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RESUMO 

 

Esta pesquisa discute a expansão da educação superior no Brasil, o acesso e a permanência de 

egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Os objetivos voltaram-se para analisar a expansão da educação superior no Brasil e 

no Maranhão; nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff a partir de dados disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC e 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

principalmente o acesso e a permanência dos estudantes universitários das classes populares, 

em particular os egressos da Educação de Jovens e Adultos e a trajetória de vida e acadêmica 

de estudantes egressos da EJA que fazem curso de licenciatura na UFMA (Campus de São 

Luís), refletindo sobre as suas estratégias de acesso e permanência na Universidade. Partindo 

das entrevistas realizadas com os egressos da EJA que estão matriculados nos cursos de 

licenciatura da UFMA e cursaram o 2º semestre letivo de 2017, como recortes para a análise, 

detivemo-nos especialmente nas questões evidenciadas nas narrativas dos sujeitos 

entrevistados, principalmente sobre os seus relatos de provas e suportes vivenciados nas suas 

trajetórias de vida. Consideramos para análise dos dados da pesquisa, os aspectos ligados às 

dimensões: faixa etária, aspectos pedagógicos, a família e o trabalho. Como fundamentação 

teórica, temos como referência as abordagens de Danilo Martuccelli e Bernard Lahire, que ao 

refletirem sobre o social nos indivíduos, defendem que é de grande interesse para as ciências 

sociais focalizar o fabricar socialmente o indivíduo, o que significa realizar uma sociologia 

em escala individual. Inferimos assim, que todos os entrevistados tiveram a oportunidade de 

iniciar o seu processo de escolarização quando criança, mas, por motivos diversos, tiveram de 

parar de estudar em algum momento da sua vida. Analisando as trajetórias de vida e escolar 

dos sujeitos entrevistados, foi possível perceber que trazem em sua biografia uma origem 

muito parecida; são todos de classe popular, começaram a trabalhar muito cedo e 

frequentaram a EJA depois de algum tempo desligados da educação básica regular. No 

entanto, tiveram um contexto social diferenciado e desenvolveram singularidades que os 

levaram até a educação superior. 

 

Palavras – chave: Expansão da educação superior; Egressos da Educação de Jovens e 

Adultos; Trajetórias de vida e acadêmica. 
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ABSTRACT 

 

This research discusses the expansion of higher education in Brazil, the access and 

permanence of former Educação de Jovens e Adultos - EJA (Youngster and Adult Education 

– EJA) students in the Federal University of Maranhão – UFMA. The objectives were turned 

towards analyzing the expansion of higher education in Brazil and Maranhão; in the 

governments of Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff 

from data made available by the Ministry of Education – MEC and the Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (Anísio Teixeira National Institute 

of Educational Research and Studies – INEP); mainly the access and the permanence of 

university students from popular classes, particularly egress students from Educação de 

Jovens e Adultos and the academic and life trajectory of former EJA students that are now 

studying in an education focused degree in UFMA (São Luís campus), reflecting on their 

strategies for access and permanence in the University. Starting from the interviews made 

with the former EJA students who are enrolled in the education focused degrees of UFMA 

and attended the 2nd semester of 2017, as well as cutouts for analysis, we maintained 

ourselves specially at the questions made evident in the narratives of the interviewed subjects, 

above all about their stories on ordeals and support experienced in their life trajectories. We 

considered for the analysis of the research data, the aspects connected to the dimensions of: 

Age range, pedagogical aspects, work and family. As theoretical support, we have as 

reference the approaches of Danilo Martuccelli and Bernard Lahire, who defend that, when 

reflecting about the social on individuals it is of great interest of the social sciences to focus 

on the social fabrication of the individual, which means executing sociology on individual 

scale. This way, we infer that all the interviewed had the opportunity of starting their school 

process as children, but, for diverse reasons, had to stop studying at some point in their lives. 

Analyzing the life and school trajectories of the interviewed, it was possible to perceive that 

they bring very similar origins on their biographies; they all come from popular classes, 

started working very soon and attended EJA after some time disconnected from basic regular 

education. However, had a different social context and developed singularities that drove 

them to higher education. 

 

Keywords: Education expansion; Former Educação de Jovens e Adultos students; Life and 

school trajectories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata do acesso e permanência de egressos da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA1 na Universidade Federal do Maranhão – UFMA. O interesse por este 

tema foi se desenvolvendo desde a minha graduação, a partir da minha preocupação com 

jovens excluídos do meio educacional e consequentemente da própria sociedade. Durante a 

conclusão do curso de Pedagogia, chamou-me atenção as crianças e os adolescentes de São 

Luís que estavam sendo excluídas das escolas de educação básica na década de 1990. 

Ao ingressar no Mestrado em Educação, dediquei-me a observar a formação de 

professores na UFMA, pois compreendia que a exclusão de crianças e adolescentes fazia parte 

de um ciclo maior do sistema educacional. Estando hoje na condição de professor da UFMA, 

lecionando no ensino superior em cursos de licenciatura, inquietou-me perceber que muitos 

estudantes têm grandes dificuldades para concluir este nível de ensino. Passei a me interessar 

principalmente pelos estudantes egressos da EJA. Jovens e adultos que já tiveram dificuldades 

no seu processo de escolarização básica. 

Preocupado em evitar que jovens, já vítimas da exclusão na educação básica, venham 

a passar por situações semelhantes no ensino superior, optei em realizar a presente pesquisa 

almejando compreender as questões que envolvem o desenvolvimento de políticas 

educacionais para estudantes de classes populares no ensino superior do Brasil.  

Os estudantes universitários que chegam aos cursos de licenciatura geralmente 

enfrentam problemas para se manterem na universidade e conseguirem se formar. Por falta de 

recursos financeiros, apresentam dificuldades de acesso à universidade e participação em 

atividades acadêmicas. Também, por uma precária formação na educação básica, apresentam 

dificuldades para estudar e realizar as tarefas das disciplinas e participar das demais atividades 

acadêmicas da universidade.   

Dentre estes estudantes das classes populares que fazem curso de licenciatura, alguns 

são egressos da Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

A revisão de literatura sobre estudante universitário indica diversas problemáticas. 

Conforme Stasiejko, H.; Valente, L. P.; Krauth, K.; Ródenas, A.; González, Á. & Tristany, S. 

(2009), em pesquisa realizada com estudantes universitários em Buenos Aires, Argentina, 

cujo objetivo principal foi a delimitação e caracterização das concepções de estudos 

                                                           
1 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 9. 394/96, art. 37 e 38), a educação de jovens e 

adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da educação básica destinada às pessoas que não puderam frequentar 

a escola na idade regular, não conseguiram ter acesso ou continuidade nos estudos na educação básica. Destina-

se aos maiores de 15 anos no ensino fundamental e aos de 18 anos no ensino médio.  
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apontadas por estudantes que ingressaram na Universidade, foi possível inferir que estes se 

conscientizam rapidamente que estudar em uma universidade é muito diferente de estudar em 

Escola de Educação Básica (ensino médio/ciclo básico comum). Silva (2003), em pesquisa 

realizada com estudantes universitários de Coimbra, Portugal, observa que o envolvimento em 

novas atividades e vivencias têm relação com o autoconceito.  

Castro e Oliveira (1994), em pesquisa desenvolvida com estudantes universitários do 

Brasil, identificaram que estes não se dedicam a ler enquanto hábito prazeroso, porém 

consideram necessária a leitura para cursar o ensino superior. Os autores observam que a 

democratização do ensino superior proporcionou o ingresso de muitos estudantes neste grau 

de ensino (3º grau) sem a cultura de ler e com deficiências de leitura.  

Deffitt (2009) identificou em pesquisa realizada na Venezuela, que nos cursos de 

licenciatura há grande contingente de estudantes oriundos de estratos sociais (classes sociais) 

com baixo poder aquisitivo e que eles têm significativas carências de ordem acadêmica. Os 

valores, saberes e aprendizagens geralmente não coincidem com a cultura dominante, em 

consequência, a autoimagem dos estudantes universitários é caracterizada como inadequada.  

Ruiz (2003), no seu estudo realizado sobre uma instituição de ensino superior 

particular, faz uma revisão de literatura sobre as variáveis que influenciam a motivação dos 

estudantes universitários para que se desenvolva a aprendizagem. Segundo a autora, são 

necessárias mais investigações sobre o assunto, principalmente no Brasil. Ainda de acordo 

com Ruiz (2005), a aprendizagem é importante para os estudantes universitários quando a 

tarefa tem sentido prático. 

