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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por intenção relacionar o estudante universitário e o impacto que tem 

a mobilidade urbana no seu desenvolvimento acadêmico. Apresenta os fatores responsáveis 

pela grande aglomeração nas vias públicas com a migração pendular e explica de que forma 

isso causa impactos na qualidade de vida dos alunos de graduação de Biblioteconomia e 

Gestão de Unidade de Informação (CBG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Evidencia ainda, através de uma pesquisa realizada com 54 alunos do curso, que a maior 

parte da população no Rio de Janeiro tem dificuldades de chegar ao seu destino, o que 

ocasiona em um custo de tempo muito maior para os grandes centros urbanos. Através desta 

pesquisa pode-se notar que o desempenho acadêmico é também afetado por fatores urbanos 

de deslocamento entre casa/faculdade, e a forma como os estudantes enfrentam essa 

realidade. 
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Rio de Janeiro. 
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The present work intends to relate the university student and the impact of urban mobility on 

his academic development. It presents the factors responsible for the great agglomeration in  

public roads with the pendular migration and explains how this causes impacts on the quality  

of life of undergraduate students of Library and Information Unit Management (CBG) of the  

Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) ). It is also evidenced, through a survey carried 

out with 54 students of the course, that most of the population in Rio de Janeiro has 

difficulties reaching its destination, which causes a much greater cost of time for large urban 

centers. 

Through this research it can be noted that academic performance is also affected by urban 

factors of displacement between home / college, and the way students face this reality. 

 

Keywords: 1. Urban mobility. 2. Academic Performance. 3. Librarianship. 4. Rio de Janeiro. 

 

 

1 INTRODUÇAO 

Todo o processo de desenvolvimento de uma sociedade envolve grandes mudanças 

para a população. Melhorias são feitas e criam-se mecanismos para facilitar a vida dos que 

trabalham, estudam e realizam suas tarefas dentro de um determinado espaço geográfico. Um 

dos mecanismos utilizados para facilitar a vida do indivíduo é o transporte público, que 

oferece a possibilidade de deslocamento para grandes distâncias que antes seriam impossíveis 

de serem percorridas a pé.  Diante disto, um termo é utilizado para caracterizar este 

fenômeno: mobilidade urbana. A mobilidade urbana pode ser compreendida como um 

“conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de um sistema 

convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus participantes” 

(ROZESTRATEN, 1988, p. 4 apud ARAÚJO, p. 574). 

Ainda que o deslocamento seja algo trivial nos dias de hoje, a falta de um transporte 

público de qualidade é algo recorrente desde o grande e rápido processo de urbanização 

ocorrido no século XX (GOMIDE, 2006). Diante da possibilidade de percorrer maiores 

espaços, a população começou a migrar diariamente para as grandes metrópoles a fim de 

conseguir um emprego com uma renda maior, este fenômeno é chamado de migração 

pendular, pois o indivíduo se desloca diariamente da sua residência até seu local de trabalho 
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ou estudo. A grande quantidade de pessoas que fazem essa migração diária para os grades 

centros trazem um fluxo grande de congestionamentos nos horários comerciais, 

principalmente no início da manhã e no fim da tarde. No caso dos universitários, o desgaste 

físico, emocional e psicológico sofridos por enfrentar horas no trânsito pode influenciar em 

seu tempo de estudos em casa e, consequentemente, na qualidade do seu desempenho 

acadêmico. 

Os problemas relacionados aos congestionamentos no trânsito se expressam de 

diversas formas: impactos ambientais (como poluição); impactos na saúde, 

decorrentes da poluição sonora, do estresse etc.; impactos econômicos, devido a 

perda de tempo ou de materiais resultantes do tempo perdido no trânsito; entre 

outras. (YOUNG, 2013, p. 11) 
 

O referente artigo trabalhará também as questões de cunho econômico e social, pois grande 

parte da pesquisa trata de estudantes universitários que moram na parte periférica do Rio de 

Janeiro, entendendo que os grandes centros empresariais e urbanos são  localizados no centro 

do estado (PERO, 2013, p. 24) e que os grupos de estudantes que moram na periferia é o que 

mais sofre durante seu deslocamento urbano. 

É preciso refletir sobre quais influências ocorrem na vida de um estudante que percorre 

uma longa jornada viária todos os dias para chegar à universidade, visto que influências 

negativas da mobilidade podem induzir o rendimento do aluno, fazendo com que as taxas de 

evasão do ensino superior sejam mais elevadas.  

A qualidade de vida do universitário é uma área de estudos que está a merecer maiores 

investigações no Brasil. [...] Em muitos desses casos, a falta de um nível satisfatório de 

qualidade de vida pode impactar negativamente sua saúde mental, além de gerar 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e até o abandono/evasão acadêmica. 

