacto da variável escolaridade, e principalmente das 

carreiras, na chance de ocupação e da renda média dos indivíduos a partir de dados do Censo 

do IBGE de 2000, o estudo do CPS da FGV concluiu que quanto maior a escolaridade maior a 

chance de o indivíduo conseguir emprego e maior é sua renda média. Além disso, o mesmo 

estudo corrobora outro posicionamento percebido nos Cadernos pesquisados: a posse de um 

diploma de pós-graduação é um diferencial bastante importante para se conseguir uma 

posição de maior prestígio e remuneração dentro das carreiras escolhidas. Independente da 

                                                 
43 Fonte: Os Retornos da Educação no Mercado de Trabalho. In: 
http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=11133 
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validade das críticas feitas por Braverman (1980) a esse aumento da exigência de qualificação 

formal por parte da empresas, o fato é que, ao menos na realidade brasileira, a relação entre 

maior escolaridade e melhor posição social parece existir. 

Vale ressaltar, no entanto, que não há em nenhuma das reportagens pesquisadas, ou 

nos depoimentos dos especialistas, referências (a não ser genéricas) a qualquer estudo nesse 

sentido. A base argumentativa usada conforme exposto acima e melhor explicitado a seguir 

no item 3.2.1 desse trabalho, é a da auto-ajuda, do clichê e do senso comum. Na edição de 23 

de dezembro do caderno Empregos do O Estado de S. Paulo, por exemplo, o colunista e ex-

ministro Roberto Macedo ao comentar sobre a importância das notas altas para o sucesso 

profissional afirma: 

Como as notas altas indicam sucesso no aprendizado – e este é o objetivo a 
ser buscado –, vale a pena lutar por elas, não tanto pelo prazer de recebê-
las, mas sim pelo empenho em alcançá-las. (...) A correlação positiva entre 
nível educacional e rendimentos é alta, com as evidências a respeito tendo 
cobertura internacional. (...) Quanto ao papel específico das notas altas, não 
sei de estudos, mas provavelmente eles concluiriam que de um modo geral 
são importantes.   

 

Claramente, a forma de embasamento da idéia segue o modelo dos discursos de auto-

ajuda com o depoimento de um especialista que não levanta qualquer tipo de questionamento 

sobre a posição defendida, dando a impressão de que se trata de algo passível de ser 

comprovado por qualquer um em qualquer esfera da sociedade. Vale destacar também que 

mais uma vez, a questão do empenho aparece como elemento diferencial na obtenção de 

maiores rendimentos, mesmo sem nenhum estudo que comprove a tese enunciada. 

O levantamento realizado aqui indica que passar no vestibular e concluir a graduação é 

o mínimo que uma pessoa deve fazer para conseguir uma boa colocação no mercado de 

trabalho. É mais importante (embora também pareça estar ficando óbvio) frisar a necessidade 

da continuação dos estudos e diversificação de especializações. O caminho para o sucesso 

existe e não é único. Algumas possíveis rotas e dicas de orientação são dadas pelos Cadernos 

especializados pesquisados. Todas as opções passam por um ponto comum: a aprovação em 

curso de graduação superior. Ela é, menos que um diferencial, uma condição básica para a 

empregabilidade. Até para ser palhaço de circo o caminho apresentado passa por faculdade e 

pós-graduação, como mostra a matéria abaixo do Caderno Empregos do jornal Folha de S. 

Paulo de 2 de dezembro de 2007. 
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AS DEZ MAIS 

TURISMO E ENTRETENIMENTO 

Circo do sol do Brasil 
Embora não tenham crescido no circo, Paulo Cerello, 40, e Elena Cerântula, 
31, já podem se considerar profissionais da lona. 

Com bolsa, fizeram faculdade de circo em Paris. Depois foi a vez da pós-
graduação. 

"Fomos convidados a integrar o Cirque du Soleil, mas preferimos voltar e ter 
nosso próprio grupo", dizem. Montaram, há sete anos, o Circo Vox. 

"A maior dificuldade é encontrar patrocínio. As empresas só querem investir 
em atrações internacionais", protesta Cerello. 

 

É pertinente fazer uma última consideração. Pesquisas oficiais recentes sobre 

desemprego no Brasil44 apontem que 53,9% das pessoas desempregadas são exatamente 

profissionais com pelo menos onze anos de estudo, e apenas 22,9% dos desempregados têm 

até sete anos de estudo. Pode-se concluir daí que o desemprego atinge mais fortemente as 

pessoas mais escolarizadas e que têm, pelo menos, o Ensino Médio completo como demonstra 

a Tabela IX. 

 
Tabela IX – Distribuição da População Desocupada (PD) nas principais regiões metropolitanas, conforme a 
escolaridade. 

População Desocupada 

(%) 

Total das 6 

áreas 
Recife Salvador Belo Horizonte 

Rio de 

Janeiro 
São Paulo Porto Alegre 

Anos de Estudo: 

Sem Instrução e menos 

de 8 anos 22,9 26,9 25,8 26,3 24,2 19,5 27,9 

8 a 10 anos 23,2 18,1 22,1 27,2 20,5 24,6 23,9 

11 anos ou mais 53,9 55,0 52,0 46,5 55,3 55,9 48,1 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 
 

Há que se considerar, no entanto, que o IBGE classifica como “desocupadas”: 
as pessoas que não estavam trabalhando, estavam disponíveis para trabalhar 
na semana de referência e tomaram alguma providência efetiva para 
conseguir trabalho nos trinta dias anteriores à semana em que responderam à 
pesquisa.45 

Ou seja, “desocupadas” são as pessoas que não trabalham, mas procuraram emprego 

nos últimos trinta dias, portanto são pessoas que estão no mercado de trabalho, ainda que 

como mão-de-obra excedente. Quando se leva em consideração, além dos dados de 

                                                 
44 Fonte: Pesquisa mensal de emprego – janeiro 2008 – IBGE. 
45 Idem. 
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desemprego, os dados de ocupação da mão-de-obra por escolaridade, é possível verificar que 

é também no estrato de indivíduos com mais escolaridade que se concentra o maior número 

de profissionais empregados no país, como demonstra a Tabela X. 

 
Tabela X – Distribuição da População Ocupada (PO) nas principais regiões metropolitanas, conforme a 
escolaridade. 

População Ocupada (%) Total das 6 
áreas 

Recife Salvador Belo 
Horizonte 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo Porto 
Alegre 

Anos de Estudo: 
Sem instrução e menos de 1 ano 1,8 2,4 2,4 1,8 1,7 1,9 1,2 
1 a 3 anos 4,5 4,9 5,4 4,4 4,9 4,3 4,2 
4 a 7 anos 20,6 21,4 18,5 22,8 20,5 19,5 25,3 
8 a 10 anos 17,4 15,1 18,2 19,2 18,4 16,3 19,0 
11 anos ou mais 55,5 55,9 55,5 51,6 54,6 58,0 50,1 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 
 

Assim, se o desemprego atinge mais fortemente os indivíduos com maior escolaridade, 

é verdade também que o nível de emprego é maior entre esses mesmos indivíduos. Isso talvez 

possa indicar que as pessoas mais escolarizadas estão mais presentes no mercado de trabalho, 

seja como mão-de-obra empregada seja como exército de reserva. Essa impressão fica 

reforçada quando se compara a distribuição das Pessoas com Idade Ativa (PIA) que o IBGE 

define como “pessoas com dez ou mais anos de idade”46 (Tabela XI), com a distribuição da 

População Economicamente Ativa (PEA), classificada pelo IBGE como o grupo de pessoas 

“ocupadas e desocupadas procurando por trabalho”47 (Tabela XII), ainda levando em 

consideração a variável escolaridade. 

 
Tabela XI – Distribuição da População em Idade Ativa (PIA) nas principais regiões metropolitanas, conforme 
a escolaridade. 

População em Idade Ativa (%) Total das 6 áreas Recife Salvador Belo 
Horizonte 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo Porto Alegre 

Anos de Estudo: 
Sem instrução e menos de 1 
ano 3,7 5,0 4,4 3,9 3,7 3,4 3,1 

1 a 3 anos 7,7 8,3 8,1 7,7 8,3 6,9 8,3 

4 a 7 anos 28,9 30,3 25,0 30,2 28,1 28,8 32,6 

8 a 10 anos 18,2 16,6 18,7 19,1 18,8 17,7 18,5 

11 anos ou mais 41,5 39,4 43,7 39,0 41,1 43,2 37,3 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 

 

                                                 
46 Idem. 
47 Idem. 



 70 

Tabela XII – Distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) nas principais regiões metropolitanas, 
conforme a escolaridade. 

População Economicamente Ativa (%) 
Total das 6 

áreas Recife Salvador 
Belo 

Horizonte 
Rio de 

Janeiro São Paulo Porto Alegre 

Anos de Estudo: 

Sem instrução e menos de 1 ano 1,8 2,3 2,2 1,8 1,6 1,8 1,2 

1 a 3 anos 4,4 4,7 5,3 4,3 4,8 4,2 4,1 

4 a 7 anos 20,5 21,4 18,7 22,8 20,4 19,1 25,2 

8 a 10 anos 17,9 15,4 18,6 19,7 18,6 17,0 19,3 

11 anos ou mais 55,3 55,8 55,1 51,3 54,6 57,8 50,0 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 
  

A comparação das Tabelas XI e XII mostra que o único estrato onde há variação 

positiva entre a PIA e a PEA é justamente no segmento dos indivíduos mais escolarizados. Ou 

seja, entre as pessoas consideradas pelo instituto com idade para trabalhar e aquelas que estão 

efetivamente no mercado de trabalho (ainda que como exército de reserva) há desistência em 

todos os graus de escolaridade, com exceção dos mais escolarizados. Mais uma vez fica a 

impressão que a escolarização funciona como um fator de exclusão do mercado de trabalho, 

ao mesmo tempo em que como elemento capaz de trazer ao menos a sensação de que se 

possui um maior grau de empregabilidade. 

Apesar disso, os dados apresentados certamente são insuficientes para fundamentar 

essa impressão e o objetivo dessa pesquisa não foi verificar se ela acontece de fato, mas 

investigar se e como a relação entre escolaridade, empregabilidade e posição social aparece 

em parte da imprensa especializada em processos seletivos de Universidades ou do mercado 

de trabalho. O que foi possível constatar aqui é que essa relação não é questionada nos 

suplementos analisados. Nas duzentas e catorze reportagens pesquisadas não há nenhuma 

contestação ou mesmo relativização da importância da posse de um diploma de graduação 

para o aumento da chance de se colocar no mercado de trabalho. Ao contrário, foi comum 

encontrar no discurso dos Cadernos o alerta de que a graduação superior é hoje condição 

insuficiente para alcançar o sucesso profissional. Ou seja, é lícito afirmar que independente da 

fundamentação empírica de tal posição, para os cadernos especializados em discursos 

prescritivos sobre vestibular e mercado de trabalho de dois dos maiores jornais do país, ser 

aprovado em algum vestibular e concluir um curso de graduação só distingue os indivíduos 

que lutam simplesmente para não serem excluídos do mercado de trabalho daqueles que, além 

disso, lutam também por posições de mínimo prestígio social e retorno material. 
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3.2.1 Sobre as semelhanças entre os discursos prescritivos dos Cadernos e os 
discursos de auto-ajuda 

Conforme foi demonstrado acima os cadernos especializados em processos seletivos 

para o mercado de trabalho e para Universidades têm uma homogeneidade tanto na sua 

estrutura como em parte de seu conteúdo. Os quatro Cadernos pesquisados são compostos de 

matérias curtas, com abordagem superficial e consensual. Neles quase não há espaço para 

contestações ou análises mais profundas. Foi possível observar também que eles não se 

configuram como espaços de disputa dos agentes e instituições mais destacados nos campos 

acadêmicos ou universitários e que tampouco os agentes e instituições ligados ao Estado se 

esforçam para ocupar esses espaços. Nesse cenário, cursinhos e empresas de consultoria 

acabam por conquistar maior capital simbólico e conseguem divulgar seus discursos. 

Assim, é natural que os Cadernos pesquisados acabem por adotar e disseminar ideais 

caros a esses agentes, tais como a necessidade de fazer uma graduação e dar continuidade aos 

estudos e de ficar atento às mudanças no mercado de trabalho. Tudo com o auxílio e a 

supervisão de cursinhos, empresas de consultoria e demais instituições envolvidas no 

processo de produção e difusão desses discursos. 

Além dessas posições, os suplementos especializados também disseminam suas 

respectivas culturas, de forma a estimular o consumo deles mesmos. Assim, foi possível 

verificar que os Cadernos especializados em vestibular e em processos seletivos no mercado 

de trabalho apresentam-se, tal qual nos discursos de auto-ajuda, como enunciadores de um 

conhecimento especial ou específico que seus consumidores/leitores não podem dispensar. 

É relevante destacar que, para além da estrutura e cobertura típicas da grande mídia, 

com textos curtos e superficiais e argumentos de fácil assimilação (Bourdieu, 1997; 

Marcondes Filho, 2000; e Porchat, 2004), os Cadernos também apresentaram outra 

característica comum, que é exatamente sua semelhança com os discursos de auto-ajuda. 

São diversos os elementos constitutivos desse tipo de discurso que se repetem ao 

longo de todo o material pesquisado. A manifestação de certezas; a ausência de dúvidas; a 

rejeição absoluta a desistência; o uso de citações que passam a impressão de que as teses 

defendidas no discurso podem facilmente ser comprovadas na sociedade; as receitas de 

soluções para problemas que não tem suas causas discutidas; e até as promessas de realização 

são todas características típicas dos discursos de auto ajuda (Chagas, 1999; e Brunelli, 2004) 

que se encontram no material pesquisado. 

A manifestação de certezas e a ausência de dúvidas presentes no material fica evidente 

quando se observa que em apenas 3 das 214 reportagens pesquisadas (1,4%) há exposição de 
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opiniões divergentes. Em todo o restante do material as fontes ouvidas pela reportagem ou os 

exemplos invocados pelos articulistas serviam apenas para ilustrar ou corroborar as idéias ali 

difundidas. O seguinte trecho selecionado da reportagem abrigada sob o chapéu “Concursos 

Públicos” do Caderno Empregos da Folha de S. Paulo em 30 de dezembro de 2007 é um bom 

exemplo para demonstrar o que se afirma aqui. 

CONCURSOS PÚBLICOS 

"Para passar, a palavra-chave é persistência"  

DA REPORTAGEM LOCAL  

(...) 

Para a também advogada Júlia Antunes, 28, que trabalhava em uma grande 
corporação na época em que decidiu prestar concurso, o que a incomoda 
hoje é ter de depender economicamente de outra pessoa nessa fase de 
preparação. 

"Não foi fácil largar um bom emprego, minha independência financeira, um 
futuro já delineado e regredir alguns degraus, com o objetivo de seguir em 
outra direção", comenta. 

No papel de estudante, Antunes admite sentir "um pouco de insegurança" ao 
ver seus amigos progredindo na carreira. "Existe a pressão de quem não 
compreende que passar em concurso leva algum tempo." 

Para o promotor Clever Vasconcelos, professor de direito constitucional do 
Complexo Jurídico Damásio de Jesus, esse tempo de maturação - que pode 
levar anos - é o preço para ser aprovado no concurso. 

"Não tem outro jeito: o candidato tem de estudar. A palavra-chave é 
persistência.” 

O promotor destaca também a importância de seguir um plano de estudo 
com afinco. Cursos preparatórios podem ser bons para quem não tem 
disciplina para estudar sozinho. 

Vasconcelos acrescenta, contudo, que o esforço vale a pena. "Além da 
estabilidade no emprego e de seguir carreira, esse profissional realiza 
um trabalho de importância social."48 

 

O caso particular da advogada Júlia Antunes é apresentado para comprovar a 

afirmação do especialista de que a aprovação em um concurso (finalidade que não é 

contestada em nenhum momento na reportagem) pode demandar tempo e requer esforço, mas 

que vale à pena. Nesse mesmo trecho também é possível perceber como os depoimentos das 

fontes primárias cumprem o mesmo papel que as citações (bíblicas, de ditos populares, de 

fábulas famosas, ou de grandes pensadores) nos discursos de auto-ajuda, a saber: o de 

construir a ilusão de que na sociedade é comum encontrar muitos exemplos que comprovam 

as teses ali enunciadas. 
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Pode-se observar ainda no fragmento da reportagem: a formulação de receitas – “não 

tem jeito o candidato tem que estudar”; ou soluções para problemas que não têm suas causas 

discutidas – “Cursos preparatórios podem ser bons para quem não tem disciplina para estudar 

sozinho”; e as promessas de realização pessoal – “Além da estabilidade no emprego e de 

seguir carreira, esse profissional realiza um trabalho de importância social”. Não há ao longo 

da reportagem nenhuma menção a eventuais problemas que indivíduos que trabalham no 

período integral, e que não podem abrir mão disso, possam ter que enfrentar para conseguir 

êxito nos concursos. Uma possível condição social adversa, que seria causa para a maior 

dificuldade em obter sucesso, já que o tempo disponível para o estudo seria menor, não é 

discutida, mas a solução já está dada: “A palavra-chave é persistência.”. Ou seja, um eventual 

fracasso já tem explicação: faltou perseverança. 

Além do conteúdo e das estruturas das reportagens outros dois fatores merecem 

destaque nessa comparação entre o material pesquisado e os discursos de auto-ajuda. O 

primeiro deles são os slogans dos anunciantes dos Cadernos. Presentes em parcelas 

significativas das propagandas, os slogans acabam por reforçar os ideais de produtividade, 

exaltação ao empenho, da necessidade de se continuar os estudos e a possibilidade de se 

garantir o sucesso. 

O cursinho pré-vestibular Anglo, que tem presença destacada não só como anunciante, 

mas como instituição ouvida como fonte, ostenta em suas peças publicitárias slogans como 

“A gente aprova seus sonhos”, ou ainda “Você é o que você sabe”. A universidade Anhembi-

Morumbi, outra instituição que aparentemente tem esforços concentrados para a ocupação 

desses espaços utiliza como slogans: “Suas idéias revolucionam o mundo. A Anhembi-

Morumbi acredita nelas”, “Faça o curso que combina com você. Garanta já sua JORNADA 

DE SUCESSO49”, entre outros sempre associando seus cursos a uma caminhada rumo ao 

sucesso até em escala mundial. Os slogans da universidade Uninove: “Quer mudar o rumo de 

sua vida profissional? Faça pós-graduação na Uninove e acelere sua carreira” e da 

universidade Mackenzie: “Grandes histórias de sucesso começam aqui”, vão na mesma linha 

e também associam seus cursos ao sucesso profissional garantido. 

Já os slogans da faculdade Facamp: “Formando profissionais de elite”; “92% dos 

formandos trabalham na profissão escolhida”; e da faculdade Impacta: “Elimine a 

concorrência com a credibilidade, liderança e qualidade Impacta”, “Chegou a hora de investir 

em você” e “Você tem o que o mundo exige? A Impacta oferece o nível de excelência que o 

                                                                                                                                                         
48 Os grifos são meus. 
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mercado exige” preferem uma associação entre seus serviços e a garantia de espaço no 

mercado de trabalho. 

A instituição filantrópica mantida pelo empresariado CIEE: “Nosso banco tem os 

melhores investimentos”, “Seja exigente, contrate os melhores talentos”; a faculdade FIA: 

“Quem faz, recomenda”, “A melhor escola de negócios do Brasil”; a escola especializada em 

concursos públicos Central de Concursos: “O maior índice de aprovação do Brasil”; e a 

instituição privada, sem fins lucrativos, criada, ligada ao Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Fundação Vanzolini: 

“Tradição, prestígio e competência” optam por uma exaltação mais simples de suas 

instituições.  

Todos eles acabam por reforçar a impressão difundida no corpo das reportagens 

pesquisadas de que o sucesso está ao alcance de todos os que aproveitam alguma das muitas 

oportunidades existentes na sociedade. A homogeneidade existente entre as reportagens e as 

peças publicitárias reforça tanto a aparência consensual das idéias que os Cadernos se 

esforçam para passar quanto a impressão de que se trata de uma posição que não encontra 

resistência em nenhum outro espaço social, uma verdade que somente os desinformados não 

partilhariam. 

Ser aprovado no vestibular ou em uma entrevista de emprego parece antes uma 

questão de esforço individual, persistência e preparação adequada. Ou seja, um eventual 

fracasso é responsabilidade do indivíduo que não se preparou direito e a única coisa que ele 

não pode fazer é desistir, pois nesse caso se tornaria ainda mais merecedor do fracasso. 

Encontra-se aqui inclusive mais uma característica típica dos discursos de auto-ajuda: a 

condenação da desistência. O indivíduo pode até mudar de estratégia ou profissão (o sucesso é 

o objetivo constante), mas cogitar o ato de desistir já é um sinal de que ele duvida da própria 

capacidade de alcançar o sucesso e este seria um dos ingredientes da fórmula do fracasso 

(Brunelli, 2004, p. 7). 