Motivação é tema abordado por Caetano e Januário (2009). Através de um 

levantamento da literatura internacional, enfocam que há vários artigos sobre a teoria das 

metas discentes e competência, incluindo a teoria da motivação. Segundo eles, os estudos 

apontam que o estudante universitário mantém atitude positiva, motivação alta, com 

sentimento equilibrado (estável) nas aulas se houver clima motivacional que proporcione 

domínio de atividades adequadas ao nível de suas habilidades. 

Silva (2011), em pesquisa realizada com estudantes universitários do Brasil, ressalta 

que as tarefas devem estimular o interesse do discente. Em pesquisa apresentada no VII 

Congresso Virtual Brasileiro de Administração (CONVIBRA), Salvi, E. J.; Marmitt, C.; 

Pereira, A. L. B., e Both, T. M (2010) identificam que a percepção dos discentes sobre a 

disciplina “Empreendedorismo” influencia no comportamento e nas suas atitudes 

empreendedoras.  
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Oliveira (2010), em uma pesquisa com estudantes brasileiros da Universidade de 

Brasília – UnB, afirma que a criatividade e a subjetividade têm relação positiva com uma 

aprendizagem autoregulada e com estratégias para aprender. Os estudantes interessam-se mais 

quando o professor trabalha a disciplina com criatividade, utilizando-se de estratégias 

diversificadas de aprendizagem ou metodologias que não sejam apenas exposição de conteúdo 

ou debates em sala de aula. 

Conforme Veloso (2010), que desenvolveu pesquisa em Universidade Pública do 

Brasil, os estudantes universitários novatos são favorecidos pela subjetividade social da sala 

de aula. Os resultados da pesquisa de Miranda (2005) afirmam que os estudantes 

universitários gostam da disciplina quando têm simpatia com o professor. Segundo Cruz 

(2009), em pesquisa realizada com estudantes brasileiros de graduação da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, aponta que ocorre maior influência do docente sobre o discente em 

relação à forma de repassar o conteúdo da disciplina em sala de aula (aspecto formal).  

Andrada (2009), através de pesquisa realizada sobre estudantes universitários 

brasileiros em Instituição de Ensino Superior particular localizada no interior de São Paulo, 

afirma que os estudantes universitários se sentem incomodados com as salas de aula 

superlotadas. Menin, M. S. de S., Schimizu, A. de M., Silva, D. J. da., Cioldi, F. L., e 

Buschini, F. (2008), em pesquisa sobre os valores presentes na avaliação que os estudantes 

universitários têm dos alunos, supostos usuários do sistema de cotas, aponta que o vestibular 

tradicional é considerado mais indicado para o ingresso de alunos de escolas públicas e para 

alunos afrodescendentes.  

Soares, A. B.; Mourão, L, e Mello, T. V. dos S. (2011) realizaram pesquisa no Rio de 

Janeiro com três instituições públicas e cinco privadas de ensino superior. Destacam que os 

estudantes universitários com problemas interpessoais (ansiedade social; evitar a situação em 

que está envolvido, e autoafirmação) provocam problemas educacionais, tais como 

indisciplina, desinteresse pelos estudos etc.  

Sobre o estudante universitário egresso da Educação de Jovens e Adultos, 

destacamos a pesquisa realizada por Silva (2015), “Processo de afiliação de egressos da EJA 

no ensino superior: desafios e propostas à docência universitária”, que tem como objetivo 

refletir sobre a afiliação de alunos egressos da EJA que ingressaram na universidade pública 

brasileira. O estudo se apoiou em aportes teóricos sobre estudantes de classes populares na 

educação superior, na experiência do pesquisador e no diálogo com estudantes de escolas 

públicas estaduais que cursam a modalidade de ensino EJA.  
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Considerando as dificuldades que estes alunos enfrentam ao iniciar o curso superior, 

aponta algumas estratégias de acolhimento e prática docente. Conclui este estudo que é 

necessário a IES conhecer o perfil dos estudantes; valorizar os conhecimentos que trazem. Por 

parte da IES também deve existir uma postura crítica em relação ao que considera importante 

para promover educação de qualidade; refletir sistematicamente sobre o fazer educacional 

visando a mudanças na ação pedagógica. 

No trabalho “Perfil e trajetórias históricas dos alunos advindos da EJA no curso de 

pedagogia na UFPB”, Trindade, Fernandes e Jezine (2013) realizam uma reflexão analítica 

dos alunos com histórico de exclusão. Utilizaram como metodologia um questionário que foi 

apresentado aos alunos identificados em sala de aula (todos os períodos e turnos do curso 

pedagogia da Universidade Federal da Paraíba - UFPB).  

Este trabalho teve o objetivo de identificar os motivos para ingressarem no ensino 

superior, as intervenções das famílias na escolha do curso, as dificuldades que enfrentaram 

antes e depois de ingressarem na Universidade. A contribuição deste trabalho está na reflexão 

sobre a permanência e sucesso dos estudantes egressos da EJA, reconhecer os percursos de 

estudantes; tomar conhecimento das dificuldades e expectativas deles ao estarem fazendo 

curso superior.  

Através da pesquisa concluíram que foi significativo as contingências históricas da 

realidade dos estudantes; a cultura e o convívio familiar influenciando o ingresso na educação 

superior. As expectativas dos estudantes egressos da EJA em relação à educação superior 

foram significativas para o sucesso deles. 

A pesquisa “Educação e trabalho na perspectiva de egressos do ensino médio e 

estudantes universitários”, Bernadim (2013), aborda a passagem de alunos da educação básica 

(nível médio) para o curso superior. Foram realizadas investigações com estudantes do ensino 

médio da educação de jovens e adultos e alunos de curso superior do Brasil, visando analisar a 

importância que os alunos atribuem à educação escolar. As conclusões desta pesquisa 

ressaltam que a escola é muito importante para os jovens; que voltar a estudar desencadeia 

novos ânimos nos adultos que ficaram excluídos da educação; que os egressos da EJA pensam 

em cursar uma Universidade, porém poucos se candidatam a uma vaga, assim como poucos 

obtêm êxito. Aqueles que conseguem aprovação, em sua maioria, são os que se candidatam 

logo após concluírem o Ensino Médio. 

Na pesquisa “O ingresso de alunos egressos da EJA no curso de pedagogia da UFGD 

– Turma de 2013”, Paz e Santos (2014) realizam uma discussão sobre o acesso de estudantes 

egressos da EJA ao ensino superior; analisa aparatos jurídicos legais e os direitos que foram 
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garantidos na educação segundo a Constituição Federal de 1988. Como metodologia, a 

pesquisa analisou documentos, artigos, monografias, dissertações, teses, revistas, jornais e a 

legislação que aborda o tema. Foram também aplicados questionários aos estudantes que 

estavam ingressando no curso de pedagogia da Faculdade de Educação (FAED) da UFGD – 

Universidade Federal da Grande Dourados no período letivo de 2013.  

Como conclusões desta pesquisa, destacam-se: 20% dos discentes (amostra de 36 

estudantes) são oriundos da EJA, sendo a maioria do sexo feminino na faixa etária entre 35 e 

45 anos; os estudantes que fizeram EJA informaram que sentem dificuldades na 

aprendizagem por serem oriundos desta modalidade de educação; apresentaram a EJA como 

uma forma de acelerar a conclusão da educação básica e ter oportunidades para reingressar no 

espaço educacional, principalmente ingressar na universidade com objetivos de conquistar 

melhores oportunidades na vida social e profissional.  

A investigação de Cruz (2013): “A inserção de egressos da Educação de Jovens e 

Adultos no Ensino Superior Público, no Estado da Bahia e as condições de permanência”, 

teve como objetivo analisar os egressos da EJA na educação superior pública na Bahia e as 

situações/condições de permanecerem neste ensino. Esta pesquisa utilizou como metodologia 

a entrevista narrativa e o grupo de discussão. Teve como sujeitos de pesquisa, os estudantes 

das licenciaturas de dois Campi da Universidade do Estado da Bahia – UNEB: Campus X e 

XVIII. A pesquisa concluiu que os estudantes egressos da EJA estavam na faixa etária dos 24 

aos 48 anos; a maioria se autodeclarou ser preto/negro; fazer parte de família com seis ou 

mais filhos; seus pais terem pouca escolarização ou nenhuma; possuem experiências 

associadas ao meio urbano e tiveram acesso à escola quando criança. Tiveram uma trajetória 

escolar regular até o fim do ensino fundamental, mas por algum motivo (gravidez, 

envolvimento com a prática desportiva futebol etc.) abandonaram a escola de educação 

básica. 

