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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar a história da educação superior no Brasil e 

como ela vem se modificando ao longo de cada governo. Para tanto, tem-se como 

objetivo geral discutir como a educação superior é oferecida à população, seu 

processo de mercantilização e a luta pela democratização do acesso a esta 

modalidade de ensino para que seja garantido como direito para a classe mais 

pobre, observando por meio desse estudo que o ensino superior sempre foi 

privilégio dos filhos da elite. A mudança de cenário que ocorre na educação nos 

Governos do Partido dos Trabalhadores acessibilizam o ensino superior público às 

classes subalternas através dos programas Reuni, SISU/ENEM, além das políticas 

de ações afirmativas. Sendo assim, realizamos uma pesquisa com alunos das 

instituições de ensino superior de Campos dos Goytacazes a fim de entender a 

mercantilização do ensino superior, sua constante expansão na modalidade privada 

e o crescimento da universidade pública nos últimos anos.  

PALAVRAS-CHAVE: ensino superior; acesso; permanência. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the history of higher education in Brazil and how it has 

been changing throughout each government. To this end, the general objective is to 

discuss how higher education is offered to the population, its process of 

commercialization and the struggle for democratization of access to this type of 

education so that it is guaranteed as a right for the poorer class, observing through 

this I study that higher education has always been the privilege of the children of the 

elite. The changing scenario that occurs in education in the Workers' Party 

governments makes public higher education accessible to the lower classes through 

the Reuni, SISU / ENEM programs, in addition to affirmative action policies. Thus, we 

conducted a survey with students from the higher education institutions of Campos 

dos Goytacazes in order to understand the commercialization of higher education, its 

constant expansion in the private sector and also the growth of the public university 

in recent years. 

KEYWORDS: higher education; access; permanence. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso, é fruto da identificação da autora 

com a temática no decorrer de sua graduação em uma Universidade que 

implementou o Reuni - Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais -  modalidade de expansão do ensino superior nas universidades federais, 

qual seja, a Universidade Federal Fluminense, Unidade de Campos dos Goytacazes, 

desta forma foi durante a graduação com participação ativa no Movimento 

Estudantil, por intermédio do Centro Acadêmico de Serviço Social, que o problema 

de pesquisa surgiu e se transformou nesta monografia. 

A proposta adotada neste trabalho de conclusão de curso abordará em uma 

breve história do ensino superior brasileiro, os aspectos da expansão dessa 

modalidade de ensino, como funciona, qual o público e como se apresenta para a 

sociedade. No decorrer do trabalho, várias problemáticas que envolvem este tema 

serão abordadas com a intenção de fomentar com o debate da educação superior 

do país, a partir de contribuições que tenham como perspectiva as representações 

dos alunos acerca do seu cotidiano como aluno. As questões que envolvem a 

mercantilização desta modalidade de ensino, a expansão por vias públicas e 

privadas também compõem a nossa reflexão.  

Para entendermos as modificações históricas pela qual a educação superior 

brasileira vem passando faz-se necessário entendermos o contexto econômico e 

político no qual o país está inserido, sobretudo, sobre as mudanças operadas pelo 

capitalismo contemporâneo a partir da sua crise nos anos de 1970 e as respostas 

implementados, em especial, nos países de capitalismo periférico nos anos de 1990, 

contexto no qual o ensino superior privado se expande, em especial, aquele 

vinculado à valorização, ou seja, a educação privada empresarial.  

No primeiro capítulo a história da educação superior brasileira será 

apresentada brevemente. Na época do Brasil Império a educação superior era 

estatal e centralmente controlada, ou seja, o controle cabia ao Estado como bem 

explica Cunha (1989). Porém ao adaptar a Federação aos três poderes, nos 

depararemos com uma educação que passaria a ser oferecida através de 

instituições privadas de ensino. Em 1989 o país se desenvolve industrialmente 

atraindo o crescimento da oferta do ensino superior através de instituições privadas. 

Já na década de 1930 a educação superior começa a se caracterizar como 
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universidade, ofertava cursos de direito, medicina e engenharia que serviam para 

formar a classe mais rica dessa sociedade. 

Com o golpe militar de 1964, surge um movimento estudantil contrapondo 

este momento de repressão que o país vivia, reivindicavam por direitos, dentre eles, 

o direito ao acesso a uma universidade pública era defendido. Nesta época 

minimizava-se o papel do Estado dando oportunidades para a mercantilização do 

ensino superior. Ou seja, muda-se o cenário para atender as demandas da 

economia da época, a educação superior se expandia no mundo do mercado. 

Na década de 1990, conhecida como a década neoliberal e que tinha como 

presidente do país Fernando Henrique Cardoso que buscava adequar o país ao 

neoliberalismo, o Estado, capturado pelos interesses da burguesia nacional e 

internacional, procurou adequar o país de acordo com as necessidades que o novo 

modelo econômico exigia, iniciando o período de contrarreforma do Estado, com as 

privatizações e mercantilização dos serviços públicos. Nesse sentido, o Estado se 

eximiu dos seus compromissos com a cidadania, dando início a um conjunto de 

experiências que tinha como finalidade responder à crise de acumulação.  

Portanto, se por um lado, o ensino superior público já sofria com poucos 

investimentos governamentais, por outro lado, a oportunidade de expansão das 

instituições privadas mercantis, com fins lucrativos, era bem vista pelo Estado, que 

investiu nesta modalidade de ensino, que por sua vez, atendia a uma pequena parte 

da população, a mais rica. Ou seja, com a educação superior sendo vendida como 

mercadoria, cada vez mais o Estado se desresponsabiliza de suas obrigações, 

tendo oportunidade de acessar somente a classe mais rica. 

Ainda no primeiro capítulo, buscaremos entender quais eram as prioridades 

para a educação superior brasileira nos governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 a 2002) que seguia a cartilha do neoliberalismo, dando total apoio à 

mercantilização do ensino superior. Neste governo as instituições de ensino superior 

privadas crescem expressivamente para atender as ordens do neoliberalismo, 

trazendo novamente a precarização das universidades federais, não se investia 

nestas universidades, focava-se em transformar a educação em mercadoria com 

incentivo do Estado. Por tanto, com os governos de FHC as instituições de ensino 

superior privadas crescem expressivamente. 
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Nos Governos do Partido dos Trabalhadores, o cenário da educação superior 

começa a mudar, há ainda os investimentos do governo nas instituições particulares 

de ensino, no entanto, se investe também nas universidades públicas. Com a 

proposta de implantar o ENEM como porta de entrada para as universidades, o 

presidente da época Luís Inácio Lula da Silva institui o SISU junto ao ENEM. Com a 

intenção também de ampliar o acesso ao ensino superior para a classe mais pobre 

da população, cria-se neste governo o programa do Reuni que além de expandir 

universidades públicas para o interior, possibilita como forma de entrada a política 

de ação afirmativa, que através do sistema de cotas, diminui a distância que antes 

havia entre universidade e a classe mais pobre da população que antes não tinha 

tido acesso a essa modalidade de ensino.  

No entanto, será questionado neste trabalho, a forma como esta expansão 

acontece, entendendo que para além do acesso desses novos alunos, faz-se 

necessário a implementação de uma política de assistência estudantil que garanta a 

permanência desses alunos. É de suma importância que haja essa expansão, porém 

para que se torne de fato uma democratização do acesso para esses alunos, é de 

suma importância que venha acompanhada de uma assistência estudantil que seja 

eficaz e contemplativa, garantindo a permanência.  

 No segundo capítulo, discutiremos a realidade que envolve o processo de 

expansão da universidade pública e que possibilita o acesso de um setor da 

sociedade mais empobrecido. Nós, estudantes, que constituímos essa realidade, 

vivenciamos no nosso cotidiano a alegria de estar ocupando um espaço que antes 

nos era negado, representando, muitas vezes, pela primeira vez nossas famílias, 

que antes nunca tiveram acesso ao ensino superior público. Todavia para 

conseguirmos permanecer na universidade, a nossa rotina como estudante se torna 

um grande desafio; já que somos obrigados a lidar com a falta de uma política de 

assistência estudantil que seja realmente inclusiva e universal.  

O que temos observado é que a responsabilidade de se manter nesse espaço 

tem sido do aluno e de sua família, descaracterizando um serviço que era para ser 

oferecido gratuitamente pelo Estado. Ao mesmo tempo, este aluno, filho da classe 

trabalhadora, consegue acessar a universidade pública, mas não consegue 

encontrar formas de se manter nela sem a sua contrapartida ou de sua família. O 



 

16 
 

Estado está claramente passando a responsabilidade para o indivíduo, corroborando 

para o número de evadidos. 

Para contribuir com as nossas reflexões, buscamos um conjunto de 

referências, dentre elas, autores que abordam a problemática da educação superior 

brasileira como Cunha (1989), aqueles que problematizam o processo de expansão 

do ensino superior no país, como Lima (2007), Leher (2001), Borowski e Silva 

(2018), Silva e Cislaghi (2012), Simões (2018) dentre outros autores. Esses autores 

apresentam como a educação superior vem sendo instituída no nosso país, fazendo-

nos entender a influência política em cada contexto histórico que envolve este tema. 

Assim, faz-se necessário um estudo aprofundado que diz respeito ao sistema 

educacional superior deste país. Para tanto, implementamos uma pesquisa 

quantitativa com os alunos das IES de Campos dos Goytacazes, a fim de entender 

como os alunos que fazem parte deste processo de expansão estão se 

experimentando esse momento e quais as estratégias que eles vêm desenvolvendo 

para garantirem a sua permanência na Universidade pública ou privada.  

 Foram aplicados de modo aleatório 40 formulários para alunos residentes e 

não-residentes em Campos e, também, para aqueles que vieram morar no município 

em virtude da Universidade. Tendo em vista, também, contar com o envolvimento de 

alunos das Universidades Privadas, buscamos a participação dos alunos que se 

deslocam de Campos aos seus municípios e vice-versa, via ônibus, cedidos ou 

alugados, ou aqueles pertencentes aos Programas das Prefeituras. Sendo assim a 

maioria dos estudantes que fazem parte da amostragem desta pesquisa, reside fora 

do município, ou seja, faz um trajeto de ida e volta para acessar o ensino superior, 

como apontou a pesquisa. Os municípios onde residem esses alunos, nem sempre, 

disponibilizam transporte gratuito que garanta que esse aluno possa chegar até a 

universidade. No entanto, a única saída encontrada é pagar, por meios próprios, 

esse transporte, o que nem sempre é enfatizado pelas pesquisas sobre 

permanência e que merece uma maior atenção por parte das Universidades.  

De um modo geral, as perguntas realizadas versaram sobre a realidade vivida 

por estes novos alunos e ao analisarmos ainda o quantitativo de alunos, 

percebemos que 73% estudam na UFF/ Campos, ou seja, são alunos que o Reuni 

trouxe para dentro da universidade, parte deles através da Política de Ações 
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Afirmativa, isto é, através da seleção por cotas racial e social, que garantiu um 

número significativo de pretos e pobres nesta universidade. 

 Por fim, no decorrer dos estudos levantados e das pesquisas realizadas, 

apresentaremos um trabalho que pretende fazer um passeio histórico pelo tema 

para que possamos contribuir com o entendimento do que foi e o que constitui a 

educação superior brasileira. A mercantilização da educação superior e o apoio de 

todos os governos aqui apresentados, os avanços e os desafios da expansão das 

universidades públicas e o PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil) 

como garantia do acesso e da permanência após esta expansão e por fim a luta de 

parte desses alunos pela permanência e o papel do movimento estudantil neste 

processo. 
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DIREITO OU 
MERCADORIA? 

 

O capítulo que se apresenta, abordará a história da Educação Superior no 

Brasil em uma breve apresentação. É de extrema necessidade para este trabalho 

que se faça entender de que modo se originou o ensino superior brasileiro, quais 

foram seus principais objetivos e seu papel para a sociedade, como também, quais 

foram as mudanças no decorrer das décadas até os dias de hoje. 

 Ao nos situarmos sobre a educação superior brasileira, compreenderemos 

que ela sempre foi voltada como prioridade para os filhos da elite, sendo esta classe 

a detentora do poder político-econômico como abordaremos no decorrer do capítulo. 

Este tipo de ensino nunca chegou a ser direcionado de maneira significativa para os 

mais pobres, nos levando a entender e a reafirmar que a educação superior não 

perpassava no campo do direito garantido para todos. 

Para tanto, recorreu-se a autores para fundamentar e embasar esse capítulo 

em que problematizaremos o ensino superior, tais como: Roberto Leher (2001) e 

Katia Lima (2007). 

Poderemos compreender melhor o cenário do ensino superior brasileiro à 

medida em que formos apresentando o processo de avanço de expansão desta 

modalidade de ensino com a sua abertura ao capital privado ao longo do tempo - da 

sua emergência elitista, passando pelo período da Ditadura de 1964, pelo Governo 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC) nos anos de 1990 até chegar aos governos 

do PT, de 2003 a 2015.  

Mais precisamente, objetivamos, ainda que de modo breve, apresentar os 

determinantes da educação superior nas décadas de 1970 e de 1980, período no 

qual a educação superior se expandiu, sobretudo, pela criação de vagas no ensino 

privado. Nesse período tivemos um crescente número de estudantes ingressantes 

nas universidades privadas, dando início ao processo de comercialização do ensino 

superior, processo que foi retomado nos governos de FHC, nos anos de 1994 a 

2002, sob forte pressão das agências multilaterais, em especial do FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e do Banco Mundial.  

Ao final da gestão de Fernando Henrique Cardoso, em 2002, o ensino 

superior brasileiro assume uma configuração completamente moldada pelos 
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interesses das organizações multilaterais, em especial, o de transformar os serviços 

públicos, como a saúde, educação em mercadoria. Para o entendimento das 

reflexões aqui realizadas, faz-se necessário buscar dados que nos aponta o 

predomínio do setor privado, como bem explica Pereira (2018), ressaltando que em 

1995, o setor público (Instituições de Ensino Superior – Federais, estaduais e 

municipais) tinha 700.540 matrículas, em contrapartida o setor privado alcançava um 

significativo número de matrículas que correspondiam a 1.059.163 alunos 

matriculados (INEP,1995). Ou seja, em duas décadas obtivemos um crescimento 

expressivo no setor privado ao que se refere ao ensino superior, totalizando um 

crescimento de 473,58%, com 6.075.152 matrículas, no ano de 2015, enquanto o 

setor público cresceu 178,66% ao longo daqueles 20 anos (1995-2015), de 700.540 

para 1.952.145 matrículas (INEP, 2015). Por tanto a autora nos elucida através de 

dados, parâmetros comparativos entre o crescimento significativo do ensino superior 

nas últimas décadas para maior compreensão do objeto deste trabalho. 

De uma forma diferente, mas sem romper com a abertura para o capital 

privado e, também, para o Ensino à Distância (EAD), os governos do PT 

implementaram uma forma híbrida que atendeu aos empresários da educação e à 

expansão do ensino público de forma precarizada e priorizando a interiorização 

desta modalidade, o que gerou críticas e polêmicas, considerando os avanços, ainda 

que problemáticos, no que se refere à abertura do ensino superior aos segmentos 

mais empobrecidos da população pela via das cotas sociais e raciais.  

 

1.1 Uma breve apresentação da Educação Superior 
 

Ao debatermos a educação superior no Brasil nos depararemos com várias 

problemáticas que envolvem esse tema. Para discorrer sobre a história da educação 

superior deste país, iniciaremos com uma fala do Prof. Darcy Ribeiro em "A 

Universidade Necessária" em que faz uma análise sobre as contradições do ensino 

superior brasileiro: 

 

De fato, somos herdeiros de um legado e de um fardo. Um legado 
positivo-muito pouco utilizado - de antecedentes que mostram como, 
em certas circunstâncias, algumas universidades fizeram-se 
promotoras da renovação e do progresso; e um legado negativo -o 
nosso fardo - implícito nos procedimentos pelos quais outras 
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universidades foram levadas a atuar, principalmente, como agentes 
de consolidação do "status quo". Até agora, na América Latina, as 
universidades atuaram especialmente como agentes da manutenção 
da ordem instituídas ou, no máximo, da modernização reflexa de 
suas sociedades. (RIBEIRO1, 1982 apud SOUZA, 1996, p. 56). 