O segundo aspecto a ser destacado acerca das similaridades entre os discursos de auto-

ajuda e o conteúdo encontrado nos Cadernos pesquisados é a ausência total de manifestações 

de dúvidas, que foi possível observar inclusive nas seções Artigo e Profissões e Ocupações do 

jornal O Estado de S. Paulo, em tese espaços mais privilegiados para a divulgação de 

conteúdos que requerem mais argumentação. As seções dividem o mesmo espaço, revezando-

                                                                                                                                                         
49 O destaque é da publicidade original. 
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se quinzenalmente50 e apresentam semelhanças com os discursos de auto-ajuda de forma 

ainda mais constante e intensa. Sem fazer a comparação com os discursos de auto-ajuda 

Marcondes Filho afirma que essa é uma característica do atual jornalismo que opera sobretudo 

com o reforço de clichês e da posição de agentes conservadores da cultura que os jornalistas 

cada vez mais assumiriam. De acordo com ele: 

... o clichê contrói antecipadamente a notícia: jornalistas não partem para o 
mundo para conhecê-lo; ao contrário eles têm seus modelos na cabeça e 
saem pelo mundo para reconhecê-los (e reforçá-los). Assim, constroem os 
relatos com as pessoas-símbolo, “aqueles que de fato representam o 
assunto”, os bons contadores de histórias, ficando satisfeitos por encontrar 
de fato, no real, aquilo que eles já tinham em suas cabeças. (...) Essa é a 
função conservadora mais efetiva de jornalistas: eles reconstroem 
diariamente o mundo impondo-lhe sua verdade cristalizada sobre as pessoas, 
sobre os fatos, sobre as ocorrências novas, exercendo a atividade 
tranqüilizadora e gratificante (para a maioria das pessoas) de “manter o 
mundo exatamente como ele é”, a saber, o mais próximo possível da fantasia 
que as pessoas têm do próprio mundo, de seus clichês. (MARCONDES 
FILHO, 2000, p. 109-110)  51 

Nos vinte e sete números pesquisados (o espaço deixou de ser ocupado por duas 

semanas, totalizando vinte e cinco colunas) não houve nenhuma manifestação de dúvida. 

Todas as colunas só expressavam certezas. Em dezessete delas (68%) encontravam-se dicas 

sobre como obter sucesso profissional. Na coluna de 29 de julho de 2007, por exemplo, 

Roberto Macedo ocupa sua seção Profissões e Ocupações contando sua experiência de 

sucesso em concursos públicos e listando uma série de conselhos para as pessoas que 

pretendem ser aprovadas em concursos públicos e conclui “A lista é grande e lembra as 

recomendações para o vestibular”. 

Em 10 das 25 colunas (40%) há as promessas de realização para aqueles que seguem o 

receituário sugerido não só pelas colunas, mas por todo o Caderno. Na seção Artigo de 2 de 

setembro de 2007, Ricardo Xavier vai além das promessas de realização e lista de conselhos, 

e faz um texto tipicamente de auto-ajuda. Misturando ditos populares “a vida é dura com 

quem é mole”; “Deus ajuda quem cedo madruga”, com dicas de ações práticas como “estudar 

o mercado” e “freqüentar reuniões para fazer networking”, o colunista assegura que a 

realização profissional vem para quem trabalha e provoca os sedentos por sucesso: “que tal 

levantar cedo e trabalhar bastante?”. 

O uso de citações também é uma constante no espaço, de forma que em 9 das 25 

colunas (36%) há citações de ditos populares, frases de “grandes pensadores” (Ricardo Xavier 

                                                 
50 Na verdade não é um revezamento tão rígido, uma vez que a seção Artigo foi publicada por duas semanas 
seguidas em três oportunidades no período pesquisado. 
51 As aspas e os destaques são todos do autor. 
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cita o presidente norte-americano Roosevelt em sua coluna de 7 de outubro de 2007 para 

condenar a desistência: “Nunca, nunca desista!” teria nos ensinado o ex-presidente), ou o 

apelo a casos pessoais para reforçar a impressão de que se trata de mensagens que são 

amplamente conhecidas e reconhecidas como válidas por toda a sociedade. 

A condenação à desistência, a exaltação da persistência e o culto a produtividade, são 

outras características dos discursos de auto-ajuda e dos Cadernos pesquisados que são 

encontradas em grandes proporções nesse espaço. Em 12 das 25 colunas (48%) o aumento da 

produtividade aparece fator desejável, como uma finalidade em si, ou como uma tática a ser 

usada para alcançar o sucesso. Já a desistência é condenada e a perseverança aparece como 

qualidade indispensável para a realização profissional em 10 das 25 colunas (40%). 

Percebe-se, assim, que todo o conjunto de mensagens veiculadas pelos Cadernos (dos 

temas e conteúdos das reportagens, passando pelas colunas e até os espaços publicitários) 

mantém uma homogeneidade no tratamento das questões relativas ao alcance do sucesso não 

só nos processos seletivos a que se dedicam os Cadernos, mas em toda a esfera profissional e 

acadêmica dos sujeitos. Como nos manuais de empreendedorismo e auto-ajuda, há muitas 

certezas e quase nenhum espaço para dúvidas e questionamentos. Quem lê os Cadernos 

pesquisados é levado a ter uma convicção: o sucesso depende exclusivamente dos esforços 

individuais de cada um, basta saber fazer as escolhas certas e não desistir. Se o sucesso 

(ainda) não veio é porque o indivíduo se acomodou, não se esforçou o suficiente, ou não 

seguiu os conselhos dos experts experimentados pelo mercado e veiculados pela imprensa 

especializada. 

 

3.3 Exercícios de observação 

Antes de expor os resultados dessa breve observação de fontes é necessário deixar 

claro que tal exercício não tem pretensões de sustentar empiricamente as hipóteses aqui 

trabalhadas. O objetivo é demonstrar a existência de outros sinais indicando que o vestibular, 

ao se apresentar como sistema de seleção dos mais aptos para cursar as Universidades, em 

especial as que gozam de maior prestígio, parece ter papel importante na justificação e 

legitimação das desigualdades sociais, ou seja, na sustentação de nossa sociodicéia. 

Guardadas as devidas proporções penso num exercício similar ao realizado por Bourdieu em 

O pensamento Tietmeyer (1998a, p. 62-70) quando ele analisou uma entrevista impressa do 

presidente do Banco da Alemanha e ressaltou que o fato de suas afirmações não terem tido 

maiores repercussões indicam que elas são amplamente aceitas pela sociedade compondo, 
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portanto, o discurso hegemônico. Os materiais aqui observados também não apresentam 

idéias ou colocações capazes de chocar ou mesmo surpreender alguém. Ao contrário, são 

constituídos por abordagens curtas, simplistas, prescritivas e amparadas no (con)senso 

comum. Chama a atenção também o fato de que as características encontradas e relatadas 

acima nos Cadernos pesquisados se repetem aqui, conforme se pode verificar a seguir. 

3.3.1 Guia do Estudante – Vestibular 2008 

O primeiro documento observado nesses exercícios foi o Guia do Estudante- 

Vestibular 2008, publicação da editora Abril, que além desse número sobre o vestibular tem 

ainda edições especiais com os temas: Enem; Pós-graduação e MBA; Estágios, Colégios da 

Grande São Paulo; Cursos e trabalho no exterior; Cursos de Curta Duração; e um com os 

resultados de pesquisa realizada pela própria publicação, em parceria com o Banco Real, 

sobre as melhores universidades do país. A publicação não informa a tiragem e todas as 

propagandas são de faculdades ou universidades privadas. Das 306 páginas da revista, 264 são 

dedicadas a uma longa listagem dos cursos superiores e instituições que os oferecem. As 

informações da lista são básicas e superficiais, tais como: tempo de graduação; área de 

atuação; conteúdo programático básico; e uma estimativa do salário inicial dos egressos do 

curso. Não há informações sobre como esse levantamento de remunerações foi feito, só uma 

ressalva de que a apuração foi realizada na cidade de São Paulo. 

As oito matérias que compõem o restante da publicação são curtas, ilustradas, têm 

linguagem fácil, coloquial até, e são voltadas para vestibulandos-estudantes. Não há menção 

nenhuma a possíveis vestibulandos-trabalhadores e suas demandas. Como na edição de 30 de 

dezembro de 2007 do Caderno Empregos da Folha de S. Paulo, as eventuais dificuldades 

enfrentadas por esse grupo bastante numeroso de jovens e adultos são totalmente ignoradas. O 

silêncio aqui indica, no mínimo, uma escolha bem delimitada do público-alvo. No entanto, 

serve, de qualquer forma, para evitar que a relação esforço-sucesso sofra algum tipo de 

contestação. Não há referências a casos de pessoas que tenham feito uma Universidade e não 

tenham conseguido melhorar sua posição social, ou de pessoas que já estejam no mercado de 

trabalho e tenham que conciliar o tempo gasto no emprego com os estudos. A publicação 

parece ter um público bem direcionado e é para ele que ela faz seu discurso. 

Mais uma vez encontram-se nesse tipo de publicação importantes elementos 

constitutivos dos discursos de auto-ajuda, a saber: a ausência de dúvidas que servem para 

transmitir uma segurança e sensação de bem estar que o leitor/receptor almeja ter; o 

oferecimento de soluções práticas aliadas a uma falta de discussão sobre as causas de um 
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eventual problema; e promessas de esperança e dias melhores para todos que seguirem as 

estratégias divulgadas que levariam inexoravelmente a uma vida de abundância, bem-estar e 

realizações. (Chagas, 1998, p. 69-71) 

Ao contrário do material levantado nos Cadernos Empregos, Fovest, e Vestibular a 

relação direta entre o acesso à graduação, o talento inato do indivíduo e as oportunidades no 

mercado de trabalho é feita logo na capa, que anuncia: “O caminho do sucesso profissional – 

como encontrar sua vocação – as profissões do futuro”. O vestibular aparece aí, como nas 

matérias da edição, como etapa inevitável em tal caminho. Posicionamento nada 

surpreendente para uma publicação voltada para vestibulandos, porém contrastante com o 

silêncio observado nos cadernos pesquisados especializados em vestibular. Vale ressaltar, no 

entanto, que não se trata de posicionamentos divergentes. Ao contrário, o que difere uma 

abordagem da outra é que nos cadernos pesquisados a relação entre graduação e sucesso 

profissional parece ser um pressuposto sobre o qual não precisa se falar, é algo dado, 

implícito, enquanto que no Guia do Estudante a relação é explicitada. 

O que fica de importante para a pesquisa é que, mais uma vez, a educação aparece 

como princípio de divisão social, ao ser apresentada como elemento imprescindível à 

empregabilidade, e o acesso a Universidades de prestígio como um dos diferenciais que o 

futuro trabalhador deve procurar obter. 

A legitimação e justificação da posição social pela educação, a radicalização da 

exclusão social via sistema de ensino, a exaltação do dinamismo e do empreendedorismo, o 

culto ao individualismo e a responsabilidade pessoal por seu sucesso ou fracasso profissional 

amparada pela “universalização” do acesso ao ensino, são todas características observadas nos 

Cadernos pesquisados que aparecem também nessa edição do Guia do Estudante.  

Para a publicação não há desculpa para não cursar uma faculdade, e com o diploma 

de graduação superior poder trilhar uma carreira de sucesso. Dificuldade em descobrir algo de 

que goste de fazer? Não tem problema. Além das prometidas dicas para encontrar sua 

vocação, a matéria “O que você vai ser agora que já cresceu?” (p. 12- 15) ensina que mudar 

de curso, não é o ideal, mas faz parte do processo onde, mais uma vez, só não vale desistir. 

Não tem dinheiro para pagar uma faculdade privada? A matéria “Alívio para o bolso” (p. 34-

35) afirma em sua chamada: “O alto custo das mensalidades nas universidades não é mais 

desculpa para desistir do sonho de conseguir um diploma superior”, segue então uma lista de 

oito diferentes formas de se conseguir uma bolsa de estudos. Antes dessa matéria, a revista já 

havia citado também a transferência para universidades públicas (“Mais uma chance” – p. 24) 

e as cotas (“O avanço das ações afirmativas” – p. 30) como formas de pessoas de baixa renda 
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conseguirem cursar o Ensino Superior. Ou seja, nem uma condição social pior, nem uma 

indefinição acerca do futuro profissional são razões suficientes para o indivíduo deixar de 

prestar o vestibular, ser aprovado e trilhar uma carreira de sucesso. 

Observa-se aqui mais uma característica encontrada também nos suplementos 

especializados dos jornais pesquisados: a disseminação da cultura do vestibular. Como Lage 

(2001, p.29-30) defende, publicações segmentadas vendem a cultura que inclusive lhes 

garante a sobrevivência. Assim, revistas de dietas estimulam não só o consumo de produtos 

com menores calorias e teores de gordura como também o consumo de revistas especializadas 

em dietas. Similarmente, publicações especializadas em vestibular defendem o ideal bastante 

caro a elas que o indivíduo que quer ocupar uma boa posição social deve passar no vestibular, 

e para isso é bastante recomendável que ele consuma as preciosas dicas e informações 

veiculadas pela mídia especializada em vestibulares. 

Em três das oito matérias da edição (“Bem-vindo ao novo mundo do trabalho”; 

“Escola sob medida”; e “Os caminhos do Ensino superior”) uma “boa” formação universitária 

aparece como elemento básico para o tal sucesso profissional, mas não como uma garantia. 

Seguindo as análises de Bourdieu, e mesmo os estudos de Sposito e Beisiegel tal fenômeno 

seria reflexo da inflação de diplomas que transforma o sujeito sem escolaridade em um pária 

social, mas não garante aos diplomados ascensão social. O Guia ensina que para integrar a 

elite dos profissionais de sucesso é preciso conhecer seus talentos, continuar a estudar, e 

atender às exigências de um mercado em transformação onde “o emprego estável para o resto 

da vida vai acabar” (p. 17). O fim dessa estabilidade, por sua vez, não é visto como algo a ser 

lamentado, muito menos visto como diminuição dos direitos dos trabalhadores, mas sim como 

uma tendência para qual é preciso estar preparado. Trata-se, assim, de capacidade de 

adaptação a mudanças que virão. É a seleção natural, contra a qual é inútil lutar. 

Assim, o conjunto das matérias que compõe o Guia do Estudante, tal qual o restante 

do material pesquisado, ajuda a disseminar a cultura do vestibular, que seria caracterizada 

pela necessidade de se prestar um processo seletivo de alguma Universidade e ser nele 

aprovado, e também a consumir constantemente as dicas e conselhos das instituições e 

publicações especializadas no processo. Além disso, as matérias vão, uma por uma, 

reforçando outros posicionamentos (que também foram encontrados nos Cadernos 

pesquisados) que transferem para o indivíduo toda a responsabilidade por um eventual 

fracasso, seja nos processos seletivos das Universidades, seja na luta por posições de maior 

prestígio no mercado de trabalho. Não se aborda em nenhum momento a questão da demanda 

reprimida por vagas no Ensino Superior ou o desemprego entre os mais escolarizados. Nem 
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mesmo as condições sociais do sujeito são apresentadas como elementos que relativizariam 

suas possibilidades de sucesso. Não há dúvidas ou contextualizações. Como em um manual de 

empreendedorismo ou de auto-ajuda o sucesso está ao alcance de todos e só não o alcança 

aqueles que não seguem os conselhos dos especialistas, ou não o querem de verdade, e ao 

invés de ir atrás das oportunidades que existem, independente de sua condição social inicial, 

(como mostram as matérias) preferem desistir. 

 

3.3.2 GUIA DAS PROFISSÕES 2006 E 2007 

O Guia das Profissões é um caderno especial da Folha de São Paulo, editado uma 

vez por ano, pelo menos desde 2005. Apresenta-se como se fosse um espaço publicitário 

entremeado por algumas reportagens. A edição de 2006, por exemplo, tinha além da capa, 

vinte páginas, das quais oito eram totalmente ocupadas por anúncios. Em 2007, a relação 

aumenta. Nesse ano o Caderno tinha além da capa, vinte e três páginas, sendo doze (mais da 

metade) ocupadas totalmente por anúncios. 

O nome do Caderno não mostra o que ele é de fato. A publicação é na verdade uma 

compilação de cursos de graduação e sua relação com a empregabilidade. A despeito de sua 

denominação enganosa, a intenção não é de forma alguma ludibriar o leitor, tanto que nas 

duas edições observadas o objetivo é explicitado logo na apresentação do Caderno. Em 2006 a 

apresentação é a seguinte: 

Encaixe-se no mercado  
Como estará o mercado daqui a cinco ou dez anos? Depois de ouvir 11 
especialistas em recursos humanos e o próprio Ministério do Trabalho, este 
"Guia das Profissões" selecionou as seis áreas mais citadas -tecnologia, bem-
estar, energia, ambiente, agronegócios, respectivamente- e que mais vão 
absorver profissionais em um futuro próximo. 

Muitos cursos circulam por mais de uma dessas áreas. Engenharia foi a mais 
citada das carreiras e está presente em quase todos os setores de atuação. 
Outro exemplo são os administradores, que podem trabalhar tanto em uma 
organização não-governamental voltada para o ambiente quanto em um spa 
ou em uma empresa de distribuição de energia. 

As áreas também se misturam. Para que o setor de agronegócio cresça de 
forma sustentável, por exemplo, é preciso que ambientalistas sejam cada vez 
mais atuantes. A expansão do bem-estar depende da melhor formação 
acadêmica dos profissionais, o que é uma responsabilidade da educação. 

Na hora de escolher uma graduação, o fundamental é reunir o maior número 
possível de informações sobre ela. Sites de conselhos profissionais -como o 
regional de medicina- e de sindicatos costumam ter dados interessantes. Os 
kits dos principais vestibulares trazem guias sobre seus cursos. E o estudante 
não deve deixar de conversar com profissionais que já estão no mercado para 
conhecer seu cotidiano. Além disso, graduações parecidas podem ter nomes 
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diferentes em determinadas instituições, por isso é preciso analisar a grade 
curricular. 

Neste guia, as ilustrações trazem exemplos de situações práticas de atuação 
profissional em cada área. 

 
Especialistas que foram consultados: Fernanda Petry, da RH Brasil; James Terence 
Coulter Wright, da FEA-USP (Faculdade de Economia e Administração); Marco 
Antônio Lovizzaro, da Pró-RH; Robson Castro, da Agnis RH; Vladimir Araujo, da 
Manager Assessoria em Recursos Humanos; Ana Paula Dias, do Grupo Catho; 
Lizete Araújo, da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos); Vitor 
Pascoal, da Cia de Talentos; Marco Antonio Quége, do Ibmec São Paulo; Glaucia 
Benvegnú, da Benvegnú RH; Laís Passarelli, da Passarelli Consultores; Ministério 
do Trabalho 

Trata-se, portanto de uma publicação de caráter abertamente prescritivo que tem 

como função ajudar os pré-vestibulandos a escolher sua profissão. Relevante explicitar que 

todos os caminhos apresentados passam por uma graduação superior. Se, em 2006, o Caderno 

fez uma lista das seis áreas mais promissoras com o título: “Encaixe-se no mercado – 

Conheça as áreas mais promissoras e saiba quais são os cursos que vão formar os 

profissionais que serão absorvidos por elas”, e a partir dessas áreas listou os cursos mais 

promissores, em 2007 o suplemento foi ainda mais explícito no seu objetivo de listar cursos e 

prescrever os caminhos do sucesso. Nesse ano o título foi: “Siga o exemplo – Conheça as 

carreiras por meio das trajetórias de profissionais que se destacaram em suas áreas”. Mais 

uma vez, todas as trajetórias passavam por uma graduação de nível superior, e nesse ano 

também a apresentação era ainda mais direta quanto a seu objetivo: mostrar os caminhos que 

um profissional de sucesso deve trilhar. 

FAÇA SUA ESCOLHA 

Informações variadas ajudam a optar 
Visitar sites e faculdades e conversar com alunos e profissionais é 
essencial para escolher a carreira 

A principal dúvida dos vestibulandos continua sendo a mesma: por qual 
profissão optar? A melhor maneira de responder satisfatoriamente a essa 
questão é reunir o maior número de informações. 

Esse caderno, que engloba os cursos com mais candidatos na Fuvest 2007, 
tem o objetivo de tratá-los por meio da trajetória de profissionais bem-
sucedidos, que mostram uma imagem real, e não idealizada. 

Para reunir mais informações, sites de conselhos profissionais -como o 
regional de medicina- e de sindicatos costumam ter dados úteis. Os kits dos 
principais vestibulares trazem guias sobre seus cursos. É preciso ter atenção 
porque graduações parecidas podem ter nomes diferentes, por isso é preciso 
analisar a grade curricular de cada curso. 

O estudante também não deve deixar de conversar com alunos do curso pelo 
qual ele se interessa e com profissionais que já estão no mercado para 
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conhecer seu cotidiano. Aspectos aparentemente mais simples, como o 
ambiente e o horário de trabalho, a roupa que terá que usar e o público que 
terá que lidar também devem ser levados em conta. Como orientação comum 
dos entrevistados pela Folha, a paixão pela profissão é o que prevalece na 
obtenção do sucesso. Boa escolha. 

O público a que se destina a publicação (pré-vestibulandos) também é evidenciado 

nos espaços publicitários. Nas oito páginas dedicadas a anúncios em 2006, havia referência a 

doze diferentes marcas. Uma era da própria Folha de S. Paulo, todas as outras onze eram de 

instituições de Ensino Superior privadas. Em 2007, o número aumentou ainda mais e as 

quinze peças publicitárias são de instituições de Ensino Superior privadas. Vale relatar que 

nesse ano as reportagens vinham acompanhadas de uma seção denominada Pergunta do 

Calouro, onde um jovem recém aprovado no curso em questão fazia uma pergunta que era 

respondida por um especialista. 