Conforme evidenciado, pouco sabemos sobre estes jovens e adultos egressos da EJA 

que estão hoje cursando o ensino superior. Nesse sentido, esta pesquisa de tese de doutorado 

procurou investir no aprofundamento do tema. 

Considerando as reflexões aqui apresentadas, os objetivos desta pesquisa voltaram-se 

para analisar como os estudantes egressos da EJA que fazem curso de licenciatura na UFMA 

(Campus de São Luís), conduzem sua vida acadêmica, principalmente refletindo sobre as suas 

estratégias de acesso e permanência na Universidade. Analisando o perfil destes sujeitos, 

procuramos compreender as suas estratégias de permanência e construção do capital cultural 

acadêmico. Também desenvolvemos análise sobre a expansão da educação superior no Brasil 
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e no Maranhão considerando os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), o ambiente natural é a fonte direta de dados 

quando se utiliza a pesquisa qualitativa, o pesquisador é considerado o instrumento principal. 

A forma de recolher os dados ocorre em uma dada situação e passa a ser complementada com 

informações obtidas por meio do contato direto. A pesquisa qualitativa é de cunho descritivo, 

desse modo, recolhem-se os dados que geralmente são analisados de maneira indutiva. Os 

procedimentos e as estratégias da pesquisa qualitativa são estabelecidos considerando as 

experiências sob a ótica do informante ou entrevistado.  

A condução da pesquisa reflete uma posição dialogada entre pesquisador e 

pesquisado, pois aquele não aborda este de forma neutra. Para Minayo (2001, p. 21-22), “[...] 

o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia”. 

 Levando em conta tais questões, desenvolvemos a pesquisa dando ênfase a 

abordagem qualitativa, sem, no entanto, afastarmo-nos dos dados quantitativos, pois 

entendemos que estes são também necessários para ajudar a compreender o fenômeno que 

estamos estudando. 

Segundo Delory-Momberger (2012, p. 523), importa investigar “[...] os processos de 

gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço social”. Dessa forma, procuramos 

conhecer quem é o estudante universitário licenciando da Universidade Federal do Maranhão 

– UFMA, egresso da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Nesse sentido, adotamos a 

perspectiva biográfica referendada pelo sociólogo francês Bertaux (2010), em que através dos 

relatos de vida, é possível considerar as interpretações que os sujeitos constroem sobre suas 

próprias histórias. Acreditamos que através dos relatos de vida podemos compreender o 

conjunto de fatos que possibilitaram o acesso destes estudantes ao curso superior de uma 

universidade pública, bem como identificar o conjunto de episódios vivenciados por estes ao 

longo de suas trajetórias. 

Para efeito deste trabalho, entende-se “relato de vida” como um dos possíveis 

produtos da perspectiva biográfica, com implicações metodológicas definidas que devem 

levar ao aprofundamento das questões que perpassam os fragmentos da vida dos sujeitos a 

partir de uma análise eminentemente qualitativa. Conceituado como uma das principais 

referências desse tipo de abordagem metodológica, Bertaux considera os relatos de vida como 
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fontes inigualáveis de investigação, por meio do acesso que remete à vida subjetiva do 

indivíduo. 

A pesquisa desenvolveu-se inicialmente, a partir de um breve levantamento sobre 

trabalhos científicos que abordam a temática “estudantes universitários” e principalmente, 

“egressos da educação de jovens e adultos frequentando curso superior”. Também realizamos 

um levantamento no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP sobre o Censo da educação superior no Brasil referente ao período de 1995 a 

2002 que correspondeu ao mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC); de 

2003 a 2010, mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula); e de 2011 a 2016, 

mandato da Presidente Dilma Rousseff. 

Em seguida, procuramos identificar os estudantes dos cursos de licenciatura da 

UFMA que estudaram na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos – EJA. Foram 

selecionados 8 estudantes universitários, sendo 2 de cada um dos quatro Centros de ensino 

(Centro de Ciências Sociais – CCSo, Centro de Ciências Humanas – CCH, Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas - CCET e Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS 

localizados no Campus (Sede da UFMA) em São Luís.  

Realizamos uma entrevista semiestruturada com estes sujeitos que estavam 

matriculados e cursando o 2º semestre letivo de 2017, com o objetivo de compreender através 

da trajetória de vida e acadêmica, as suas estratégias utilizadas para acesso e permanência na 

Universidade. A entrevista, segundo Delory-Momberger (2012, p. 526) volta-se para “[...] 

apreender a singularidade de uma fala e de uma experiência”. Através das entrevistas, os 

estudantes relataram suas experiências de vida e acadêmica. Nas observações de Lahire é 

ressaltado que: 

 [...] os entrevistados possuem disposições culturais, esquemas de percepção e de 

interpretação do mundo social, frutos de suas múltiplas experiências sociais. No 

entanto, suas formas seus temas, seus limites de enunciação dependem também da 

própria forma da relação social de entrevista, que, neste caso, desempenha o papel 

de um filtro que permite tornar enunciáveis certas experiências, mas que impede o 

surgimento de outras que implicam certas formas linguísticas e desestimulam 

sistematicamente outras ocorrências, etc. [...] O trabalho sociológico consiste, 

portanto, em tentar reconstruir as formas de relações sociais que estão na origem da 

produção de informações liberadas no âmbito de uma forma de relação social 

especial: a entrevista. (LAHIRE, 2004, p. 74 – 75)      

 

Assim, consideramos que os estudantes têm algo a relatar sobre suas trajetórias de 

vida e especialmente no que se refere à vida acadêmica. Contudo, observamos que as relações 

sociais podem determinar os limites da enunciação do entrevistado. Atentos a este fato, 
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procuramos reconstruir com os entrevistados as formas de relações sociais, solicitando que as 

informações fossem expressas livremente. 

O tratamento dado às informações obtidas nas entrevistas se fundamentou nos 

estudos de Danilo Martuccelli (2007a; 2007b; 2009; 2010a; 2010b), Bernard Lahire (2004; 

2013) e de Laurence Bardin (1997). Nessa perspectiva, destacamos as provas e suportes, as 

disposições, palavras / termos e frases considerando os contextos sobre as trajetórias de vida e 

acadêmica dos egressos da Educação de Jovens e Adultos.  

Conforme Martuccelli (2010a), trata-se de mudar o foco de investigação 

considerando que: 

El interés de la sociología por el individuo procede, pues, del reconocimiento de que 

las sociedades contemporâneas están atravesadas por um movimiento estructural 

mayor de singularización que produce una profunda transformación de nuestras 

sensibilidades sociales. (MARTUCELLI. 2010a, p. 14) 

 

O interesse pelas singularidades dos sujeitos consiste em reconhecer o movimento 

estrutural da sociedade contemporânea produzindo transformações em nossa sensibilidade 

social. 

As informações obtidas através das entrevistas com os sujeitos objeto de estudo desta 

pesquisa, foram abordadas com a análise de conteúdo. A análise de conteúdo 

Teoricamente, pode reenviar ou apoiar-se nos elementos constitutivos do mecanismo 

do clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significação e código) e o 

seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor, enquanto pólos de inferência 

propriamente ditos. (BARDIN, p. 133) 

 

Nesse intento, abordamos as entrevistas dos estudantes egressos da EJA que cursam 

licenciatura na UFMA, transcrevendo as mesmas e em seguida desenvolvendo uma 

categorização das informações; selecionamos temas, frases, termos ou palavras que reportam 

às trajetórias de vida dos entrevistados. Organizamos os conteúdos (temas, frases e palavras) 

pela frequência (presença ou ausência) destas nos relatos dos estudantes. Consideramos para 

efeito de análise, os conteúdos com maior frequência ou ausência que foram identificados nas 

entrevistas. 

Os procedimentos metodológicos foram desse modo, desenvolvidos buscando 

compreender a expansão da educação superior no Brasil e principalmente desvelar os sentidos 

das trajetórias de vida dos sujeitos desta pesquisa, trazendo contribuições para o entendimento 

do acesso e permanência dos estudantes egressos da EJA e das classes populares na educação 

superior. 