(CATUNDA, 2008, p. 29) 

 

Os impactos que os transportes podem causar no ser humano são tão intensos que 

algumas ciências foram desenvolvidas a fim de auxiliar na sua organização e no seu 

entendimento, como a sociologia do trânsito e a psicologia do trânsito, que visam um melhor 

desenvolvimento da vida urbana e um controle sobre os cidadãos motorizados. (SILVA, 

2009, p. 166).  

Ainda que a vida acadêmica tenha diversos fatores que contribuem para a evasão do 

estudante, neste artigo a proposta é evidenciar que a distância da qual a maioria dos alunos 

enfrenta é extremamente prejudicial e que causa um grande índice de evasão por falta de 

recursos financeiros para utilizar o transporte público. (GOMIDE, 2006) 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

A partir de gráficos apresentados e de depoimentos dos universitários, vamos ver os 

percalços encontrados pelos mesmos para que consiga manter a vida acadêmica e o bem 

estar. Sendo assim, neste artigo procuro explorar o assunto com a justificativa de tentar 

identificar os problemas da mobilidade urbana que podem causar transtornos na vida 

acadêmica dos alunos de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da UFRJ.  

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Pesquisa explicativa por meio de uma abordagem qualitativa. Utilizei um questionário 

onde obtive um total de 54 respostas de alunos de graduação de Biblioteconomia e Gestão de 

Unidades de Informação da UFRJ, onde nas perguntas que foram dispostas os temas centrais 

eram o tempo de deslocamento, a zona onde mora e o Coeficiente de Rendimento (CR), a fim 

de questionar se o tempo gasto no transporte influencia diretamente o CR do estudante, que é 

a medida que pela universidade, considera se um aluno obteve êxito no período. Com a 

obtenção das 54 respostas, cada participante deu sua opinião, dizendo se o tempo gasto no 

trânsito influencia a produtividade pessoal acadêmica. Alguns depoimentos serão expostos ao 

decorrer do texto, sem identificação. Além de ter sido também utilizado os textos de Gomide, 

Catunda e outros como ferramenta teórica. 

A intenção de avaliar se o tempo perdido no trânsito influencia o desempenho 

acadêmico partiu de uma própria análise de vivência pessoal, que quando discutida com os 

demais alunos do mesmo círculo, pode-se observar que a maioria tinha problemas 

relacionados com o transporte. 

 

3 RESULTADOS 

 

 

3.1 A mobilidade urbana e as dificuldades do universitário  

 

 

Como dito anteriormente, o processo de urbanização que acarretou no aumento do transporte 

público e privado, começou no século XX. Desde esse tempo, a dificuldade para se 

locomover foi cresceu gradativamente conforme a população também foi crescendo.  

"A oferta inadequada de transporte coletivo, além de prejudicar a parcela mais 

pobre da população, estimula o uso do transporte individual, que aumenta os níveis 

de poluição e congestionamentos." (GOMIDE, 2006, p. 245). 
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Segundo o último censo do IBGE em 2010, a população do estado do Rio de Janeiro 

chega a 16.718.956, e o número de veículos nas ruas é de 6.377.484. Como visto no gráfico 

1. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: IBGE) 

 

                                                                                                                             

A necessidade de uma mobilidade para chegar à universidade é decorrente da maior 

parcela dos estudantes não morarem na mesma zona que estudam, fato este que ocorre 

também quando chegam ao mercado de trabalho. Muitos estudantes não têm condições 

financeiras de ter um veículo particular para se locomover até a instituição de ensino, e ainda 

que tivesse essa condição, outro problema seria avaliado: o fluxo de veículos particulares 

junto com os públicos, que acabam congestionando ainda mais as vias públicas. Como pode 

ser visto no gráfico 1, o número de veículos no estado causa grande congestão das vias. Para 

Araújo, "Existe uma relação positiva clara entre renda e diversidade/quantidade de viagens, 

assim como entre renda e uso de transporte individual" (2011, p. 576).  

De acordo com a pesquisa que foi realizada com os alunos do CBG, 38,9% gasta em 

média duas a três horas diárias no deslocamento casa-universidade-casa. 

Abaixo, gráfico 2 com a relação de tempo gasto no deslocamento diário: 

                                               Gráfico 2 
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(Fonte: elaborado pela autora) 

 

Visto que a maior parte dos entrevistados demora acima de duas horas diárias para 

percorrer seu trajeto, pode-se avaliar que a mobilidade urbana é um fator recorrente na vida 

desses universitários, como dito por dois estudantes: 

“Chego em casa cansada do trânsito e tenho que tirar horas do lazer para empregar 

nos estudos”. 