  

A história da educação superior no Brasil se distingue quanto à sua 

concepção, evolução e situação atual, tendo sido criada com o objetivo de formar 

profissionais que atendessem à elite intelectual, inserida em um movimento de 

modernização cultural e educacional no país (SAMPAIO; LEITE, 2011).  

Os primeiros cursos surgiram após a transferência da Corte Portuguesa para 

o Brasil e a interrupção das comunicações com a Europa, seguindo, entretanto, a 

cultura e filosofia europeia. Até a Proclamação da República, no entanto, o 

crescimento do ensino superior se deu de forma muito lenta. 

Cunha (1989) relata que, quando surgiu, o ensino superior ficava a cargo do 

Estado, mas com a chegada da República os liberais e positivistas promoveram a 

ascensão do setor privado.  

 

No início do regime republicano, os subsídios estatais não eram 
importantes para os estabelecimentos privados. Quando esses 
subsídios existiam, resumiam-se na maior parte dos casos em 
doação de terrenos para a construção de edifícios e na cessão de 
prédios para funcionamento. As despesas eram, então, muito 
pequenas quando comparadas com as dos dias atuais. Bibliotecas 
surgiam de doações; os profissionais improvisados em professores 
frequentemente abriam mão de seus salários; e, o mais importante, 
os estudantes que pretendiam frequentar os cursos das faculdades 
privadas podiam pagar por eles (CUNHA, 1989, p. 41-42). 

 
Ele ainda aponta: 

Como sabemos, todo o ensino superior brasileiro era, no Império, 
estatal e centralmente controlado. Ao adaptar o formato do Estado à 
federação dos poderes regionais, a República quebrou esse padrão. 
Para isso foi importante o ideário positivista, que preferia o ensino 
superior deixado ao livre jogo do mercado, enquanto a “doutrina” 
estivesse em elaboração pela “classe espiritual”. Mas a força detida 
no Estado pelos profissionais (médicos, engenheiros e advogados) 
fez com que as instituições de ensino superior herdadas do Império 
permanecessem estatais. Paralelamente, os positivistas (Benjamim 
Constant à frente) inventaram o modelo brasileiro de 
credenciamento, até hoje em vigor, em linhas gerais (CUNHA, 1989, 
p. 44). 

 
                                                           
1RIBEIRO, D. A Universidade Necessária. 4. ed. Capo II e III.São Paulo: Paz e Terra, 1982 
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Cunha (1989) nomeou essa passagem do ensino superior como “mercado 

solto” em um de seus estudos, destacando que na época do Império o ensino era 

Estatal e centralmente controlado. Porém ao adaptar à federação dos poderes 

regionais esse padrão foi quebrado pela República. Com isso, abria-se as portas 

para o ensino superior privado possibilitando um terreno fértil para a expansão 

dessa modalidade de ensino. 

Com o desenvolvimento industrial do país e o advento da República, em 

1889, intensificou-se, no início do século XX a demanda pelo Ensino Superior, que 

teve um crescimento significativo (CUNHA, 1989). Deste período até 1918, 56 novas 

instituições foram criadas, sendo a maioria delas privadas, sempre nos moldes das 

velhas escolas superiores (SAMPAIO; LEITE, 2011, p. 37-38). 

O estudo do processo de desenvolvimento do ensino superior segundo 

Cunha (2004) é complexo, porquê nele encontramos desafios e dimensões dos mais 

variados aspectos, ainda segundo ele: 

 
A República Populista (1946/1964) mostrou a primeira face da 
ambiguidade das políticas públicas ao favorecer o crescimento do 
setor privado em termos de novas instituições criadas, no aumento 
de seu efetivo e em termos de sua agregação em universidades. Ao 
mesmo tempo, foi nesse período que se deu o processo de 
federalização de faculdades estaduais e privadas, as quais foram 
reunidas em universidade. (CUNHA, 2004, p. 801). 

 
A história da educação brasileira resulta em um quadro bastante contraditório. 

Ao fazermos um resgate histórico, notamos que antes da implantação do ensino 

superior no Brasil, só os filhos da elite tinham o privilégio de se formar, já que só 

eles podiam estudar fora do país, especialmente, na Europa. Como bem explica 

Souza (1996), o ensino superior no Brasil só ganhou características universitárias na 

década de 1930. Nessa época, era um ensino voltado para uma formação liberal-

tradicional, no qual era oferecido os cursos de direito, medicina ou engenharia e 

beneficiava a classe mais rica, ou as classes proprietárias. Além disso, a formação 

acadêmica estava voltada para os interesses do Estado e da burguesia, como afirma 

Souza (1996). Ou seja, a universidade clássica encontrada é uma universidade que 

tem como prioridade atender aos filhos da classe dirigente, para que houvesse a 

garantia de que o que fora aprendido seria transformado em benefícios visivelmente 

voltados para essa mesma classe. 
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Em 1931, foi criado o Estatuto das Universidades Brasileiras, entretanto, a 

autonomia das universidades sempre foi restrita, situação que só veio a se modificar 

na década de 1950, como ressalta Fernandes (1989): 

 
As décadas de 1950-60 constituem-se como períodos muito ricos na 
História do Brasil, de grande efervescência política e cultural, de 
grandes formulações e propostas para a universidade brasileira e, 
em geral, para a educação superior. Desenvolvia-se um intenso 
debate sobre os rumos da universidade, amparados cada qual em 
perspectivas distintas e em experiências históricas diferenciadas, de 
onde nasceram também projetos de universidade. Da “universidade 
crítica”, que reproduzia o modelo francês e se inspirava na revolução 
de maio de 1968, ao modelo que provinha do trabalho de Darcy 
Ribeiro e Anísio Teixeira, do qual resultou a Universidade de Brasília 
(UnB), inspirada na experiência norte-americana. (FERNANDES, 
1989, p. 106). 

 

Durante os anos de 1960 e de 1970, com o Golpe Civil-Militar, houve uma 

crescente mudança na história da educação superior. Várias Instituições privadas de 

ensino superior ofertavam, à época, um número bem maior de vagas, declarando 

assim uma diferença expressiva entre o número de matrícula nas instituições 

privadas de ensino superior com relação às matrículas nas instituições públicas. As 

instituições privadas saltavam a frente, expressando o início do processo de 

mercantilização da educação superior no Brasil, que se mantinha elitizada. 

Com o Golpe Militar de 1964, acompanhado de repressão por parte do 

governo e dos Atos Institucionais, surgiram manifestações estudantis nas 

universidades, sendo estas reprimidas e desmobilizadas como bem explica Cunha: 

 
Durante as duas décadas de ditadura (1964/1985), as afinidades 
políticas dos empresários do ensino com os governos militares 
abriram caminho para sua representação majoritária (quando não 
exclusiva) nos conselhos de educação, inclusive no federal. 
Tornando-se maioria, eles passaram a legislar em causa própria. Os 
resultados foram expressos em cifras estatísticas e financeiras. 
Impulsionados pela demanda de vagas, pelo freio na velocidade de 
expansão das redes públicas de ensino e, especialmente, pelas 
normas facilitadoras, as instituições privadas de ensino 
multiplicaram-se em número e cresceram em tamanho. Em qualquer 
capital de estado e até mesmo nas cidades médias do interior, 
pequenos ginásios e cursinhos pré-vestibular acumularam capital, 
alunos pagantes e níveis de ensino. CUNHA (1989,p.802) 

 

Um cenário fatídico para a educação superior pública no período militar. 

Priorizava-se as instituições privadas de ensino com apoio do Estado que era regido 
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por militares e minimizava o papel do Estado com o ensino público e gratuito. Assim 

como outros investimentos nas políticas sociais estavam sendo boicotados, a 

política educacional passa por mudanças para favorecer o aquecimento da 

economia da época. Neste período, o capital exigia uma qualificação maior dos 

trabalhadores para que especificidades e demandas do modo de produção fossem 

atendidas. Como bem explica Silva e Cislaghi (2012) havia um interesse em 

proletarizar o trabalho intelectual; deste modo a alienação e a fragmentação do 

trabalho também passam a fazer parte do processo de trabalho científico, ou seja, 

na produção do conhecimento. Com isso uma nova realidade é imposta à 

sociedade, a de que é necessário adequar a educação às condições capitalistas, ou 

seja, às necessidades da produção, incorporava-se mão de obra qualificada. Com 

esse incentivo, aumentou expressivamente o número a entrada dos trabalhadores 

nas instituições que ofertavam o terceiro grau num processo de massificação do 

ensino superior. 

Essas reformas ocorreram na Ditadura Militar (1964), demonstrando mais 

uma vez que a educação superior no Brasil nunca foi democratizada para o acesso 

de todos, sempre esteve atendendo as necessidades estabelecidas pelo Estado e 

seus interesses em zelar pelo bem-estar econômico, assim como observa Silva e 

Cislaghi (2012): 

Esse período, de primeira fase da massificação e das reformas 
universitárias para adequar o ensino superior às necessidades do 
capital na sua fase tardia, corresponde às reformas orquestradas 
pela ditadura militar, a partir de 1968, no Brasil. (SILVA e CISLAGHI, 
2012, p. 3). 

, 
Os autores chamam a atenção para o que se denomina “modernização 

conservadora”, ao mesmo tempo que atendia as demandas que o movimento 

estudantil da época exigia, mascaravam um velho modelo de educação superior 

com práticas que não rompiam com o conservadorismo. Destacando ainda: 

 
Esse aumento de vagas não foi proporcional ao de custos. A 
introdução da lógica empresarial na gestão universitária, com 
medidas burocratizantes e racionalizadoras, visava baratear o ensino 
superior para o Estado. Possibilitava, assim, atender a demanda da 
classe média por vagas e, ao mesmo tempo, contingenciar os 
recursos públicos destinados às universidades. Foi também, nesse 
momento, que o ensino superior privado se expandiu, ampliando 
vagas de baixa qualidade, na sua maior parte ocupadas por 
trabalhadores mais pobres (SILVA e CISLAGHI, 2012, p. 5). 
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Concluindo assim um período que reafirmava ainda mais a abertura do 

mercado para a educação superior. Em 1968, foi aprovada a Lei nº 5.540, Lei da 

Reforma Universitária, que obriga as universidades a introduzirem em seus 

conselhos superiores representantes de fora da universidade (CUNHA, 1989). Como 

mencionado acima, um “novo” ensino superior privado surgia no Brasil com esta 

Reforma Universitária. Visando primeiramente uma modernização e expansão das 

instituições públicas, o “novo” ensino superior brasileiro não conseguiu ampliar o 

acesso às universidades públicas, culminando no crescimento e a expansão do 

setor privado.  

Depois de 20 anos de Ditadura Civil-Militar, a mobilização dos segmentos 

progressistas e contrários à Ditadura e sua articulação com partidos também 

progressistas conseguiram pressionar a promulgação da anistia em 1979, dando 

início ao processo de Abertura ou de redemocratização política do país. Em 1988, o 

país voltaria a contar com uma nova Carta Constitucional, substituindo as de 

1967/69.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 dá-se início ao debate 

sobre a  nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada ao 

final do ano de 1996, sob o n° 9.394/96, após a aprovação da CRFB/1988, na 

década de 1990, também conhecida como a década neoliberal, pela emergência da 

doutrina neoliberal no país, há um aumento considerável do número de 

universidades no país, a maioria privada SAMPAIO (1991), o que faz aumentar 

ainda mais a distância entre o número de matrículas no ensino superior privado com 

relação ao público. 

 Observa-se que a educação superior passa por um processo de 

transformação ao longo de décadas, porém continua totalmente voltado aos 

interesses do status quo2. Seu compromisso e perspectiva acadêmica voltava-se 

para uma formação que atendesse às necessidades do Estado burguês e 

centralizador. Ou seja, um novo modelo de universidade de cunho crítico e voltado 

para as necessidades da maioria, ainda era necessário.  

 

                                                           
2Estado atual. O status quo está relacionado ao estado dos fatos, das situações e das 
coisas, independente do momento 
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1.2 A Expansão do Ensino Superior como mercadoria nos governos FHC de 
1994-2002. 

 

Tendo como objetivo analisar e compreender o processo de desenvolvimento 

do ensino superior brasileiro, em especial, no período mais recente, entre os anos 

de 2003 e 2015, com os governos do PT, faz-se necessário recuperar, ainda que de 

maneira breve, o contexto da educação superior brasileira durante os anos 

seguintes à aprovação da CRFB/88, mais especificamente, nos dois governos do 

presidente FHC (1994-2002). Logo, abordaremos as principais características e 

aspectos sobre os quais se deu a expansão dessa modalidade de ensino nos 

governos FHC, entendendo que a educação superior passou por grandes 

modificações durante a década de 1990, se considerarmos o período anterior. 

Para tanto, faz-se necessário entender que nas décadas de 70 e 80 em um 

cenário político que ainda vivia uma pós ditadura militar muito recente, havia uma 

necessidade posta em que era importante atender a ordem do capital como bem 

explica Lima (2007): 

 
As estratégias elaboradas pela burguesia internacional para superar 
as crises dos anos 1970, exigiu um “reordenamento do papel dos 
Estados e um novo projeto burguês de sociabilidade”. Portanto, a 
partir das transformações do capitalismo de acumulação monopolista 
para a mundialização do capital financeiro e rentista, novas formas 
de organização do trabalho, de gestão e uso das novas tecnologias 
são exigidas em prol da produtividade e do lucro das empresas 
(Mancebo et al, 2016). A partir disso, buscando atender às 
demandas do capital financeiro é necessário (re) pensar o sistema 
político dos países periféricos, mais vulneráveis nesse novo modelo 
e aplicar reformas para que o Estado possa investir mais no mercado 
financeiro internacional. LIMA (2007,p.21).  

 

Deste modo o sistema político e econômico de países periféricos foi 

repensado, sobretudo como dito acima, países em estado de vulnerabilidade que se 

viam perante a um novo modelo econômico exportado de outros países. Deste 

modo, o Estado passa a investir cada vez mais no mercado financeiro internacional 

conforme citação Lima (2007): 

Dando continuidade a este contexto, nota-se que na década de 1990, os 

países da América Latina, assim como o Brasil, deram início a reformas de Estado 

para que o país passasse a se adequar a novas ideias neoliberais que já possuíam 

um projeto. Sendo assim, o Brasil passa a responder positivamente ao projeto 
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neoliberal, buscando atingir estabilidade econômica e o equilíbrio fiscal, de acordo 

com as exigências dos organismos multilaterais de financiamento, tais como o 

Banco Mundial - BM) - e o Fundo Monetário Internacional – FMI. Ainda em meados 

da década de 1980, havia ecos da crise do capitalismo e um discurso que enfatizava 

que o Estado era ineficiente, o país não se encontrava bem, acentuando ainda a 

situação instável que se agravava com uma grave crise econômica. Com esta 

realidade, grandes organizações multilaterais, como o FMI, colocavam como 

proposta para esses países em subdesenvolvimento, para que os mesmos 

pudessem alcançar uma estabilidade econômica, a reforma do Estado para que 

investidores estrangeiros pudessem ser atraídos e assim conseguir inserir o país no 

mundo globalizado (Borowskyet al, 2018). 