A pesquisa vem possibilitar à sociedade e à comunidade científica compreender e 

avaliar como está ocorrendo o acesso e a permanência na educação superior no Brasil. Em 
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linhas gerais, traz informações novas que podem contribuir para o desenvolvimento de 

políticas públicas na área educacional. Estudar o acesso e a permanência no ensino superior 

na UFMA é de extrema importância, visto que é uma instituição pública tradicional na 

sociedade maranhense e está localizada em uma região do país que possui uma população 

muito carente socioeconomicamente e de significativas situações de exclusão, principalmente 

na área social. 

Considerando tais questões, a presente tese está organizada em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentamos dados sobre a educação básica e superior no Brasil, 

principalmente analisando a sua expansão no período de 1995 a 2016. No segundo capítulo 

refletimos sobre a educação superior no Maranhão abrangendo o período de 1995 a 2016, 

sobretudo discutindo sobre a reforma da educação superior e a presença da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) neste contexto. 

No terceiro capítulo procuramos refletir sobre os sujeitos das classes populares na 

educação superior, especialmente sobre a presença dos egressos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) que estão matriculados em cursos de licenciatura na UFMA. No quarto e 

último capítulo, procuramos analisar as trajetórias de vida e escolar dos sujeitos egressos da 

EJA que estão matriculados nos cursos de licenciatura da UFMA, especificamente buscando 

compreender as provas e suportes que vivenciaram ao longo da sua vida até o ingresso na 

universidade.  

Ciente da importância e complexidade da discussão, esperamos que esta tese possa 

contribuir com o debate sobre políticas de acesso e permanência na educação superior no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre a educação superior no Brasil, 

principalmente sobre a expansão, o acesso e permanência de estudantes de classes populares 

neste nível de ensino. 

A partir de alguns dados da situação educacional de nível superior no Brasil, 

sobretudo em comparação com países da América do Sul, analisamos as principais políticas 

para a educação superior nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula 

da Silva (Lula) e Dilma Rousseff. 

 

1.1 Síntese dos Indicadores Sociais Brasileiros - dados sobre a educação básica e 

superior 

 

O Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é 

um país que integra a América do Sul com uma extensão territorial de 8.515.767.090 Km², 

possuindo um total de 5.570 municípios no ano de 2012. Faz fronteira com países sul 

americanos, exceto Chile e Equador.  

No ano de 2014, a população estimada foi de 204,7 milhões de habitantes, o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH)2 ficou em 0,754. A população em 2015 aumentou para 

206 milhões, houve uma taxa bruta de mortalidade por mil habitantes de 6,08 e a taxa de 

mortalidade infantil3 chegou a 13,8 mortes por mil nascidos vivos. (Estimativa do IBGE para 

2014/2015). 

A população em 2017 foi estimada em 209, 3 milhões de pessoas e a renda familiar 

per capita ficou registrada em torno de R$ 1.268,00 reais. A estimativa da população total 

para o ano de 2018 ficou em torno de 204.450.649 habitantes com uma densidade 

demográfica de 24,9 hab./km². (Estimativa do IBGE para 2017/2018), 

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD 2016, no ano de 

2016 foram registradas 66,3 milhões de pessoas (51% da população adulta do Brasil) com 25 

ou mais de idade que concluíram o ensino fundamental. Menos de 20 milhões tinham 

                                                           
2Mede o progresso de uma nação com base nas dimensões educação, saúde e economia. 
3 A taxa de mortalidade infantil é a razão entre o número de óbitos de crianças até um ano e o número de 

nascidos vivos. 
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concluído a educação superior (15,3%). A população total em 2016 foi estimada em torno de 

207,7 milhões de habitantes. 

No país, com dimensões continentais, as regiões apresentam grandes desigualdades. 

No Nordeste, por exemplo, no ano de 2016, havia um percentual de 52,6% que ainda não 

tinham concluído o ensino fundamental, enquanto no Sudeste, 51,1% da população já havia 

concluído o ensino médio. No que se refere à educação superior da população de 25 anos de 

idade ou mais, 22,2% que se autodeclararam brancos, já haviam concluído o nível superior. Já 

entre os que se autodeclaram preto ou pardo, somente 8,8% (16,9% mulheres e 13,5% 

homens). 

Em 2016, a taxa total de analfabetismo estava em 7,2%, correspondendo a 11,8 

milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade. As pessoas com 60 anos ou mais de idade 

correspondiam 20,4% (11,7% brancos e 30,7% pretos ou pardos). O Nordeste registrou 14,8% 

a taxa de analfabetismo, enquanto o Sudeste foi de 3,8% e o Sul 3,6%. No Norte a taxa foi 

8,5% e no Centro-Oeste 5,7%. Entre a população preta ou parda, a taxa registrada foi 9,9%, 

enquanto nas brancas foi de 4,2%. Entre os homens foi de 7,4%, enquanto para as mulheres 

foi de 7,0%. Metade dos brasileiros de 25 anos ou mais de idade estavam somente com o 

ensino fundamental completo.  

As regiões Norte e o Nordeste possuem as maiores taxas de pessoas sem educação 

formal, 14,5% e 19,9%, respectivamente. A média de estudos da população brasileira foi de 8 

anos, com menores médias no Norte (7,4 anos de estudo) e no Nordeste (6,7 anos). As 

pessoas brancas possuem mais escolaridade em relação as pretas ou pardas: 9 e 7,1, 

respectivamente. 

A PNAD registrou em 2016, as seguintes taxas de escolarização bruta no país: 

pessoas de 6 a 14 nos de idade somavam 99,2%; de 15 a 17 anos, 87,9%; de 18 a 24 anos, 

32,8% frequentando a escola básica e 23,8% a educação superior. As regiões que 

apresentaram maiores percentuais de pessoas com educação superior completa, são o Sudeste 

com 18,6% e Centro-Oeste com 17,4%.  

As menores porcentagens ficaram com o Nordeste (9,9%) e o Norte (11,1%).  A rede 

pública possui maior frequência de estudantes na educação básica: educação infantil, 73%; 

ensino fundamental, 83,4%; e ensino médio, 85,8%. A educação superior (graduação) 

apresentou 74,3% de frequência na rede privada. Em relação à educação profissional, 842 mil 

estavam na graduação tecnológica, 2,1 milhões nos cursos técnicos (nível médio) e 568 mil 

frequentando algum curso de qualificação profissional. (IBGE, 2017). 
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A área da educação recebeu tratamento específico na Constituição Federal do Brasil 

(BRASIL, 1988). No seu Capítulo III – “Da educação, da cultura e do desporto”, traz na 

Seção I – “Da Educação”, a partir dos Artigos 205 ao 214, o ordenamento jurídico 

determinando ao Estado e a família dever de educar as pessoas ou a prole, principalmente 

garantindo igualdade de condições para ter acesso e permanecer na instituição educacional 

(Art. 206).  

No seu Artigo 208, tratando das garantias que o Estado deve ter para com a 

educação, no Inciso I, determina a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, 

considerando o direito a este nível de educação, inclusive aos que não puderam ter acesso na 

idade adequada. Garante ainda no seu Inciso II, a extensão da gratuidade e obrigatoriedade 

para o ensino médio. Para a educação superior ficou assegurado no Inciso V, o acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, inclusive à pesquisa e desenvolvimento artístico conforme a 

capacidade de cada pessoa.  

A partir da Constituição Federal de 1988 foram aprovadas algumas Leis e Programas 

favorecendo o desenvolvimento de uma política educacional mais inclusiva, destacando-se, 

por exemplo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

(FUNDEF)4 e, posteriormente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  (FUNDEB)5, dentre outros destinados 

à educação básica como Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e alimentação escolar 

(Lei nº 11.947, de 16 de julho de 2009);  

Bolsa Família (Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004); Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte do Escolar (PNATE) (Lei nº. 10.880, de 9 de julho de 2004); bibliotecas e 

laboratórios de informática; capacitação de professores em exercício e de investimento no 

aumento e ampliação do número de estabelecimentos escolares em todo o país. 

 Em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(Lei nº. 9.394/96). Em 2001 e em 2014 foram aprovados os Planos Nacionais de Educação 

(Lei nº 10.172, de janeiro de 2001 e Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014). A Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), a partir da LDBEN de 1996 passa a ser considerada uma modalidade 

da educação trazendo esperanças para aqueles que ainda não conseguiram concluir a educação 

básica. 