 

“Eu gasto muito tempo dentro do transporte e já fico cansada antes de chegar na 

faculdade. Ainda fazendo estágio, quase não tenho tempo pra estudar em casa. 

Tento estudar dentro do transporte, mas é muito barulho.” 

 

Como resultado, os períodos de pico no trânsito da capital não se restringem mais à 

“hora do rush”, pois já chegam a durar mais de 10 horas, e podem ser observados em diversos 

pontos da cidade entre 5h30 e 11h e entre 14h30 e 19h30 (FIRJAN, 2014, apud 

FERNANDES, 2015). 

A migração pendular é o processo de morar em uma cidade ou estado, e ir trabalhar 

ou estudar em outro. No caso em questão, pode-se avaliar que o deslocamento de outros 

municípios é recorrente entre os pesquisados, 31% vem de outro município para o Rio de 

Janeiro estudar, como visto no gráfico 3:  

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (Fonte: elaborado pela autora) 

 

 

Outro fator que deve ser levado em consideração quando falamos em transporte, são 

as altas tarifas que muitas vezes impedem que o estudante chegue à universidade, conforme 

indica Gomide ao dizer que “A falta de um transporte adequado e a incapacidade de arcar 
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com as tarifas dos serviços se transformam em obstáculos para os jovens acessarem a escolas, 

mesmo que existam vagas disponíveis”. (2006, p. 244). 

Mesmo que se tenha a possibilidade de usar o Bilhete Único Universitário, que 

garante gratuidade para estudantes do ensino superior na cidade do Rio de Janeiro, muitos 

utilizam outras formas de chegar à universidade que demandam um custo financeiro. É o que 

podemos ver no depoimento de um entrevistado a seguir: 

“Já pensei em desistir da faculdade por ser longe ou até adiar minha formação, dá 

muito desânimo, o trânsito é super caótico, as condições do transporte são precárias 

e o serviço é caro. Você chega em casa tarde super cansado e tem que acordar cedo 

e passar por tudo de novo. Já tive uma queda no meu CR e perdi algumas 

disciplinas em um determinado período que 90% do motivo foi justamente o 

transporte, a distância e o preço.” 

 

O Bilhete oferecido pelo governo pode ser apenas utilizado em transporte coletivo por 

ônibus municipais, BRTs e VLTs. Na pesquisa realizada, os pesquisados podiam escolher 

mais de um transporte que utilizassem no deslocamento, visto que a maior parte das pessoas 

utiliza mais de um meio de transporte por dia. Como analisado no gráfico 4, 94,4% dos 54 

alunos utilizam o ônibus como meio de transporte, entretanto, 20,4% usa o trem e 29,6% 

utiliza o metrô, que são meios de transporte que demandam do estudante recursos financeiros. 

Sendo assim, muitos estudantes enfrentam a falta de condições financeiras para conseguir 

continuar cursando a universidade devido ao custo do transporte coletivo.  

Cria-se um ciclo vicioso: o indivíduo de baixa qualificação tem rendimento menor 

e, por isso mora mais longe, gastando mais tempo no deslocamento, tendo menos 

tempo para participar de atividades de educação ou qualificação que poderiam 

elevar sua qualificação (YOUNG, 2013, p. 10). 

 

Gráfico 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: elaborado pela autora) 
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Gomide diz que a segregação espacial colabora para a exclusão social, com isso 

podemos analisar que os estudantes que moram a uma distância maior da universidade, 

sofrem com a segregação espacial devido à falta de recursos para pagar o transporte e mesmo 

chegar à universidade. A opção que muitos estudantes encontram para manter a as atividades 

acadêmicas é o estágio remunerado ou o trabalho de carteira assinada. Isso nos leva a outro 

grande problema que também afeta a vida acadêmica, pois o tempo gasto também com o 

deslocamento até o estágio acaba causando um maior desgaste ao estudante. Pode-se analisar 

isto através do depoimento a seguir: 

“Com a rotina do estágio e faculdade, não tenho tempo nenhum de fazer nenhum 

trabalho durante a semana ou estudar pra prova. Devido o tempo gasto no trânsito, 

chego muito tarde em casa e é impossível fazer qualquer coisa.” 

 

Não raro, muitos estudantes também deixam de frequentar atividades externas, como 

palestras e cursos extracurriculares oferecidos pela universidade devido à distância onde 

moram e a falta de transportes adequados e com agilidade para que possam chegar nas 

atividades.   