No Guia das Profissões 2006, a primeira área apresentada como promissora foi 

justamente a Educação, e sua justificativa foi a de que “um dos principais motivos para a 

expansão do setor educacional é a demanda do mercado por profissionais cada vez mais 

qualificados.”52. Vale destacar que nas seis áreas apresentadas como mais promissoras 

(Educação, Bem-Estar, Ambiente, Energia, Tecnologia, e Agronegócios) em todas havia 

algum tipo de referência à necessidade de continuar o estudo após a graduação. É quase que 

um caminho natural, óbvio, que pode inclusive já estar previsto pelo vestibulando, como 

explicita o conselho de Eduardo Simões Corrêa, 55 anos, engenheiro agrônomo, zootecnista e 

pesquisador da Embrapa, no setor de Gado de Corte, que cumpre a função de especialista em 

agronegócio. 

Para fugir da limitação do campo de trabalho, o pesquisador recomenda uma 
boa avaliação antes da escolha da faculdade. "Na graduação, pode-se fazer 
um curso mais abrangente, como agronomia, e na pós-graduação, afunilar, 
especializar-se em zootecnia ou veterinária, por exemplo", diz.53  

Convém destacar que nesse número do Guia das Profissões há uma referência à 

possibilidade de o candidato a vaga no mercado de trabalho fazer uma graduação tecnológica 

(indicada para os interessados na área de Ambiente, ao lado dos cursos de Engenharia Civil, 

Florestal, de Petróleo e gás natural, Elétrica; Agronomia; e Biologia). Já no Guia das 

Profissões de 2007, nenhum dos onze cursos sugeridos é tecnológico, até porque que a 

listagem foi feita com base no número de candidatos da Fuvest, que não oferece vagas nessa 

modalidade de cursos de graduação. 

                                                 
52 Fonte: Guia das Profissões 2006, p. 3 
53 Idem, p. 17. 
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Sobre o mais recente número pesquisado do Guia de Profissões da Folha de S. 

Paulo, além das características já citadas, um ponto parece merece destaque. No final da 

apresentação do caderno, a repórter conclui: “Como orientação comum dos entrevistados pela 

Folha, a paixão pela profissão é o que prevalece na obtenção de sucesso”. Para a publicação 

“paixão” parece estar fortemente associada a jornadas de trabalho quase integrais. A tal 

paixão dos profissionais entrevistados é (quando citada) ligada a cargas de esforço incomuns. 

Esforço esse que aparece como elemento essencial para o sucesso profissional em todas as 

onze profissões apresentadas. 

O médico David Uip, que aparece como o símbolo de médico de sucesso, conta que 

além de trabalhar no Incor e na Fundação Zerbini, se mantém ligado à Faculdade de Medicina 

do ABC e atende em seu consultório particular todos os dias das quatro da tarde à meia noite. 

Mas que nem por isso sente que precisa alterar sua rotina. Em suas palavras: “Não abro mão 

de nada, também jogo futebol e vou a festas. Mas a família sofre um pouco e durmo apenas de 

três a quatro horas por noite”54. Nada, para o médico parece não incluir boas noites de sono e 

tempo para a família. 

Os demais profissionais não ficam muito longe. A publicitária Adriana Cury se 

orgulha de contar que: “Trabalhava (na hora) no lanche, no sábado, no domingo, em qualquer 

hora que fosse possível.” E alerta os candidatos a publicitários: “É uma profissão que exige 

esforço e dedicação extremos, 24 horas por dia, todos os dias.”55 

Em todos os relatos a determinação e a continuidade dos estudos após a graduação 

também aparecem como imprescindíveis para o sucesso profissional, reforçando nesse 

exercício de observação a impressão de que em nossa sociodicéia contemporânea a educação 

aparece como elemento básico para o sucesso, mas não o suficiente. A posse de um diploma, 

também nesses exercícios é associada ao mínimo que se espera de um profissional que almeja 

se colocar com um pouco de destaque no mercado de trabalho. Mais uma vez, não ter esse 

diploma parece ser uma justificativa mais do que aceitável para excluir o indivíduo do 

mercado de trabalho ou relegá-lo a funções de nenhum prestígio social e baixa remuneração. 

Relevante destacar que, também aqui, além da relação direta feita entre posse de 

diploma de graduação e empregabilidade, foi possível encontrar a transferência para a esfera 

individual de toda a responsabilidade para se alcançar o sucesso. Conforme foi possível 

observar acima, nos dois números do Guia das Profissões a chave para uma melhor posição 

social encontra-se na realização de uma graduação de nível superior, na continuidade dos 

                                                 
54 Fonte: Guia das Profissões 2007, p. 4. 
55 Idem.- pág.9. 
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estudos e principalmente no esforço e na dedicação absoluta ao trabalho. Mais uma vez, o 

formato do discurso se assemelha aos discursos de auto-ajuda, excluindo qualquer 

possibilidade de dúvidas e discussão sobre as causas de um eventual fracasso e se limitando a 

fornecer as soluções que certamente levariam o sujeito a alcançar seus objetivos. E, com o 

enfoque concentrado na questão do esforço, fica ainda mais solidificada a idéia de que se o 

indivíduo não alcança o sucesso é porque não se esforçou o suficiente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a reconstrução do meu objeto de pesquisa optei por analisar como o vestibular 

aparecia nos discursos da grande mídia impressa e especializada. A idéia na verdade era 

procurar entender como os diplomas de graduação apareciam nos discursos que legitimavam a 

posição social dos sujeitos, e como o vestibular ganhava importância por ser o instrumento 

regulador de acesso a esses diplomas. Para melhor delimitar as fontes, escolhi como objetos 

de estudo os cadernos especializados dos dois principais jornais de São Paulo (Fovest e 

Empregos da Folha de S. Paulo e Vestibular e Empregos do O Estado de S. Paulo) a fim de 

verificar como apareciam naqueles discursos eventuais relações entre escolaridade, 

empregabilidade e posição social. A hipótese foi que o vestibular como instrumento regulador 

de acesso aos diplomas de graduação com maior valor simbólico, e os próprios certificados 

escolares de nível superior ocupariam um lugar de destaque na formulação dos discursos 

hegemônicos. 

A hipótese se fundamentava nos estudos de Bourdieu (1998a; e 1998b) sobre a 

realidade francesa, onde a educação aparece com destaque nos discursos de legitimação da 

posição social dos indivíduos. Bourdieu chega a afirmar (1998a, p. 141) que a “competência 

escolarmente garantida” parecia ser o princípio regulador da divisão social. Ou seja, seriam os 

certificados escolares que separariam aqueles que lutariam por posições sociais de destaque e 

acúmulo de capitais simbólicos e materiais mais valorizados, daqueles que lutariam 

simplesmente para se manter no mercado de trabalho. 

Com a inflação de diplomas provocada pelo maior acesso das camadas populares aos 

estágios mais elevados da escolarização, os diplomas com maior capital simbólico e mesmo 

os diplomas de estágios cada vez mais elevados da escolarização seriam elementos de 

diferenciação destacados na formulação da nossa sociodicéia. 

Convém ressaltar que o contato com o conceito de sociodicéia foi fundamental na 

reconstrução do objeto de pesquisa. Embora pouco explorado por Bourdieu e mesmo pelos 

demais autores em que me apoiei para melhor sistematizá-lo e apresentá-lo, sua utilização 

pareceu promissora não só para a abordagem proposta nesta dissertação como para eventuais 

outros estudos acerca do papel simbólico e prático desempenhado pela educação em nossa 

sociedade atualmente. 

Bourdieu, Mills e mesmo Braverman formularam em seus estudos diferentes 

impressões sobre como os diplomas fornecidos pelo sistema de ensino se relacionam com a 

posição social do indivíduo. Embora com leituras e abordagens diversas todos eles afirmavam 
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que a educação formal tinha papel relevante na formulação dos discursos que legitimam a 

posição social ocupada pelos indivíduos, ou seja, na nossa sociodicéia. 

Para Mills (1969, p.264) a escolaridade fornecia elementos capazes de fazer uma 

distinção positiva entre os indivíduos, uma vez que a posse de diplomas de nível superior era 

recompensada e transformada em maior prestígio e renda. Ou seja, para ele uma maior 

escolarização não só servia de justificativa para uma melhor posição social dos indivíduos 

como de fato possibilitava isso. 

Já para Braverman a situação sucitou indagações diferentes. Preocupado, entre outras 

questões, com a forma com que a o termo “qualificação” era empregado e com seus efeitos 

sobre a valorização dos saberes práticos dominados em especial pelos trabalhadores manuais, 

ele vai descrever uma realidade diferente. De acordo com seus estudos, a introdução e 

disseminação da idéia de qualificação servia, por um lado, para manter os jovens na escola “se 

qualificando” e, portanto, fora do mercado de trabalho. E por outro, para operar uma 

separação de caráter excludente entre os trabalhadores “qualificados”, “semi-qualificados” e 

“não-qualificados”. Enquanto que para o primeiro grupo era possível sonhar com posições de 

maior prestígio e remuneração, ao segundo grupo estavam relegadas tarefas no geral braçais e 

menos valorizadas, e ao terceiro grupo só restava lutar contra a exclusão social. Braverman 

(1980, p. 359-378) ainda vai colocar em xeque a necessidade e os efeitos dessa qualificação, 

usando inclusive estudos que demonstrariam que uma maior qualificação formal tem efeitos 

negativos sobre a produtividade do indivíduo. De qualquer maneira ele também não vai negar 

que de fato há uma relação positiva entre a posse de certificados escolares que comprovem tal 

qualificação com as possibilidades do sujeito ocupar uma posição superior na hierarquia 

social. 

Bourdieu (1998a e 1998b), por sua vez, vai apontar que o aumento da escolaridade e 

a conseqüente inflação de diplomas força uma reformulação da sociodicéia, elevando a 

graduação dos certificados escolares capazes de trazer algum tipo de distinção social e criando 

uma hierarquia de instituições de forma a distinguir os diplomas também por suas instituições, 

e não apenas por seu grau. Tal estudo reforçou a hipótese desta pesquisa de que também aqui 

no Brasil haveria uma valorização dos diplomas emitidos pelas Universidades com maior 

capital simbólico, como parecia ser o caso da França. 

O que se encontrou no material pesquisado, porém, não foi bem isso. A educação 

realmente aparece como elemento de distinção destacado nos discursos acerca das posições 

sociais ocupadas pelos indivíduos. Porém, ao contrário do que parece ocorrer na França, ao 

menos nos suplementos especializados em discursos prescritivos sobre os processos seletivos 
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do Ensino Superior e do mercado de trabalho da Folha de S. Paulo e do O Estado de S. Paulo, 

as grifes das Universidades não definem a posição que o indivíduo tenderá a ocupar no 

mercado de trabalho. Sequer parecem conferir aos agentes ligados a essas instituições um 

capital simbólico muito maior para produzir os discursos veiculados por esses Cadernos. 

Ainda que se considere que os agentes com maior poder simbólico no campo 

privilegiem outros espaços para a divulgação de seus discursos e as disputas por capitais 

simbólicos e materiais, o fato é que a hierarquia entre instituições nos espaços pesquisados é 

bastante relativizada. Os dados colhidos indicam inclusive que, em se tratando de discursos 

prescritivos sobre o vestibular são os cursinhos e seus agentes que detém maior capital 

simbólico naquele espaço do campo jornalístico. E, acerca dos discursos prescritivos dos 

processos seletivos para o (re)ingresso no mercado de trabalho, são as empresas de 

consultorias que dispõe de maior prestígio. 

Além disso, a respeito da relação entre graduação superior e empregabilidade, o que 

se encontrou foi um silêncio quase absoluto. A inflação de diplomas parece ter transformado 

os certificados desse grau do ensino, em uma exigência tão básica que se tornou desnecessário 

reafirmar sua importância. É como se essa relação tivesse se transformado em um consenso 

óbvio, um pressuposto, algo sobre o qual se precisa falar menos, por exemplo, do que do 

esforço pessoal, das relações interpessoais, ou da necessidade de outros e mais diplomas, 

como cursos de línguas, pós-graduações de diferentes tipos e níveis etc. Um forte indício 

disso é total ausência de contestação ou mesmo de relativização acerca da importância de um 

diploma de graduação superior para se alcançar posições de destaque no mercado de trabalho. 

A força simbólica dos diplomas de graduação não se expressa no sentido de uma 

distinção positiva, mas de uma diferenciação de caráter excludente. Ou seja, os resultados 

apresentados aqui indicam que a ausência de um diploma de graduação superior funciona 

como um fator capaz de justificar a dificuldade de um indivíduo de se inserir no mercado de 

trabalho em uma posição dotada de um mínimo de prestígio social e retorno material. Além 

da falta de contestações a esse raciocínio, o que se encontrou foram constantes associações de 

escolha profissional a escolha de cursos de graduação, e referências à necessidade de cursos 

de pós-graduação como forma de conseguir melhores condições de se alocar no mercado de 

trabalho. Ou seja, para se inserir no mercado com alguma chance de conseguir acumular 

capitais materiais e simbólicos é indispensável cursar uma graduação, mas só isso não basta. 

O fato de a educação ocupar em nossa sociodicéia um papel de distinção negativa 

não se configura propriamente como uma novidade. Os vários autores pesquisados que 

estudaram o acesso das camadas menos favorecidas à educação no Brasil e mesmo em outros 
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países destacaram que o sistema de ensino se caracterizou por formar e alterar estruturas onde 

o tratamento e as opções ofertadas para elite são muito diferentes dos tratamentos e opções 

ofertadas para as camadas populares. Conforme a educação se democratizava em diferentes 

níveis, a inflação de diplomas tratava de desvalorizá-los simbolicamente. Assim, as vantagens 

oferecidas pela posse do diploma de nível secundário, por exemplo, parecem ter se deslocado 

para os diplomas de nível superior na medida em que o acesso ao Ensino Secundário foi se 

universalizando. A ampliação do acesso também aos certificados de nível superior, por sua 

vez, parece relegar a esses diplomas um papel exclusivamente de distinção negativa e aí 

talvez resida seu caráter de novidade. Os estudos históricos aqui utilizados indicam que a 

educação formal funcionou durante muito tempo mais como um elemento capaz de justificar 

privilégios do que exclusão social. Os resultados dessa pesquisa demonstram que essa 

situação parece não mais existir, e que os diplomas de graduação funcionam hoje como fator 

de exclusão para aqueles que não o possuem, ao mesmo tempo em que distinguem e 

justificam muito pouco os privilégios daqueles que o possuem. A justificativa dos privilégios 

em nossa sociodicéia parece estar mais atrelada a questões como dedicação, persistência e 

talento. 

O mapeamento do território do campo jornalístico ocupado pelas publicações 

pesquisadas demonstrou também que o Estado tem um papel secundário na produção de 

discursos prescritivos para o sucesso nos processos seletivos das Universidades e do mercado 

de trabalho. Pouco mais de 5% desses discursos que de fato dão algum tipo de conselho sobre 

como conseguir uma vaga em uma Universidade ou no mercado de trabalho provém de 

agentes do Estado. 

Os agentes da iniciativa privada, talvez se valendo de seu maior capital econômico 

dominam os discursos veiculados nos Cadernos. É bastante razoável supor que tal como 

parece ser o caso dos profissionais ligados às Universidades, os agentes do Estado privilegiem 

outros espaços (mais destacados, inclusive) para fazer ecoar seus discursos, como os cadernos 

e mídias especializadas em economia e política, por exemplo, de forma que sua pequena 

participação no material pesquisado precisa ser relativizada. De qualquer maneira, não se 

deve menosprezar o fato de que nos suplementos especializados de dois dos maiores jornais 

do país, e mesmo nos materiais catalogados nos exercícios de observação apresentados, o 

indivíduo que almeja uma posição de maior prestígio social deve atentar, principalmente, para 

os discursos prescritivos dos agentes ligados à iniciativa privada. 

A partir dessa constatação não foi surpreendente perceber que os Cadernos difundem 

ideais convenientes ao empresariado tais como: a necessidade de o trabalhador estar em 
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constante aperfeiçoamento técnico-teórico (usando seus próprios recursos e inclusive seu 

tempo de descanso); a importância de se procurar constantemente aumentar a produtividade; e 

a disseminação de uma cultura workaholic para se alcançar o sucesso, entrar e manter-se no 

mercado de trabalho. 

Além disso, foi possível observar que os Cadernos, como mídia especializada que 

são, divulgam as culturas que representam, incentivando inclusive seu próprio consumo. 

Como afirma Lage (2001), esse tipo de publicação valoriza e consagra determinadas posturas, 

atitudes e todo um conjunto de capitais específicos que visam a estimular e fortalecer o 

consumo de toda a cadeia de bens e serviços ligados àquela cultura da qual a própria 

publicação é parte integrante. Assim, é natural que mais do que vender discursos de que é o 

empenho e a persistência que garantem o sucesso do sujeito em processos seletivos de 

Universidades e do mercado de trabalho, essas publicações procurem convencer seus leitores 

que o constante consumo das dicas e cursos veiculados ali são fatores diferenciais para o 

alcance de suas metas. 

Outro aspecto relevante que o mapeamento do território ocupado pelo material 

pesquisado revelou foi que nos Cadernos Empregos tanto da Folha de S. Paulo quanto do O 

Estado de S. Paulo, não parece haver uma disputa intensa pelas posições de maior destaque 

nos Cadernos. A enorme variedade de agentes e instituições que fazem veicular seus 

discursos, bem como a quase inexistência de coincidências entre as instituições que ocupam 

espaços nas reportagens e aquelas que mais anunciam nos Cadernos, e principalmente a 

significativa quantidade de discursos associados a especialistas sem especificação nenhuma, 

dão suporte a essa impressão. 

Por sua vez, foi possível perceber o Caderno Fovest, que concentra quase todos os 

dados levantados nos cadernos especializados em vestibular, como um espaço de lutas de 

legitimação e consagração de agentes e instituições subordinados dentro do campo 

educacional. Os indivíduos que conseguem mais destaque no Fovest são os profissionais 

afastados das lutas por consagração e acúmulo de capital nos espaços mais prestigiados e 

importantes do campo. Com uma estratégia típica dos agentes dominados esses indivíduos 

parecem privilegiar as disputas por espaços em instituições de menor prestígio no campo e em 

espaços, também periféricos da mídia. 

Sobre o fato de que os objetos pesquisados se constituírem como algo próximo daquilo 

que Bourdieu chamou de “objetos socialmente insignificantes” por serem exatamente espaços 

periféricos da mídia, é conveniente lembrar que para o objetivo dessa pesquisa esse pode ser 
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analisado como um fator positivo. Exatamente por serem menos destacados, eles revelariam 

com menor dissimulação os discursos que compõe nossa sociodicéia. (Bourdieu, 1998a) 

Apesar de seguir uma espécie de cartilha do bom jornalismo, incorporando nas 

reportagens fontes oficiais, primárias (envolvidas diretamente na questão abordada), e 

secundárias (envolvidas indiretamente), variando essas fontes e muitas vezes dando voz a 

mais de uma fonte tanto no caso das fontes primárias, quanto das secundárias, as reportagens 

pesquisadas apresentam uma característica desabonadora. Ao se limitarem, na imensa maioria 

dos casos, a reproduzir informações oficiais, relacionar fatos, depoimentos e dados conforme 

uma interpretação já pronta, e assim reforçar clichês, elas se transformam em discursos de 

divulgação e consolidação de idéias prontas (Lage, 2001; e Marcondes Filho, 2000). Além da 

estrutura e cobertura típicas da grande mídia com textos curtos e superficiais e argumentos de 

fácil assimilação que reforçam sua condição de instrumento de difusão de mensagens 

próximas ao senso comum (Bourdieu, 1997), as publicações também apresentaram outra 

característica: sua semelhança com os discursos de auto-ajuda. 

A manifestação de certezas; a ausência de dúvidas; a rejeição absoluta a desistência; o 

uso de citações que passam a impressão de que as teses defendidas no discurso podem 

facilmente ser comprovadas na sociedade; as receitas de soluções para problemas que não tem 

suas causas discutidas; e até as promessas de realização são todas características típicas dos 

discursos de auto ajuda (Brunelli, 2004) que se encontram no material pesquisado. 

Pela lógica desses discursos, ser aprovado no vestibular ou em uma entrevista de 

emprego parece antes uma questão de esforço individual, persistência e preparação adequada. 

Ou seja, um eventual fracasso é responsabilidade do indivíduo que não se preparou direito e a 

única coisa que ele não pode fazer é desistir, pois nesse caso se tornaria ainda mais merecedor 

do fracasso. Além do conteúdo das reportagens, observou-se no material pesquisado um 

reforço dos ideais de produtividade, exaltação ao empenho, da necessidade de se continuar os 

estudos e a possibilidade de se garantir o sucesso, feito pelos slogans das peças publicitárias 

veiculadas nas publicações. 

Percebeu-se assim, que todo o conjunto de mensagens veiculadas pelos Cadernos (dos 

temas e conteúdos das reportagens, passando pelas colunas e até os espaços publicitários) 

mantém uma homogeneidade no tratamento das questões relativas ao alcance do sucesso não 

só nos processos seletivos a que se dedicam os Cadernos, mas em toda a esfera profissional e 

acadêmica dos sujeitos. Como nos manuais de empreendedorismo e auto-ajuda há muitas 

certezas e quase nenhum espaço para dúvidas e questionamentos. Quem lê os Cadernos 
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pesquisados é levado a ter uma convicção: o sucesso depende exclusivamente dos esforços 

individuais de cada um, basta saber fazer as escolhas certas e não desistir. 