 
Nesse contexto, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso foi 
proposta a reforma do Estado brasileiro, mediante a criação do 
Ministério da Administração e Reforma do Estado - Mare -, em 1995. 
Segundo o discurso oficial, a ação do Estado teria sido excessiva, 
sobretudo, com a ampliação de direitos sociais assegurados pela 
Constituição de 1988. Portanto, o objetivo da reforma do Estado seria 
aprimorar sua capacidade de governabilidade, além de flexibilizar e 
tornar mais eficiente a administração pública (Borowskyet al, 2018, p. 
94) 

 

Neste cenário, o Brasil se adaptava as novas ordens do neoliberalismo, 

investimentos voltados para políticas sociais eram diminuídos com a narrativa de 

que era necessário que houvesse cortes. No entanto esses cortes eram respostas 

que procuravam atender a expectativas do novo quadro capitalista, já que direitos e 

conquistas eram vistos com um atraso que impedia o crescimento de acúmulo do 

capital. Ainda para atender a exigências do capital da época, mudanças no cenário 

educacional precisavam ser realizadas. Segundo Neves3 (2002 apud BOROWSKY 

e SILVA, 2018): 

 
É importante destacar, ainda, que, em função das transformações no 
processo produtivo e a inserção do Brasil no processo de 
mundialização do capital, acarretou em que o patamar de 
escolarização tivesse que ser alterado. Para a realização de 
trabalhos simples, o ensino fundamental passou a ser a exigência 
mínima. Entretanto, no caso dos trabalhos complexos, que até então 
era exigido para sua realização o ensino técnico e o ensino superior, 

                                                           
3 NEVES, Lúcia Maria Wanderley (org.). O empresariamento da educação: novos contornos 
do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002. 
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a partir da década de 1980 foi alterado exclusivamente para o nível 
superior de ensino (p. 94). 

 

Deste modo, observa-se um cenário propício para que as políticas 

educacionais fossem reformuladas para que pudessem se adequar aos propósitos e 

as normas do mercado. Para Lima (2007) essa mudança, principalmente no ensino 

superior se justificou pela necessidade de adequação dos países periféricos “a nova 

ordem mundial globalizada e a sociedade da informação”. (LIMA, 2007, p. 21). 

Segundo Neves (2002 apud BOROWSKY e SILVA), este novo cenário de 

flexibilidade, agilidade, liquidez das relações produtivas e de acumulação de capital, 

exigiu uma nova concepção de formação de intelectuais, sendo então o sistema 

educacional visado para ser o provedor da formação desse novo tipo de profissional, 

que contribuiria para o crescimento econômico do país e do capital estrangeiro. Com 

bem ressalta Borowskyet al (2018): 

 
No decorrer da década de 1990, o Estado brasileiro vem, 
gradativamente, promovendo uma série de reformas no ensino 
superior, com o objetivo de elevar os níveis de produtividade e de 
competitividade, amparados na lógica empresarial, fundamentada na 
racionalidade econômica. Para Neves (2002), a reorganização do 
ensino superior ocorreu em função da imposição de um novo 
patamar de qualificação para os trabalhadores, simultaneamente à 
implantação das políticas neoliberais. 

 

Com tudo, a partir de 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN), o Governo Federal, tendo como base a ampliação do 

ensino médio, expandiu também a educação superior, sobretudo através da abertura 

de novas instituições privadas, mais uma vez a história da educação superior 

brasileira avança para atender as demandas do capital fazendo com que a 

participação pública no setor fosse minimizada. Vale ressaltar que a participação 

privada nas instituições de ensino superior no Brasil responde por cerca de 80% do 

total no início dos anos 2000. (UNESCO) 

O crescimento da educação superior privada foi parcialmente incentivado 

pelas orientações e diretrizes do Banco Mundial, que, de certa forma, são reforçadas 

pelas orientações da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO).     

         Para entendermos o cenário da educação superior no Brasil neste período, é 

preciso ter consciência dos interesses políticos que a rodeavam e que continuam se 
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apropriando cada vez mais deste segmento educacional, sobretudo a partir da 

consolidação do neoliberalismo que teve início com Collor, mas avança e se 

consolida nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). É nesse 

contexto que a educação superior será negociada como mercadoria e não como 

direito, conforme preconizada na CRFB/88 e na LBDN (1996).  

A pressão das agências multilaterais em torno da liberação da educação privada 

empresarial, tratada como uma simples mercadoria, crescia expressivamente nos 

anos de 1990. À época foram muitas as pressões por parte das Agências 

Multilaterais, em especial, pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), comportando, 

assim, interesses internacionais voltados para a mercantilização da educação 

superior brasileira. Tal fato colocou o direito a uma educação pública e de qualidade 

em questão, trazendo para o debate atual a refuncionalização da educação superior: 

de direito à mercadoria, conforme nos apresenta Lima (2004).   

Ainda segundo a autora, essa refuncionalização provoca um estreitamento 

ainda maior entre o público e o privado visando sustentar os interesses burgueses, 

em especial dos grandes investidores. Em 1999,segundo dados do Inep4era 

atendido pelo ensino superior brasileiro cerca de 2,38 milhões de alunos, sendo que 

desse total, 65% estavam matriculados nas instituições privadas, o que corrobora as 

assertivas acima e a pressão do setor privado sobre a educação superior. 

Em 1998, o Ministério da Educação apresentou uma outra forma de acesso 

ao ensino superior e que poderia ser utilizada junto com as formas tradicionais - o 

Exame Nacional do Ensino Médio, ou ENEM. Criado como método avaliativo para 

acompanhar o desempenho dos alunos do Ensino Médio, o ENEM, passa a ser 

utilizado a partir de 2009, já no segundo Governo Lula, como um critério único ou 

parcial de ingresso nas universidades públicas e institutos federais e, também, para 

as instituições de ensino da rede privada através do ProUni (Programa Universidade 

para Todos)  uma vez que nota obtida valeria igualmente para a pontuação daqueles 

que buscam este programa e como certificação de Ensino Médio para os maiores de 

18 anos como poderemos observar de maneira mais detalhada no próximo item 

deste trabalho. 

                                                           
4Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Educação. 
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A tabela a seguir retrata a situação do ensino superior em 2001 e a sua 

relação com a democratização, objetivos e a política pública aplicada: 

 

Tabela 1- Situação do ensino superior em 2001 

ANO POLÍTICA PÚBLICA OBJETIVO DA 
POLÍTICA 

RELAÇÃO COM A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2001  Lei n. 10.172 (9 de 
janeiro)  

Instituir o Plano 
Nacional de 
Educação (PNE)  

Objetiva elevar o nível 
global da escolaridade da 
população, melhorar a 
qualidade do ensino em 
todos os níveis, reduzir as 
desigualdades sociais e 
regionais no tocante ao 
acesso e à permanência 
na educação pública e 
democratizar a gestão do 
ensino público.  

2001  Lei n. 10.260 (12 de 
julho)  

Criar o Fundo de 
Financiamento ao 
estudante do Ensino 
Superior (FIES).  

Beneficia alunos 
matriculados em cursos da 
educação superior 
avaliados de forma positiva 
com bolsas de estudo.  

 

 

Como podemos observar na tabela, em 2001 a política pública aplicada era a 

de Lei n.10.172 (9 de janeiro) que tinha como objetivo instituir o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que por sua vez, tinha como finalidade elevar o nível global da 

escolaridade da população, visando melhorar o setor educacional em todo os níveis, 

diminuir as desigualdades sociais e regionais democratizando o acesso à educação 

e permanência no que diz respeito a educação pública. No entanto em 12 de janeiro 

deste mesmo ano, a Lei n. 10.260 visou criar o Fundo de Financiamento ao 

estudante do Ensino Superior (FIES), uma forma de financiar os estudos em uma 

instituição privada de ensino superior, na contramão dos avanços esperado para que 

de fato houvesse uma expansão do ensino superior público, gratuito e de qualidade 

como direito.  

Nesse contexto, essas e outras saídas foram criadas para permitir o acesso 

ao ensino superior. Estimulou-se o crescimento do acesso ao ensino privado 

responsabilizando o indivíduo pela escolha a esta modalidade de ensino. Durante a 

segunda metade da década de 1990 o ensino superior se expande com essa 
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proposta mercadológica, um investimento bem mais expressivo do que na época da 

Ditadura Militar como acompanhamos no item anterior deste trabalho. Investindo na 

política educacional e em lógicas voltadas para o mercado e em lógica 

mercantilistas, há então um crescente número de ingressantes no ensino superior, 

com a sua maioria em instituições privadas de ensino, se repetindo mais uma vez na 

história da educação superior deste país.  

Outro método de acesso ao ensino superior que ganhou espaço no governo 

FHC foi a modalidade de ensino a distância (EAD). O ensino a distância intitulado 

como EAD foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 

do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Esta modalidade de ensino apresenta a possibilidade de 

oferta de um ensino a distância ou semipresencial, eximindo deste modo a 

responsabilidade do Estado para com uma educação presencial, de qualidade e 

gratuita como direito. Deste modo, fomenta-se uma modalidade de ensino que faz 

parte do processo de empresariamento do ensino superior, ou seja, de uma 

educação oferecida para a sociedade como mercadoria. Compreendemos então que 

essa proposta ganha espaço e investimento na segunda metade da década de 

1990, assim como observa Neves (2002).  

De acordo com Peroni et al (2013) foi no governo de Fernando Collor de 

Mello, o primeiro presidente eleito por eleições diretas em 1989, após o fim de 21 

anos de ditadura militar, pelo Partido da Renovação Nacional - PRN -, que colocou 

em “prática a minimização do papel do Estado para com as políticas sociais e de 

privatização e mercantilização do público” (p. 19). E em 1995 no governo FHC frente 

a uma situação econômica instável e em decadência, vivenciava-se uma crise fiscal, 

onde tivemos uma intensificação no projeto de reforma do Estado, concretizando 

uma aceitação do projeto neoliberal proposto por países desenvolvidos, avistava-se 

uma mudança no que era obrigação do Estado, passávamos a ter uma um Estado 

com obrigações mínimas, principalmente ao que se referia a políticas sociais.  

Diante desse contexto, a saúde, educação e outros setores que dependem 

diretamente de serem administrados com verba pública, por se tratarem de direitos, 

passam a ser privatizados e terceirizados. Deixando claramente de ser obrigatório o 

papel do Estado de atuar para garantir os direitos da população, sobretudo a parte 

mais carente dessa sociedade, já que uma grande parcela da sociedade não terá 
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acesso a esses serviços se não for por meio público, conforme menciona Borowsky 

(2018): 

 

Portanto, buscando atingir os objetivos expostos, a proposta de 
reforma do Estado brasileiro adotou três estratégias principais, com o 
objetivo de aprimorar o nível de qualidade dos serviços públicos: a 
privatização, que é a de transferir para a área privada as atividades 
que podem ser controladas pelo mercado; a terceirização, que seria 
a de repassar para o setor privado os serviços considerados de apoio 
e, por fim, a publicização, que é a transferência para o novo setor 
chamado público não-estatal, as atividades de natureza social e 
científica prestadas pelo Estado. Nesse caso, os serviços sociais, 
nos quais se inclui a educação, passariam a ser gerenciados por 
organizações sociais, consideradas mais “eficientes” nesse novo 
modelo estatal, pois são entidades de direito privado, que são, em 
sua maioria, subvencionadas pelo poder público.(BOROWSKY e 
SILVA, 2018, p. 97).  

 
 

E ainda de acordo com Comerllato e Caetano   

 

A razão da lógica privada, assim como a do mercado, de intervir nas 
“questões públicas” é ideologicamente justificada pelo diagnóstico da 
ineficiência da gestão pública, afirmando que “tudo que é público e 
gratuito é ineficiente”. Ou seja, sob o ponto de vista do sistema 
capitalista, a educação pública precisa ser gerida como empresa, 
pois é na lógica empresarial que se encontram os critérios, 
processos e indicadores de gestão eficiente e de sucesso.  (2013, p. 
247). 
 

É neste contexto que se investe na educação superior como mercadoria no 

Brasil mais uma vez. E com muito mais força do que datas anteriores na história da 

educação, o ensino superior oferecido por instituições privadas com o investimento 

do Estado passa a ocupar cada vez mais espaço e de forma muito mais 

naturalizada. Por tanto, durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, 

observamos a grande abertura para um projeto neoliberal que objetivava atender as 

demandas capitalista e que para isso investia-se cada vez menos em políticas 

sociais. Desse modo, tínhamos então um cenário negativo para a educação superior 

pública e positivo para investimentos mercadológicos em uma lógica que era dada 

como necessária para aquecer a economia do país, sendo assim o investimento na 

educação privada era “essencial” como parte de um plano que almejava atender 

demandas exteriores, de países desenvolvidos. Crescia-se então a educação 

privada e diminuía cada vez mais investimentos na educação pública. Com isso, no 
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ano de 1996, o ensino superior no país possuía o total de 1.868.529 alunos, sendo 

que 725.427 (39,35%) estavam matriculados no setor público e 1.133.102 (60,65%) 

no setor privado. Carmellato e Caetano (2013) 

 Quando compreendemos a educação pública como algo que não é um “bem 

público” passamos a subtender que não é dever do Estado oferecer como direito 

esta educação e assim ocorre uma diluição entre a coisa pública e privada, dando 

abertura para a transformação do direito à educação púbica em uma mercadoria, ou 

seja, para atender às demandas do mercado e gerar lucro. A educação é um “bem 

público” e não deveria haver abertura para tais investimentos, mas como não a 

compreendemos como tal, cria-se um cenário de investimentos de verba pública, 

como o caso do FIES e, também, de ampliação de isenções fiscais para instituições 

privadas de ensino, como é o caso do PROUNI. 

No próximo tópico, compreenderemos como a história da educação foi 

modificada nos governos do Partido dos Trabalhadores, quais mudanças tivemos 

com relação a oferta de matriculas nas instituições privadas e nas instituições 

públicas, e como a história da educação superior se constrói nesse período. 

Consideraremos a expansão das universidades públicas nestes governos como 

forma de ampliar o acesso ao ensino superior compreendendo que a universidade 

pública se expande e que no entanto não atinge ainda as expectativas almejadas 

para uma expansão de qualidade e contemplativa, que garanta sim o acesso mas 

que principalmente atente-se para a permanência e para a conclusão dos que se 

favorecem com a democratização do acesso, viabilizando por exemplo uma política 

de assistência  estudantil, justa e eficaz . Observaremos também, deste modo que 

as instituições privadas também se expandiram neste governo. Compreenderemos 

de que maneira acontece os investimentos nas políticas públicas voltadas para a 

educação, assim como abordaremos nesse contexto o REUNI como uma das 

principais formas de acesso ao ensino superior datada neste governo.  

 

1.3. A expansão da Educação Superior nos governos do PT – conquistas, 
problemas e desafios 

 

A desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior traz em sua 

trajetória histórica a marca da injustiça social, pois ao longo de décadas esteve 
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voltado somente para os filhos da elite brasileira, como mencionado anteriormente. 

Diferente da sua trajetória histórica, os Governos do PT implementaram algumas 

mudanças relativas à ampliação do acesso a esse tipo de ensino, caracterizando, 

assim, uma abertura de oportunidades para que os jovens provenientes da classe 

trabalhadora pudessem, também, acessar o ensino superior, seja pela rede pública 

ou privada. 

Discutiremos ao longo deste capítulo, quais foram os mecanismos utilizados 

para que o acesso ao ensino superior se expandisse de forma significativa, atingindo 

assim a fração de classe trabalhadora mais empobrecida. Compreenderemos 

também as problemáticas que envolvem essa expansão, observando saldos 

positivos e negativos. 

Essa expansão está relacionada com a implementação de políticas públicas, 

como as ações afirmativas com recorte étnico/racial e social voltadas para um 

público de renda mais baixa e, prioritariamente, alunos de escolas públicas, o que 

abordaremos com mais detalhes no decorrer deste capítulo. Para tanto, 

discorreremos sobre as variáveis modalidades de expansão do ensino superior, 

quais sejam, o REUNI (Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais), o EAD (Ensino à Distância), o SISU 

(Sistema de Seleção Unificada), o PROUNI (Programa Universidade para Todos) e 

as Políticas de Ações afirmativas, neste caso, as políticas de cotas5, como forma de 

garantir que os jovens em situação de pobreza também pudessem usufruir desta 

modalidade de ensino e, assim, construir uma nova história onde também são 

protagonistas. 