                                                           
4 Instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 

dezembro de 1996 e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997. 
5 Instituído pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 

6.253/2007 substituindo o FUNDEF que vigorou de 1998 a 2006. 
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Para a educação superior, destacam-se o Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) - Decreto nº. 6.096/2007; O Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) - Lei nº 11.096/2005, e a Lei de cotas social/racial (Lei nº 12.711, de agosto 

de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012 e Portaria Normativa nº 18/2012 – MEC) 

e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) - Lei nº 10.260, de 12 

de julho de 2001. 

Na área da avaliação de estudantes, destaca-se o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e o Sistema de Seleção Unificada - SISU (Portaria Normativa MEC nº 2, de 

26/01/2010 e Portaria Normativa MEC nº 21, de 05/11/2012, respectivamente). Para avaliação 

e controle das Instituições de Educação Superior (IES) foi instituído o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004) (SINAES) 

desenvolvendo-se via as ações avaliativas: Avaliação Institucional (interna e externa), 

Avaliação de Cursos de Graduação e Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

(ENADE). 

O ENEM tem como objetivo avaliar o desempenho de estudantes que chegam ao fim 

da educação básica. Participam estudantes que estão concluindo ou já concluíram a educação 

básica. Este Exame veio possibilitar uma maior participação dos estudantes na concorrência 

por uma vaga em cursos de graduação das Instituições de Educação Superior (IES) do setor 

público e privado.  

Conforme o Art. 2º, § 1º da Portaria Normativa MEC nº 21, de 05/11/2012, o SISU 

tem por objetivo selecionar estudantes para as vagas dos cursos de graduação das IES 

públicas cadastradas. O sistema de seleção é autônomo e se baseia nos resultados que os 

estudantes alcançam no Exame Nacional de Ensino Médio. 

   O SINAES, em seu Art. 1º, estabelece o objetivo de assegurar o processo nacional 

de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e de desempenho 

acadêmico de seus estudantes. O § 1º esclarece que a sua finalidade é a melhoria da qualidade 

da educação superior, da orientação de expansão da sua oferta, aumento permanente da 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; promover o aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das IES públicas, valorizando sua missão pública, 

promover valores democráticos, respeito à diferença, diversidade, afirmação da autonomia e 

identidade institucional. 

O ENADE é o exame que foi instituído junto com a Lei do SINAES. Este exame 

avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes em 
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relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. É um exame 

obrigatório, inclusive para a emissão do histórico escolar. 

Estas ações visam melhorar a educação trazendo qualidade e possibilitando uma 

expansão controlada pelo Estado.      

Levando em conta as diversas questões que envolvem hoje as discussões sobre a 

educação superior no Brasil, limitaremos a nossa análise aos últimos governos democráticos 

no país: Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) 

e Dilma Rousseff (2011 – 2016). Destacamos ainda que são governos distintos, inclusive com 

concepções políticas partidárias diferentes, mas que devem ser compreendidos em uma 

concepção de Estado neoliberal. 

Conforme Brum (1999, p. 95), o neoliberalismo deve ser compreendido como um 

“programa político-ideológico-econômico” que busca superar a crise do capital conduzindo o 

Estado a uma não intervenção na economia. O Estado é orientado para a desestatização, 

retirar direitos sociais das classes trabalhadoras e minimizar a intervenção nas questões 

sociais. Gentili (2001, p. 14) esclarece que se trata de um “[...] programa de ajuste e 

estabilização [...]” que atinge diretamente a educação pública e todos os setores da área social. 

Um programa para a superação da crise capitalista do século XX.  

Portella Filho (1994) destaca que a política neoliberal se caracteriza por implementar 

intensamente uma reforma tributária, a disciplina fiscal e redefinir com prioridade os gastos 

públicos. Ainda observa que deve desregular a economia e liberar a comercialização, facilitar 

a entrada do capital estrangeiro, liberar o setor financeiro e manter as taxas de câmbio 

competitivas, protegendo os direitos autorais e, enfim, levando à privatização as empresas 

estatais.  

Na América do Sul, na década de 1990, as reformas de Estado foram conduzidas e 

fundamentadas de acordo com a doutrina neoliberal. Estas reformas significaram a retirada do 

Estado das conquistas sociais, direitos alcançados através de lutas da sociedade. Direcionou-

se o Estado para a liberação dos serviços sociais para o setor privado proporcionando a sua 

exploração pelo capital. O Estado adotou uma posição de redução de suas atividades na área 

social, intervindo somente em casos extremos de exclusão. Na área educacional, os programas 

de ajuste estrutural e setorial financiados pelo Banco Mundial que foram implementados na 

América do Sul, em países como o Brasil, segundo Costa (2014), não foram exitosos, a 

privatização da educação de nível superior desenvolveu estratégias de diversificar as fontes de 

financiamento e de disponibilizar para a sociedade instituições de ensino superior e cursos.  



32 
 

De meados do século XX às primeiras décadas do século XXI tivemos no Brasil 

algumas políticas educacionais para a educação superior que possibilitaram o ingresso das 

classes popular neste nível educacional. A partir da promulgação em 05 de outubro de 1988 

da Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988), e de ser sancionada em 20 de 

dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), foram 

aprovados os Planos Nacionais de Educação (PNE), o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); O Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), o 

Programa Universidade para Todos  (PROUNI), o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), a Lei de cotas social/racial (Lei nº 12.711/2012), a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). 

 

1.2 A educação superior na América do Sul 

Em vários países vêm se desenvolvendo reformas e expansão na educação superior.  

Peixoto (2011) chama a atenção para o fato de que as reformas para a educação superior na 

América do Sul e Caribe, no que se refere à inclusão social e equidade em muitos países da 

região, não concretizaram as políticas na prática. Houve apenas aumento de oferta de vagas, 

proporcionando mais estudantes matriculados a partir de 1980.  

A partir da década de 2000, de acordo com Ferreyra et al (2017, p. 12-13), ocorreu 

uma grande e acelerada expansão da educação superior. A América do Sul e Caribe tem 

apresentado em média uma taxa de matrícula bruta de 17% para o ano de 1991, 21% no ano 

de 2000 e 40% em 2010.  

Conforme Melo (2011, p. 245), a educação superior ainda é um grande desafio que o 

Brasil precisa enfrentar, pois as taxas de matrículas neste nível de ensino continuam inferiores 

se comparadas com outros países da região. O Brasil, segundo dados do Plano Nacional da 

Educação de 2001, apresenta uma taxa de matrícula da ordem de 12,1% entre jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos, enquanto a Venezuela 26%, Chile 20,6% e a Argentina 40%.      

Os sistemas de educação superior, segundo Sampaio e Klein (1994), passaram por 

reformas nos últimos vinte anos no Brasil, Chile, México e Argentina. Com a demanda 

crescente por educação universitária, houve o redimensionamento do sistema para uma 

educação de massas. Além de absorver a enorme demanda de candidatos, também vem 

investindo na reformulação de currículos e propostas pedagógicas de alguns cursos. 
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Quadro 1 - Educação Superior na América do Sul - Situação vínculo com a IES dos 

jovens na faixa etária de 25 a 29 anos de idade – 2013 

PAÍSES/SITUAÇÃO MATRICULADOS CONCLUÍRAM ABANDONARAM 

Argentina 45% 40% 15% 

Brasil 35% 49% 16% 

Bolívia 30% 24% 46% 

Chile 35% 54% 11% 

Colômbia 16% 45% 39% 

Equador 25% 46% 29% 

Paraguai 28% 51% 21% 

Peru 19% 65% 16% 

Uruguai 49% 46% 5% 

Fonte: Cálculos do Banco Mundial baseados no Banco de Dados Socioeconômico para América Latina e Caribe 

(SEDLAC) 

 

No Brasil, os governos FHC, Lula e Dilma Rousseff também desenvolveram 

reformas na educação. Implementaram políticas voltadas exclusivamente para a área 

possibilitando a inclusão de segmentos sociais antes excluídos. 

Conforme o Quadro 1, o país da América do Sul que possui a maior taxa de 

matriculados na educação superior é o Uruguai (49%), e o que menos matriculou foi a 

Colômbia (16%). O Brasil apresenta um percentual de 35% de matrículas e (49%) de 

concluintes, mas é o Peru que se destaca levando (65%) de estudantes à conclusão do curso e 

a Bolívia está entre os que têm maior taxa de abandono (46%).  