Ou seja, mesmo considerando o caráter fragmentário e insuficiente que as fontes 

pesquisadas foram capazes de fornecer, e independente da fundamentação empírica de tal 

posição, é lícito afirmar que para os Cadernos especializados em discursos prescritivos sobre 

vestibular e mercado de trabalho de dois dos maiores jornais do país, ser aprovado em algum 

vestibular e concluir um curso de graduação só distingue os indivíduos que lutam 

simplesmente para não serem excluídos do mercado de trabalho daqueles que, além disso, 

lutam também por posições de mínimo prestígio social e retorno material. 

A conclusão a que essa pesquisa me levou e que foi apresentada nessa dissertação 

certamente não traz elementos revolucionários acerca do papel desempenhado pela educação 

em nossa sociodicéia. No entanto, parece ser relevante ao demonstrar, ainda que a partir de 

objetos socialmente insignificantes, que os discursos que usam a educação como justificativa 

da posição social ocupada pelos indivíduos vêm perdendo força no sentido de legitimar 

privilégios, e se consolidando como fator de exclusão social. Possuir um diploma de 

graduação, ou mesmo de estágios mais elevados de escolarização, ou seja, estar cada vez mais 

“qualificado” parece ser uma mera obrigação. Há que se estudar por muitos anos, alimentando 

assim a própria indústria de certificações do ensino. O papel simbólico dos veredictos 

escolares como legitimadores de privilégios parece ser mais o de representar esforço, 

dedicação e perseverança do que capacidades e conhecimentos adquiridos. Essa 

ressignificação simbólica e prática que a educação parece estar vivendo pode trazer 

modificações profundas na forma com que ela é trabalhada por todos os agentes sociais, sejam 

eles destacados ou dominados, inseridos ou alheios ao campo educacional. 

Nesse sentido, a própria execução deste mestrado acaba por se inserir nesse processo. 

Minha busca por um diploma de maior valor simbólico que inocentemente eu julgava ser 

quase uma garantia de maiores retornos materiais e simbólicos, principalmente fora do campo 

acadêmico, parece-me agora fruto de uma impressão um tanto quanto equivocada acerca do 

valor social desse grau de certificação. Ironicamente, é como se a verificação dos resultados 

dessa pesquisa não estivesse terminada, mas fosse continuar na minha própria trajetória de 

vida... 
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6. Anexos 

 

6.1 Anexo I – Cadernos Fovest (versão integral sem 
fotos) 

6.1.1 Edição de 18 de Setembro de 2007 

    São Paulo, terça-feira, 18 de setembro de 2007  
Próximo Texto | Índice 

Graduação dupla exige planejamento 
Frases 
Chances de emprego não mudam, diz diretor de RH 

Programe-se: Inscrições para a Unicamp acabam na sexta-feira 
Fique por dentro 

Programe-se: Calendário 
Carreira: Rotina no Barro Branco é "puxada" 

Vagas para mulheres são concorridas 
Vestibular: Candidato é avaliado em quatro fases 

AO MESMO TEMPO 
Graduação dupla exige planejamento  

Especialistas divergem sobre escolha, que pode fortalecer a 
formação ou mostrar indecisão  

  

LUISA ALCANTARA E SILVA 
DA REDAÇÃO  
De manhã, escola. À tarde, teatro. Mais tarde, inglês. Assim era o dia-a-dia de 
Patricia Quero há dois anos. Hoje, aos 18, prestes a fazer vestibular, ela 
continua tentando agarrar o mundo com as mãos. Com o objetivo de ser 
jornalista, não se contenta em cursar jornalismo: também pensa em estudar 
letras. E, lá pelo segundo ano dos cursos, pretende fazer estágio. 
"Gosto de letras, acho que vai ser um complemento para a minha formação 
como jornalista", diz ela. E vai conseguir fazer tudo isso? "Ah, se ficar muito 
puxado, tranco a [faculdade de] letras por um tempo e depois termino." 
Fazer duas graduações simultaneamente divide as opiniões de especialistas. Há 
os que defendem a prática, por fortalecer a formação do universitário, e os que a 
criticam, dizendo que é melhor fazer uma graduação bem feita do que duas 
"mais ou menos", o que, segundo eles, quase sempre acontece. 
O vestibulando que pretende fazer dois cursos deve colocar na balança os prós e 
contras e analisar o que é melhor para o seu perfil. Se optar pelos dois cursos, 
terá de planejar com cuidado seu cotidiano, além dos gastos com mensalidade, 
transporte e alimentação. 
O coordenador de vestibulares do cursinho Anglo, Alberto Francisco 
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Nascimento, se encaixa no grupo que acha que é melhor não fazer 
simultaneamente. "Não sou a favor de se fazer dois cursos juntos", diz. "Um 
porque o primeiro ano da faculdade é muito puxado, então o aluno pode deixar 
uma faculdade de lado em favor da outra. Outro porque é muito comum o 
calouro gostar mais de uma e esquecer completamente a segunda opção." 
Foi o que aconteceu com o universitário Raphael Cerqueira, 26. Em 2002, ele 
ingressou em economia na PUC e em história na USP. Dois anos depois, ele 
desistiu da PUC e continua até hoje só cursando história. "É complicado levar 
as duas [faculdades] ao mesmo tempo. Ainda mais quando são duas puxadas", 
diz. "Como me identifiquei mais com história, fiquei só nela e hoje me dedico 
muito mais do que me dedicava quando entrei." 
Essa decisão de Raphael, de largar uma faculdade, poderia ser evitada, segundo 
Nascimento. Para ele, "o melhor é entrar primeiro em uma e só pensar em 
prestar a outra dois anos depois. Nesse intervalo, o estudante vai saber melhor 
se quer mesmo e se precisa fazer outra faculdade". 
Para Eder Melgar, coordenador do cursinho Intergraus, a opção de fazer dois 
cursos juntos é vantajosa. "Ainda mais quando há afinidade entre as duas 
faculdades, como direito e letras", diz ele. "O aluno conhece mais áreas que 
uma pessoa que fez só um curso." 
"Fazer a graduação dupla amplia as possibilidades de trabalho", concorda Dário 
Henrique Allipradini, diretor da faculdade Etapa. 
Opinião diferente tem a psicóloga Maria da Conceição Coropos Uvaldo, 
coordenadora do Serviço de Orientação Vocacional da USP. Para ela, "o que se 
valoriza é fazer um bom curso. Depois, pode-se fazer uma especialização em 
outra área." Seu colega no departamento e também psicólogo Fabiano Fonseca 
da Silva completa: "O graduando não pode esquecer que precisa de um tempo 
para lazer e relações afetivas". 
Pelo menos por enquanto, o universitário Danilo Ferreira Fonseca, 21, está 
seguindo esse conselho. Faz história na PUC de manhã e ciências sociais na 
USP à noite e ainda arruma tempo para namorar. Assume que não lê todos os 
textos recomendados pelos professores, mas consegue ir bem nas provas. "As 
pessoas acham que quem faz dois cursos só estuda. É mentira. Tenho tempo 
para fazer outras coisas", afirma. 
Um exemplo de quem conseguiu levar duas faculdades é o professor Clóvis de 
Barros Filho, que dá aulas na USP e na ESPM. Em 1982, ele entrou em direito 
na USP e em jornalismo na Cásper Líbero. Saiu das duas sem repetir nenhuma 
disciplina e gaba-se de ter 9,2 como média final em direito. "O aluno que faz 
duas é mais crítico, ele terá um olhar crítico até sobre as faculdades que faz." 
Não satisfeito, ele ainda fez filosofia, mas isso mais de dez anos depois de se 
formar nas duas primeiras. E você, agüentaria? 
Próximo Texto: Frases 
Índice  

Frases 
"O aluno conhece mais áreas do que quem fez só um curso"  
EDER MELGAR  
coordenador do cursinho Intergraus  
 
"É muito comum o calouro esquecer a segunda opção"  
ALBERTO FRANCISCO NASCIMENTO  
coordenador do cursinho Anglo 
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AO MESMO TEMPO  

Chances de emprego não mudam, diz diretor de RH  

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Na hora de selecionar o currículo de um profissional formado em dois cursos, empresas de 
recursos humanos costumam fazer duas leituras: por um lado, a dupla graduação mostra que o 
profissional gosta de estudar e é esforçado; por outro, revela que pode ser indeciso em relação 
ao seu plano de carreira. A avaliação é de Constantino Cavalheiro, diretor da Catho Online, 
empresa de recursos humanos que conta com cerca de 3.000 sites afiliados. 
"Mais importante do que fazer duas graduações é pensar em que área você quer se 
especializar", afirma Cavalheiro. 
Para ele, cursar duas graduações só faz sentido se o estudante desistiu de um curso e começou 
outro -não é, portanto, sinônimo de mais chances no mercado de trabalho. "Dois cursos não 
aumentam a chance de conseguir um emprego", diz. 
Mas se a opção por duas faculdades se mantiver firme, ele recomenda procurar instituições 
renomadas. "O peso da faculdade influencia na hora de efetuar uma contratação." 
(DANIELA ARRAIS) 
Texto Anterior: Frases 
Próximo Texto: Programe-se: Inscrições para a Unicamp acabam na sexta-feira 
Índice  

 
PROGRAME-SE 

Inscrições para a Unicamp acabam na sexta-feira  

Taxa custa R$ 105; provas estarão mais leves, com número de itens por questão fixado 
em dois  

DA REPORTAGEM LOCAL  

As inscrições para o vestibular da Unicamp terminam na próxima sexta-feira, dia 21. O 
candidato deverá preencher o formulário, que está disponível na internet, e pagar a taxa, de 
R$ 105, até essa data. 
O manual do candidato também pode ser consultado no site da Comvest, que organiza o 
processo seletivo da instituição (veja quadro ao lado). 
Os locais de prova da primeira fase serão divulgados no dia 8 de novembro. O exame 
começará às 14h, mas os portões serão fechados às 13h45. 
A partir deste ano, as provas da Unicamp estarão mais leves. O número de questões 
continuará igual -12 em cada prova-, mas a quantidade de itens por questão se limitará a dois. 
A nota da parte de conhecimentos gerais da prova do Enem passará a ser aceita na primeira 
fase do vestibular desde que o candidato não tenha zerado na redação do Enem. 
O período de inscrições para o vestibular da Unesp e da Unifesp começou ontem e vai até o 
dia 5 de outubro. Confira mais informações no site da Vunesp (www.vunesp.com.br) 
(FERNANDA CALGARO) 
Texto Anterior: Chances de emprego não mudam, diz diretor de RH 
Próximo Texto: Fique por dentro 
Índice  

 
FIQUE POR DENTRO 
INSCRIÇÕES 
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até 21/9, sexta-feira 
FICHA 
O candidato deve preencher o formulário de inscrição que está disponível gratuitamente no 
site www.comvest.unicamp.br. O manual do candidato também poderá ser consultado e 
impresso. O kit não é vendido 
TAXA 
O boleto para o pagamento da taxa de inscrição será emitido ao final do preenchimento do 
formulário 
Também será gerado o comprovante de inscrição, onde constarão o número de inscrição e a 
senha do candidato, que devem ser guardados com atenção 
A taxa, no valor de R$ 105, deve ser paga até o próximo dia 21 em qualquer agência bancária 
ou pelo seu banco via internet 
Não é necessário enviar o boleto à Comvest. O pagamento da taxa confirma automaticamente 
a inscrição no vestibular 
CONFIRMAÇÃO 
Os candidatos deverão obrigatoriamente consultar a situação da inscrição para assegurar que 
não houve nenhum problema com o recebimento da taxa 
A confirmação da inscrição estará disponível para consulta a partir de três dias úteis após o 
pagamento da taxa 
Para a consulta é imprescindível a senha fornecida no comprovante de inscrição 
ALTERAÇÕES 
É possível alterar as informações no formulário desde que a taxa ainda não tenha sido paga. 
Para isso, basta preencher outro formulário de inscrição. A Comvest irá considerar somente o 
formulário cujo boleto foi pago 
Se o candidato já tiver efetuado o pagamento, só poderá fazer alterações nos dados fornecidos 
até 72 horas após o término do período de inscrições, em um formulário específico disponível 
no site da Comvest. Após essa data, não será possível fazer qualquer alteração nos dados 
enviados 
Não haverá devolução da taxa de inscrição 
PROVAS 
8/11 - divulgação dos locais de prova da primeira fase 
1ª FASE 
18/11 
2ª FASE 
de 13/1 a 16/1/08 
 
Texto Anterior: Programe-se: Inscrições para a Unicamp acabam na sexta-feira 
Próximo Texto: Programe-se: Calendário 
Índice  

 

CARREIRA  

Rotina no Barro Branco é "puxada"  

Média para aprovação é oito; aluno-oficial do primeiro ano fica em regime 
de internato  

FERNANDA CALGARO 
DA REPORTAGEM LOCAL  
O candidato a uma vaga a oficial da PM tem de ficar em forma antes mesmo do 
curso na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que tem o vestibular 
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realizado pela Fuvest. 
"Eu reservava tempo para correr e fazer barra no parque Ibirapuera todos os 
dias e ficar mais bem preparado para os testes físicos do vestibular", conta 
Francisco Ilidio Hernandes Lopes, 29, que irá se formar na academia no final 
deste ano. 
Dos cinco anos em que foi policial civil, os últimos seis meses ele conciliou o 
trabalho de 12 horas diárias com o cursinho pré-vestibular à noite. 
Se a rotina é difícil para ser admitido, já dentro da academia as coisas não 
melhoram muito: as aulas são em período integral e a média para aprovação nas 
disciplinas é oito. 
Não cortar o cabelo, estar com a farda amassada, de barba por fazer ou chegar 
atrasado são faltas disciplinares, que representam pontos a menos na nota 
mensal de conduta. 
Internato 
Para os alunos do primeiro ano, o curso é em regime de internato. "Apesar de 
ficar mais tempo longe da família, o internato é bom porque o cadete consegue 
organizar melhor o tempo para fazer as atividades focadas na carreira e 
vivenciar a rotina da academia", avalia Hernandes Lopes. 
Os estudantes são acomodados divididos por turma. A posição das camas e 
beliches, que têm de estar arrumados segundo um padrão, muda de alojamento 
para alojamento, mas a atmosfera militar permanece. Os armários são 
individuais com cadeado, como nos vestiários de clube, e os banheiros, 
coletivos. Os horários para acordar e para dormir devem ser respeitados. 
Há uma barbearia e uma agência bancária na academia para que o aluno possa 
fazer tudo por ali mesmo. Ele deixa a academia, que fica no Tucuruvi, na zona 
norte de São Paulo, somente no final de semana. 
Ainda assim, entrar na academia é bem concorrido. Neste ano serão 150 vagas -
só para homens (leia texto abaixo). 
"A pessoa precisa ter vocação e gostar da carreira porque é uma profissão que 
exige dedicação à população, não terá feriado nem nunca vai deixá-lo rico", 
afirma o major PM Carlos de Carvalho Jr, 44, comandante do corpo de cadetes. 
Durante o curso, o aluno recebe um soldo de cerca de R$ 1.000. Ao se formar, a 
remuneração passa a R$ 2.200 e, após o estágio probatório, quando sai 
segundo-tenente, chega a R$ 2.800. 
"O estágio probatório dura um ano e é obrigatório. O aspirante a oficial passa 
um ano em alguma unidade da PM, como se fosse uma residência médica", 
explica Hernandes, o primeiro colocado na sua turma. 
O "título" lhe garante a prioridade na escolha das vagas disponíveis para o 
estágio probatório, após o término do curso. 

Educação a distância 
O curso tem carga horária total de 6.243 horas distribuídas em quatro anos. No 
currículo, há matérias de direito (como penal, civil e direitos humanos), 
administração, psicologia e sociologia, além de atividades físicas e aulas 
práticas de policiamento, defesa pessoal e tiro. 
Parte das disciplinas é dada na modalidade de educação a distância, em que os 
alunos acompanham as aulas por meio de computadores. Direito processual 
civil -uma das 26 matérias neste formato-, por exemplo, tem a carga de 90 
horas-aula divididas em 60 a distância e 30 presenciais. 
As atividades extraclasse incluem a participação voluntária em grêmios de 
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bombeiro, cavalaria e religiosos, por exemplo, e o cumprimento de funções 
dentro da academia, como a guarda e a faxina. 
Texto Anterior: Programe-se: Calendário 
Próximo Texto: Vagas para mulheres são concorridas 
Índice  

 
 

Vagas para mulheres são concorridas  

DA REPORTAGEM LOCAL  

As vagas para oficial feminino na academia do Barro Branco costumam ser bastante 
cobiçadas na Fuvest. Em 2006 e 2005, havia 57 candidatas para cada um dos 15 lugares 
oferecidos. 
Para fazer uma comparação, a relação candidato/vaga para oficial masculino foi de 20,68 em 
2007. Em 2006, 22,49; e, em 2005, 30,39. 
Não é todo ano, porém, que a academia abre vagas para mulheres -a exemplo do que ocorreu 
no vestibular de 2007 e no atual. 
"O motivo é a falta de vagas na própria corporação da Polícia Militar e, portanto, a 
impossibilidade de promoção futura", explica a primeiro-tenente Silvia Maria Silvia Tasso, 
32, chefe do setor de assuntos civis. 
Atualmente há cerca de 50 alunas. As aulas e todos os exercícios são feitos com os homens. 
As mulheres devem estar com o cabelo sempre preso (rabo-de-cavalo ou coque dependendo 
da atividade) e podem usar maquiagem leve e esmalte, desde que variações do branco e do 
vermelho. 
E se rolar um clima com um(a) colega? Beijar, abraçar ou mesmo pegar na mão do(a) 
amado(a) dentro da academia, nem pensar. (FC) 
 
Texto Anterior: Carreira: Rotina no Barro Branco é "puxada" 
Próximo Texto: Vestibular: Candidato é avaliado em quatro fases 
Índice  

VESTIBULAR:  
CANDIDATO É AVALIADO EM QUATRO FASES  

O processo seletivo para a academia tem quatro fases. As duas primeiras correspondem ao 
vestibular da Fuvest. Mas o candidato a uma vaga no Barro Branco terá de fazer somente a 
prova de português na segunda fase. As etapas seguintes também são eliminatórias, ficam a 
cargo da academia e correspondem aos exames psicológico, de saúde e físico. Após as provas 
de condicionamento físico, que incluem testes de barra, abdominal e corrida de velocidade (50 
m) e de resistência (12 min), é a vez da quarta fase: investigação social. O candidato não 
poderá ter tido nenhum desvio de conduta. 
 
Texto Anterior: Vagas para mulheres são concorridas 
Índice  

 

 



 101 

6.1.2 Edição de 9 de Outubro de 2007 

 

    São Paulo, terça-feira, 09 de outubro de 2007  
 

20% das vagas vão para a rede pública  
"Passar nesta prova é minha prioridade"  
Acesso: SP terá o primeiro vestibular para índios 

UFSCar: Vestibular tem fase única e três dias de provas com testes e questões  
Calendário 

Matemática: Trigonometria de olho na sua pressão  
Seleção: UnB muda sistema de cota para negros no vestibular 2008  
Redação: Disserte sobre o uso de animais em aulas 
Cursinho: Henfil abre inscrição para intensivo 
Unifesp prorroga prazo de inscrição 
UFSCar  

 
Sistema passa a valer a partir deste vestibular, que terá mais duas novas opções de 
cursos 
 

20% das vagas vão para a rede pública  
  

 
 
FERNANDA CALGARO 
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
Ao fazer a inscrição para o vestibular da UFSCar (federal de São Carlos), o candidato egresso 
do ensino público terá, pela primeira vez, a opção de concorrer pelo sistema de reservas de 
vaga, que entra em vigor a partir de 2008. O prazo para inscrições acaba no dia 26. Pelo 
programa, 20% das vagas de cada curso serão destinadas aos estudantes da rede pública. 
Desse percentual, 35% irão para negros ou pardos.  
"Não se trata de cota, mas de reserva de vaga, em que o candidato concorre com todo o 
universo de vestibulandos e não apenas com uma parcela de cotistas", explica Pedro Ferreira 
Filho, 45, coordenador dos vestibulares da UFSCar.  
O sistema funciona assim: em um curso com 60 vagas, por exemplo, 12 terão de ser 
preenchidas por estudantes de escolas públicas. Dentre esses 12, 4 deverão ser negros ou 
pardos. O perfil dos 60 candidatos mais bem colocados será avaliado. Se a proporção de 
egressos da rede pública e negros ou pardos estiver de acordo com o sistema, não haverá 
mudanças.  
Porém, se dos 60 vestibulandos apenas 10 forem do ensino público, os dois últimos estudantes 
da lista que tiverem vindo da rede privada não serão chamados e darão lugar aos dois 
primeiros de escola pública que estiverem na lista de espera.  
 
Polêmica 
Sobre a polêmica que o programa pode gerar, Ferreira Filho afirma que a previsão é que seja 
aplicado, com percentuais crescentes até 50% das vagas, somente em dez vestibulares. "Após 
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esse período, que vigorará até o processo seletivo de 2017, espera-se que o ensino médio 
esteja num nível melhor e a manutenção será estudada."  
Uma segunda novidade do próximo vestibular da UFSCar diz respeito à criação de dois 
cursos no campus Sorocaba: ciências da computação e ciências econômicas.  
"A medida faz parte do processo de expansão da universidade, que teve início em 2000, e 
também de consolidação do campus de Sorocaba, relativamente novo", diz Ferreira Filho. 
Segundo ele, a escolha desses cursos se deu por causa da demanda na região e do perfil do 
corpo docente, que poderia ser aproveitado. "O enfoque do curso de economia será para a 
questão ambiental e a sustentabilidade."  