           O Reuni, foi instituído em 2007 através Decreto Presidencial 6096/07 e tem 

como finalidade expandir as vagas nas Instituições de Ensino Superior Públicas com 

a democratização do acesso ao ensino superior público com a implementação do 

ENEM/SISU6 e das políticas de cotas.  Nas palavras de Lima (2004, p.3). 

 

                                                           
5Lei de Cotas, n. 12.711/2012, sancionada em 29 de agosto de 2012, prevê a reserva de 
vagas nas instituições federais de ensino superior (IFES) aos estudantes de escolas 
públicas, de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. 
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O Programa REUNI foi divulgado pelo governo Lula da Silva através 
de um Decreto Presidencial (6096/07) e apresenta os seguintes 
objetivos: elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 
90%; aumentar o número de estudantes de graduação nas 
universidades federais; aumentar o número de alunos por professor 
em cada sala de aula da graduação; diversificar as modalidades dos 
cursos de graduação, através da flexibilização dos currículos, da 
criação dos cursos de curta duração e/ou ciclos (básico e 
profissional) e da educação a distância, incentivando a criação de um 
novo sistema de títulos e estimular a mobilidade estudantil entre as 
instituições de ensino. Todas estas ações deverão ser realizadas no 
prazo de cinco anos. 

 

Vale ressaltar que o REUNI é uma oportunidade de acesso para um ensino 

público e que tem como objetivo ampliar o número de ingressantes em 

universidades públicas, gratuitas e de qualidade, sobretudo dando oportunidade 

para a classe mais pauperizada, ou seja, alunos filhos da classe trabalhadora. No 

entanto, uma problemática permeia os polos universitários que se expandiram pela 

via do REUNI que é a precarização dos mesmos após esse processo de expansão e 

os desafios da permanência, que será tema do próximo capítulo.  

Lima (2004), também, apresenta aspectos relevantes sobre o debate político 

que envolve a proposta do governo Lula. Ela observa em seus estudos que neste 

governo há o uso da educação à distância como uma estratégia que visa 

“democratizar” o acesso às instituições de ensino superior, mas nem sempre 

garantindo a sua qualidade. Segundo a autora, essa “democratização” confunde-se 

mais com mercantilização e precarização do que com a universalização do direito ao 

ensino superior.  

Lima (2004) também apresenta o papel das inovações tecnológicas no 

contexto da mundialização financeira e os eixos mais relevantes do “Projeto 

Nacional de Desenvolvimento” organizado no governo Lula. Ela destaca neste 

projeto a inserção da política nacional de educação e de ciência e tecnologia, 

apresentando a hipótese de que o governo de Lula usou a proposta de ampliação do 

acesso à educação, via educação à distância, como uma estratégia para ampliar o 

processo de privatização da educação pública brasileira.  

Estas questões estão relacionadas com as diretrizes da OMC para atender 

interesses não só dos empresários da educação, mas, para facilitar a entrada de 

empresas internacionais e de Fundos Investimentos, cada vez mais presentes no 



 

35 
 

país. Ou seja, o que era para ser um serviço público e de qualidade torna-se um 

campo propício para a lucratividade. 

         Como mencionado anteriormente, as mudanças no acesso ao ensino superior, 

que se deu tanto nas instituições públicas de ensino, como nas instituições privadas, 

se intensificaram nos dois governos de Lula. O que observamos é que a Reforma da 

Educação Superior que tem como lema a “democratização” do acesso à educação 

superior, disfarça ideologicamente a estratégia de privatização das instituições 

públicas de ensino superior através da retomada mascarada do conceito de público 

não-estatal que também esteve presente na Reforma do Estado Brasileiro, como 

explica Kátia Lima (2004, p. 4): 

 

No que se refere à área de educação, o Governo Lula vem 
implementando a mesma pauta apresentada pelo BM e FMI ao longo 
da década de 1990: a) investimento mínimo no combate ao 
analfabetismo; b) diversificação das fontes de financiamento da 
educação superior e, c) abertura do setor educacional, 
especialmente da educação superior, para a participação das 
empresas e grupos estrangeiros, através da educação superior à 
distância”. 

 

Para Leher (2011), a expansão da educação superior nos governos do PT foi 

acompanhada pela perspectiva da sua mercantilização em detrimento da 

perspectiva do direito. Assim vários desdobramentos surgem em torno deste tema, 

como a forma de expansão, o acesso e a permanência. Segundo Pereira e Tavares 

Júnior (2012, p. 101): 

 
As reformas educacionais acentuaram tendências privatistas, e os 
seus efeitos nesse setor afetaram o financiamento, com a 
consequente redução do investimento público, além de 
reestruturarem juridicamente os sistemas de ensino, com a criação 
de nova legislação, e redefinirem o papel social do Estado, que 
passou a atuar como avaliador e fiscalizador, e não mais como 
responsável direto. 

 

Observa-se que a partir da segunda metade dos anos 1990 a educação 

superior brasileira, e em especial a graduação, expandiu consideravelmente, mas, 

mais uma vez, sobre outras perspectivas. A iniciativa privada se apropria ofertando 

em larga escala a maioria de vagas para essa modalidade de ensino. Obtivemos 

também um aumento notório e importante de vagas no vestibular na rede pública de 
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ensino, embora, como mencionado anteriormente, o maior número de oferta se 

encontra na rede privada de ensino. 

Ainda que a expansão do acesso ao ensino superior seja importante, cabe-

nos acentuar as críticas relativas à maneira como ele veio sendo implantado, ou 

seja, do protagonismo assumido pelo ensino superior oriundo da iniciativa privada, 

também chamado de educação empresarial, com o apoio governamental, em 

detrimento das vagas e condições ofertadas às Instituições de Ensino Superior 

Públicas. Deste modo, a oferta de um ensino público gratuito como direito vai ter 

como limite as pressões do setor empresarial da educação, em uma concorrência 

desleal. 

Esta expansão ocorreu em consonância com as tendências internacionais de 

flexibilização da educação superior, pautadas na abertura de novas instituições e 

cursos diversos dos modelos mais tradicionais, à internacionalização do setor, 

dentre outras. A questão da democratização do acesso ao ensino superior passou a 

figurar na pauta das políticas públicas, graças, também, à pressão dos setores 

empresariais da educação, muitos deles dominados pelos processos de 

financeirização. É nesse contexto que se dá a ampliação do acesso e atendimento 

aos grupos sociais desfavorecidos.  

A política educacional para as universidades federais foi elaborada a 
partir de seis diretrizes que modificaram a gestão política, 
administrativa e acadêmica dessas instituições. Para gestão 
acadêmica se propôs uma reestruturação acadêmico-curricular, que 
previu uma reformulação dos cursos de graduação e a diversificação 
de suas modalidades, com a finalidade de evitar a “profissionalização 
precoce e especializada” (PDE, 2007, 11). Com isso, os 
Bacharelados Interdisciplinares (B.I.) são vistos como alternativas 
pedagógicas para reorganização curricular. A primeira experiência de 
aplicação foi a Universidade Federal da Bahia, na gestão do ex-reitor 
Naomar de Almeida Filho, que foi o idealizador do projeto 
Universidade Nova, que tinha como centro de discussão os B.I., 
composto pelo regime de três ciclos.  O Projeto Universidade Nova 
se fundamentou nos paradigmas de universidades estadunidenses, 
e, principalmente, o europeu. A Declaração de Bolonha teve como 
finalidade a padronização do ensino superior por meio da 
reestruturação curricular que propiciasse um currículo mais maleável, 
formando “bacharéis genéricos e flexíveis” (PAULA7apud 
BOROWSKY, 2018, p. 103). 

                                                           
7 PAULA, Cristiana Maria de. Neoliberalismo e reestruturação da educação superior no 
brasil: o REUNI como estratégia do governo Lula e da burguesia brasileira para subordinar a 
universidade federal à lógica do atual estágio de acumulação do capital. Niterói: UFF, 2009. 
246f. Dissertação (mestrado em Educação). Universidade Federal Fluminense. 
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Continuando, Paula (apud BOROWSKY, 2018) afirma que o programa Reuni 

tem sua gênese no Plano Universidade Nova, convergindo em torno de um modelo 

flexível de educação superior ou formação humana. Nesse sentido, a expansão será 

voltada especialmente para a categoria de jovens oriundos de famílias em estado de 

vulnerabilidade, com níveis de escolarização limitado, com um baixo padrão de 

renda e que moram em periferias ou em cidades afastadas dos grandes centros, ou 

seja, jovens que estão longe de deterem a herança do capital econômico, social e 

cultural dominante (BOURDIEU8 apud SIMÕES, 2018, p. 103). 

        Diante de um cenário histórico que sempre privilegiou o acesso ao ensino 

superior para os filhos da burguesia, oportunizar ao jovem pobre esse mesmo 

acesso é um grande avanço para validar o direito a uma educação superior pública, 

gratuita e de qualidade e que contemple também a classe trabalhadora. 

Um cenário um pouco mais diversificado se instaura a partir dos governos 

Lula e Dilma se compararmos aos governos anteriores, ainda que a expansão seja 

referenciada pela mercantilização e, portanto, incompleta nas suas necessidades. 

Ao longo deste tópico poderemos observar que o investimento nas instituições 

públicas de ensino teve um importante crescimento, sobretudo com a interiorização 

dos campi municípios mais afastados dos grandes centros, levando a oportunidade 

para um segmento que, antes, estava excluído desse acesso.  

É possível observar, também, no período dos governos do PT, o aumento das 

vagas ofertadas pelas instituições privadas de ensino superior pela implementação 

do PROUNI9 e pelo FIES10, havendo assim, lado a lado, a expansão do ensino 

superior pelas instituições públicas e privadas. Como já mencionado por Lima 

(2004), a política de conciliação do governo Lula terá como consequência uma 

                                                           
8 BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para uma teoria 
do sistema de ensino. Tradução de Reinaldo Bairão, 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014 

9 Programa Universidade para Todos - Prouni -, que foi lançado oficialmente em 13 de maio 
de 2004, pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e foi institucionalizado pela lei n. 
11.096, em 13 de janeiro de 2005. Este tinha por finalidade “a concessão de bolsas de 
estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, 
em instituições privadas de educação superior. Em contrapartida, oferecia isenção de 
impostos às instituições de ensino que aderem ao programa” (Brasil, 2005). 

10 Fundo de Financiamento do Estudante de Ensino Superior - Fies -foi criado no governo 
de FHC, no ano de 1999 e posteriormente tendo promulgada a lei n. 10.260, em 12 de julho 
de 2001, que legitimou este programa. 
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expansão das vagas no setor público, com abertura de novas instituições, cursos e 

expansão de campus avançados, passando a figurar neste processo a 

democratização do acesso ao ensino superior, ampliando o acesso e atendendo aos 

grupos sociais historicamente excluídos deste segmento educacional, e, também, o 

investimento público na ampliação do setor privado, em especial, no setor 

empresarial da educação, algumas delas de propriedade de grandes fundos de 

investimentos e pensão. 

O Plano Nacional de Educação destaca entre suas diretrizes a expansão das 

universidades públicas em busca de atendimento aos estudantes das classes menos 

favorecidas, ocorrendo aumento de vagas nos cursos noturnos, ampliando os 

programas de pós-graduação e garantindo o financiamento destas instituições. 

Na tabela abaixo é possível observar de forma resumida as principais 

políticas voltadas à educação superior no período compreendido entre 2005 e 2012, 

ou seja, nos governos Lula e Dilma. 

 

Tabela 2 - Principais políticas voltadas à educação superior no período de 2005 a 
2012 

ANO POLÍTICA PÚBLICA OBJETIVO DA 
POLÍTICA 

RELAÇÃO COM A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

2005  A Lei n. 11.096 (13 de 
janeiro)  

Estabelecer o 
Programa 
Universidade para 
Todos (PROUNI) e 
regular a atuação de 
entidades 
beneficentes de 
assistência social no 
ensino superior.  

Concede bolsas de estudo 
integrais e parciais a 
estudantes de curso de 
graduação brasileiros não 
portadores de diploma de 
curso superior cuja renda 
familiar per capita não 
ultrapasse o valor de um 
salário mínimo e meio.  

2006  Decreto n. 5.800 (8 de 
junho)  

Dispor sobre o 
Sistema Universidade 
Aberta do Brasil 
(UAB).  

Entre outros objetivos, esta 
política preconiza a 
ampliação do acesso à 
educação superior pública 
e a redução das 
desigualdades de oferta de 
ensino superior entre as 
diferentes regiões do País.  

2007  Decreto n. 6.096 (24 
de abril)  

Aprovar o Programa 
de Apoio a Planos de 
Reestruturação e 
Expansão das 
Universidades 

Objetiva criar condições 
para ampliar o acesso e a 
permanência de 
estudantes na graduação.  
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Federais (REUNI).  

2008  Lei n. 11.892 (29 de 
dezembro)  

Instituir a Rede 
Federal de Educação 
Profissional, Científica 
e Tecnológica e cria 
os Institutos Federais 
de Educação, Ciência  

Entre os seus objetivos 
principais, destaca-se a 
ampla oferta de educação 
profissional e tecnológica 
em todos os níveis e 
modalidades para a formar  

  e Tecnologia.  e qualificar os indivíduos, 
bem como o apoio a 
processos educativos que 
promovam a geração de 
trabalho e renda e o 
desenvolvimento 
socioeconômico local e 
regional com vistas à 
emancipação do cidadão.  

2010  Decreto n. 7.234 (19 
de julho)  

Dispor sobre o 
Programa Nacional de 
Assistência Estudantil 
(PNAES).  

Tem como um dos seus 
objetivos a democratização 
das condições de 
permanência dos jovens 
na educação superior 
pública federal.  

2012  Lei n. 12.711 (29 de 
agosto)  

Estabelecer as novas 
formas de ingresso 
nas universidades 
federais e nas 
instituições de ensino 
técnico de nível médio 
e dá outras 
providências.  

Institui a reserva de 50% 
das vagas nas instituições 
federais de ensino para o 
ingresso de estudantes 
que tenham cursado 
integralmente o ensino 
médio em escolas 
públicas, oriundos de 
famílias com renda igual 
ou inferior a 1,5 salários 
mínimo per capita, bem 
como para estudantes 
pretos, pardos e indígenas.  

 

 

Para entendermos quais os impactos do neoliberalismo no ensino superior 

brasileiro, faz-se necessário compreender que este modelo de governabilidade 

atinge diretamente as políticas sociais, impactando significativamente nos direitos 

garantidos constitucionalmente, como a educação por exemplo. Coloca o Estado 

como incapaz de garantir serviços, gerando assim oportunidade para o setor privado 

se expandir cada vez mais. Como consequência a classe trabalhadora, desprovida 

financeiramente passa a ter que custear por conta própria serviços que deveriam ser 

garantidos pelo governo, temos então um verdadeiro acordo do Estado com a 
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burguesia que sucateia os setores públicos para atender as demandas do capital.  O 

Estado acaba se transformando em um instrumento da acumulação, seja a partir das 

privatizações, das desregulamentações, seja através das novas modalidades de 

parcerias e concessões. 

Sabe-se que a intenção de expandir a educação superior para interesses 

mercadológicos se faz presente na história da educação desde a Ditadura Militar 

como apresentado anteriormente neste trabalho. Contudo houve uma forte 

intensificação nos governos de Fernando Henrique Cardoso para que isso 

acontecesse, como aconteceu de fato. Para tanto, o Banco Mundial passa a investir 

em educação, a partir de 1990, com prioridade na periferia para um “ensino 

fundamental ‘minimalista’” e para a “formação profissional ‘aligeirada’” apud (LEHER, 

1999, p. 27). 

Os interesses do Banco Mundial explicitavam claramente qual era a intenção 

de possuir parte do controle da educação no Brasil, como menciona Silva e Cislaghi 

(2012) havia a necessidade de estabelecer uma visão integrada da educação onde a 

educação terciária tem papel crucial na criação de capital humano e social. A 

educação era oferecida para os mais pobres para garantir uma mão de obra barata 

e um pouco mais qualificada, atendendo assim a interesses do capital mais uma 

vez. A educação passa a ter uma ressignificação desapropriada do que era para ser 

um direito e uma transformação do indivíduo enquanto sujeito social. 