Para uma melhor compreensão da situação educacional na América do Sul é 

necessário se levar em consideração os valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

de cada país e os gastos do Produto Interno Bruto (PIB) com a educação.   

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2016), indica o 

IDH e a esperança de vida em 2015 para os países da América do Sul: 

 

Quadro 2 - Países da América do Sul - Gastos com educação em % do PIB 2010 – 2014 / 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Esperança de vida (em anos) ao nascer - 

2015 
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Países/Índices 

 

Gasto com 

educação em % 

do PIB 

 

IDH 

 

Esperança 

de vida (em 

anos) ao 

nascer 

Argentina 5,3% 0,827 76,5 

Brasil 5,9% 0,754 74,7 

Bolívia 7,3% 0,674 68,7 

Chile 4,6% 0,847 82,0 

Colômbia 4,7% 0,727 74,2 

Equador 4,2% 0,739 76,1 

Guiana 3,2% 0,638 66,5 

Paraguai 5,0% 0,693 73,0 

Peru 3,7% 0,740 74,8 

Suriname - 0,725 71,3 

Uruguai - 0,795 77,4 

Venezuela - 0,767 74,4 

Fonte: PNUD 2016 

O país que possui maior IDH é o Chile com 0,847, seguido pela Argentina com 

0,827 e o Uruguai com 0,795. A Venezuela ocupa o quarto lugar (0,767) seguido pelo Brasil 

na quinta posição com 0,754. Quanto à esperança de vida ao nascer, o Chile se destaca com 

82 anos de idade, seguido pelo Uruguai (77 anos e 4 meses) e Argentina (76 anos e 5 meses).  

O Brasil ocupa o 6º lugar com 74 anos e 7 meses, atrás de países como Equador (76 

anos e 1 mês) e Peru (74 anos e 8 meses). O país que aparece em primeiro lugar em gastos do 

PIB com educação é a Bolívia (7,3%), seguido pelo Brasil (5,9%) e Argentina (5,3%).  

 

1.3 Políticas de educação superior no Brasil  

 

A expansão da educação superior no Brasil nos governos de FHC, Lula e Dilma 

Rousseff, contou com os programas FIES, REUNI, PROUNI, a Lei de cotas social/racial, a 

integração das instituições federais de educação tecnológica constituindo os IFET’s e a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).  
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Observa-se que segmentos das classes populares têm conseguido ingressar na 

educação superior, porém a garantia da conclusão do curso ainda é um desafio para muitos. 

Pesquisadores que abordam a expansão da educação superior no Brasil refletem sobre as 

condições que os estudantes enfrentam para concluir o curso. Muitos têm dificuldades 

relacionadas a questões com trabalho e renda para a sobrevivência e da própria família. 

Também denunciam a precarização das Instituições Federais de Educação Superior (IFES) e 

os interesses privatistas neste nível de ensino. Criticam as ações dos governos FHC, Lula da 

Silva e Dilma Rousseff por desenvolverem políticas educacionais favorecedoras do mercado 

capitalista direcionadas para a área da educação (DIAS SOBRINHO, 2011, GOMES; 

OLIVEIRA; DOURADO, 2011, RISTOFF, 2011, CABRAL NETO; CASTRO, 2011, 

ANDES/SN, 2013). 

 

1.3.1 Governo Fernando Henrique Cardoso  

 

Em 1995, através da Lei nº 9.131 de 24/11/1995, o governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) institui atribuições e responsabilidades do Ministério da Educação e Cultura, 

do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, da Câmara de Educação 

Superior, do Conselho Pleno e das Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foram desenvolvidas uma série de 

ações na década de 1990 com o objetivo de reformar o Estado. Além da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei nº 9. 394/96), sancionada no ano de 

1996, este governo instituiu o Conselho Nacional de Ciências e Tecnologia, o Programa de 

Crédito Educativo6 e o Exame Nacional dos Cursos de Graduação (Portaria MEC nº 249, de 

18 de março de 1996).  

Quanto ao Programa de Crédito Educativo, este tem como objetivo disponibilizar 

recursos públicos para o financiamento da educação superior através de bolsas de estudo às 

pessoas consideradas carentes para que possam ter acesso à educação superior.  

O Crédito Educativo foi institucionalizado através da Lei nº 8.436/1992. O Programa 

foi suspenso em 1997, financiava até 100% o curso, e o aluno começava a pagar após um ano 

de conclusão. O governo FHC aprovou em 2001 a Lei nº 10.260 que instituiu o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), substituindo o então sistema de crédito educativo. O 

                                                           
6 O Programa Crédito Educativo (CREDU) foi desenvolvido no ano de 1975, porém foi institucionalizado 

somente em 1992. 
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Programa destinava-se a estudantes mais carentes financiando até 70% as mensalidades dos 

cursos das IES do setor privado com melhor colocação nas avaliações do governo federal. 

O poder público nos dois mandatos do governo FHC (1995 – 2002) passou a reduzir 

as verbas públicas para as universidades públicas, implantando políticas de financiamento 

para as instituições de educação superior do setor privado.  

Dentre as principais políticas do governo FHC, destaca-se a política voltada para 

avaliar os estudantes do ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

instituído pela Portaria Normativa MEC nº 438 de 28/05/1998. Idealizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação, foi desenvolvido com a finalidade de avaliar a qualidade do ensino através dos 

alunos concluintes da educação básica.  

A partir de 2009, já no governo Lula, passou também a ser utilizado para selecionar 

os estudantes para ingressar em curso da educação superior. Até 2016, conforme a Portaria do 

Ministério da Educação nº 807 de 18 de junho de 2010, também funcionou como exame para 

certificação do ensino médio.  

Foi aprovada também no governo de FHC a Lei nº 10. 172/2001 que instituiu o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Dentre as suas metas, previa ampliar a educação superior para 

30% de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, desenvolvendo políticas de expansão, 

diminuindo as desigualdades regionais e estabelecendo um sistema de educação à distância. 

 

1.3.2 Governo Luís Inácio Lula da Silva 

 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) sancionou a Lei nº 

11.079/2004 que instituiu a parceria entre o Estado e as Instituições do setor empresarial. Este 

dispositivo legal visou desenvolver a parceria do governo com empresas privadas, incluído o 

setor da educação, favorecendo o aumento de vagas para os estudantes que desejavam cursar a 

educação superior. 

Através da Lei nº 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) com o objetivo de avaliar todas as instituições de educação 

superior do Brasil. De acordo com Gomes (2011), durante o governo do presidente Lula se 

destacaram três programas para a educação superior: o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES – Lei nº 10.260/2001) que foi ampliado pelo governo, absorvendo 

cada vez mais estudantes e instituições de ensino superior; o Programa Universidade para 



37 
 

Todos (PROUNI – Lei nº 11.096/2005) e o Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI – Decreto nº 6.096/2007).  

O FIES é um programa do MEC que financia o curso superior para estudantes 

desprovidos financeiramente. Para ter acesso ao Programa, o candidato deve realizar o ENEM 

e ter uma avaliação positiva7 e estar matriculado em uma IES do setor privado. No governo 

Lula este Programa passou a operar com juros mais baixos, na ordem de 3,4% ao ano, 

enquanto no governo FHC os juros estavam em 6,5%. Também houve aumento no prazo para 

quitar a dívida (até três vezes em relação ao tempo do curso). Foi ainda ampliado o prazo de 

carência para 18 meses para iniciar o pagamento, que começou a ser contado a partir da 

conclusão do curso. 

O PROUNI foi criado com o objetivo de conceder bolsas de estudo parcial e integral 

para alunos com pouco poder aquisitivo financeiro para realizar estudos de nível superior de 

graduação ou curso sequencial de formação específica em faculdades, institutos, 

universidades do setor privado ou filantrópica. A instituição que concede as bolsas (parcial ou 

integral), em contrapartida, fica isenta do pagamento de tributos ao governo federal.   

Criado através do Decreto nº 6.096 de 24/04/2007, o REUNI tem como objetivo dar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais. O Programa promoveu a expansão do sistema federal de educação 

superior. 