 
NA INTERNET  

Veja mais informações sobre o vestibular da UFSCar no site 
 
www.vunesp.com.br/vestibulares/ 
 
Próximo Texto: "Passar nesta prova é minha prioridade"  
Índice 

 

"Passar nesta prova é minha prioridade"  
DA REPORTAGEM LOCAL  

A aprovação no vestibular da UFSCar é prioridade para a estudante Camila 
Utsunomia, 18, que tenta uma vaga na carreira de biotecnologia. "A ênfase do curso é na 
agricultura, área em que pretendo focar meus estudos", diz. 
Outro motivo que endossa a sua escolha é a perspectiva de morar em Araras, no interior de 
São Paulo. "Quero muito ter essa experiência", conta ela, que tem dois irmãos fazendo 
faculdade em Bauru (SP) e em Londrina (PR). "Meus pais já estão acostumados com os filhos 
saindo para estudar fora." 
No ano passado, ela tentou a UFSCar e achou a prova um pouco difícil. "Talvez pelo fato de 
ser discursiva." 
A vestibulanda Erika Vaz Ferreira, 17, achou os exames trabalhosos, mas considera que foi 
um dos vestibulares mais fáceis que fez. 
Para ela, que concluiu o ensino médio na rede pública e prestará vestibular na UFSCar para 
engenharia de produção, a adoção de reserva de vagas tem um lado bom e outro ruim. "É bom 
porque serei beneficiada, mas a medida é um tapa-buraco, porque a escola pública deveria ter 
qualidade", afirma. (FC) 
 
 
Texto Anterior: 20% das vagas vão para a rede pública  
Próximo Texto: Acesso: SP terá o primeiro vestibular para índios 
Índice  

 
ACESSO:  

 
SP TERÁ O PRIMEIRO VESTIBULAR PARA ÍNDIOS  
A UFSCar irá realizar o primeiro vestibular no Estado de São Paulo específico para indígenas. 
A perspectiva da organização é que as inscrições sejam abertas no início de novembro para 
ingresso em 2008. As provas devem ser em fevereiro. Os candidatos irão disputar 37 vagas, 
uma para cada um dos cursos de graduação oferecidos pela instituição, além do número total 
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de vagas. Engenharia química, por exemplo, tem 60 vagas. Para o indígena aprovado no 
vestibular, será criada uma vaga extra, a 61ª. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 
UFSCar  

 

Vestibular tem fase única e três dias de provas com testes e 
questões  

Exames são obrigatórios para todas as carreiras e não pode zerar em nenhum  

DA REPORTAGEM LOCAL  

O vestibular da UFSCar, realizado pela Vunesp numa única fase em três dias, mescla 
perguntas objetivas de múltipla escolha e dissertativas. No processo seletivo 2008, as datas 
foram antecipadas de janeiro para dezembro para não coincidir com os de outras instituições. 
No primeiro dia, a prova traz questões de português e inglês, além da redação. No segundo 
dia, é a vez de química, matemática e história. Por fim, são cobradas as matérias de biologia, 
física e geografia. 
O candidato tem de elaborar uma redação, que soma 30 pontos. Cada teste vale um ponto e 
cada questão, dois. As provas são obrigatórias para todas as carreiras e não se pode zerar em 
nenhuma disciplina. No entanto, o peso das questões varia conforme o curso. Não é aceito o 
Enem na composição da nota. O tempo de duração de cada prova é de quatro horas. 
"Se a pergunta pede a resolução de determinado problema, por exemplo, o candidato deve 
deixar o raciocínio por escrito", recomenda Alberto Francisco do Nascimento, coordenador de 
vestibular do Anglo. 
Segundo Élio Mega, coordenador pedagógico do cursinho Etapa, o conteúdo é exigido de 
maneira diferente da Fuvest ou da Unicamp, mas é sempre uma prova bem feita. "Não 
costuma ter pegadinhas", avalia. 
 
Literatura 
O vestibular não passa uma lista de livros obrigatórios. "É uma faca de dois gumes porque, ao 
mesmo tempo em que a preparação fica um pouco mais leve para o candidato, também a 
prova se torna meio imprevisível e os examinadores não podem pedir aspectos muitos 
técnicos dos textos", opina Mega. 
(FC) 
 
 
Texto Anterior: Acesso: SP terá o primeiro vestibular para índios 
Próximo Texto: Calendário 
Índice  

MATEMÁTICA 
 

Trigonometria de olho na sua pressão  
  

 
 
JOSÉ LUIZ PASTORE MELLO 
ESPECIAL PARA A FOLHA  
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A palavra trigonometria vem do grego e significa medida (metria) em triângulos (trigon). De 
fato, a trigonometria se ocupa dos métodos de resolução de triângulos, contudo, seu campo de 
estudo também abrange a investigação e uso das funções trigonométricas. Veremos a seguir 
uma aplicação desse nobre uso da trigonometria.  
Muitos fenômenos físicos e sociais de comportamento cíclico podem ser modelados com 
auxílio de funções trigonométricas, daí a enorme aplicação do estudo desse conteúdo em 
campos da ciência como acústica, astronomia, economia, engenharia, medicina etc.  
Um exemplo de relação que pode ser modelada por uma função trigonométrica é a variação 
da pressão nas paredes dos vasos sangüíneos de um certo indivíduo em função do instante de 
coleta dessa medida. O gráfico indicado abaixo representa uma investigação desse tipo onde 
se analisa a situação clínica de um paciente, sendo P a pressão nas paredes dos vasos 
sangüíneos (em milímetros de mercúrio: mmHg) e t o tempo (em segundos).  
Em geral, a pressão indicada no gráfico obedece um ciclo, sendo que cada ciclo completo 
equivale a um batimento cardíaco. Note por meio do gráfico que ocorre um ciclo completo a 
cada 0,75 segundos, o que implica dizer que a frequência cardíaca do indivíduo avaliado é de 
80 batimentos por minuto.  
Usando a função cosseno para modelar a regularidade retratada pelos dados, podemos 
encontrar sua formulação a partir do gráfico.  
Sabendo que a função f(t)=cos t tem domínio real e imagem [-1,1], as transformações do seu 
gráfico necessárias para que ele modele os dados do nosso problema são: 1) modificação do 
período de 200 para 800/3, gerando a função f(t)= cos (800t/3); 2) reflexão de f pelo eixo t, 
gerando a função f(t)=-cos (800t/3); 3) modificação da imagem para [-20,20], gerando f(t)=-
20cos (800t/3); 4) translação vertical do gráfico de 100 unidades, gerando a função final 
f(t)=100-20cos (800t/3).Usando essa função, podemos encontrar, por exemplo, a pressão após 
2 segundos calculando o valor de f(2), que você poderá fazer como exercício (resposta: 110 
mmHg).  

 
JOSÉ LUIZ PASTORE MELLO é mestre pela USP e professor do Colégio Santa Cruz 

jlpmello@uol.com.br 
 
 
Texto Anterior: Calendário 
Próximo Texto: Seleção: UnB muda sistema de cota para negros no vestibular 2008  
Índice 

 
SELEÇÃO  

 

UnB muda sistema de cota para negros no vestibular 2008  
DANIELA ARRAIS 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

A UnB (Universidade de Brasília) fez mudanças no sistema de cotas para negros. No 
vestibular 2008, a seleção dos candidatos incluirá entrevistas pessoais. Antes, era feita por 
meio de fotografias. 
No ato de inscrição, os vestibulandos também devem indicar se querem concorrer pelo 
sistema de cotas ou pelo universal -antes eles concorriam por ambos. 
Segundo o reitor da UnB, Timothy Mulholland, a mudança visa beneficiar o processo. "O 
tratamento por entrevista será mais digno e pessoal do que a fotografia." 
Mulholland afirma que, desde o início do programa de cotas, em 2004, a idéia da UnB era 
fazer entrevistas. "Mas tínhamos a perspectiva de mais de 4.000 inscritos. Seria impossível 
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realizar esse número de entrevistas durante as inscrições", afirma. 
Para 2008, a universidade optou por realizar as entrevistas apenas depois do resultado das 
provas. "Em vez de entrevistar 3.000 ou 4.000 alunos, vamos entrevistar 300, 400", diz. 
Segundo o edital, no prazo de aproximadamente 15 dias após a prova objetiva e a redação, os 
candidatos serão convocados para entrevista. 
Atualmente, há cerca de 2.000 alunos cotistas na UnB, em um universo de 22 mil estudantes 
de graduação, segundo Mulholland. O objetivo é atingir a marca de 20% de alunos cotistas até 
o quinto ano do programa (2009). 
O sistema de cotas da UnB, que não leva em conta a situação socioeconômica do candidato 
mas sim sua cor, foi alvo de polêmica no vestibular de meio de ano. Os irmãos Alex e Alan 
Teixeira da Cunha, 18, gêmeos univitelinos (idênticos) e filhos de pai negro e mãe branca, se 
inscreveram no sistema, mas apenas Alan foi aceito. Posteriormente, Alex entrou com recurso 
e se inscreveu. 
 
Inscrições 
As inscrições para a UnB vão de 31/10 a 20/11, pelo site www.cespe.unb.br/vestibular, ao 
valor de R$ 80. Serão oferecidas 1.013 vagas, para 62 cursos, além de 40 vagas para os cursos 
no campus de Platina -212 vagas são para o sistema de cotas.  

 
POR DENTRO DA ARTE  

O projeto Encontros Literários da Fecap exibe filmes e promove debates. Em 27/10, às 9h, será exibido 
"Inocência" (av. Liberdade, 532, SP). Informações: www.fecap.br  
 
Texto Anterior: Matemática: Trigonometria de olho na sua pressão  
Próximo Texto: Redação: Disserte sobre o uso de animais em aulas 
Índice 

 
REDAÇÃO  

 
DISSERTE SOBRE O USO DE ANIMAIS EM AULAS 
Um aluno de biologia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) obteve na 
Justiça o direito de não mais assistir às aulas em que são usados animais. Ele alegou objeção 
de consciência à prática da vivissecção (cirurgia experimental em animais vivos). Faça uma 
dissertação sobre o tema e envie para fovest@uol.com.br. 
 
 
Texto Anterior: Seleção: UnB muda sistema de cota para negros no vestibular 2008  
Próximo Texto: Cursinho: Henfil abre inscrição para intensivo 
Índice 

 
HENFIL ABRE INSCRIÇÃO PARA INTENSIVO 

O Instituto Henfil está com as inscrições abertas para o "intensivão" de outubro. As aulas 
terão início no dia 15/10 e vão até dezembro, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. O 
aluno deve pagar quatro mensalidades no valor de R$ 57,75. Informações: 
www.institutohenfil.org e 0/xx/11/ 3262-4496 (Paulista). 
Texto Anterior: Redação: Disserte sobre o uso de animais em aulas 
Próximo Texto: Unifesp prorroga prazo de inscrição 
Índice 
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UNIFESP PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 
A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) prorrogou o período de inscrição no 
vestibular 2008 até 15/10. Inicialmente, o prazo iria acabar no dia 5/10. Os interessados em 
umas das 1.203 vagas oferecidas para 19 cursos devem se inscrever pela internet 
(www.vestibular.unifesp.br). A taxa custa R$ 97. Informações: 0/xx/11/3874-6300. 

 

6.1.3 Edição de 6 de Novembro de 2007 

 

    São Paulo, terça-feira, 06 de novembro de 2007  

 

Próximo Texto | Índice  
DAQUI A POUCO  
Confira as recomendações de professores e nutricionistas nas vésperas dos 
vestibulares 

Saiba como encarar a reta final  
DANIELA ARRAIS 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  
 
É dada a largada. No dia 18, ocorre a prova da Unicamp, e no dia 25, a da Fuvest, o maior 
vestibular do país. Nesta hora, só dá para contar com as três principais palavras que fazem 
parte do vocabulário do vestibulando: estudo, disciplina e organização. 
Professores, pedagogos e nutricionistas ouvidos pela Folha dão dicas de como o estudante 
deve se preparar, aumentando suas chances de ser aprovado nos processos seletivos. 
"Descanso, nesta fase, é fundamental", aconselha Maria Irene Maluf, psicopedagoga e 
presidente da ABP (Associação Brasileira de Psicopedagogia). "É hora de tirar dúvidas, de 
estudar aquilo que não se sabe tanto. O vestibulando tem que se dedicar, mas tem que 
relaxar também. Afinal, a vida não pára por conta dos exames." 
A colaboração dos pais também é importante neste período, de acordo com Ernesto Pirner, 
coordenador da unidade Sergipe e professor de biologia do Anglo Vestibulares. "Alguns 
pais são omissos, outros ameaçam o estudante, dizendo que, se ele não passar, terá que 
trabalhar no ano que vem. De nada adianta. Os pais têm que oferecer suporte neste 
momento de insegurança", afirma. 
E se, mesmo com tanto esforço, o vestibulando não conseguir uma vaga na universidade? 
"Quando passa pela cabeça "eu poderia ter estudado um pouco mais", pode ter certeza de 
que o aluno não fez o que teria que ser feito", diz Ana Lúcia Araújo Zaroni Motta Parro, 
coordenadora do ensino médio da Escola Pueri Domus. 
"Mas se ele cumpriu sua responsabilidade, que é se preparar, agregar conhecimento e 
buscar informações sobre o mercado em que quer atuar, tem muitas chances de ser 
aprovado", analisa. "Quem não passar terá que repensar a sua escolha para saber o que 
quer." 
Próximo Texto: Daqui a pouco: Alunos dão seus próprios conselhos  
Índice  
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DAQUI A POUCO  
Segundo estudantes, é preciso tentar se preocupar menos 

Alunos dão seus próprios conselhos  
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Com a experiência de quem se dedica aos estudos desde o começo do ano, os vestibulandos 
também desenvolvem suas técnicas de preparação e dão dicas para enfrentar a maratona de 
processos seletivos. 
Tiago Figueiredo, 17, que está no terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Martim 
Francisco e faz cursinho no Instituto Henfil, acha que os estudantes têm que relaxar. "De um 
jeito ou de outro, o resultado do vestibular vai afetar muito a vida de quem o fizer. Se passar, 
vai entrar na faculdade. Se não passar, vai ter que procurar emprego ou fazer outro ano de 
cursinho", analisa. 
"Por isso é melhor relaxar e dar o melhor de si. O ideal é não se preocupar tanto na hora da 
prova, porque a tensão pode prejudicar o rendimento", opina Figueiredo, que vai prestar 
engenharia da computação na Fuvest, ciência da computação na Unesp e análise e 
desenvolvimento de sistemas na Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). 
Para Felipe Vale de Araújo, 21, candidato a uma vaga no curso de medicina da Fuvest e da 
Unicamp, o importante é confiar no próprio potencial. "Se você estudou realmente, trabalhou 
o ano inteiro pelo que você quer, vai ter confiança na hora de fazer a prova", afirma o 
estudante. 
Com uma rotina intensa de estudos, o estudante diz que está bem ansioso com o início dos 
processos seletivos. "A gente fica naquela tensão, pensando: "Será que vai dar para passar?". 
Mas eu mesmo não vejo a hora de fazer logo as provas." (DANIELA ARRAIS)  
 
Texto Anterior: Saiba como encarar a reta final  
Próximo Texto: Calendário 
Índice  
 
Calendário 
UnicenP  
Inscrições: até hoje  
Taxa: R$ 60  
Provas: 10 e 11/11  
Tel: 0/xx/41/3317-3000  
www.unicenp.edu.br  

FEI  
Inscrições: até hoje  
Taxa: R$ 50 ou R$ 60  
Provas: 10 e 11/11  
Tel: 0/xx/11/4353-2900 (r.2020)  
www.fei.edu.br  

Mauá  
Inscrições: até hoje  
Taxa: R$ 50  
Prova: 10/11  
Tel: 0800-0193100  
www.maua.br  
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Unicsul  
Inscrições: até 7/11  
Taxa: R$ 50 ou R$ 80  
Prova: 10/11  
Tel: 0800-7706789 www.unicsul.br  

Imes  
Inscrições: até 8/11  
Taxa: R$ 30  
Prova: 11/11  
Tel: 0/xx/11/4239-3304  
www.imes.edu.br  

São Camilo (medicina)  
Inscrições: até 8/11  
Taxa: R$ 200  
Prova: 11/11  
Tel: 0800-178585  
www.scamilo.edu.br  

Estácio de Sá - BH  
Inscrições: até 8/11  
Taxa: gratuita  
Prova: 10/11  
Tel: 0/xx/31/3279-7722  
www.bh.estacio.br  

Faj/Policamp  
Inscrições: até 9/11  
Taxa: R$ 40  
Prova: 11/11  
Tel: 0800-7755555  
www.vestibularunificado.com  

Fameca  
Inscrições: até as 16h de 9/11  
Taxa: R$ 100  
Provas: 8 e 9/12  
Tel: 0/xx/11/3874-6300  
www.vunesp.com.br  

Unifieo  
Inscrições: até 9/11  
Taxa: R$ 30  
Prova: 11/11  
Tel: 0800-171967  
www.unifieo.br  

São Judas  
Inscrições: até 9/11  
Taxa: R$ 30  
Prova: 11/11  
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Tel: 0/xx/11/6099-1677  
www.usjt.br  

UnG  
Inscrições: até as 21h de 9/11  
Taxa: R$ 20  
Prova: 10, 11 ou 12/11  
Tel: 0800-158822  
www.ung.br  

FMU  
Inscrições: 10/11  
Taxa: R$ 50  
Prova: 11/11  
Tel: 0800-0163766  
www.fmu.br/vestibular  

Ibirapuera  
Inscrições: até 10/11  
Taxa: R$ 20  
Prova: 11/11 (tradicional)  
Tel: 0800-7725866  
www.ibirapuera.br  

FMJ  
Inscrições: até 14/11  
Taxa: R$ 100  
Provas: 2, 3 e 4/1  
Tel: 0/xx/11/4587-1095  
www.vunesp.com.br  

Unicid (Medicina)  
Inscrições: 14/11  
Taxa: R$ 150  
Prova: 3/12  
Tel: 0/xx/11/2178-1212  
www.cidadesp.edu.br  

Aiec  
Inscrições: até 14/11  
Taxa: R$ 40  
Prova: 24/11  
Tel: 0/xx/61/3462-8100  
www.aiec.br  

Cefet-SP  
Inscrições: 16/11  
Taxa: R$ 55  
Prova: 16/12  
Tel: 0/xx/11/6763-7500  
www.esppconcursos.com.br  
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Metodista  
Inscrições: 19/11  
Taxa: R$ 20 a R$ 80  
Prova: 24/11  
Tel: 0/xx/11/4366-5555  
www.metodista.br  

PUC-SP  
Inscrições: até 20/11  
Taxa: R$ 100  
Prova: 1º/12  
Tel: 0/xx/11/3670-3344  
www.vestibular.pucsp.br  
 
Texto Anterior: Daqui a pouco: Alunos dão seus próprios conselhos  
Próximo Texto: Redação: Conteúdo fraco prejudica texto  
Índice  

 
REDAÇÃO 

Conteúdo fraco prejudica texto  
THAÍS NICOLETI DE CAMARGO 
ESPECIAL PARA A FOLHA  
 
Do ponto de vista da macroestrutura, o redator consegue criar um texto organizado, com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece, entretanto, ainda um tanto preso a um 
modelo escolar, que revela mais a preocupação com o julgamento do examinador do que 
comprometimento com o tema em debate.  
Não se pode ignorar que o candidato a um exame vestibular tenha mesmo a preocupação de 
"acertar". Ocorre, porém, que o peso atribuído à redação nas provas se explica pelo fato de o 
modo de elaborar um texto atestar o grau de maturidade intelectual do estudante (e nisso se 
incluem não só a quantidade de informações mas, sobretudo, a capacidade de formar um juízo 
autônomo com base nelas).  
Por esse motivo, o aluno deve ir além das estratégias de construção de texto que, muitas 
vezes, aprende nas aulas. Num primeiro momento, elas são importantes, mas é preciso 
avançar. A forma aparentemente acertada não substitui a falta de conteúdo ou de 
envolvimento na discussão em pauta.  
É fácil observar o modelo seguido pelo redator: introdução por definição (o que é útil dada a 
natureza do tema -vivissecção é um termo relativamente pouco conhecido), dois argumentos 
(o favorável e o contrário) e uma conclusão em que busca conciliar os dois lados da questão. 
Existem, todavia, problemas.  
Na segunda frase do texto, o redator procura extrair da própria definição a polêmica que 
envolve o tema, o que soa muito artificial. Além disso, a afirmação sobre o número de 
animais sacrificados é ingênua -melhor seria enfatizar o sofrimento desses animais, fato que 
está na raiz do debate.  
No segundo parágrafo, o estudante ensaia uma discussão filosófica. Ganharia mais se usasse 
esse conteúdo no parágrafo inicial, tornando mais consistente a introdução do texto.  
Ao tratar dos cientistas favoráveis à prática (que são a maioria), afirma que eles consideram o 
uso da técnica imprescindível ao estudo de "várias espécies".  
Poderia ter mencionado a espécie humana, afinal é daí que provém a força desse argumento (a 
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necessidade de salvar vidas, a evolução da ciência no combate às doenças etc.). Igualmente, 
faltou desenvolver o outro lado, mostrando os outros argumentos.  
De modo geral, o redator apresenta baixo comprometimento com o tema. A conclusão, 
iniciada pela fórmula de coesão "Decorre do que foi exposto a conclusão de que...", também 
está artificial, sobretudo porque essa expressão (de tom eloqüente) é seguida de uma 
afirmação inconsistente ("não cabe a uma pessoa, isoladamente, proibir ou permitir a 
vivissecção"). Ninguém pensa em debater a possibilidade de "alguém" tomar uma decisão 
isoladamente -o tema está em discussão na sociedade.  
Finalmente, a busca de "conciliação entre as partes" remete à terminologia jurídica ("partes" 
são os atores de um processo judicial), o que é inadequado ao contexto. Pior que isso, 
entretanto, é o autor não se posicionar diante do tema.  