 

3.2 Qualidade de vida e desempenho acadêmico 

O tempo gasto pelos estudantes no trânsito pode ter efeitos na qualidade de vida, que 

atingem diretamente em sua vida acadêmica. Pois um estudante que demora mais de 2 horas 

para chegar à universidade, passou parte do seu tempo dentro de um transporte coletivo 

cheio, e quando chega à universidade já está com um cansaço físico e mental. 

Consequentemente este aluno não obterá um bom desempenho nas aulas.  

A ideia inicial deste artigo era mostrar que a mobilidade urbana afeta diretamente no 

desempenho acadêmico, refletindo em um Coeficiente de Rendimento mais baixo para 

aqueles que moram mais longe e demoram mais tempo para chegar à universidade. 

Entretanto, quando analisados os resultados, os CRs estão acima de 8 (sendo 8 um conceito 

excelente na academia). Outro depoimento de um aluno: 

“Mesmo que o CR esteja em média, a distância da minha casa até a faculdade é 

grande, então tenho que abdicar de dormir para estudar.” 

 

Logo, analisando mais a fundo através das respostas dadas pelos pesquisados sobre 

isso, os mesmos mostram que na verdade o desempenho acadêmico medido pelo CR não é 

diretamente afetado, e sim a qualidade de vida mental e física do estudante, pois o mesmo 

perde seu tempo quando chega a casa para tentar colocar todo o conhecimento adquirido em 
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dia. O tempo que o estudante deveria usar para descanso, é utilizado para mais estudo. 

Alguns estudantes falaram sobre isso no questionário: 

“Nem sempre consigo estudar na condução, e como gasto quase 6h no trânsito, pra 

estudar preciso não dormir. Nem sempre consigo. E já me atrasei no estágio por 

perder a hora de tão cansada.” 

 

“O tempo que gasto no transporte, já seria um tempo que poderia aproveitar mais 

até para estudar e fora o cansaço enorme que sentimos só pelo transporte.” 

 

“Foi um motivo forte que me motivou a mudar da casa do meu pai, onde eu gastava 

entre 4 e 5 horas no trânsito diariamente, para a casa da minha vó, na zona norte, 

onde gasto 3 no máximo.” 

 

Dando um exemplo sobre isso, digamos que o estudante UM que perde 4 horas de 

deslocamento, vai retirar essas 4 horas de algum momento do seu dia para estudar, 

geralmente retira do seu tempo de sono. Enquanto ele deveria estar dormindo, ele está 

estudando para compensar o tempo que não foi produtivo. O aluno DOIS, que gasta 30 

minutos para chegar a casa, tem 3 horas e meia a mais que o estudante UM. Essas 3 horas e 

meia que o estudante DOIS tem, pode ser utilizado para livre escolha, inclusive para estudar.  

Esse desnivelamento de horário sobrando, nos trás uma conclusão: por mais que o 

estudante UM e DOIS tenham o mesmo CR, o desgaste físico e mental do estudante UM será 

maior, o que ocasionará em um maior estresse, maior irritabilidade e uma dificuldade a mais 

para absorver a matéria. Ainda que o CR esteja alto, o estudante UM tem um desgaste mental 

grande sobre si, que pode ocasionar em problemas psicológicos ao longo da graduação, 

provando assim que o tempo é fator importante para a qualidade de vida do estudante 

universitário.  

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

O processo do qual o estudante necessita fazer para chegar até a universidade causa 

um desgaste físico e mental intenso, que acaba influenciando no seu tempo livre para fazer 

trabalhos e participar de atividades extracurriculares. Ainda que, como analisado no trabalho, 

o CR não seja afetado, a qualidade de vida do estudante é afetada. Pois o mesmo precisa 

gastar suas horas de descanso para fazer tudo àquilo que não pode enquanto estava se 

locomovendo até em casa. O uso do transporte público poderia ser uma alternativa agradável, 

mas devido à falta de infraestrutura os usuários deste recurso sofrem diariamente com os 

veículos cheios, quebrados e caros. Um universitário que utiliza desse serviço acaba tendo 

um grande nível de estresse, pois não encontra uma alternativa que o ajude a ganhar mais 
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tempo, tempo este que quer usar no descanso ou em atividades acadêmicas que podem 

enriquecer o seu conhecimento. Entramos então no problema que evidencia a falta de 

recursos que o estudante tem, pois o mesmo perde oportunidades de se desenvolver na 

academia por causa da grande distância que encontra da sua casa até a universidade, que é 

onde acontece a maior parte das atividades inerentes ao curso. O “pesadelo” de ficar parado 

improdutivamente no trânsito, para um estudante, aumenta seu nível de estresse. 
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