O governo de Lula também desenvolveu o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), instituído através do Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006. O Programa é um 

sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio 

do uso da metodologia de educação à distância para as camadas da população que têm 

dificuldades de acesso à formação universitária. Este governo ainda promoveu a 

integralização de Instituições Federais de Educação Tecnológica, visando constituir os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET – Lei nº 11.892/2008) e a 

expansão e interiorização das Instituições Federais de Ensino. 

 

1.3.3 Governo Dilma Rousseff 

 

                                                           
7 No governo FHC, o ENEM não era critério para se inscrever no FIES. 
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As políticas educacionais desenvolvidas durante o governo da presidente Dilma 

Rousseff (2011 – 2016) são apresentadas por Waldow (2014) como continuidade das ações 

dos governos anteriores. Este governo aprovou em 2012 a Lei nº 12.711, instituindo as cotas 

social e racial nas Universidades Pública Federal e nos Institutos Técnico Federal. A Lei das 

cotas tem possibilitado muitas pessoas a ingressarem no ensino superior buscando uma 

formação profissional. Garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 

Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a alunos que 

se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência, oriundos integralmente 

do ensino médio público, em cursos regulares ou de educação de jovens e adultos, e de 

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimo per capita.  

Foi também aprovado neste governo o Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 (Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014), que estabeleceu algumas Metas para a educação superior. 

Por exemplo, na Meta 12, a educação superior deverá elevar a taxa bruta de matrícula para 

50% e a taxa líquida para 33% da população na faixa etária de 18 a 24 anos, além de 

assegurar a qualidade de oferta e expansão para no mínimo 40% das novas matrículas do setor 

público.  

Foram estabelecidas vinte e uma estratégias para alcançar esta Meta. Dentre elas, 

otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições 

públicas de educação superior;  ampliar a oferta de vaga, via expansão e interiorização da rede 

federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil; elevar gradualmente a taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação na modalidade presencial nas universidades 

públicas, para 90%; oferecer no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a 

relação de estudantes por professor para dezoito;  

Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita priorizando a formação de 

professores para a educação básica; ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil 

voltadas a estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições do setor privado da 

educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Lei nº 10.260, de 12 

de julho de 2001 - FIES), na educação superior de forma a reduzir as desigualdades étnico-

raciais; ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos 

da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico. 
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O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 apresenta metas e estratégias de grande 

significado para a melhoria da educação. As Metas que foram estabelecidas poderão 

impulsionar a expansão e a qualidade da educação brasileira, possibilitando principalmente a 

inclusão das classes populares no nível superior. 

 

1.4   A expansão da Educação Superior no Brasil de 1995 a 2016 

 

A educação superior no Brasil passa por significativa expansão a partir da 

Constituição Federal de 1988, que garante a obrigação do Estado para assegurar educação 

para todos, inclusive o acesso e a permanência. Para uma maior compreensão da expansão da 

educação superior no Brasil apresentamos abaixo dados do número de IES, cursos de 

graduação e matrículas fornecidos pelo MEC/INEP nos os três governos em discussão. 

 

1.4.1 Número de Instituições de Educação Superior  

 

Quadro 3 - Número de IES - Brasil (1995 – 2016) 

Ano/Dependência  

administrativa 

Público Privado Total 

1995 210 684 894 

1998 209 764 973 

1999 192 905 1.097 

2002 195 1.442 1.637 

2003 207 1.652 1.859 

2006 248 2.022 2.270 

2007 249 2.032 2.281 

2010 278 2.100 2.378 

2011 284 2.081 2.365 

2014 298 2.070 2.368 

2015 295 2.069 2.364 

2016 296 2.111 2.407 

Fonte: MEC/INEP 

É possível evidenciar acima, que a quantidade de IES públicas nos dois mandatos do 

Governo de FHC diminuiu 7,1% devido a aglutinação de algumas delas. Por outro lado, o 
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setor privado obteve um aumento da ordem de 52,5%. No último ano do Governo Lula, o 

número de IES do setor público aumentou 29,8% e do setor privado 31,3% em relação ao 

Governo de Fernando Henrique Cardoso.   

O Governo de Dilma Rousseff aumentou o número de IES públicas para 6,0% e o 

setor privado passou para 0,5% em relação ao Governo de Lula. Nos governos Lula e Dilma 

Rousseff, ao contrário do governo FHC, foram instituídas novas Universidades e Instituições 

Federais de Educação Superior (IFES) havendo um aumento considerável no número de IES 

públicas.   

 

1.4.2 Número de cursos superior de graduação  

 

Com relação à quantidade de cursos superior de graduação, o setor privado cresceu 

significativamente conforme podemos observar no quadro abaixo. 

 

              Quadro 4 - Número de Cursos - Brasil (1995 - 2002) 

Fonte: MEC/INEP 

* Cursos presenciais; ** Cursos presenciais e a distância. O setor privado passa a partir do ano 1999 a ser 

classificado como IES Particular, Comunitária, Confessional ou Filantrópica. Em 2009 o setor privado é 

classificado apenas como particular, comunitária e confessional, e a partir do ano 2010 somente como privado. 

 

 

Ano  Público  Privado  Total  

1995 2.782*  3.470* 6.252* 

1998 2.970* 3.980* 6.950* 

1999 3.494* 5.384* 8.878* 

2002 5.252* 9.147* 14.399* 

2003 5662* 10.791* 16.453* 

2006 6.549* 15.552* 22.101* 

2007 6.596* 16.892* 23.488* 

2010 9.245** 20.262** 29.507** 

2011 9.833** 20.587** 30.420** 

2014 11.036** 21.842** 32.878** 

2015 10.769** 22.732** 33.501** 

2016 10.542** 23.824** 34.366** 
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Podemos perceber pelos dados que houve um aumento no total de cursos chegando a 

56,5% no governo FHC. O setor público cresceu 47,0%, enquanto o privado chegou a 62,0%. 

A diferença da quantidade de cursos do setor privado em relação ao público foi da ordem de 

15,0%. 

O último ano do governo Lula apresentou um aumento na quantidade de cursos de 

graduação, incluindo-se os realizados a distância. No setor público houve aumento de 43,1% e 

no privado de 54,8% em relação ao Governo de FHC. O governo de Dilma Rousseff, 

comparado ao de Lula, no último ano de mandato, apresentou um aumento de 12,3% nos 

cursos de graduação, incluindo-se os de educação a distância no setor público. O setor privado 

resultou em um aumento de 14,9%.  

  

1.4.3 Número de matrículas em curso superior de graduação 

 

O número de matrículas realizadas nos três Governos também aumentou, 

principalmente no setor privado.  

 

Quadro 5 - Número de Matrículas - Brasil (1995 – 2016) 

Ano Público Privado Total 

1995 700.540 1.059.163 1.759.703 

1998 804.729 1.321.229 2.125.958 

1999 832.022 1.537.923 2.369.945 

2002 1.051.655 2.428.258 3.479.913 

2003 1.136.370 2.270.652 3.887.022 

2006 1.209.304 3.467.342 4.676.646 

2007 1.240.968 3.639.413 4.880.381 

2010 1.461.696 3.987.424 5.449.120 

2011 1.773.315* 4.966.374* 6.739.689* 

2014 1.961.002* 5.867.011* 7.828.013* 

2015 1.952.145* 6.075.152* 8.027.297* 

2016 1.990.078* 6.058.623* 8.048.701* 

Fonte: MEC/INEP 

* Cursos presenciais e a distância 
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No Governo FHC houve um aumento de matrículas de 49,4%. O setor público 

aumentou 33,3% e o privado 56,3%. A diferença do setor privado para o público foi de 

23,0%. Em relação as matrículas, o último ano do Governo Lula, comparado ao de FHC, 

apresentou um aumento no setor público de 28,0% e no privado de 39,1%. 

O último ano do governo de Dilma Rousseff apresentou um crescimento no número 

de matrículas nos cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância. O setor 

público passou para 26,5%, o privado para 34,1% em relação ao Governo Lula. 

Pelos dados apresentados sobre o quantitativo de IES, cursos superiores de 

graduação e de matrículas efetuadas nos Governos de FHC, Lula e Dilma, constatamos que 

houve uma expansão deste nível de ensino.  

Quanto à Pós-Graduação no Governo FHC, durante a década de 1990 as matrículas 

expandiram-se, porém, a quantidade das bolsas de pesquisa foi reduzida proporcionalmente. 