THAÍS NICOLETI DE CAMARGO, autora dos livros "Redação Linha a Linha" (Publifolha) e "Uso da Vírgula" 
(Manole), é colunista da Folha Online e do site gazetaweb.globo.com/  
thaisncamargo@uol.com.br 

 
FIQUE POR DENTRO 

INSTITUTO FAZ SIMULADOS  
O Instituto Henfil realizará no próximo dia 18 simulados da Fuvest, da Fatec e da Fundação 
Santo André. O inscrito deverá escolher a prova de que instituição quer simular. Com início 
às 13h, o exame terá questões objetivas na mesma quantidade pedida nos processos seletivos. 
Interessados podem se inscrever pelo 0/xx/11/3262-4496 ou no site www.institutohenfil.org. 
A taxa de R$ 2 é para cobrir despesas gráficas. 
 
Texto Anterior: Redação: Conteúdo fraco prejudica texto  
Próximo Texto: Vestibular 1: Unicamp vai divulgar local de prova na quinta  
Índice  

 
VESTIBULAR 1  

Unicamp vai divulgar local de prova na quinta  
DA REPORTAGEM LOCAL  

A Unicamp divulga a partir desta quinta-feira, dia 8, os locais de prova da primeira fase. O 
vestibulando deve consultar o site www.comvest.unicamp.br. Para isso, é necessário apenas 
digitar o nome ou o número de inscrição no vestibular. A primeira fase acontece no dia 18. Os 
candidatos devem chegar ao local de prova às 13h, já que os portões serão fechados às 13h45. 
 
Texto Anterior: Fique por dentro 
Próximo Texto: Vestibular 2: Direito da GV inicia processo de seleção 2008  

 
VESTIBULAR 2  

Direito da GV inicia processo de seleção 2008  
DA REPORTAGEM LOCAL  

A primeira fase do vestibular da Escola de Direito da GV de São Paulo ocorre nos próximos 
dias 11 e 15. O exame avaliará conhecimentos de língua portuguesa, redação, inglês, história, 
geografia, raciocínio lógico-matemático e artes visuais e literatura. 
Consulte os locais de prova no site www.fgvsp.br/vestibulares. 
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A segunda fase será entre 10 e 14 de dezembro. 
 
Texto Anterior: Vestibular 1: Unicamp vai divulgar local de prova na quinta  
Próximo Texto: Aquecimento Global: O CIEE promove palestra sobre as 18 "profissões 
verdes" 

 
AQUECIMENTO GLOBAL   
O CIEE promove palestra sobre as 18 "profissões verdes", que lidam com o ambiente; palestra gratuita é dada 
em instituições de ensino que pedirem pelo 0/xx/11/3040-4595 

 

6.2 Anexo II – Cadernos Empregos (versão integral 
sem fotos) 

6.2.1 Edição de 19 de Agosto de 2007 

 São Paulo, domingo, 19 de agosto de 2007  

CRESCER PARA FICAR 

Chance de crescer na carreira é o que mais retém profissional 
O que faz o funcionário permanecer na empresa 

Crescer para ficar: Empresas mudam de tática para segurar os mais jovens 
Firma elabora plano após perder equipe  

Concursos: Além de salário atraente, TCU oferece desafios e aperfeiçoamento constante 
Por que ler isso 

Bolsa de Salários tem novos cargos  
Saúde corporativa: Empresas querem enxugar gordurinhas de funcionários  

Em risco: 16 dos executivos têm chances altas de apresentar doenças 
Mural 

CRESCER PARA FICAR 

Chance de crescer na carreira é o que mais retém 
profissional  

Empresas apostam mais em remuneração do que em qualidade de vida 
MARIANA IWAKURA 
DA REPORTAGEM LOCAL  

Antes sólido, o casamento entre empresa e funcionário já não é mais para a vida toda. 
Companhias e colaboradores desejam, contudo, que essa relação seja, no mínimo, estável. 
Para permanecer na corporação, o profissional está sempre calculando o peso dos benefícios 
que tem e que poderia ter. 
Dentre eles, a oportunidade de crescer na carreira é, de longe, o principal fator indicado pelo 
empregado para seguir na companhia, aponta levantamento da consultoria Great Place to 
Work com 100 mil funcionários das cem melhores empresas para trabalhar no Brasil em 
2006. 
Entre os dirigentes das mesmas corporações avaliadas pela consultoria, a resposta não foi 
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diferente: 65% deles dizem que a empresa tem como maior estratégia de retenção justamente 
a chance de crescimento. 
Esse resultado, entretanto, não é tão bom quanto parece, diz José Tolovi Jr., presidente da 
Great Place to Work. "Essas são as estratégias das melhores empresas -aquelas que são, em 
geral, bem-sucedidas em gestão de recursos humanos. Se fizermos um apanhado geral, o 
número será menor." 
O desencontro entre oferta e expectativa, porém, fica evidente nos outros fatores apontados 
pelo levantamento. 
Empregados citam, como segundo maior fator de retenção, equilíbrio entre vida profissional e 
pessoal (27%). Para os dirigentes das empresas, esse fator fica em terceiro lugar (14%) (leia 
mais no quadro à esq.). 
Para as empresas, o segundo fator refere-se a remuneração e benefícios (21%). "A estratégia 
de retenção pelo salário é extremamente perigosa. O funcionário vai embora para qualquer 
companhia que ofereça mais dinheiro", analisa Tolovi. 
Teoria e prática 
Para Marisabel Ribeiro, líder organizacional da consultoria Right Management, há uma 
distância entre a teoria e a prática na retenção de talentos. "A orientação teórica é desenvolver 
pessoas, mas a realidade é que isso nem sempre é fácil. A empresa se preocupa mais em 
cobrar resultado e qualidade." 
O que falta, diz Ribeiro, é um acompanhamento interno: ampliar para além do departamento 
de recursos humanos e para as mãos dos gestores a responsabilidade de seguir de perto e 
desenvolver os profissionais. 
A professora Ursula Wetzel, do Instituto Coppead de Administração, da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), considera que alinhar perfil da firma e desejo do funcionário é 
fundamental para retê-lo. 
"Mesmo que a empresa não sinalize a longo prazo ou que trabalhe com projetos, se o 
funcionário também quer isso, a retenção é eficaz", diz Wetzel. 
Não foi o caso do analista de controladoria Odilon de Carvalho, 29, que encarou até mudança 
de Estado para assumir um novo emprego, em que lhe foram oferecidos plano de carreira 
mais bem traçado, oportunidades de aperfeiçoamento e benefícios mais generosos. Do 
empregador anterior, não aceitou contraproposta. "Lá, o plano de carreira era mais restrito", 
conta Carvalho.  

POR QUE EU FIQUEI NA EMPRESA 
Giancarlo Trentini, 31, coordenador de tecnologia da informação da Ticket, ingressou na 
empresa como prestador de serviços. Avaliando o ambiente como desafiador, inscreveu-se e 
foi selecionado em um processo seletivo interno. "Há preocupação dos gestores em dar 
autonomia [aos subordinados]", diz. Mesmo tendo contato com colegas de profissão que 
trabalham em outras firmas, ele diz que não abre mão do ambiente da empresa e do 
crescimento profissional. "Agora vou começar um MBA", conta.  

POR QUE EU SAÍ DA EMPRESA 
Trabalhando havia quatro anos em uma empresa de administração de imóveis, a psicóloga 
Renata Chagas Dias, 26, considerava-se "um pouco esquecida" pela companhia. Não havia, 
na sua percepção, perspectivas de crescimento. A oportunidade que surgiu na construtora 
Andrade Gutierrez a seduziu: o salário quase dobrou, os benefícios eram numerosos, e os 
cursos, subsidiados. "Podemos fazer inglês e pós-graduação. Ainda não comecei, mas planejo 
fazê-los", diz Dias, que é analista de recursos humanos na empresa.  
 
Próximo Texto: O que faz o funcionário permanecer na empresa 
Índice  



 114 

O QUE FAZ O FUNCIONÁRIO PERMANECER NA EMPRESA 
1 
Oportunidade de crescimento (54%)  

2 
Equilíbrio entre vida pessoal e profissional (27%)  

3  
Remuneração e benefícios (15%)  

4 
O fato de saber que só será demitido em último caso (4%)  

O QUE A COMPANHIA OFERECE PARA ATRAIR E RETER O 
EMPREGADO 
1 
Oportunidade de crescimento (65%)  

2 
Remuneração e benefícios (21%)  

3 
Equilíbrio entre vida pessoal e profissional (14%)  

Fonte: Great Place to Work  
 
Texto Anterior: Chance de crescer na carreira é o que mais retém profissional 
Próximo Texto: Crescer para ficar: Empresas mudam de tática para segurar os mais jovens 

 
CRESCER PARA FICAR 

Empresas mudam de tática para segurar os mais jovens  

Nova geração é mais avessa a hierarquia e quer vivência internacional 
DA REPORTAGEM LOCAL  

O eterno conflito de gerações se faz presente também nas companhias e traz um desafio a 
mais para os programas de retenção de talentos: conseguir manter os jovens profissionais. 
"Para a geração que tem mais de 50 anos, estabilidade era muito importante", diz Vicente 
Picarelli, sócio de capital humano da consultoria Deloitte. 
"A hierarquia, para essas pessoas, estava naturalmente presente na família, na igreja e na 
empresa", completa. 
Já os jovens talentos, que estão entrando agora no mercado de trabalho, são bastante 
diferentes. "A nova geração, que tem cerca de 25 anos, muda rapidamente, não suporta 
hierarquia e sabe lidar bem com informações", destaca Picarelli. 
O foco desses jovens está no constante desafio. Para isso, não querem necessariamente um 
desenvolvimento meteórico, com promoções sucessivas -pode ser um movimento horizontal 
dentro da própria empresa-, desde que se sintam permanentemente desafiados. 
Adaptações 
"A mobilidade internacional é um dos grandes desejos dessa geração", considera Eliane Aere, 
diretora de recursos humanos da Ticket. Além disso, segundo Aere, o jovem quer ter 
reconhecimento e um espaço para expor suas idéias. 
Como a geração está familiarizada com internet e outras tecnologias desde cedo, a empresa 
precisa adaptar sua linguagem. A intranet da Ticket, por exemplo, deverá ser remodelada para 
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que se torne mais dinâmica, conta Aere. 
O advento desse novo perfil de profissional também trouxe mudanças para a ArcelorMittal 
Tubarão. "Para esses jovens, bom salário, plano de saúde e previdência privada são o kit 
básico", diz José Augusto Servino, gerente de desenvolvimento e remuneração da empresa. 
A questão imposta pelos novos profissionais é, além da visibilidade internacional e de 
desafios que fujam à rotina, quanto a empresa está disposta a investir neles. "E não adianta 
pagar um mestrado e depois colocar o funcionário em uma rotina idiota porque ele vai 
embora", alerta Servino. 
Líderes 
Por outro lado, a retenção dos profissionais mais velhos -os atuais líderes- também está na 
pauta das corporações. 
"As ações de retenção se concentram em qualidade de vida e trabalho, remuneração, 
reconhecimento e desafio, tanto para jovens como para executivos", explica Rodolfo 
Eschenbach, responsável pela área de desempenho humano da consultoria Accenture. 
"Entretanto, para executivos, os desafios tomam um vulto maior. Têm de ter maior 
intensidade." 
Isso porque oferecer mais regalias a quem já tem quase tudo de que precisa passa a não ser 
mais tão sedutor. "Há um patamar em que a carteira de benefícios é tão ampliada que uma 
variação nisso não faz diferença para segurar o profissional", aponta Marisabel Ribeiro, da 
Right Management. 
A retenção, nesse caso, deve estar focada em ofertar ao executivo desafios como assumir o 
controle sobre novos mercados, exemplifica Ribeiro. (MI) 

Por que eu voltei à empresa 
Gustavo Morcelli, 29, pôde testar duas fases da estratégia de retenção da Techware Systems, 
onde é gerente de marketing. Em 2006, quando tinha o cargo de assistente, mudou-se para 
uma empresa de varejo, em que seria gerente. "Queria responsabilidades novas", conta. 
Enquanto esteve fora, a Techware Systems remodelou seu departamento de marketing e o 
chamou de volta. "Retornei por uma soma maior de benefícios, participação nos lucros e a 
possibilidade de formar minha própria equipe e ter mais autonomia."  

Por que eu fiquei na empresa 
Há 15 anos na Amil, o matemático Rinaldo Luiz Coltri, 41, gerente de desenvolvimento de 
sistemas, já recebeu três convites para trabalhar em outra companhia. Não aceitou nenhum e 
sequer pediu contraproposta à empresa. "Já recebi convite para ter salário maior, mas o que 
sempre me prendeu foram o investimento em mim e a perspectiva de crescer", conta. Em 
2001, a companhia subsidiou seu MBA -o que ele viu como um sinal de sua ascensão na 
empresa. Há um ano, assumiu um cargo de gestão.  
 
Texto Anterior: O que faz o funcionário permanecer na empresa 
Próximo Texto: Firma elabora plano após perder equipe  
Índice  

CRESCER PARA FICAR 
Firma elabora plano após perder equipe  
DA REPORTAGEM LOCAL  

Quando a empresa desenvolvedora de software Apdata começou a crescer, o aumento na 
carteira de clientes apresentou um novo desafio ao RH: os melhores profissionais estavam 
saindo da firma para virar empregados dos próprios clientes. 
A solução foi desenvolver um conjunto de ações para retenção de profissionais -plano que a 
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empresa ainda não tinha. "Aprovamos a concessão de benefícios como seguro de vida e plano 
odontológico", diz Rodolfo Ferreira, gerente de marketing. 
O plano de carreira está em confecção e, em 2008, a empresa deverá oferecer cursos de inglês 
e espanhol à equipe. "Não só reduzimos o "turnover" como aumentamos o quadro de 
funcionários", aponta.  
 
Texto Anterior: Crescer para ficar: Empresas mudam de tática para segurar os mais jovens 
Próximo Texto: Concursos: Além de salário atraente, TCU oferece desafios e 
aperfeiçoamento constante 
Índice  

concursos 

Além de salário atraente, TCU oferece desafios e 
aperfeiçoamento constante  
ANDRESSA ROVANI 
DA REPORTAGEM LOCAL  

Não foi o salário de R$ 9.144,04 o principal motivo que levou o economista Felício Ribas 
Torres, 30, a trocar, há três anos, um posto no Banco do Brasil pelo de analista do TCU 
(Tribunal de Contas da União). 
"Além do retorno financeiro bem atrativo, há um bom ambiente de trabalho, oportunidades 
em diversas áreas e a exigência por qualificação constante", aponta Torres. 
Opções não lhe faltaram. Depois de estudar por dois anos, foi aprovado em 14 concursos 
públicos em 2002. 
Optou pelo posto no Banco do Brasil, onde acabou conhecendo o trabalho do tribunal -para 
onde prestou concurso no ano seguinte. Hoje, Torres assessora a secretaria geral da 
presidência do órgão. 
Responsabilidades 
O TCU é um tribunal administrativo, com funções fiscalizadoras, consultivas e informativas. 
A ação fiscalizadora compreende a realização de auditorias e inspeções, por iniciativa própria, 
por solicitação do Congresso Nacional ou para apuração de denúncias. 
O tribunal também julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por 
dinheiro, bens e valores públicos federais. 
Para trabalhar no órgão, a entrada é via concurso público para analista. O trabalho desse 
profissional é o de avaliar a gestão dos recursos públicos -processo que consiste em colher 
dados, analisar, fazer o diagnóstico e formar um juízo de valor. 
"Mas nosso trabalho não representa aquela imagem de servidor público sentado atrás do 
balcão", ressalva Torres. 
Segundo ele, além de apurar fraudes, o analista também tem a missão de orientar o gestor para 
que ele administre melhor os recursos públicos que estão sob sua responsabilidade. 
"O horário de trabalho é flexível e é possível gerenciar o próprio trabalho. Além disso, não há 
muita disputa de cargos", explica Torres, que já passou por duas promoções. 
Torres, que no início da carreira trabalhou em diversas companhias de grande porte, afirma 
que, mesmo que lhe propusessem, não trocaria de empresa. "Além desses benefícios e dos 
desafios e aperfeiçoamento constantes, meu trabalho tem retorno para a sociedade", explica o 
economista.  
Texto Anterior: Firma elabora plano após perder equipe  
Próximo Texto: Por que ler isso 
Índice  
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POR QUE LER ISSO  
Profissionais de nível superior ou médio têm, até a próxima terça-feira, 21/8, oportunidade 
para se inscrever no próximo concurso público para o TCU. São ofertadas 129 vagas para 
analista de controle, cargo que exige graduação, e dez para técnico de controle externo, de 
nível médio -para este, a remuneração é de R$ 5.600,06, além de benefícios. A jornada de 
trabalho é de 35 horas por semana. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site 
www.cespe.unb.br/concursos/tcu2007; a taxa de inscrição custa R$ 85 para o cargo de 
analista de controle externo e R$ 63 para o de técnico.  
 
Texto Anterior: Concursos: Além de salário atraente, TCU oferece desafios e 
aperfeiçoamento constante 
Próximo Texto: Bolsa de Salários tem novos cargos  
Índice 

 

Bolsa de Salários tem novos cargos  

DA REDAÇÃO  

A pesquisa Bolsa de Salários, realizada pelo Instituto Datafolha, passou por um processo de 
remodelagem com a inclusão de novas ocupações -fruto da própria dinâmica do mercado de 
trabalho. Comparando-se com o último estudo realizado pelo instituto, houve, principalmente, 
uma adequação na estrutura funcional das empresas pesquisadas, resultando na redução do 
número de cargos e na junção de funções. 
Dos 350 cargos contemplados na tabela, publicada ao lado, 23 são novos -6 são de nível 
superior, como os de biomédico e engenheiro eletrônico. 
Entre as novas ocupações, destaca-se a área de tecnologia, com aumento no número de 
funções, entre elas, técnico de apoio ao usuário de informática e de manutenção de 
equipamento e webdesigner.  
 
Texto Anterior: Por que ler isso 
Próximo Texto: Saúde corporativa: Empresas querem enxugar gordurinhas de funcionários  
Índice  

 
saúde corporativa  

Empresas querem enxugar gordurinhas de funcionários  
Redução do risco de desenvolver doenças resulta em maior produtividade 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Quem nunca se rendeu àquela coxinha ou a um bombom no meio do expediente que jogue a 
primeira pedra. Quando bate a fome nesse horário, é difícil recusar guloseimas -que afetam 
não só a silhueta mas também a disposição para o trabalho. 
Apesar do cenário, um levantamento feito em 2005 pela consultoria Watson Wyatt aponta que 
a maioria das empresas brasileiras não conta com iniciativas voltadas para a melhoria da 
saúde de seus funcionários ou para a redução dos custos médico-hospitalares. 
Aos poucos, porém, empresas começam a oferecer programas de educação alimentar para 
seus colaboradores. 
O Hospital das Clínicas é uma delas. Em março de 2006, a instituição lançou aos 
colaboradores o desafio de emagrecer cinco toneladas em 18 meses. 
Os milhares de profissionais tiveram acompanhamento e avaliação semanais. Resultado: três 
meses antes do prazo, a equipe atingiu a meta. 
Outra empresa que procura informar seus trabalhadores sobre a importância de um estilo de 
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vida mais saudável é a Amway. O programa, focado na reeducação alimentar, conta com 
palestras, orientação nutricional, avaliação física e noções para equilibrar o cardápio. 
"Estamos aptos a colocar em prática um estilo de vida mais saudável, o que melhora o nosso 
dia-a-dia no trabalho", conta Cássia Dias, gerente de RH da Amway de São Paulo, uma ex-
"viciada" em chocolates. 
Hoje ela é um dos exemplos do sucesso do projeto: substituiu as balas, chocolates e batatinhas 
por um copo de suco de laranja antes do almoço e por uma fruta à tarde. 
A queda de enfermidades como hipertensão e diabetes é refletida no aumento de 
produtividade do trabalhador. 
Para isso, a recomendação do chefe da disciplina de clínica médica da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), Paulo Monteiro da Silva, é manter distância dos petiscos. 
Foi o que fez a gerente Patrícia Ávila após tomar um susto com um aumento de peso 
repentino e o desânimo para o trabalho. "Aos poucos, fui me reeducando", explica ela. 
(PRISCILA GORZONI)  
 
Texto Anterior: Bolsa de Salários tem novos cargos  
Próximo Texto: Em risco: 16 dos executivos têm chances altas de apresentar doenças 
Índice  

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
EM RISCO 
16% DOS EXECUTIVOS TÊM CHANCES ALTAS DE APRESENTAR DOENÇAS 
Entre os executivos, o alerta também é grande: uma pesquisa elaborada pelo hospital Albert 
Einstein com 4.000 pessoas aponta altos índices de estresse, ansiedade e sedentarismo no 
grupo. Diante desse quadro, 16% dos participantes apresentaram diagnóstico positivo para 
síndrome metabólica, termo que descreve um conjunto de fatores de risco que aumentam as 
chances de desenvolver doenças cardíacas e diabetes e de sofrer um derrame.  
 