Para Leher apud (1999, p. 30), “não é possível compreender o sentido e o 

significado das atuais reformas da educação superior sem considerar sua matriz 

conceitual, formulada no âmbito do Banco Mundial”. Como bem explica Silva e 

Cislaghi: 

 
Nesse contexto, o ensino terciário teria, entre seus objetivos, a 
redução da pobreza, através do aumento da produtividade dos 
países, capacitando a força de trabalho local, gerando novos 
conhecimentos e adaptando conhecimentos globais ao uso local, 
além de aumentar as oportunidades de emprego e a ascensão para 
estudantes com menos recursos. (SILVA e CISLAGHI, 2012, p. 7). 

 
Ou seja, fica claro o duplo sentido para expandir a educação superior neste 

contexto, formar força de trabalho qualificada para atender a acumulação do capital 

e ao mesmo tempo oferecer o acesso ao ensino superior para as classes mais 

pobres, evidenciando um duplo sentido nos objetivos a serem alcançados. Ainda 
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segundo os autores, uma massificação do acesso mascarada de democratização. 

Não muito distante dessa discussão, nos Governos do Partido dos 

Trabalhadores o REUNI é instituído através de um decreto que já fora mencionado 

neste trabalho, com o intuito de ampliar o acesso às universidades públicas, neste 

caso aproveitaria os recursos existentes como espaço físico e de recursos humanos, 

numa clara perspectiva racionalizadora que se esbarra nos interesses do banco 

Mundial, Silva e Cislaghi (2012) de que há um subaproveitamento nas universidades 

federais, um diagnóstico que se apresentou também na época da ditadura militar 

com a “reforma universitária”. 

 
As diretrizes do programa são: I- redução das taxas de evasão, 
ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas, em particular no 
período noturno; II- ampliação da mobilidade estudantil, com a 
implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 
possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o 
aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 
instituições, cursos e programas de Educação Superior; III- revisão 
da estrutura acadêmica, com a reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; IV- diversificação das 
modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 
profissionalização precoce e especializada; V- ampliação de políticas 
de inclusão e assistência estudantil; VI- articulação da graduação 
com a pós-graduação e da Educação Superior com a Educação 
Básica.(SILVA e CISLAGHI, 2012, p. 9). 

 

Deste modo, passa a ser definido através das Diretrizes qual seria a base 

desse programa e o que seria aprofundado no documento do MEC das Diretrizes do 

Reuni, limitando os planos locais as essas orientações como mencionam os autores. 

Cabe ressaltar que fica subentendido a possibilidade de: transferência de estudantes 

do setor privado para o público (inciso II), ampliação do uso de Ensino a Distância 

(EAD) (inciso III) e implementação de ciclos básicos e bacharelados 

interdisciplinares (inciso IV), entre outras, que foram posteriormente sendo definidas, 

como as bolsas de docência para alunos de pós-graduação (inciso VI). 

A reivindicação pela expansão da universidade pública é pauta nas lutas pelo 

movimento estudantil e por outros movimentos sociais, sendo assim o projeto do 

Reuni teve uma grande adesão. Segundo os autores a proposta de direcionar este 

projeto se esbarra nos interesses do capitalismo presente, reestruturando as 

propostas que ressignificam a universidade pública para atender ao Banco Mundial.  

No entanto, recursos foram oferecidos para as universidades que instituíssem 
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o REUNI, deste modo, cria-se esperança de que a universidade pública cresceria 

com esse projeto e ainda possibilitaria a expansão do acesso para os mais pobres. 

Contudo um fator preocupante era a permanência desse novo aluno e a oferta de 

uma educação de qualidade e que a expansão não ocorresse de modo ineficaz, 

favorecendo somente as instituições privadas de ensino superior. É importante 

observar, que mesmo avançando com os investimentos na educação superior 

pública, ainda há um expressivo apoio dos governos em investimentos direcionados 

as instituições privadas que continuou aumentando nestes governos através do 

Prouni e da ampliação por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) como 

observam Silva e Cislaghi (2012) 

Quando a educação superior passa a ser oferecida insistentemente por vias 

privadas, corre-se o risco de termos uma noção natural da educação como algo que 

não é um “bem público” passamos a compreender que não é dever do Estado 

oferecer como direito esta educação e assim ocorre uma diluição entre a coisa 

pública e privada, dando abertura para a transformação do direito ao acesso a uma 

educação pública em algo que é oferecido como mercadoria, ou seja, que atende ao 

mercado para obtenção do lucro. A educação é um “bem público” e não deveria 

haver abertura para tais investimentos, mas como não a compreendemos como tal, 

cria-se um cenário de investimentos de verba pública, como o caso do FIES e, 

também, de ampliação de isenções fiscais para instituições privadas de ensino, 

como o PROUNI. 

A expansão gerou necessidades e a política de permanência é fundamental 

para garantir a formatura desses novos alunos. Em dezembro de 2007 foi instituído 

pelo Governo Federal através da Portaria Normativa nº 39, do MEC, o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNaes), a ser implementado a partir de 2008. 

Este programa visa garantir a permanência desses novos alunos após o acesso 

como poderemos observar detalhadamente no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – EVASÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – O 
DESAFIO DA PERMANÊNCIA PÓS - EXPANSÃO 
 

         Na tentativa de analisar o ensino superior brasileiro após o processo de 

expansão dessa modalidade de ensino, sobretudo nas universidades públicas, 

discutiremos ao longo deste capítulo as formas de assistência dentro das instituições 

de ensino e sobre as políticas públicas que estão voltadas para o enfrentamento da 

evasão, considerando a expansão do acesso aos segmentos populares, pela via das 

cotas sociais e raciais. Consideramos fundamental problematizarmos os desafios 

relacionados à permanência dos alunos de um determinado grupo social no ensino 

superior, após o acesso, na tentativa de refletirmos sobre as principais expressões 

da questão social que se encontram presentes nesse processo e, também, sobre a 

necessidade de uma política de assistência estudantil contínua e de qualidade. 

 

2.1 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A LUTA PELA PERMANÊNCIA 
 

Almejando combater a evasão nas universidades públicas foi criado o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, em 2010, pelo Governo Federal. O programa 

visa garantir a permanência dos estudantes que chegaram na universidade através 

da expansão, entendendo que um novo tipo de aluno é inserido nessas instituições, 

alunos que vem de um segmento pobre da sociedade, sobretudo que tiveram 

acesso através do sistema de cotas, por tanto, não é garantia que esse aluno 

permanecerá estudando caso não haja investimentos em políticas de assistência 

estudantil.  

Ou seja, este programa entende a assistência estudantil como uma forma de 

combater as desigualdades sociais, uma peça muito importante para garantir a 

democratização de uma educação superior pública e de qualidade. Entendemos 

como assistência estudantil tudo aquilo que se torna essencial para a permanência 

desses alunos, como moradia, alimentação, transporte, assistência à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. É de extrema 

necessidade que se compreenda que sem assistência estudantil, a evasão se torna 

enorme, fazendo do REUNI um projeto que não se valida, não se concretiza, a 

assistência estudantil se torna uma continuidade que garante o sucesso do projeto 
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de expansão. Como nos deixa claro o depoimento de um dos alunos entrevistados 

para esta monografia. 

acredito que as maiores dificuldades que tive foi conciliar o trabalho 
com a faculdade, por conta da carga de leituras e pressão acadêmica 
para participar das atividades relacionadas a faculdade. Depois foi 
estar desempregada e não conseguir nenhuma bolsa e/ou auxílio 
para me manter. Contando apenas com a ajuda do meu companheiro 
para me manter até o final da faculdade (Entrevista realizada pela 
autora deste trabalho, 2018) 

A partir desse depoimento percebemos que quem garante a permanência 

desses alunos quando a assistência estudantil não os contempla é o próprio aluno 

ou a sua família, transferindo a responsabilidade para o indivíduo ao invés do 

Estado, colocando em risco a permanência desses alunos, fazendo com que muitas 

das vezes esse aluno não se sinta pertencente a este espaço tornado a jornada de 

estudos uma luta árdua e contínua até que consiga concluir o curso.  

Ao considerarmos que com a expansão do acesso à universidade pública 

através do SISU/ENEM possibilita que alunos que antes eram “desfavorecidos” 

geograficamente consigam garantir uma vaga na universidade, colocamos em 

questão de que forma conseguiria chegar até a sua instituição de ensino, se haveria 

disponibilidade de condução cedida pelo município ou se esta questão se torna um  

inviabilizador do acesso desse estudante que reside a quilômetros do campus 

universitário.  

Ao analisarmos dados da pesquisa realizada para este estudo, concluímos 

que em um universo de 40 entrevistados, 57,5% não residem em Campos e fazem 

um trajeto diário de ida e volta para suas cidades, sendo que a maioria expressiva 

(91%) custeiam esse transporte, seja totalmente custeado pelo aluno ou como 

apresentado na pesquisa um transporte fornecido pela prefeitura com uma 

“contribuição do aluno” como é o caso dos alunos que saem de Bom Jesus do 

Itabapoana/RJ, Bom Jesus do Norte/ES, Apiacá/ES e Muqui/ES que contribuem 

mensalmente um valor que varia de R$200,00 a R$ 325,00. Expressando assim a 

importância da assistência estudantil para que esses alunos não evadam da 

universidade. 

 A insuficiência de recursos alocados para tal finalidade fez com que essa 

política não atingisse de maneira eficaz os seus objetivos, reproduzindo os 

problemas que atingem as políticas atuais – a focalização precarizada - e nos 



 

45 
 

levando a um resultado que coloca “em xeque” a educação como direito universal, 

público, gratuito e de qualidade e a expansão pela via do REUNI. A insuficiência e 

precarização da assistência estudantil, no entanto, não significa a sua rejeição como 

política pública de educação. Ao contrário, ela é uma bandeira de luta do movimento 

estudantil universitário, uma luta que é histórica. Ela é uma política primordial para 

que os filhos da classe trabalhadora que tiveram acesso à universidade possam nela 

permanecer e ter garantidos as condições necessárias à sua formação. Daí a 

necessidade de refletirmos sobre tal política. 

Para entendermos melhor esse processo, tomaremos como referência o 

cenário de permanência dos cotista sociais do ESR/UFF, Instituto de Ciência da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional do Campus Campos dos Goytacazes.  

      Segundo Simões (2018), até 2012, o acesso para a UFF Campos era apenas 

através do vestibular, ou seja, havia uma dificuldade que exigia que o aluno 

interessado se deslocasse até o local de interesse, ou seja, havia a necessidade de 

arcar com gastos para realizar o vestibular, o que era excessivo para a parcela mais 

empobrecida da classe trabalhadora mesmo com as isenções de taxa. No entanto, a 

partir de 2013, com a implementação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que 

tem como característica possibilitar o uso da nota obtida no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) no site do MEC e concorrer a uma vaga na universidade 

pública ou privada através do PROUNI, favoreceu o aumento do fluxo migratório de 

estudantes de diversas regiões do país. Com isso, passamos a notar um crescente 

número de ingressantes oriundos da classe trabalhadora, alunos que estão inseridos 

no mercado de trabalho, que advém de outras municipalidades e estados, ou seja, 

alunos que necessitam de um acolhimento estudantil de qualidade e eficaz para que 

a permanência seja garantida como mencionado anteriormente. 

 

2.2. A LUTA PELA PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR EM CAMPOS DOS 
GOYTACAZES - RJ 
 

O presente item visa apresentar, através de uma pesquisa realizada com 

universitários que estudam no município de Campos dos Goytacazes, dados que 

referenciam a sua realidade a partir dos quais poderemos compreender melhor 

como funciona a dinâmica da assistência estudantil, os seus limites diante das 
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necessidades apresentadas pelos alunos que ingressaram no ensino superior após 

o processo de expansão do mesmo neste município. Foram aplicados quarenta 

formulários a um grupo diferenciado de alunos universitários. Dentre eles, 30 alunos 

da UFF/ Campos,5 da Estácio, 2 do Instituto Federal Fluminense /Campus Centro, 1 

da Faculdade de Odontologia de Campos, 2 da Universo e 1 da Universidade 

Candido Mendes. Trata-se de um formulário com questões fechadas e algumas 

questões abertas referentes ao cotidiano desses alunos e suas dificuldades para 

permanecerem na Universidade. Desse modo, aspectos relevantes foram 

levantados para entendermos qual o perfil socioeconômico desses alunos, de onde 

estão vindo, como fazem para chegar até a universidade, se trabalham, quanto 

gastam com o seu deslocamento diário à universidade, dentre outras observações, 

que serão problematizarmos para compreendermos quais foram as conquistas e os 

limites no que se refere à política de acesso ao ensino superior. 

Como podemos constatar ao longo deste trabalho, o acesso da população 

que é caracterizada como economicamente mais pobre à maioria das instituições 

federais de ensino superior tem sido concretizado desde o ano de 2012, como cita 

Simões (2018), que também elucida que esta realidade é consequência do 

ENEM/SISU que possibilita que o candidato possa se inscrever para universidades 

geograficamente distante, aumentando a possibilidade de conseguir uma vaga 

através da nota obtida no ENEM. 

Os resultados da pesquisa realizada com alunos de IES de Campos é produto 

de uma amostra com quarenta entrevistados, graduandos de Instituições públicas e 

privadas do município de Campos dos Goytacazes RJ. A maioria dos alunos 

entrevistados residem em munícipios vizinhos e estão espalhados da seguinte forma 

nas instituições de ensino superior: 



 

 

Gráfico 1 - Estudantes por IES

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com o
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.
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ressaltar que dentre os que entraram via vestibular para as instituições privadas, 

apenas 20% deles conseguiram acesso ao FIES
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maioria desses alunos que tomo como amostra, 
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do gráfico a seguir: 

Gráfico 2 - Forma de acesso ao Ensino Superior
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com o
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

Observamos que, em sua grande maioria, 72% dos alunos ingressara
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ular para as instituições públicas no período anterior ao ENEM/SISU. Cabe 

ressaltar que dentre os que entraram via vestibular para as instituições privadas, 

apenas 20% deles conseguiram acesso ao FIES. 

Deduzimos desta forma que o processo de expansão possibilitou a entrada da 

maioria desses alunos que tomo como amostra, demonstrando a importância da 

reformulação da educação superior através dessa forma de acesso, que foi 

permitida nos governos do Partido dos Trabalhadores, como observaremos a partir 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

  

Em um contexto geográfico que sempre desfavoreceu uma parte da 

sociedade que mora em municípios afastados dos grandes centros e que para 

conseguir estudar em uma universidade pública por exemplo, o estudante caso 

conseguisse uma vaga, teria que se mudar para outro município, provavelmente 

distante de sua cidade de origem para conseguir estudar. No entanto essa era uma 

realidade que só os filhos da classe mais rica conseguiam alcançar, pois gerava 

muitos gastos manter um filho em uma capital por exemplo. Contudo, como 

poderemos observar analisando os gráficos aqui apresentados, que os filhos de uma 

parte pobre da sociedade estão tendo a oportunidade de estudar em uma instituição 

pública de ensino através do SISU/ENEM e da expansão aqui apresentada. Grande 

parte dos alunos são do município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, que fica à 

120km de distância do município de Campos que é onde encontram instituições de 

ensino superior públicas. 

Cabe observar que em uma realidade onde a história da educação superior 

brasileira na sua origem sempre foi pensada para atender a classe dominante da 

sociedade, ou seja, os filhos da elite,  e atualmente observar através dessa amostra 

de estudo que 87% cursaram o Ensino Médio em instituições públicas de ensino, 

nos faz constatar que cresce o número de ingressantes oriundos de famílias pobres 

nessa modalidade de ensino, instituições públicas e privadas, nos fazendo acreditar 

que a democratização do acesso ao ensino superior se faz presente 

significativamente durante as governanças dos governos do Partido dos 

Trabalhadores. 