Texto Anterior: Saúde corporativa: Empresas querem enxugar gordurinhas de funcionários  
Próximo Texto: Mural 
 
mural 
VAGAS 1 
EMPRESA OFERECE 64 POSTOS DE TRABALHO 
A B2Br tem oportunidades em dez cidades brasileiras para administrador de dados e de banco 
de dados e analista de sistemas e de redes, entre outros. É preciso encaminhar currículo com 
pretensão salarial para rhprojetos@ b2br.com.br até amanhã. Site: www.b2br.com.br. 
GRATUITO 
ENTIDADE DÁ CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
O NEP-Luz (0/xx/11/ 9839-2468) inscreve para cursos gratuitos para concurso público, de 
idiomas e de montagem de computadores. A inscrição custa R$ 50. Interessados devem 
comparecer à av. Tiradentes, 273, no dia 25/8, das 13h às 14h, com cópia da carteira de 
identidade. 
VAGAS 2  
CPM BRAXIS ABRE 550 VAGAS EM TI 
Há oportunidades para consultores, programadores, analistas de sistemas, gerentes de projetos 
e arquitetos de sistemas com diferentes níveis de conhecimento em linguagens de 
programação. Currículos devem ser enviados a curriculos@braxis.com.br. 
ESTÁGIO  
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MONTADORA BUSCA 120 JOVENS 
A Volkswagen do Brasil inicia processo para selecionar 20 trainees para as áreas de 
manufatura, marketing, compras e finanças, entre outras, e recrutar cem estagiários. Para 
trainee, os candidatos devem ter se formado entre 2005 e 2007. Inscrições: www.vw.com.br, 
até 9/9.  
 
Texto Anterior: Em risco: 16 dos executivos têm chances altas de apresentar doenças 
Índice  

 

6.2.2 Edição de 26 de Agosto de 2007 

 

 
 São Paulo, domingo, 26 de agosto de 2007

 

Disputa por trabalho abre brecha para 
segregação 

Assédio moral exclui trabalhador  
Escolha Desigual: Código de ética é primeiro passo contr a 
discriminação 

Trabalhador pode recorrer a MPT e TRT  
Como Denunciar 

Saúde corporativa: Governo lança selo para empresas livres de fum 
Frase 

Entrevista - Jeff Thull: Vendedor ganha cliente ao descobrir seu 
problema 

Três eras 
Mural 

 
ESCOLHA DESIGUAL  

Disputa por trabalho abre brecha para segregação  

Nos últimos 7 anos, MPT instaurou 920 ações para apurar denúncias 
 
CRISTIANE ALVES 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 
 
Humilhação. Esse é o sentimento provocado por oportunidades negadas àqueles que foram 
alvo de discriminação no ambiente de trabalho. 
Nos últimos sete anos, o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região instaurou 920 
procedimentos que buscam apurar denúncias de discriminação. 
Um deles foi estabelecido a partir de denúncia feita pela professora Maria Aparecida da Silva 
Oliveira, 36, que, em 2003, foi aprovada em um concurso para professora efetiva da rede 
pública estadual de São Paulo, mas ainda não ocupou o cargo porque foi considerada inapta 
pelo exame admissional. 
"A médica falou que eu estava muito gorda, [questionou] por que eu não fazia uma cirurgia de 
redução de estômago", conta Oliveira, que diz não sentir necessidade de passar pela cirurgia. 
"Ela me reprovou e colocou na ficha médica que o motivo [da inaptidão para o cargo] era que 
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eu me recusava a fazer a cirurgia", diz ela, acrescentando que sequer foi pesada durante a 
consulta médica. 
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo exame, a profissional "foi julgada 
inapta por ter obesidade mórbida, considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, 
além de problemas vasculares e hipertensão arterial." 
A advogada trabalhista Sonia Mascaro explica, porém, que obesidade não é critério de 
inaptidão para a profissão. "Se a obesidade não a impede de exercer a atividade, como 
escrever no quadro ou falar por muito tempo, considero a não-contratação dela um ato 
discriminatório", afirma Mascaro. 
 
Justiça 
A grande oferta de trabalhadores é, para Clóvis de Barros Filho, professor de ética da USP e 
coordenador de pós-graduação da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), um 
dos motivos para que a discriminação ganhe espaço no mercado de trabalho. 
"Como a mão-de-obra é abundante, muitas vezes há candidatos com possibilidades de 
trabalho semelhantes. Nesse caso, é muito recorrente que as preferências estéticas, étnicas e 
culturais sejam decisivas para sua contratação", explica. 
Mas a ação não atinge apenas aqueles em busca de emprego. Para Paulo (nome fictício), 40, 
por exemplo, a relação com o chefe mudou depois que ele descobriu ser portador do vírus 
HIV em 1998. Paulo conta ter sofrido com o descaso da empresa multinacional em que 
trabalhava havia sete anos. 
"O gerente fazia reuniões e me deixava isolado, me mandava calar a boca", relata. Depois de 
dois anos e meio, conta, o gerente o demitiu. "Ele alegou que, com a minha idade e "o que eu 
era", não serviria para nada." 
A empresa possuía ouvidoria, mas suas denúncias não foram verificadas. Hoje Paulo está 
aposentado por invalidez e aguarda o resultado do processo que move contra a firma.  
 
Próximo Texto: Assédio moral exclui trabalhador  
Índice  

Assédio moral exclui trabalhador  

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

De janeiro a junho deste ano, a DRT-SP (Delegacia Regional do Trabalho) recebeu 
205 denúncias de trabalhadores que disseram sofrer discriminação. 
Um de seus tentáculos, apontam os dados, revela-se por meio de assédio moral -o que 
motivou 190 denúncias no período. 
São casos como o da telefonista M.A.R., 47, que ficou afastada do trabalho por 18 meses 
devido a uma tendinite adquirida no trabalho em uma metalúrgica de Embu das Artes, na 
Grande São Paulo. 
Ao retornar, a empresa determinou que ela organizasse o arquivo morto, localizado em um 
galpão desativado. "Havia fezes de rato, ninho de pombo, muita poeira. Colocaram-me para 
trabalhar na sujeira", descreve ela, que conta ter sido afastada dos demais funcionários. "Não 
podia ir à fábrica nem para levar documentos", lembra a telefonista, que move ação contra a 
empresa. 
No Estado de São Paulo, houve 69.558 admissões de pessoas com deficiência entre 2001 e 
julho de 2007. Apesar disso, esses trabalhadores ainda convivem com discriminação no 
trabalho -às vezes, antes de iniciá-lo. 
A bancária Márcia (nome fictício), 46, não enfrentou problemas na hora da contratação, mas, 
desde que foi admitida, não pode trabalhar em condições apropriadas. 
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Ela tem visão parcial em somente um dos olhos e espera há meses que o banco compre um 
programa para facilitar a leitura no computador. "Fui contratada só para cumprir cotas", 
afirma ela, que está com artrose por ter que ficar muito próxima do monitor. "Sinto que não 
estão nem aí", desabafa. (CA)  
 
Texto Anterior: Disputa por trabalho abre brecha para segregação 
Próximo Texto: Escolha Desigual: Código de ética é primeiro passo contr a discriminação 
Índice  

ESCOLHA DESIGUAL 
 

Código de ética é primeiro passo contr a discriminação  

Disseminar regras de igualdade evita desvios de conduta nas empresas  
 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Várias empresas conduzem suas relações com funcionários, clientes e fornecedores 
com base em códigos de ética e de conduta, que trazem uma série de regras do que é aceito ou 
rejeitado pela organização. Na maioria deles, a igualdade é um dos fundamentos básicos. 
Na avaliação do professor Clóvis de Barros Filho, um código de ética pode servir para evitar 
problemas jurídicos e moldar relações de trabalho. 
"Não há possibilidade de um poder legítimo dentro da empresa sem um discurso ético que 
seja aceito de maneira consistente pelo grupo", explica. 
"A lógica da ética na relação empregador/empregado é de resultados", acrescenta. Nesse 
pressuposto, o trabalhador que se mostra eficaz tem emprego garantido, independentemente 
de suas características. 
"A melhor forma de combater a discriminação é informar", enfatiza Marcos Valença, o 
gerente de RH da ArvinMeritor, ressaltando que a ação deve ser seguida pelo código. 
A missão é não permitir qualquer forma de discriminação desde a seleção de funcionários, 
situação vivida por S.S., 54. "Chego até a etapa da entrevista. Quando a pessoa do RH me vê, 
diz que depois entra em contato", afirma ela, que é doutora em psicologia social. 
"Gostam do meu currículo. Mas o paralisado cerebral tem uma imagem diferente." E 
acrescenta: "As empresas contratam mais cadeirantes. Gostam mais do que é mais próximo do 
normal, se é que existe o normal". 
 
Imagem 
A própria pressão social pode ser responsável por exterminar as ações discriminatórias dentro 
das empresas. 
Segundo o professor de psicologia do trabalho da Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas) Roberto Heloani, "há uma forte tendência nas organizações em construir uma 
imagem de politicamente correta". Para isso, procuram corrigir imperfeições. "A existência de 
racismo, por exemplo, denunciaria a incoerência entre discurso e prática. " 
"Temos crescido mais por trabalhar com essa diversidade", conta a consultora de relações 
trabalhistas da Santista Têxtil, Fabiana Vasques. 
Mas promover um ambiente livre de discriminação não está só ligado à existência de um 
código escrito. "As empresas são formadas por pessoas. Se forem íntegras em sua conduta, 
conseqüentemente a empresa será ética", diz o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de 
Ética nos Negócios, Douglas Linares Flinto. (CA)  
 
Texto Anterior: Assédio moral exclui trabalhador  
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Próximo Texto: Trabalhador pode recorrer a MPT e TRT  
Índice  

Trabalhador pode recorrer a MPT e TRT  

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

A discriminação ataca uma das bases da Constituição, o direito a igualdade perante a 
lei. 
Também contraria o direito a igualdade de chances de trabalho e a um ambiente de trabalho 
sadio. 
Para cobrar o respeito a esses direitos, a vítima de discriminação pode recorrer ao MPT 
(Ministério Público do Trabalho) e ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho). 
O MPT atua no combate a danos à coletividade. "O caso individual é uma notícia que se leva 
ao Ministério Público. Se os casos forem repetitivos, se constituirem uma prática, com certeza 
o Ministério Público vai agir", explica a procuradora do MPT da 2ª Região, Denise Lapola. 
Outro caminho é apresentar ação ao TRT, o que pode ser feito pela vítima ou com ajuda de 
advogado.  
 
Texto Anterior: Escolha Desigual: Código de ética é primeiro passo contr a discriminação 
Próximo Texto: Como Denunciar 

COMO DENUNCIAR  
MPT  

www.prt2.mpt.gov.br  
R. Aurora, 955, Centro 
Horário: das 10h às 15h  
 
TRT  
Fórum Rui Barbosa (av. Marquês de São Vicente, 235, 1º andar) 
Horário: das 9h às 17h  
 
Texto Anterior: Trabalhador pode recorrer a MPT e TRT  
Próximo Texto: Saúde corporativa: Governo lança selo para empresas livres de fum 
Índice  

 

saúde corporativa  
 

Governo lança selo para empresas livres de 
fumo  

Tabagismo passivo é 3ª 
maior causa de morte evitável 
no mundo 
 
 

Mara Santos, que 
parou de fumar com a ajuda 
da empresa 

 
 
ANDRESSA ROVANI 
DA REPORTAGEM LOCAL 
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Trabalhadores fumantes estão com seus dias contados. Se depender da 
mobilização que começa a tomar conta das corporações, os fumantes terão 
cada vez menos oportunidades de se entregar ao vício. 
Se antes, contudo, o movimento era para que eles abandonassem o cigarro, 
agora uma nova perspectiva entra em cena: em vez de cercear a fumaça, as 
empresas vão passar a proteger quem não fuma, mas está exposto às toxinas 
do cigarro. 
O pontapé inicial da cruzada contra o fumo deve ocorrer amanhã, com o 
lançamento pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo de um selo que 
certificará ambientes livres de tabaco. A iniciativa acontece em virtude do 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quarta-feira, dia 29. 
"Antes, o combate ao tabagismo era o foco [das empresas]. Mas é preciso 
levar em conta que passamos um terço de nossas vidas no ambiente de 
trabalho. Por isso o tabagista passivo, que inala a fumaça do cigarro e 
convive com fumantes em ambientes fechados, tornou-se foco", afirma o 
médico Antonio Sérgio Almeida Fonseca, assessor da vice-presidência de 
serviços de referência e ambiente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e 
coordenador da comissão que está implantando o projeto na ENSP/ Fiocruz 
(Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca). 
O médico estima que o tabagismo passivo seja a terceira maior causa de 
morte evitável no mundo, logo depois do tabagismo ativo e do consumo 
excessivo de álcool. 
Segundo Fonseca, o exemplo deverá ser adotado, gradualmente, por todas as 
empresas, em um movimento semelhante ao veto ao fumo em ambientes 
como cinema e avião, que há até pouco tempo permitiam fumar em suas 
dependências. 
Na Johnson & Johnson, a medida entrou em vigor neste ano, em todas as 
dependências de todos os escritórios e na fábrica. Dentro dos limites da 
instituição, sejam abertos ou fechados, é proibido fumar. 
"Não temos a intenção de proibir os fumantes, mas evitar que fumem dentro 
da empresa. O programa é uma proteção aos não-fumantes", explica Luiz 
Infante, gerente-médico regional da Johnson & Johnson para a América 
Latina. 
Pesquisa interna feita pela instituição apontou que 97% dos fumantes 
concordam com a medida. Infante ressalta também que não há discriminação 
na hora da seleção de novos profissionais, mas o candidato é avisado de 
antemão sobre a política da empresa. A Johnson & Johnson será a primeira a 
receber o selo governamental.  
Texto Anterior: Como Denunciar 
Próximo Texto: Frase 
Índice  

 
 
Frase 

Comecei a fumar aos 11 anos. Em 2002, inscrita por um amigo, comecei a participar de um 
programa oferecido pela empresa. Em um mês consegui parar. Foi difícil, eu fumava com 
culpa, mas hoje tenho uma qualidade de vida muito melhor 
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MARA SANTOS, 49 coordenadora de treinamento de vendas da Johnson & Johnson  
Texto Anterior: Saúde corporativa: Governo lança selo para empresas livres de fum 
Próximo Texto: Entrevista - Jeff Thull: Vendedor ganha cliente ao descobrir seu problema 
Índice 

 
ENTREVISTA JEFF THULL  

 

Vendedor ganha cliente ao descobrir seu problema  

Para o autor, essa estratégia é mais eficaz do que tentar convencer 

Um vendedor tradicional 
fala para convencer o cliente. A 
informação flui do vendedor para o 
comprador, em mão única. Não é 
uma relação muito boa. Em vez de 
focar na venda, é importante ajudar 
o cliente a decidir se ele precisa do 
serviço  

 
 
SILAS MARTÍ 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 
 
Há 26 anos, Jeff Thull começou a observar o comportamento de bons vendedores. Atual 
diretor do Prime Resource Group, uma das principais consultorias de vendas dos Estados 
Unidos, e autor do best-seller "Gestão de Vendas Complexas", ele tem entre seus clientes os 
grupos Shell, 3M, Microsoft e Siemens. A partir de modelos de comportamento que 
identificou, tornou-se especialista em vender soluções estratégicas para negócios de alto risco. 
Ele participa na terça-feira, em São Paulo, do Fórum Mundial de Estratégia e Marketing, da 
HSM. A Folha antecipou o debate e convidou dois executivos brasileiros para entrevistar o 
guru dos vendedores: Oswaldo Nardinelli, diretor de negócios da Cadbury Adams, e Jefferson 
Leite, da BIC. 
   

FOLHA - O sr. dividiu a história das vendas em três eras. Na atual, o vendedor 
serviria como fonte de vantagens para um negócio e não alguém que tenta apenas vender. 
Com a tecnologia, uma nova era se aproxima?  
JEFF THULL - Acredito que estamos ainda na terceira era e mal equipados para trabalhar 
nela.  
A maioria das empresas ainda trabalha nos moldes dos anos 50 e 70. O problema está nas 
ferramentas usadas no acompanhamento de uma venda, que ajudam a dar apoio ao cliente -e 
podem melhorar.  

FOLHA - A importância da internet para a área deve aumentar?  
THULL - O forte da internet é providenciar informação de maneira organizada. O ponto fraco 
é que chega um momento em que é preciso uma interação pessoal com um especialista.  
A tecnologia existe para adiar esse momento. A internet serve para comunicar o valor de um 
produto, mas não ajuda a aumentar esse valor, como faz um profissional.  
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FOLHA - Quais são as principais qualidades de um vendedor na economia 
globalizada?  
THULL - Primeiro é preciso ter o conhecimento do negócio, que ele entenda como uma 
empresa funciona e como a solução que ele propõe afeta essa empresa. É preciso também ser 
um consultor para o cliente e para a própria empresa, porque o vendedor faz a ponte entre os 
dois. Antigamente, bastava conhecer o produto. Hoje, além de conhecer bem o que vende, o 
vendedor precisa conhecer bem o cliente.  

FOLHA - O vendedor deve, em vez de vender, administrar decisões, mudanças, 
expectativas e relações?  
THULL - Um vendedor tradicional fala para convencer o cliente. A informação flui do 
vendedor para o comprador, em mão única. Não é uma relação muito boa. Em vez de focar na 
venda, é importante saber identificar qual é o problema do cliente.  
A noção clássica de vendas é simplória demais para o que está acontecendo agora.  

FOLHA - É verdade que uma venda começa quando o cliente diz "não"?  
THULL - O normal é que, quando o cliente falar "não", o vendedor insista. Essa pressão se 
torna irritante. Ensino o oposto disso. O vendedor hoje em dia precisa fazer um diagnóstico do 
problema do cliente, ajudá-lo a decidir se realmente precisa ou não do serviço.  

FOLHA - O sr. diz que o vendedor deve agir como um médico, um melhor amigo 
ou um detetive. Qual dessas estratégias é a melhor? THULL 
- É uma mistura das três. É melhor pensar como médico do que como vendedor. Um médico 
tem um procedimento profissional, não quer vender uma cirurgia. Ele precisa diagnosticar um 
problema primeiro. Para ganhar a confiança do cliente, é bom tratá-lo como seu melhor 
amigo. Você pode não vender nada, mas cria uma relação duradoura. A sugestão do detetive é 
que o vendedor seja curioso e preste atenção nos detalhes, juntando todos eles para chegar a 
uma conclusão. Eu me perguntaria o tempo todo como agiria um médico, o que diria meu 
melhor amigo e o que faria um detetive.  
 
Texto Anterior: Frase 
Próximo Texto: Três eras 

TRÊS ERAS  

Confira o conceito de cada uma  
 
1 
Nos anos 1950, os vendedores eram treinados apenas para persuadir, convencendo o cliente a 
comprar determinado produto 
 
2 
Nos anos 1970, surge a estratégia de aconselhar o cliente, fazendo uso de questionários para 
registrar as preocupações dele  
 
3 
Atualmente, existe a idéia do vendedor como fonte de vantagem de negócios para o cliente. 
Nesse caso, o vendedor deve ser um estrategista de vendas para o cliente e para a empresa ao 
mesmo tempo 
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Texto Anterior: Entrevista - Jeff Thull: Vendedor ganha cliente ao descobrir seu problema 
Próximo Texto: Mural 
Índice  

mural 
 
ESTÁGIO 
RHODIA ABRE VAGAS PARA ENSINO TÉCNICO 
Rhodia seleciona cem estudantes de nível técnico. O contato para inscrição depende da cidade 
de interesse, e a bolsa-auxílio é de até R$ 789. Para Jacareí, selecaojacarei@3hrh.com.br; para 
Paulínia, www.alleata.com.br; para Santo André e São Bernardo do Campo, 
estagios.rhodia@willisa.com.br. 
 
DEFICIENTES  
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR SELECIONA 200 ATÉ 6/9 
A empresa está com 200 vagas para portadores de deficiência física, mental, auditiva ou 
visual. As vagas, para capital e interior do Estado, são para os cargos de loja, como 
operadores de supermercados e administração. É preciso enviar currículo para 
cbdparatodos@grupopaodeacucar.com.br. 
 
TEMPORÁRIO  
CRUZEIRO SELECIONA 400 PARA O VERÃO 
Empresas internacionais estão contratando brasileiros para 400 vagas em cruzeiros marítimos 
para cargos como limpeza em geral e camareiro. A remuneração varia de US$ 600 a US$ 
1.200, e os contratos são de seis a dez meses. Informações: www.infinitybrazil.com. Não há 
taxa de agenciamento. 
 
VAGA  
NET RECRUTA 45 TÉCNICOS PARA SP 
A empresa seleciona 45 técnicos. É preciso ter concluído ou cursar o último semestre de 
telecomunicações, eletrônica, eletrotécnica ou mecatrônica, ter mais de 19 anos e saber 
dirigir. A inscrição deve ser feita em www.net.tv.br, em "Desenvolvimento organizacional", 
sigla "NTTEC132266". 
 