 No entanto, se faz necessário pensar que embora a expansão do acesso 

tenha viabilizado o ingresso desses alunos numa universidade pública, questiona-se 

de que forma será garantida a permanência dos mesmos. Pois como podemos 

observar, são alunos pobres que entraram por sistema de cotas e para que o Reuni 

seja de fato uma democratização do acesso, que se faça presente nessas 

instituições uma política de assistência estudantil eficaz e contemplativa, que 

garanta a esses alunos a permanência através de um espaço físico que comporte a 

todos, restaurante universitário, alojamento, como no caso da UFF Campos que não 



 

 

disponibiliza de nenhum desses serviços, como discutiremos mais profundamente 

ainda neste trabalho. 

 Tomando por refe

pertencem a UFF Campos

com implementação da Lei de Cotas n° 12.711/12, apresentadas por Simões

que ressalta que para este perfil de aluno

estão acessando essa universidade, como estão sendo pensadas a permanência 

desse alunos.  

Gráfico 3 – Alunos ingressantes por sistema de cotas

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

  

Dos alunos que possuem suas matrículas na UFF Campos como aponta o 

gráfico acima em que 45% desses alunos adentraram por sistema de cotas, fa

necessário entender que a partir desses dados e de outros apresentados neste 

trabalho, o quão é importante debater a política de assistência estudantil

possa garantir que esses alunos não façam parte do número de evadidos.

entanto no gráfico a seguir, perceberemos que a maioria desses novos alunos não 

conseguem algum tipo de auxílio ou bolsa, vejamos:
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erência que a maioria dos alunos encontrados nessa amostra 

pertencem a UFF Campos e que a mesma adota a política de ações afirmativas 

mplementação da Lei de Cotas n° 12.711/12, apresentadas por Simões

ra este perfil de aluno, que se caracteriza como pobre e que 

estão acessando essa universidade, como estão sendo pensadas a permanência 
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Dos alunos que possuem suas matrículas na UFF Campos como aponta o 

gráfico acima em que 45% desses alunos adentraram por sistema de cotas, fa

necessário entender que a partir desses dados e de outros apresentados neste 

trabalho, o quão é importante debater a política de assistência estudantil

garantir que esses alunos não façam parte do número de evadidos.

áfico a seguir, perceberemos que a maioria desses novos alunos não 

conseguem algum tipo de auxílio ou bolsa, vejamos: 
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trabalho, o quão é importante debater a política de assistência estudantil para que se 
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áfico a seguir, perceberemos que a maioria desses novos alunos não 

SIM

NÃO



 

 

Gráfico 4 – Alunos com bolsa ou auxílio

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa r
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

Quando foi perguntado se este aluno matriculado na UFF Campos possuía 

algum tipo de auxílio ou bolsa, 63

parte desses alunos, nos revelando que a

contemplativa, não alcança 

concluir seus estudos. A UFF Campos se trata de uma expansão da Uni

Federal Fluminense, segundo Silva e Cislaghi

primeiro ano do programa, foram pactuados R$ 4.613.802,95, segundo o Relatório 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), de 2008. Segundo o mesmo 

relatório, só foram repassados R$ 120.265,85, 3% do previsto. Ou seja, 

não é aplicado como deveria,

desses alunos. No entanto em 2010 houve uma mudança no PNaes:

Em 19 de julho de 2010, o PNaes, que era uma portaria do MEC, foi 
transformado no Decreto Presidencial nº 7.234. Neste, foram 
relacio
de permanência nas Ifes; II
sociais e regionais na permanência e conclusão da Educação 
Superior; III
para a promoção da inclusão social pela educação. Na alínea IV, fica 
claro que a assistência estudantil é estratégica para difundir a 
Educação Superior, como possibilidade de ascensão social e para 
buscar coesão social através das promessas da educação 
CISLAGHI, 2012, p.12).
 

Diferenciando, por

estudantes deviam ser “prioritariamente selecionados por critérios socioeconômicos”

(art. 4º). O novo decreto aponta que há necessidade de se avaliar outro

que garantam que esses alunos possuem o direito de serem assistidos pela 

bolsa ou auxílio 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

Quando foi perguntado se este aluno matriculado na UFF Campos possuía 

algum tipo de auxílio ou bolsa, 63% responderam que não, representando a maior 

parte desses alunos, nos revelando que a assistência estudantil não é 

, não alcança o número de alunos que dela precisam para poder 

s. A UFF Campos se trata de uma expansão da Uni

Federal Fluminense, segundo Silva e Cislaghi (2012) que observam que em 20

primeiro ano do programa, foram pactuados R$ 4.613.802,95, segundo o Relatório 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), de 2008. Segundo o mesmo 

relatório, só foram repassados R$ 120.265,85, 3% do previsto. Ou seja, 

mo deveria, ocasionando incertezas com relação a permanência 

desses alunos. No entanto em 2010 houve uma mudança no PNaes:

Em 19 de julho de 2010, o PNaes, que era uma portaria do MEC, foi 
transformado no Decreto Presidencial nº 7.234. Neste, foram 
relacionados os objetivos do programa: I- democratizar as condições 
de permanência nas Ifes; II- minimizar os efeitos das desigualdades 
sociais e regionais na permanência e conclusão da Educação 
Superior; III- reduzir as taxas de retenção e evasão; e, IV
para a promoção da inclusão social pela educação. Na alínea IV, fica 
claro que a assistência estudantil é estratégica para difundir a 
Educação Superior, como possibilidade de ascensão social e para 
buscar coesão social através das promessas da educação 
CISLAGHI, 2012, p.12). 

Diferenciando, portanto, da portaria antiga que dizia apenas que os 

estudantes deviam ser “prioritariamente selecionados por critérios socioeconômicos”

(art. 4º). O novo decreto aponta que há necessidade de se avaliar outro

que garantam que esses alunos possuem o direito de serem assistidos pela 
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Quando foi perguntado se este aluno matriculado na UFF Campos possuía 

% responderam que não, representando a maior 

assistência estudantil não é 

o número de alunos que dela precisam para poder 

s. A UFF Campos se trata de uma expansão da Universidade 

(2012) que observam que em 2008, 

primeiro ano do programa, foram pactuados R$ 4.613.802,95, segundo o Relatório 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF), de 2008. Segundo o mesmo 

relatório, só foram repassados R$ 120.265,85, 3% do previsto. Ou seja, o PNaes 

ocasionando incertezas com relação a permanência 

desses alunos. No entanto em 2010 houve uma mudança no PNaes: 

Em 19 de julho de 2010, o PNaes, que era uma portaria do MEC, foi 
transformado no Decreto Presidencial nº 7.234. Neste, foram 

democratizar as condições 
minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais na permanência e conclusão da Educação 
reduzir as taxas de retenção e evasão; e, IV-contribuir 

para a promoção da inclusão social pela educação. Na alínea IV, fica 
claro que a assistência estudantil é estratégica para difundir a 
Educação Superior, como possibilidade de ascensão social e para 
buscar coesão social através das promessas da educação (SILVA e 

da portaria antiga que dizia apenas que os 

estudantes deviam ser “prioritariamente selecionados por critérios socioeconômicos” 

(art. 4º). O novo decreto aponta que há necessidade de se avaliar outros critérios 

que garantam que esses alunos possuem o direito de serem assistidos pela 
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assistência estudantil. Dando continuidade aos resultados da pesquisa realizada, a 

maioria dos alunos declararam não ter tido acesso a nenhum tipo de bolsa ou 

auxílio: 

Gráfico 5 - Alunos que já tiveram algum auxílio e/ou bolsa

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

 

Portanto, estamos trabalhando com u

PNaes não é efetivado como na teoria, que coloca que os alunos pobres serão 

assistidos pela assistência estudantil para garantir a permanência. No entanto o que 

acaba acontecendo é uma outra seleção dentro da lista dos sel

verdade um número bem maior comprovou através do processo seletivo para bolsas 

e auxílios que se encaixam em um perfil que seria selecionado

forma de seleção na hora

e auxílio que não comtempla a todos que precisam. 

 Por tratar-se de um polo que se 

tipos de bolsas e auxílios, na tentativa de suprir a falta de alojamento, restaurante 

universitário, transporte gratu

campus. No gráfico a seguir, observaremos como estão distribuídos esses auxílios e 

bolsas entre os que a possuem na nossa amostragem:

57%

Dando continuidade aos resultados da pesquisa realizada, a 

maioria dos alunos declararam não ter tido acesso a nenhum tipo de bolsa ou 

que já tiveram algum auxílio e/ou bolsa 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

tanto, estamos trabalhando com uma realidade que nos aponta que o 

PNaes não é efetivado como na teoria, que coloca que os alunos pobres serão 

assistidos pela assistência estudantil para garantir a permanência. No entanto o que 

acaba acontecendo é uma outra seleção dentro da lista dos sel

verdade um número bem maior comprovou através do processo seletivo para bolsas 

e auxílios que se encaixam em um perfil que seria selecionado

forma de seleção na hora de conferir os resultados dos processos seletivos de bol

que não comtempla a todos que precisam.  

se de um polo que se expandiu, a UFF Campos oferece alguns 

tipos de bolsas e auxílios, na tentativa de suprir a falta de alojamento, restaurante 

universitário, transporte gratuito, dentre outras necessidades encontradas

No gráfico a seguir, observaremos como estão distribuídos esses auxílios e 

bolsas entre os que a possuem na nossa amostragem: 

35%

8%

SIM

NÃO

NÃO RESPONDEU

51 

Dando continuidade aos resultados da pesquisa realizada, a 

maioria dos alunos declararam não ter tido acesso a nenhum tipo de bolsa ou 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 

ma realidade que nos aponta que o 

PNaes não é efetivado como na teoria, que coloca que os alunos pobres serão 

assistidos pela assistência estudantil para garantir a permanência. No entanto o que 

acaba acontecendo é uma outra seleção dentro da lista dos selecionados, onde na 

verdade um número bem maior comprovou através do processo seletivo para bolsas 

e auxílios que se encaixam em um perfil que seria selecionado. Levando a uma 

conferir os resultados dos processos seletivos de bolsa 

a UFF Campos oferece alguns 

tipos de bolsas e auxílios, na tentativa de suprir a falta de alojamento, restaurante 

tras necessidades encontradas nesse 

No gráfico a seguir, observaremos como estão distribuídos esses auxílios e 
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Gráfico 6 – Alunos entrevistados que possuem auxílios e bolsas 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

 

Dentre os alunos que possuem acesso a esta assistência, podemos perceber 

que se trata de bolsas e auxílios que estão relacionados justamente ao que carece 

na UFF Campos, bolsas que auxiliam na alimentação, transporte e moradia por 

exemplo. No entanto o número ofertado não contempla a todos que precisam. 

A pesquisa apresentou um quadro distinto quanto ao local de origem dos 

alunos. Dos 42,5% (17 alunos) dos entrevistados que disseram residir em Campos 

dos Goytacazes, apenas 23,5% (4) já residiam no município. Os demais (13), 76,5%, 

vieram residir em Campos por causa da Faculdade e, em sua grande maioria, (92%) 

residem em repúblicas. No entanto, 57,5% (23) disseram residir nos municípios 

vizinhos e que vêm diariamente dos seus municípios para estudar em Campos, 

percorrendo quilômetros de distância, fazendo uma viagem que pode durar até 3 

horas de ida e de volta. 

A faixa etária predominante é de um aluno que se encontra entre 25 e 29 

anos, que corresponde a 75% do total de alunos; seguido de 22,5% daqueles com 

idade entre 18 e 24 anos e apenas 2,5% com idade igual ou maior a 30 anos. 

Caracterizando assim um perfil de alunos que estão tendo a oportunidade de 

acessar o ensino superior mais tarde, se levarmos em consideração uma realidade 
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em que alunos que se preparam para cursar o ensino superior bem antes, por 

possuírem essa realidade dentro de suas famílias, como por exempl

que já possuem ensino superior, por pertencerem a  classe rica, diferente dos filhos 

da classe trabalhadora que através da expansão conseguem acessar essa 

modalidade de ensino, ainda que com todas as problemáticas que as envolvem. 

Justificando por tanto o predomínio de alunos nessa faixa etária dentro da 

universidade. 

Podemos constatar

mulheres, 67,5%, é o dobro 

estão mais presentes no 

escolaridade dos responsáveis, faz

mulheres/mães é muito superior à dos responsáveis/pais. A pesquisa aponta que o 

percentual de mães com ensino superior é 

17,5% e 5% respectivamente. No entanto, cabe ressaltar que o índice de 

responsáveis que possuem ensino superior é de apenas 11%

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7 - Nível de escolarização dos pais e/ou responsáveis

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

Se destacarmos 

pardos e pretos (16), 40% do universo, apenas 1, ou seja, 6,25% possui ensino 

superior completo. Oito responsáveis

não terem completado nem o ensino fundamental. 
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em que alunos que se preparam para cursar o ensino superior bem antes, por 

possuírem essa realidade dentro de suas famílias, como por exempl

que já possuem ensino superior, por pertencerem a  classe rica, diferente dos filhos 

da classe trabalhadora que através da expansão conseguem acessar essa 

modalidade de ensino, ainda que com todas as problemáticas que as envolvem. 

ndo por tanto o predomínio de alunos nessa faixa etária dentro da 

Podemos constatar também, dentre os entrevistados, que o percentual de 

é o dobro do percentual dos homens, 32,5%, ou seja, as mulheres 

estão mais presentes no ensino superior do que os homens. 

escolaridade dos responsáveis, faz-se necessário observar que a escolaridades das 

mulheres/mães é muito superior à dos responsáveis/pais. A pesquisa aponta que o 

percentual de mães com ensino superior é 3 vezes maior do que o dos 

17,5% e 5% respectivamente. No entanto, cabe ressaltar que o índice de 

responsáveis que possuem ensino superior é de apenas 11% como nos apresenta o 

escolarização dos pais e/ou responsáveis 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

 com os dados colhidos nesta pesquisa,

e pretos (16), 40% do universo, apenas 1, ou seja, 6,25% possui ensino 

superior completo. Oito responsáveis negros, ou seja, 50% deste total

não terem completado nem o ensino fundamental. Observando
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em que alunos que se preparam para cursar o ensino superior bem antes, por 

possuírem essa realidade dentro de suas famílias, como por exemplo, responsáveis 

que já possuem ensino superior, por pertencerem a  classe rica, diferente dos filhos 

da classe trabalhadora que através da expansão conseguem acessar essa 

modalidade de ensino, ainda que com todas as problemáticas que as envolvem. 

ndo por tanto o predomínio de alunos nessa faixa etária dentro da 

, que o percentual de 

ou seja, as mulheres 

 No que se refere à 

se necessário observar que a escolaridades das 

mulheres/mães é muito superior à dos responsáveis/pais. A pesquisa aponta que o 

3 vezes maior do que o dos pais, ou seja, 

17,5% e 5% respectivamente. No entanto, cabe ressaltar que o índice de 

como nos apresenta o 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
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escolaridade dos responsáveis desses novos alunos chegaremos à conclusão de 

que possivelmente esses novos alunos serão os primeiros a cursar o ensino superior 

em suas famílias. Ainda observando este gráfico, 44% dos 79 responsáveis que 

compõem este trabalho de pesquisa não concluíram nem o Ensino Médio completo, 

sendo 27% não conclui nem o ensino fundamental, caracterizando assim os seus 

filhos a serem os primeiros a cursar o ensino superior. Se trata de uma parcela da 

população que é pobre. 

De um total de 72% de todo universo de entrevistados, 50% dos alunos 

entraram através de cotas na UFF Campos, sendo que dentre esses 50 % entraram 

através do sistema de cotas, sendo 60% pelo sistema de cota racial e os outros 40% 

pelo sistema de cotas social. Para tanto compreende-se que para estes novos 

alunos permanecerem no ensino superior, precisarão de política públicas de 

assistência estudantil para permanecerem estudando sem caírem na estatística de 

evadidos como já mencionado.  

Dando continuidade, ao avaliarmos os dados relativos à cor/etnia dos alunos, 

constatamos que 55% se declararam brancos, enquanto 22% se declararam pretos 

e 17% pardos. Apesar da maioria ter se autodeclarado branca, é expressivo e 

significativo o número de pardos e pretos presentes no ensino superior a partir das 

políticas afirmativas de corte racial. Cabe ressaltar que a política de cotas é aplicada 

somente nas universidades pública e que no que se refere à UFF,  

 
a adoção de ações afirmativas data do ano de 2008, quando em 
razão da Resolução de número 177/2008 do Conselho de Ensino e 
Pesquisa foram instituídas medidas de discriminação positiva e de 
inclusão social, as quais previam bônus de 10% (dez por cento) 
aplicado sobre a nota final no concurso vestibular aos candidatos que 
tivessem concluído todo o ensino médio em escola pública estadual 
ou municipal de qualquer unidade da federação, excetuando-se os 
colégios federais, universitários, militares e de aplicação. 
(SIMÕES,2018, p.66) 

 

Trata-se de um perfil de alunos que possuem em suas árvores genealógicas a 

ausência da presença de seus antepassados em instituições de ensino superior, 

seja ela pública ou privada. Estudar no Brasil sempre foi privilégio da elite, ampliar a 

garantia do acesso por meio de programas é democratizar esse acesso.  

 



 

 

Gráfico 8 - Local onde os entrevistados cursaram o Ensino Médio

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

Dando segmento ao co

sobre onde os entrevistados cursaram o ensino médio, 

expressiva maioria, ou seja, 

afetado pela política de cotas tanto social como racial, confirmando as condições 

socioeconômicas das fa

expansão das universidades públicas

trabalhadora ao ensino superior

apenas por privilegiados economicamente. 

entrevistados, as informações apresentadas a seguir nos dão algumas pistas sobre 

as mesmas. Vejamos: 

 

Tabela 3 - Principais Ocupações dos Responsáveis pelos entrevistados

OCUPAÇÕES

Do l

Professora

Padeiro (a)

Empregada Doméstica

Comerciantes

Agente Comunitário de 

Local onde os entrevistados cursaram o Ensino Médio

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 

Dando segmento ao conteúdo anterior, através do gráfico

onde os entrevistados cursaram o ensino médio, observa

expressiva maioria, ou seja, 87% são provenientes de escolas públicas, grupo 

afetado pela política de cotas tanto social como racial, confirmando as condições 

das famílias pesquisadas e as consequências positivas da 

expansão das universidades públicas que passam a garantir o acesso da classe 

ao ensino superior, mudando um cenário que antes era ocupado 

apenas por privilegiados economicamente. Ainda sobre as famílias dos alunos 

entrevistados, as informações apresentadas a seguir nos dão algumas pistas sobre 

Principais Ocupações dos Responsáveis pelos entrevistados

OCUPAÇÕES PERCUENTUAL (%)

Do lar 23% 

Professora 7% 

Padeiro (a) 7% 

Empregada Doméstica 7% 

Comerciantes 7% 

Agente Comunitário de 3,5% 
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Local onde os entrevistados cursaram o Ensino Médio 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 

gráfico acima que indica 

observamos que a 

87% são provenientes de escolas públicas, grupo 

afetado pela política de cotas tanto social como racial, confirmando as condições 

as consequências positivas da 

o acesso da classe 

mudando um cenário que antes era ocupado 

sobre as famílias dos alunos 

entrevistados, as informações apresentadas a seguir nos dão algumas pistas sobre 

Principais Ocupações dos Responsáveis pelos entrevistados 

PERCUENTUAL (%) 



 

 

Saúde

Pedreiro

Serviços Gerais

Outras ocupações

Total

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa re
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

  

Dentre as principais ocupações dos responsáveis, destaca

das atividades estão relacionadas ao 

subalternas que não exigem qualifi

a seguir que nos aponta os vínculos empregatícios dos responsáveis
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Gráfico 10 - Vínculo empregatício do pai

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goyta
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Algumas famílias (4), ou seja, 10% possuem a renda de meio a um salário, 14 

famílias que representam 35% possuem uma renda entre um e dois salários 

mínimos, como aponta a pesquisa. Levando em consideração que ao acessar o 

ensino superior, os filhos desses trabalhadores terão que contar com uma 

assistência estudantil que garanta a permanência desses alunos, como retratado 

aqui, um perfil de aluno que vem de outros municípios todos os dias ou que vem 

para passar a residir no município de Campos para ficar próximo a universidade, 

demandando um esforço financeiro alto para essas famílias que na ausência de 

assistência estudantil, não encontram maneira de manter seus filhos na 

universidade. 

Gráfico 12 - Escolarização dos pais e/ou responsáveis 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.

 

Trata-se de um perfil de alu

ausência da presença de seus antepassados

seja ela pública ou privada. Estudar no Brasil sempre foi privilégio da elite

garantia do acesso por meio de programas é

se não houver uma assistência estudantil eficaz, estes alunos não concluirão suas 

graduações. 

           Considerando que 7

UFF/Campos, cabe ressaltar que o

Campos não foi uma tarefa fácil de conseguir, no ano de 

projeto implantação e consolidação do po

Goytacazes 11e enviou ao MEC solicitando e demonstrando total interesse no 

                                                          
11 De acordo com Borowsky e Silva (2018) o processo de adesão da UFF Campos ao REUNI não foi 
tranquilo, antes da conquista ser de Campos, foi concedida a interiorização para o pólo de Rio das 
Ostras que havia elaborado um projeto posteriormente. Com tudo, os
desistiram e no ano de 2007 com a implementação do PDE, que tinha como proposta a 
democratização do acesso ao ensino superior para universidades federais, através do REUNI, 
encontrando então uma oportunidade para dar continuid
levaram com pauta para o Colegiado de Unidade na data de 10 de outubro de 2007. O REUNI foi 
então apresentado para os conselheiros que ficaram divididos em críticas relacionadas a adesão a 
este projeto. Conselheiros contr
campus, assim como a qualidade do curso e temiam que a estrutura física também não comtemplaria. 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018. 
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De acordo com Borowsky e Silva (2018) o processo de adesão da UFF Campos ao REUNI não foi 

tranquilo, antes da conquista ser de Campos, foi concedida a interiorização para o pólo de Rio das 
Ostras que havia elaborado um projeto posteriormente. Com tudo, os dirigentes da UFF Campos não 
desistiram e no ano de 2007 com a implementação do PDE, que tinha como proposta a 
democratização do acesso ao ensino superior para universidades federais, através do REUNI, 
encontrando então uma oportunidade para dar continuidade ao crescimento da UFF Campos e 
levaram com pauta para o Colegiado de Unidade na data de 10 de outubro de 2007. O REUNI foi 
então apresentado para os conselheiros que ficaram divididos em críticas relacionadas a adesão a 
este projeto. Conselheiros contras indagaram que poderia ser colocado em risco a autonomia do 
campus, assim como a qualidade do curso e temiam que a estrutura física também não comtemplaria. 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
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processo de interiorização da universidade pública no município de Campos dos 

Goytacazes, ressaltando a importância de ampliar o números de cursos neste polo 

para formar uma rede de ensino superior púbico na cidade. A intenção era dar a 

oportunidade de escolha para a população campistas e de outros municípios 

próximos.  De acordo com Borowsky e Silva (2016): 

Para atender a demanda das mudanças socioeconômicas e culturais 
e suprir a carência de universidades públicas no norte e noroeste 
fluminense, o SSC propõe à UFF ampliar sua condição de 
departamento e se tornar instituto. O Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) foi aprovado pelo 
Conselho Universitário da UFF em 1999, sendo constituído de dois 
departamentos: Departamento de Serviço Social (SSC) e o 
Departamento de Fundamentos de Ciências da Sociedade (SFC). O 
ESR oferecia o curso de graduação em Serviço Social, com extensão 
de turma no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste 
Fluminense totalizando 587 alunos de graduação e de três cursos de 
pós-graduação lato sensu. (p. 6) 

  

            Como se observou, a expansão do Polo de Campos implementada através 

do REUNI conseguiu reafirmar a sua importância regional e possibilitar o processo 

de democratização do acesso a uma instituição de ensino pública, gratuita e de 

qualidade, ressaltando que na região o número de universidades privadas é 

expressivamente maior. Segundo Borowsky e Silva (2018),  

 A constatação da impressionante demanda reprimida por vagas no 
Ensino Superior público e gratuito, nessa grande região. Hoje, dos 
cerca de 28.000 estudantes de ensino superior frequentando as 
unidades públicas e privadas existentes em Campos, mais de 10.000 
o fazem com bolsas das prefeituras, em grande parte com recursos 
dos royalties do petróleo e dos programas do Governo Federal. 
Sabemos dos problemas com a qualidade da formação nessas 
unidades. Ao mesmo tempo, esses números demonstram que a 
população brasileira tem direito, mas não tem meios de frequentar a 
universidade com seus próprios recursos. Por isso, o ensino superior 
público e gratuito, e, acima de tudo, o ensino de qualidade, 
constituem, além de direitos, necessidades urgentes da população. 
Não queremos entrar na polêmica entre ensino público e privado; 
acredito que uma sociedade deve assegurar aos seus cidadãos o 

                                                                                                                                                                                     
No entanto outros conselheiros defendiam a necessidade de expandir e colaborar com a 
democratização do acesso para um público da região que não é contemplado com a oportunidade de 
cursar uma graduação uma vez que instituições privadas dominam o ensino superior da região. No 
entanto, o programa foi aprovado com o voto de minerva do presidente do Colegiado de Unidade: 6 
votos a favor e 5 votos contra como observa Borowsky e Silva (2018, p. 12).  
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direito de escolha entre os dois. No entanto, no quadro dos ainda 
baixos patamares de renda da grande maioria da população, o 
cidadão hoje, ainda não tem o direito de escolha; é-lhe negado o 
amplo acesso ao ensino superior público e gratuito; ele ingressa no 
ensino privado, não por escolha, mas exatamente por falta de opção. 
(p.16) 

 

O primeiro curso da UFF Campos via REUNI foi implantado em 2009, tendo 

como promessa do governo federal verbas que seriam destinadas tanto para a 

infraestrutura, quanto para contratação de docentes e política de permanência, 

considerando o novo público da UFF Campos que ingressara via ENEM/SISU. No 

entanto a adesão a este programa envolvia várias problemáticas que foram se 

agravando com o decorrer dos anos, como a proposta de construção de um espaço 

físico novo, dentre outros. 

 

A proposta para a construção do campus novo do ESR, com as 
verbas do Reuni está contida na planilha do projeto. Porém, a 
realidade foi totalmente oposta. Esse dinheiro percorreu outros 
caminhos e permanecem até hoje a falta de salas de aula, gabinetes 
para docentes, laboratórios, enfim, o espaço físico não comporta o 
número de aproximadamente três mil e quatrocentos estudantes 
matriculados na unidade (BOROWSKY E SILVA, 2018, p.107). 
 

Dando continuidade, com a adesão do REUNI, no segundo semestre de 2009 

ingressaram os novos discentes nas primeiras turmas dos cursos de graduação 

presencial em Geografia, Ciências Sociais e Ciências Econômicas e no primeiro 

semestre de 2011 mais estudantes chegaram para preencher as vagas das 

primeiras turmas dos cursos de graduação em Psicologia e História, sendo que os 

cursos de História, Geografia e Ciências Sociais ofereceram as modalidades 

bacharelado e licenciatura e são cursos noturnos, assim como o curso de Serviço 

Social. O curso de Psicologia é integral, matutino e vespertino, e o curso de Ciências 

Econômicas é matutino como explica Borowsky e Silva (2018). 

 



 

 

Gráfico 13 - Cursos estudados pelos entrevistados

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa realizada com os graduandos 
das IES em Campos dos Goytacazes, 2018.
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este acesso está sendo oferecido, que as instituições públicas estão sendo 

ocupadas por alunos pobres e negros, este acesso para a ser negado quando a 

forma de permanência não é garantida. É importante ressaltar que essa expansão 

foi e está sendo importante para os filhos da classe trabalhadoras, pois eles estão lá 

e a partir desta realidade pode-se trabalhar e lutar pela permanência. Muitos autores 

como Lima (2007) intitulam o Reuni como uma forma de massificação da 

universidade pública, que este programa reproduz a lógica do mercado no momento 

em que adota as medidas exigidas por instituições internacionais que visam atender 

a demandas do mercado.  

No entanto existe o discurso por parte do Movimento Estudantil, quando 

segmentos da União Nacional de Estudantes-UNE, diz que o Reuni democratizou o 

acesso a setores da classe trabalhadora e se intitulam reunistas ou filhos do Reuni, 

por terem garantido esse acesso através deste programa e pelas políticas de ações 

afirmativas, sobretudo os negros e pobres. O ME é uma ferramenta forte para a 

garantia de direitos dentro da universidade, este movimento é assíduo na UFF 

Campos, como nos mostra o depoimento cedido por uma estudante do campus em 

23 de novembro de 2018 quando foi perguntado qual a importância desse 

movimento para garantir que esses alunos tenham acesso com a permanência 

garantida: 

Eu acho o movimento estudantil fundamental, porquê são os 
estudantes se organizando, lutando, reivindicando suas pautas e 
bandeiras de luta. Por uma universidade gratuita, laica, pública e de 
qualidade. Por acesso e permanência. Uma coisa que me chama 
atenção é o fato do movimento estudantil ser mais presente e 
atuante em universidades públicas. Temos uma certa autonomia em 
tencionar a estrutura educacional que nos é ofertada. Por isso e por 
outros fatores mais, nós estudantes somos atores fundamentais 
nesse processo de resistência e revolução para que todos tenham 
acesso a um modelo de ensino de qualidade.  (Entrevista realizada 
no dia 23 de novembro de 2018). 

 

Quando a palavra é passada para esse estudante, percebe-se que é 

importante que estejam ocupando esses espaços. Muito se escuta por parte desses 

alunos na UFF Campos o termo “ocupar”, “nós ocupamos este espaço”, porque 

entende-se que esse espaço é desses alunos por direito, é garantido 

constitucionalmente que possamos ter acesso a uma educação pública, gratuita e de 

qualidade. Quando a expansão é proposta e colocada em prática e junto com ela 

não existe uma política de assistência estudantil eficaz, a garantia da permanência 
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passa para as mãos da família e desses alunos. Isso faz com que a jornada na 

faculdade se transforme em um espaço de resistência, em uma luta diária para 

garantir a permanência.Com isso há inclusive um comprometimento no rendimento 

da aprendizagem, muitas das vezes esses alunos terminam com um estado de 

saúde abalado, por conta todas as dificuldades postas para se manter passa a ser 

do aluno e não do Estado.  

Como já citado anteriormente, para atender as demandas da expansão na 

UFF Campos, observaremos: 

 
No Projeto de Expansão e Reestruturação da UFF a proposta de 
distribuição de recursos para obras no período de 2009 a 2011 para 
o ESR de Campos dos Goytacazes era a seguinte: o total da obra 
era de R$ 9.509.883,45 sendo a dimensão da obra de 1.140,34 m2. 
Esse valor seria distribuído da seguinte forma: em 2009 - R$ 
3.803.953,58 (40%); em 2010 - R$ 3.803.953,58 (40%); e em 2011- 
R$ 1.901.976,69 (20%). A proposta para a construção do campus 
novo do ESR, com as verbas do Reuni está contida na planilha do 
projeto. Porém, a realidade foi totalmente oposta. Esse dinheiro 
percorreu outros caminhos e permanecem até hoje a falta de salas 
de aula, gabinetes para docentes, laboratórios, enfim, o espaço físico 
não comporta o número de aproximadamente três mil e quatrocentos 
estudantes matriculados na unidade BOROWSKY e SILVA, 2018, 
p.17) 
 

Quando não há um investimento financeiro que supra com todas as 

demandas que uma faculdade que se expande necessita, a qualidade do ensino 

também fica comprometida, no caso da UFF Campos a promessa de um prédio novo 

afeta bastante, pois aumentou o número de alunos e o prédio atual não comporta a 

todos. Este aumento de alunos também mexe com o corpo docente, o número de 

professores é pouco se comparado aos de alunos. Todas essas demandas 

apresentadas corroboram para um grande número de evasão. 