 
Texto Anterior: Três eras 
Índice 

 

 

6.2.3 Edição de 23 de Setembro de 2007 

 

 
 São Paulo, domingo, 23 de setembro de 2007
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Briga "em casa" acirra rivalidade nas empresas 

66%  
Comportamento de "predação' já é malvisto por companhias 
RH 

Vendas é o setor que mais sofre com a competição interna 
Frase 
Resultado pode vir de disputa "boa"  
Mulheres vêem na competição viés mais negativo do que homens 

Estágios e trainees: Experiência é diferencial de quem deixa para concorrer na 
última hora 

Frases 
Mural - Trainee 1: Inscrições da Coca-Cola terminam hoje 

Trainee 2: Renner inicia seleção em 30/9  
Estágio 1: Fundação tem vagas para estudantes 
Estágio 2: Philips busca alunos de diversos cursos 

Cursos: Empresas ampliam formação humanística de especialistas  
Estratégia: Oferecer cursos variados ajuda na retenção de colaboradores 

Mural - Social: Programa estimula formação de jovens 
Vagas 1: Hospital contrata 117 profissionais 
Vagas 2: Carrefour contrata 136 profissionais 

Vagas 3: Hopi Hari abre vagas para a terceira idade 
 

CABO-DE-GUERRA  

Briga "em casa" acirra rivalidade nas empresas  

Departamentos concorrem por poder, investimentos e talentos  

  

MARIANA IWAKURA 
DA REPORTAGEM LOCAL  

A competição entre empresas é normal e, pelas "leis de mercado", benéfica. Motiva 
organizações a entregar melhores produtos com custos mais atraentes para o consumidor. 
Porém, quando ela ocorre dentro do próprio local de trabalho, os resultados são controversos -
vão do estímulo à melhoria até a "puxada de tapete". 
O mais comum, nesse casos, é constatar que o inimigo mora na mesa ao lado, no mesmo setor 
de atuação. Há, no entanto, outro tipo de rivalidade, muitas vezes velada, nas corporações: 
aquela que acontece entre seus diferentes departamentos. 
De acordo com levantamento da comunidade de "network" ToTheTop, feito com 
exclusividade para a Folha, esse tipo de concorrência chega a ser maior do que a entre pessoas 
da mesma área na avaliação de 44% dos entrevistados. 
Foram consultadas 329 pessoas, de trainees a diretores, pertencentes a 206 empresas. Para 
66% delas, a empresa estimula a competição interna. 
Enquanto a disputa entre indivíduos ocorre por um posto mais alto ou pela cobrança do 
superior, na rivalidade entre os setores, a briga é por poder, investimento ou talentos. 
"Existe mais competição pelos melhores profissionais", diz Petros Katalifós, diretor de RH da 
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Siemens Enterprise Networks. "A área que recebe a pessoa disputada é a que oferece o 
trabalho mais desafiador." 
Para Patrick Krauss, gerente de operações da ADT Security Services, a competição entre 
setores deve ser estimulada. Ele gerencia áreas como telemarketing e fidelização e promove 
concorrência entre elas. 
"Vejo resultados individuais e do time. O ganho tem de ser bom para o funcionário e para a 
área", ressalta Krauss. 
Integração 
O grande desafio na competição entre departamentos é manter o equilíbrio, de modo que as 
áreas cooperem entre si e que o ambiente de trabalho seja bom para o colaborador. 
Segundo levantamento da consultoria Hay Group feito com 176 mil pessoas nos últimos dois 
anos, quando perguntados se as atividades entre as áreas da empresa eram coordenadas e 
integradas entre si, 48% dos funcionários responderam favoravelmente. 
Entre os colaboradores das companhias consideradas as melhores para trabalhar no mesmo 
levantamento, o índice subiu para 62%. "A integração entre áreas é o diferencial das empresas 
com melhores práticas", explica Luiz Carlos Zanolli, consultor da Hay Group.  
 
Próximo Texto: 66%  
Índice  

66%  
dos respondentes já se sentiram prejudicados por alguém que fazia questão de parecer melhor  
 
Texto Anterior: Briga "em casa" acirra rivalidade nas empresas 
Próximo Texto: Comportamento de "predação' já é malvisto por companhias 
Índice  
CABO-DE-GUERRA  

Comportamento de "predação' já é malvisto por 
companhias  

DA REPORTAGEM LOCAL  

A competição pode ser um motivador e trazer benefícios conjuntos para funcionários e 
empresa ou pode implicar a destruição dos relacionamentos entre colegas de trabalho. 
"O problema não é a existência da competição interna. É o caráter que ela assume", pontua o 
professor Wanderley Codo, do Laboratório de Psicologia do Trabalho da UnB (Universidade 
de Brasília). 
Segundo Codo, a competição interna predatória, em que um trabalhador ganha quando outro 
perde, já mostrou sua ineficiência às empresas. 
Há, de acordo com o professor, um movimento orquestrado por departamentos de recursos 
humanos, administradores de empresas, psicólogos e sociólogos que atuam em corporações 
no sentido de mudar a cultura das firmas e implementar uma competição mais saudável. "É 
um raro consenso na área", completa Codo. 
A diferença entre a concorrência benéfica e a dominação prepotente está nas escolhas que a 
empresa faz, afirma Jean Bartoli, professor do MBA executivo do Ibmec São Paulo. 
Quando a empresa quer resultados imediatos a qualquer custo, a competição em estilo de 
"guerra" ganha forças. Por outro lado, metas a médio e longo prazo implicam cooperação 
entre pessoas, diz Bartoli. 
Entretanto, reverter um cenário em que predomine a competição interna maléfica não é fácil. 
"Isso não vai ser consertado em um workshop de três dias. A reversão é imprevisível. Vai 
depender da boa vontade das pessoas", alerta.  
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Texto Anterior: 66%  
Próximo Texto: RH 
Índice  

 
RH  
e marketing são as áreas que mais dizem crer que a competição interna gera motivação  
 
Texto Anterior: Comportamento de "predação' já é malvisto por companhias 
Próximo Texto: Vendas é o setor que mais sofre com a competição interna 
Índice 
 
CABO-DE-GUERRA  

Vendas é o setor que mais sofre com a competição interna  

Busca por superação de metas reforça a "fama" da área  

DA REPORTAGEM LOCAL  

Profissionais de vendas têm larga experiência com concorrência dentro da firma. Para 75% 
dos entrevistados pelo ToTheTop, esse é o departamento que mais sofre com a competição 
interna. 
Em seguida, vêm marketing (39%), produção (25%), finanças (24%), RH (19%) e tecnologia 
da informação (16%). 
Segundo especialistas ouvidos pela Folha, em vendas, os profissionais geralmente têm parte 
de sua remuneração atrelada aos resultados alcançados: há um salário mensal fixo e uma parte 
variável de acordo com o volume comercializado. 
Além disso, cada colaborador tem metas a cumprir. Os objetivos são definidos para cada 
região e por funcionário. 
"É bom que isso seja bem estruturado, pois os programas de metas alavancam a força de 
vendas", avalia Rodolfo Eschenbach, responsável pela área de desempenho humano da 
consultoria Accenture. 
Mas, acrescenta Eschenbach, a mera existência de metas e indicadores de desempenho já cria 
a disputa interna. 
Percepção 
O levantamento feito pelo ToTheTop constatou que, quando perguntados sobre qual é a área 
que mais sofre com a competição interna, os profissionais indicaram duas: vendas e a em que 
trabalham. 
A percepção seria devida à "fama" de vendas e à vivência do profissional na sua própria área. 
"É mais fácil medir as metas em vendas do que em RH", pondera Luiz Carlos Zanolli, da Hay 
Group. "Mas, quando os objetivos são menos tangíveis, trabalha-se com pesquisas de 
satisfação de clientes internos." 
Já os que atuam na área "campeã" indicaram o setor de marketing em segundo lugar. 
Na Danone, todos os colaboradores têm objetivos definidos anualmente. Cada funcionário é 
premiado de acordo com seus resultados, desde que atinja um patamar mínimo. 
Para a área de vendas, há um programa de metas à parte. Diversos concursos revelam os 
melhores do bimestre, do semestre e do ano, em regiões do país e em âmbito nacional. 
"É uma competição saudável, já que a possibilidade de ganho é igual para todos", aponta 
Edna Giacomini, diretora de RH da Danone. Para coibir "trapaças", a empresa reserva um 
território para cada vendedor e audita a competição. (MI)  
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Texto Anterior: RH 
Próximo Texto: Frase 
Índice  

Frase 
Não me adapto muito bem a metas ou a um ambiente competitivo. Gosto de trabalhar pela 
minha parte, sem tirar de ninguém 

LILIAN MODOLO 
arquiteta de soluções da Siemens Enterprise Networks  
 
Texto Anterior: Vendas é o setor que mais sofre com a competição interna 
Próximo Texto: Resultado pode vir de disputa "boa"  
Índice  

 
CABO-DE-GUERRA  

Resultado pode vir de disputa "boa"  

DA REPORTAGEM LOCAL  

A concorrência sadia pode trazer bons retornos para empresa e profissional, dizem 
especialistas. 
"A competição pode ser salutar, desde que não se perca a sua medida. Quando exagerada, ela 
cria um clima de estresse", diz Anderson Sant'Anna, professor de comportamento 
organizacional da Fundação Dom Cabral. 
"Montar grupos mais horizontais, com projetos que envolvam várias funções, é um jeito de 
driblar a competição ruim." 
A equipe de Lilian Modolo, 29, arquiteta de soluções da Siemens Enterprise Networks, é 
levada a ter sinergia com outras áreas. Por isso, diz ela, a competitividade não é alta. 
Modolo afirma que não conseguiria trabalhar de outra forma, mas assume que é motivada 
pelo reconhecimento de seus bons resultados. "O trabalho que faço é adicionado aos proveitos 
da empresa."  
 
Texto Anterior: Frase 
Próximo Texto: Mulheres vêem na competição viés mais negativo do que homens 
Índice  

 
CABO-DE-GUERRA  

Mulheres vêem na competição viés mais negativo do que 
homens  

DA REPORTAGEM LOCAL  

"A competição é um jogo de homem", afirma Maria Kohan, 60, diretora comercial e sócia da 
Paytec Tecnologia em Pagamentos. "A mulher é voltada para resultados globais." 
A opinião pode causar alguma polêmica, mas é refletida no levantamento do ToTheTop: 
enquanto apenas 39% dos homens afirmam que a competitividade interna traz mais prejuízos 
para as empresas, 53% das mulheres têm essa percepção. 
Segundo Kohan, as mulheres querem resultado e reconhecimento, mas também procuram 
trabalhar menos, pois buscam tempo para os filhos e para a casa. Já os homens, diz a 
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executiva, têm o perfil "workaholic". 
Ela afirma ter sofrido com a competição entre os colegas. "Era gerente de vendas. Os outros 
gerentes levavam informações à diretoria e faziam parecer que eu não repassava dados aos 
diretores", conta Kohan. 
"Era uma briga de foice no escuro. E não podia denunciar, porque precisava do emprego."  
 
Texto Anterior: Resultado pode vir de disputa "boa"  
Próximo Texto: Estágios e trainees: Experiência é diferencial de quem deixa para concorrer 
na última hora 
Índice  

Estágios e trainees  

Experiência é diferencial de quem deixa para concorrer na 
última hora  

MARIANA DESIMONE 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Para muitos universitários, o último semestre do curso é o mais aguardado não só em razão do 
término da graduação mas também pela possibilidade de tentar uma vaga como trainee de 
grandes empresas. 
Mas há recém-formados que escolhem o caminho oposto: trabalham, viajam ou estudam e, 
perto do limite de dois anos de conclusão da graduação -estabelecido por companhias que 
recrutam trainees-, inscrevem-se nos programas. 
Essa foi a estratégia de Gilvandro Neto, 29, atualmente trainee da Johnson & Johnson. 
"Sabia que uma vivência no exterior enriqueceria meu currículo. Era importante para crescer 
na carreira", conta. 
Logo após se formar em marketing, Neto passou nove meses trabalhando nos Estados Unidos. 
Quando regressou ao Brasil, voltou ao setor de telecomunicações, no qual já trabalhara. 
"Mesmo empregado, decidi que queria ser trainee." 
Para ele, a pausa depois dos estudos foi essencial na hora de enfrentar o processo seletivo. "A 
experiência no exterior me qualificou não só com o idioma, mas ajudou-me também a ser 
mais flexível e dinâmico", diz. 
Anna Laura Linkewitsch, 25, é outra que só preencheu formulários para seleção de trainees 
dois anos após formar-se em administração. "Trabalhava na empresa em que havia estagiado, 
mas queria mais. Larguei o emprego para me dedicar aos concorridos processos", conta. 
Trainee da Eternit, Linkewitsch diz, contudo, que ficou apreensiva com a possibilidade de não 
obter uma colocação. 
"Havia insegurança, mas, com minha experiência, estava bem preparada para o desafio." 
Para não correr esse risco, Adriana Rosa, diretora da Across Gestão de Carreiras, aconselha os 
jovens a se inscreverem nos programas desde cedo. "Trainee é como vestibular. Deve-se 
tentar o quanto antes para se sentir seguro quando a hora certa chegar." 
Treinamento interno 
Tornar-se trainee "fora do prazo" também é possível por meio de recrutamento interno. Foi 
assim que Ângela Scott, 30, pleiteou vaga no processo do hotel Pestana. Formada em um 
curso técnico de alimentos e bebidas, Scott tinha vantagem de ser conhecida como líder. 
"Eu sabia que, mesmo sem grandes empresas no currículo, eu tinha a vivência como maior 
diferencial", conta.  
 
Texto Anterior: Mulheres vêem na competição viés mais negativo do que homens 
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Próximo Texto: Frases 
Índice  

Frases 
Às vezes, as empresas preferem empregar quem não tem "vícios" do mercado e quem pode 
ser formado 100% dentro da cultura da empresa 

JOSÉ CARLOS THOMAZ,  
coordenador de admi- nistração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre as desvantagens de buscar vaga 
tardiamente como trainee 
 
Quem tem uma boa formação e foi produtivo nesse período de dois anos deve "confiar no seu 
taco'  
ADRIANA ROSA, 
diretora da Across Gestão de Carreiras 
 
Texto Anterior: Estágios e trainees: Experiência é diferencial de quem deixa para concorrer na 
última hora 
Próximo Texto: Mural - Trainee 1: Inscrições da Coca-Cola terminam hoje 
Índice 

 
mural  

TRAINEE 1  
INSCRIÇÕES DA COCA-COLA TERMINAM HOJE 
O programa da multinacional tem duração de dois anos. São dez vagas nas áreas de 
marketing, operações e pesquisa e desenvolvimento na sede da empresa, no Rio de Janeiro. 
É preciso ter se formado há até três anos. Inscrições: www.ciadetalentos.com.br/cocacola. 
 
Texto Anterior: Frases 
Próximo Texto: Trainee 2: Renner inicia seleção em 30/9  
Índice  

 
TRAINEE 2  
RENNER INICIA SELEÇÃO EM 30/9 
Candidatos ao programa de trainee da empresa têm até o dia 30 de outubro para se 
inscreverem. É preciso ter formação nos cursos de administração, comunicação, engenharia, 
arquitetura, moda ou economia. O currículo deve ser encaminhado para lojas 
renner@placerh.com.br. 
 
Texto Anterior: Mural - Trainee 1: Inscrições da Coca-Cola terminam hoje 
Próximo Texto: Estágio 1: Fundação tem vagas para estudantes 
Índice  

 
ESTÁGIO 1  
FUNDAÇÃO TEM VAGAS PARA ESTUDANTES 
A Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) abrirá 115 vagas de estágio para 
ensino médio e superior. A bolsa-auxílio varia de R$ 4,57/ hora a R$ 5,88/hora. As inscrições 
custam R$ 18 (ensino médio) e R$ 25 (superior). Site: www.institutocetro.org.br, até 5/10. 
 
Texto Anterior: Trainee 2: Renner inicia seleção em 30/9  
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Próximo Texto: Estágio 2: Philips busca alunos de diversos cursos 
Índice 

 
ESTÁGIO 2  
PHILIPS BUSCA ALUNOS DE DIVERSOS CURSOS 
Os estudantes que desejarem concorrer a uma das cerca de 30 vagas em São Paulo, Alphaville 
e Mauá deverão inscrever-se no site www.philips.com.br/carreiras até 14/10. 
Para se candidatar, é preciso ter a graduação prevista para o período entre julho e dezembro de 
2009.  
 
Texto Anterior: Estágio 1: Fundação tem vagas para estudantes 
Próximo Texto: Cursos: Empresas ampliam formação humanística de especialistas  
Índice 
 
cursos  
Entre cursos oferecidos a técnicos estão mitologia grega, música e teatro 

Empresas ampliam formação humanística de especialistas  
CRISTIANE ALVES 
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  

Filosofia, mitologia grega, música, teatro e contação de histórias. Cursos como esses, que 
passam longe das salas de aula em engenharia, biologia ou estatística, por exemplo, entraram 
para o rol de treinamentos oferecidos pelas empresas. 
O objetivo é claro: proporcionar aos funcionários formação mais ampla, além do 
conhecimento estritamente técnico. 
O foco é a formação humana, o que influencia o relacionamento entre equipes, o 
comportamento do profissional e, com isso, o êxito dos negócios. 
A farmacêutica Merck Sharp & Dohme é uma das que adotam a estratégia. Nela, funcionários 
participam de cursos voltados para o desenvolvimento de competências pessoais -e não só 
profissionais. 
Um exemplo é o curso "Educação do Olhar na Arte", que trabalha o autoconhecimento e o 
autodesenvolvimento. "O objetivo é estimular [o colaborador] a ampliar a visão, a fazer 
críticas, a ter relacionamentos melhores", explica a gerente de recursos humanos, Cida Reed. 
A Companhia Vale do Rio Doce também investe nesse tipo de formação. Em setembro, 
realizou na empresa um curso sobre os pensamentos do filósofo Michel Foucault. Até 
dezembro, abordará assuntos heterogêneos, como o pensamento de Platão e a física quântica. 
"Todo homem deve pensar sobre si. Quem busca esse nível de consciência faz a diferença não 
só na Vale mas no mundo", diz Washington Ferreira, gestor de núcleo da mineradora. 
Mais produtividade 
Na ArvinMeritor, do setor automotivo, há cursos de mitologia grega, terapia organizacional, 
psicologia e história. A meta é facilitar o entendimento das relações interpessoais. 
Na avaliação do gerente de recursos humanos da empresa, Marcos Valença dos Santos, os 
módulos "sensibilizam e facilitam a comunicação e a compreensão de cada reação [dos 
membros das equipes]". 
Os resultados dessa iniciativa, afirmam especialistas, surgem na mudança de atitudes das 
lideranças e das equipes e no desempenho em geral. 
"Melhora a produtividade porque há comprometimento e união", explica Marina Machado 
Gaudêncio, consultora do Instituto Paulo Gaudêncio. 
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Texto Anterior: Estágio 2: Philips busca alunos de diversos cursos 
Próximo Texto: Estratégia: Oferecer cursos variados ajuda na retenção de colaboradores 
Índice  

 
ESTRATÉGIA: 
OFERECER CURSOS VARIADOS AJUDA NA RETENÇÃO DE 
COLABORADORES  
Para o diretor conselheiro da Casa do Saber, Mario Vitor Santos, ao oferecer cursos de 
formação geral, "a empresa evolui para uma preocupação mais ética, mais social". 
"Dessa forma, mantém o profissional de bom nível", diz. 
"É uma estratégia eficaz. A empresa quer que o funcionário esteja bem consigo e vê que isso 
melhora seu desempenho técnico", afirma Alexandre Bizzetti, 38, analista da Merck Sharp & 
Dohme. "Eu me sinto valorizado com isso." 
 
Texto Anterior: Cursos: Empresas ampliam formação humanística de especialistas  
Próximo Texto: Mural - Social: Programa estimula formação de jovens 
Índice 
 
mural  

SOCIAL  
PROGRAMA ESTIMULA FORMAÇÃO DE JOVENS 
O Programa Aprendiz Comgás abriu inscrições para turma de formação de jovens de 14 a 17 
anos interessados em desenvolver projetos sociais em suas comunidades. Interessados devem 
se inscrever até 22 de outubro. 
Regulamento: www.aprendizcomgas.com.br. 
 
Texto Anterior: Estratégia: Oferecer cursos variados ajuda na retenção de colaboradores 
Próximo Texto: Vagas 1: Hospital contrata 117 profissionais 
Índice  

 
VAGAS 1 
HOSPITAL CONTRATA 117 PROFISSIONAIS 
O Hospital das Clínicas de São Paulo abriu concurso para preenchimento de 117 vagas em 
áreas como enfermagem e assistência social. Os salários variam de R$ 509 a R$ 1.106, mais 
gratificações. Edital e ficha de inscrição estão disponíveis no site www.hcnet.usp.br. 
 
Texto Anterior: Mural - Social: Programa estimula formação de jovens 
Próximo Texto: Vagas 2: Carrefour contrata 136 profissionais 
Índice 
 
VAGAS 2  
CARREFOUR CONTRATA 136 PROFISSIONAIS 
Os candidatos devem morar na região de Santo Amaro e ter disponibilidade de horário. Há 
vagas para aprendizes e para portadores de necessidades especiais. Informações no Centro de 
Solidariedade ao Trabalhador de Santo Amaro, à rua Barão do Rio Branco, 864, São Paulo. 
 
Texto Anterior: Vagas 1: Hospital contrata 117 profissionais 
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Próximo Texto: Vagas 3: Hopi Hari abre vagas para a terceira idade 
Índice 
 
VAGAS 3  
HOPI HARI ABRE VAGAS PARA A TERCEIRA IDADE 
São 40 vagas efetivas em diversas áreas, que também podem ser preenchidas por jovens que 
buscam o primeiro emprego e portadores de necessidades especiais. É necessário ter mais de 
18 anos e residir próximo ao parque. Enviar currículo para recrutamento@hopihari.com.br. 