Ou seja, a permanência se torna o maior desafio das universidades que se 

expandiram, na UFF Campos a luta para diminuir o número de evasão é constante, 

uma vez que aumentando o número de concluintes, significa que os resultados são 

eficientes e assim há a possibilidade de conseguir mais verbas governamentais 

como nos mostra Borowsky e Silva (2018): 

 
Hoje, o desafio maior da UFF e do ESR é o de cumprir a meta de 
redução dos índices de evasão e de retenção de estudantes, pois 
com o modelo de gestão de gerenciamento, atingir a meta significa 
obter resultados positivos na avaliação e, com isso, ampliar o 
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orçamento da universidade. Isto poderá ser uma luz no fim do túnel 
para realização de concurso público para o quadro docente, bem 
como a ampliação das bolsas de assistência estudantil, além da 
melhoria no âmbito da infraestrutura do campus. (p. 18). 
 

Por tanto, compreendemos que a expansão da universidade pública ocorrida 

nos governos do PT, foi apenas o começo do que podemos chamar de 

democratização do acesso, para que seja de fato uma democratização e não uma 

massificação, faz-se necessário uma aplicabilidade da política de assistência 

estudantil que possa contemplar a todos necessitados garantido assim a 

permanência desses alunos até a sua formação. Porém vale ressaltar a importância 

do imediatismo desse processo de democratização do acesso, é importante que 

esses alunos estejam pra já na universidade e que vivenciando essa realidade que 

antes era lhes negado, possam conjuntamente resistir e lutar por sua permanência. 

A pesquisa realizada ainda aponta que 17,5% dos alunos entrevistados 

trancaram o curso alguma vez, ou seja, dos 40 alunos, 7 já haviam trancado o curso. 

Os motivos são variados, mas a maior parte foi por motivos financeiro e de 

adoecimento emocional. Esses alunos não foram contemplados com bolsas como 

aponta a pesquisa, podemos observar mais uma vez o quanto é importante que 

após o acesso se faz necessário assistência estudantil.  

As dificuldades ressaltadas pelos alunos na entrevista quando foi perguntado 

quais eram as maiores dificuldades para permanecer na universidade estavam 

sempre pautadas na distância percorrida para chegar até o campus, na dificuldade 

financeira se manter, observando que apenas 2 municípios no total de 6 garantem a 

gratuidade do transporte, ou seja 33% contra 67% que tem que arcar por conta 

própria os custeios com os transportes, Bom Jesus do Itabapoana/RJ ganha um 

destaque negativo para seus munícipes universitários, os alunos bom-jesuenses 

precisam arcar com um valor absurdo o transporte para conseguirem chegar até a 

UFF Campos, podendo chegar até 325 reais de mensalidade, ou seja, 33% do 

salários mínimo. Levando em consideração que a renda familiar dos entrevistados 

se concentra na maior parte entre os que recebem de meio a três salários mínimos 

para a renda familiar, chegamos à conclusão de que quando esse valor alto é 

cobrado para que alunos desses municípios possam ter acesso a universidade 

pública, uma boa parte da população, a qual o programa do Reuni e a política de 

cotas é direcionada, é impedida de usufruir dessa expansão, uma vez que as 
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chances de conseguir assistência estudantil são poucas e não contemplaria as 

necessidades desse alunos. Arcar com uma mensalidade de mais de um terço do 

salário mínimo é muito para a classe trabalhadora, como bem ressalta um dos 

alunos entrevistados “transporte. Como moro em outra cidade, que não disponibiliza 

ônibus gratuito, fica mais caro a permanência. Além disso, o corte de bolsas também 

dificultou a nossa manutenção” 

Outro dado importante desta pesquisa, são os gastos dos estudantes que se 

mudaram para Campos para ficar mais perto da universidade, tem aluno que 

sobrevive com apenas 500 reais por mês, tendo que garantir moradia, refeição, 

xerox e lazer, ou seja, uma situação precária para o estudante. Ainda em resposta a 

entrevista “São muitas, mas as principais se dão pela questão financeira, pois eu 

não trabalho e dependo da ajuda financeira dos meus pais, e também pela parte 

sentimental, pela saudade, etc”. Esses alunos também não possuem apoio para 

transporte no município do Campus, muitos procuram morar próximo a instituição e 

vão a pé ou de bicicleta para a UFF Campos. 

 
CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou a história da educação superior brasileira e como 

ela vem se modificando conforme a conjuntura política que se apresenta. Fica claro 

que a educação superior atualmente, pela sua nova configuração, se divide entre 

privada mercantil e pública, colocando em questão o significado da educação 

superior, mercadoria ou direito? Ao longo do trabalho pudemos perceber que o 

histórico da educação superior brasileira é permeado por um forte processo de 

privatização, em especial, a partir da década de 1990, com as pressões das 

agências multilaterais em torno da educação privada e mercantil, isto é, como 

mercadoria.  

Na época da Ditadura Militar, para atender às demandas do setor da 

educação superior, os governos atendem aos projetos de expansão da educação 

privada, dente elas, fundações e confessionais, sem fins lucrativos que passam a 

oferecer a maioria das vagas nesta modalidade de ensino, em detrimento da 

educação superior pública.  

Com a chegada do neoliberalismo no Brasil, na década de 1990, nos 

comandos de um governo neoliberal, a educação superior brasileira mais uma vez 
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vive uma realidade em que é colocada como algo a ser vendido, ou seja, uma 

mercadoria vendida para aqueles que possuem condições financeiras para comprá-

la e como instrumento de lucratividade. É nesta lógica capitalista que a educação 

superior empresarial vai ganhar espaço, acrescidas de novas modalidades de 

lucratividade e de baixa qualidade como a EAD, mais uma vez, em detrimento de 

uma educação pública, de qualidade e universal.  

Não muito distante desta discussão, chegamos aos governos do Partido dos 

Trabalhadores, com o presidente à época, Luís Inácio Lula da Silva, que trouxe para 

a história da educação superior um novo rumo, sobretudo para a educação superior 

pública. Foi neste governo que aconteceu a expansão da universidade pública, 

através do Reuni, e as mudanças ocorridas pelo SISU/ENEM que possibilitou o 

acesso dos filhos da classe trabalhadora. Além disso, a utilização da Política de 

Ações Afirmativas na educação, com os sistemas de cotas racial e social, 

democratizou e ampliou o acesso, pintando com as cores do povo esse espaço e 

transformando-o em um cenário bastante diferente do seu passado.  

Contudo, há um paradoxo que permeia a história da expansão superior 

pública: - ao mesmo tempo em que se expande a educação por meios públicos pelo 

PT, a privatização do ensino também foi fortalecida por intermédio do FIES e do 

PROUNI. O Estado continuou investindo verba pública em instituições privadas de 

ensino, colocando em questionamento se de fato havia o interesse em democratizar 

o acesso para a classe mais pobre, nos levando a pensar por que não investir 

somente em universidades públicas? 

 Todos os governos apresentados neste trabalho visaram o aquecimento da 

economia e colocou em questão a privatização do ensino superior, o que diferencia 

o governo do PT é que este investiu nas universidades públicas e expandiu o acesso 

para a classe mais pobre desta população, garantido a entrada pela primeira vez de 

uma representação dos pobres na universidade.  

A expansão da universidade pública nos levou ao debate central deste 

trabalho. A pesquisa com os alunos das IES privadas e públicas, no caso a 

UFF/Campos, nos possibilitou compreender este processo histórico de 

transformação do cenário da educação superior brasileira.  O estudante que vem da 

classe mais pobre da sociedade passa então a ter oportunidade de acessar uma 

universidade pública, no entanto, para que este aluno permaneça na universidade, 
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faz-se necessário atender as demandas que surgem através deste acesso por estes 

alunos, ou seja, uma política de assistência estudantil contemplativa, com número 

de bolsas e auxílios para que todos possam permanecer. Alguns autores como Lima 

(2007), Borowsky e Silva (2018), CislaghiI e Silva (2012) e Simões (2018) 

observaram que a expansão perpassa por caminhos emblemáticos, nos mostraram 

através de dados e estudos que a Política Nacional de Assistência Estudantil não 

contempla a todos ingressantes que acessaram o ensino superior público através do 

programa do Reuni, nos mostraram inclusive que não se trata somente de uma 

democratização do acesso para o ensino superior público, mas também de uma 

massificação da universidade pública, pois possibilita a entrada do pobre, mas não 

garante a permanência.  

No entanto é extremamente importante ressaltar que nós estamos aqui na 

universidade, antes a gente só podia estar do lado de fora da universidade, nos 

preparando para ocupar os trabalhos menos privilegiados que compõem a estrutura 

desta sociedade. A verdade é que nós entramos pela porta dos fundos e lutaremos 

para que possamos sair pela porta da frente. É verdade que o processo para chegar 

até a formatura se torna árduo e cheio de desafios, no entanto, torno reafirmar que 

nós estamos aqui. Estamos aqui para representar nossos pais que se quer 

concluíram o ensino fundamental e nossos avós que morreram (alguns) sem saber 

ler e escrever. Estamos aqui para representar nossos amigos que ficaram pelo 

caminho e estão sendo engolidos pela exploração da mão de obra. Estamos aqui 

para mostrar para nossos filhos que este lugar também é nosso e que conhecimento 

e ciência não é privilégio de rico, nós também estamos produzindo ciência e 

sabedoria. Estamos aqui para mostrar para a sociedade que se é bom para o filho 

do rico cursar o ensino superior é bom para o filho do pobre também. A gente está 

aqui para dizer que continuaremos lutando por aquilo que é nosso também por 

direito e aqui continuaremos para que se faça entender que nenhuma mudança que 

se direcione positivamente aos mais pobres será perfeita, a gente entendeu que o 

espaço nos é negado. Mas lutar do lado de dentro, representando a nossa classe, já 

é um avanço significativo, caso contrário a autora deste trabalho não poderia estar 

realizando o mesmo. 

Para concluir, o processo de democratização do acesso está longe de ser de 

fato uma democratização como observamos com esse estudo, no entanto 
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ressaltamos que o Reuni com todos os prós e contra está sim possibilitando o 

acesso dos mais pobres a universidade pública. Porém o grande destaque é desses 

alunos que junto com o Movimento Estudantil, lutam dia após dia para que sua 

permanência seja garantida. Que possamos avançar cada vez mais para que esse 

processo seja de fato democrático e que assim a universidade pública seja pintada 

de “povo”. 
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APÊNDICES 
 

� QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

MEC- Universidade Federal Fluminense ESR- Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional 
Curso: Serviço Social 
Disciplina: Monografia II 
Orientador(a): Drª Érica Terezinha Vieira de Almeida 
Orientando(a): Danielle de Souza Padua 

 

Formulário de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso A Educação 
Superior Como Direito: Acesso e Permanência com a finalidade de traçar o perfil 

do universitário de Campos que reside fora do município e que vem diariamente 
para estudar ou que veio para residir em Campos por causa da graduação. 

 

Formulário nº: ___Data: ______________ 

1-Identificação 

1.1 Idade 

Menor de 18 Entre 18 e 24  Entre 25 e 29  Mais de 29 30  
 

1.2- Sexo 

Masculino  Feminino  Outros. Qual?_______________________________________ 
 

1.3- Cor/Raça 

Branco(a)   Preto(a)  Pardo(a) Indígena Amarelo(a) 
 

1.4- Estado Civil 
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Casado(a)  Solteiro(a)  Divorciado(a) Relação Estável  
 
2-Núcleo Familiar 
 
2.1 Mãe e/ou responsável  
2.1.1 Nível de Escolaridade 
 

Fundamental Completo   Fundamental Incompleto Ensino Médio Completo  
 Ensino Médio Incompleto Ensino Superior Completo    Ensino Superior Incompleto   
   Mestrado   Doutorado 

 

 

2.1.2 Vínculo 

  Assalariada com carteira assinada    Assalariada sem carteira assinada  
Aposentada Pensionista   Desempregada  RPA  Autônomo   Dona de casa  

Outro. 
Especifique:____________________________________________________________ 

2.2 Pai e/ou responsável  

Fundamental Completo   Fundamental Incompleto Ensino Médio Completo  
 Ensino Médio Incompleto Ensino Superior Completo    Ensino Superior Incompleto   
   Mestrado   Doutorado 

 

2.2.1 Nível de Escolaridade 

2.2.2 Vínculo  

  Assalariada com carteira assinada    Assalariada sem carteira assinada  
Aposentado    Pensionista   Desempregado  RPA  Autônomo  

Outro. 
Especifique:_____________________________________________________________ 

2.3 Renda Familiar:  

Um salário mínimo  Dois salários mínimos Três salários mínimos    Mais de três 
salários mínimo  

2.3.1 Quantos contribuem?  

  Só 1  2  3  4  Mais de 4  

3-Contexto do Estudante 

3.1 Onde cursou o Ensino Médio  

  Rede Pública   Rede Privada  Rede Privada com bolsa 

3.2 Qual Instituição de Ensino Superior você estuda? 

  UCAM  Universo  Estácio  UFF  FOC  FDC  ISECENSA  IFF  

 Outra. Qual? _________________________________  
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3.3 Qual curso? 

__________________________________________________________________________ 

3.3.1 Qual período? 

1 º sem.  3º sem  5º sem 7º sem  9º sem  

 2º sem  4º sem  6º sem  8º sem  10º sem 

3.5 Qual foi o acesso para ingressar no Ensino Superior 

SISU/ENEM            PROUNI/ENEM           FIES/vestibular         

 Particular/vestibular 

3.6 Entrou por algum sistema de cota? 

 Sim  Não  

 

3.6 Possui alguma Bolsa, auxílio?  

 Sim    Não 

3.6.1Se sim, qual(is)? 

________________________________________________________________________ 

3.7 Faz estágio remunerado?  

 Sim     Não  

3.8 Reside no município de Campos? 

 Sim               Não 

3.8.1 Se não, onde você reside atualmente?  

_______________________________________________________________________ 

3.9 Você reside com sua família?  

 Sim                Não 

3.10 Se reside em Campos, como faz para chegar a instituição? 

 Bicicleta  A pé  Ônibus/van    carona   Veículo próprio 

Outros . Qual?____________________________________________________________ 

3.11 SE não reside em Campos, como faz para chegar à instituição de ensino? 

Transporte totalmente gratuito Transporte da Prefeitura c/ contribuição do aluno 

 Transporte particular  Outros. Qual?________________________________________ 

3.12 Caso pague pelo transporte, qual valor mensal?  

__________________________________________________________________________ 

3.13 Com qual frequência você vem a Campos para estudar? 
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Todos os dias                Apenas alguns dias por semana  

3.13.1 Caso venha alguns dias por semanas, especifique quantos 

________________________________________________________________________ 

3.14 Se você se mudou para Campos para estudar, reside em: 

República Sozinho(a)  Pensão  Casa de parentes Casa de amigos  Com os 
pais 

 

 

 

3.15 Caso resida fora de Campos, mora em: 

República   Sozinho(a)     Pensão         Casa de parentes Casa de amigos   
Com os pais 

3.16 Qual o gasto total para permanecer em Campos (aluguel, água, internet, comida, 
xerox outros)? 

__________________________________________________________________________ 

 

3.17 Já precisou trancar o curso, se sim, por qual motivo? 

Precisou exercer alguma atividade remunerada no mercado de trabalho 
Insatisfação com as perspectivas do curso para o exercício profissional 
 Baixo reconhecimento da profissão do curso no qual ingressou 
Dificuldades de adaptação à cidade onde se localiza o curso no qual ingressou 
Outro motivo. Qual? ______________________________________________ 

 

3.18 Quais as maiores dificuldades para permanecer na universidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 