De acordo com Velloso, dos anos 1994 em diante, aumentou o número de mestrandos em 

25% e de doutorandos em 50%. Contudo, “[...] o número de bolsas concedidas não seguiu 

essa tendência”. Iniciou-se um processo de redução das bolsas de pesquisas científicas para os 

Programas de Pós-Graduação (VELLOSO, 2000, p. 89).  

O Governo FHC não implantou o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG). 

Segundo Siqueira (2006, p. 108), “[...] não saiu do papel nem foi divulgado ao público”.  

Somente no Governo de Lula da Silva, após 19 anos do último Plano para a pós-graduação no 

Brasil, que é apresentado o novo Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) abrangendo o 

período de 2005 a 20108. 

O PNPG (2005 – 2010) destaca, dentre outras questões, que o sistema educacional é 

fator estratégico para o desenvolvimento socioeconômico e cultural; que deve visar formar 

recursos humanos qualificados; fortalecer o potencial científico e tecnológico do país 

modernizando-o (SIQUEIRA, 2006).   

Durante o Governo Dilma Rousseff cresceu o número de Programas de Pós-

Graduação, atingindo 25% nos últimos quatro anos. O Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG) saiu de 3.337 para 4.175 Programas nos anos de 2013 a 2016. O aumento foi 77% na 

quantidade dos cursos de mestrado profissional. O mestrado acadêmico e o doutorado 

atingiram uma evolução na quantidade de 17% e 23% respectivamente. 

                                                           
8 Com base nas portarias Capes nº 46, de 19/05/04; nº 53, de 22/06/04, e nº 83, de 29/09/04 foi constituída uma 

Comissão para a elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2005 – 2010). A Comissão foi 

formada pelos representantes do Conselho Superior da Capes, por indicados pela Diretoria-Executiva da Capes, 

por representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep), e pelos presidentes do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das 

Instituições Brasileiras (Forprop) e da Associação Nacional de Pós-Graduandos. 
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A qualidade dos Programas de Pós-Graduação foi confirmada pelas notas que 

alcançam nas avaliações da (CAPES): 11% dos Programas de um total de 465, têm 

desempenho correspondente aos dos padrões internacionais de excelência, obtendo notas 6 e 

7. A nota 5 foi atribuída a 18% do SNPG que significa o padrão de excelência nacional.     

Assim, tivemos um aumento no setor público nos Governos Lula e Dilma em relação ao 

Governo de FHC. Houve expansão da educação superior no país; aumentou o número de IES, 

cursos e matrículas na graduação e significativo desenvolvimento na Pós-graduação. No 

governo FHC, o setor privado se sobressaiu em relação ao público quanto a oferta de cursos 

de graduação. 

 

1.4.4 Expansão da educação superior por Regiões do Brasil 

 

Levando em consideração a dimensão territorial continental brasileira, esse 

desenvolvimento vem acontecendo de forma diferente nas regiões do país. 

 

Quadro 6 - Número de IES, cursos e matrículas da educação superior entre as 

Regiões do Brasil 

 

Presidente/ 

Região 

 

Norte 

 

Nordeste 

 

Centro 

– Oeste 

 

Sudeste 

 

Sul 

 

FHC 

(2002) 

IES* 83 256 198 840 260 

Cursos* 1.200 2.514 1.395 6.341 2.949 

Matrículas* 190.111 542.409 323.461 1.746.277 677.655 

Lula 

da 

Silva 

(2010) 

IES* 146 433 244 1.169 386 

Cursos* 2.066 4.894 2.530 13.481 5.606 

Matrículas* 352.358 1.052.161 495.240 2.656.231 893.130 

Dilma 

Rousseff 

(2016) 

IES* 156 480 240 1.126 405 

Cursos* 2.469 6.394 2.935 14.697 6.209 

Matrículas* 473.479 1.444.368 606.523 3.020.865 1.009.048 

Fonte: MEC/INEP  

*Dados referente a graduação na modalidade presencial 
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Comparando os dados do último ano do Governo FHC com o de Lula em relação à 

educação superior, evidenciamos que na Região Norte houve um aumento da ordem de 43,1% 

para as IES, sendo 41,9% em relação aos cursos e 46,0% nas matrículas. A Região Nordeste 

apresentou um aumento de 40,8% para as IES, 48,6% para os cursos e 48,4% para as 

matrículas.  

A Região Centro Oeste registrou um aumento de 18,8% na quantidade de IES, sendo 

44,8% em relação aos cursos e 34,6% nas matrículas.  

Na Região Sudeste, o aumento de IES foi de 28,1%, de cursos 52,9% e de 

matrículas34,2%. Para a Região Sul, o aumento de IES chegou a 32,6%, de cursos 47,3% e de 

matrículas resultou em 24,1%.  

Os dados sobre a educação superior no Governo Dilma Rousseff apresentados no 

último ano de sua gestão em relação ao Governo Lula, indicam que na Região Norte houve 

um aumento no número de IES (6,4%), de cursos (16,3%) e de matrículas (25,5%).  

A Região Nordeste também registrou um aumento em relação ao governo Lula: 9,7% 

de IES, 23,4% de cursos e 27,1% de matrículas.  

Na Região Centro Oeste caiu a quantidade de IES para um percentual de – 1,6%. 

Esta queda no número de IES ocorreu devido a aglutinação ou extinção de algumas delas. Em 

relação a quantidade de cursos, tivemos um percentual positivo de 13,7% e quanto às 

matrículas, o aumento foi da ordem de 18,3%.  

Também na Região Sudeste, no que se refere às IES, foi registrado um quantitativo 

negativo, da ordem de -3,8%, devido a aglutinação ou extinção de algumas. O aumento na 

quantidade de cursos ficou em 8,2% e de matrículas foi de 12,0%. A Região Sul, apresentou 

um aumento de IES em 4,6%, de cursos em 9,7% e de matrículas em 11,4%. 

 

1.4.5 Reflexões sobre a expansão da educação superior nas Regiões do Brasil considerando 

o final dos mandatos nos governos FHC, Lula da Silva e Dilma Rousseff 

 

Os três Governos investiram na expansão da educação superior no Brasil. Percebe-se 

que houve uma evolução na quantidade de IES, cursos, vagas e matrículas na educação 

superior. A partir dos dados apresentados no Quadro 6, podemos inferir que a Região Sudeste 

foi a que mais criou IES nos governos de FHC, Lula e Dilma. Depois da Região Sudeste, 

aparece a Região Sul no Governo FHC e no Governo Lula.  

Observa-se que o Governo Dilma Rousseff se destacou na Região Nordeste. Neste 

governo houve aumento na quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES), cursos e 
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matrículas em relação aos governos anteriores (FHC e Lula). Também a Região Nordeste 

aparece com maior número de IES, cursos e matrículas diante das Regiões Norte, Centro-

Oeste e Sul.  

Em relação à instituição de cursos, a Região Sudeste registrou maior quantidade nos 

Governos FHC, Lula e Dilma Rousseff.  Depois veio a Região Sul no Governo FHC e Lula. 

Sobre a quantidade de matrículas, constatamos que no Governo FHC, Lula e Dilma se 

sobressaiu a Região Sudeste.  Depois tivemos no Governo FHC, a Região Sul. 

Os Governos Lula e Dilma se destacaram na Região Nordeste quanto a quantidade de 

IES, cursos e matrículas. Apenas a Região Sudeste superou as outras regiões nestes governos. 

Exceção quanto à quantidade de IES que diminuiu no Governo de Lula, que tinha 244 e no 

Governo de Dilma Rousseff passou para 240. Este fato deve-se às aglutinações de algumas 

IES após a Reforma da Educação Superior. O Governo Lula registrou aumento de IES, cursos 

e matrículas em relação ao de FHC e de Dilma Rousseff. 

 

Quadro 7 - Número de Instituições de Ensino Superior por dependência administrativa 

– Brasil e Nordeste 

IES/Anos 1995 2002* 2003* 2010* 2011* 2016* 

IES 

pública 

federal 

Brasil 57 73 83 99 103 107 

Nordeste 13 20 22 25 26 29 

IES 

pública 

estadual 

Brasil 76 65 65 108 110 123 

Nordeste 15 17 17 17 15 15 

IES 

pública 

municipal 

Brasil 77 57 59 71 71 66 

Nordeste 10 14 13 22 22 22 

IES 

particular* 

Brasil 684 1.442 1.652 2.100 2.081 2.111 

Nordeste 54 205 252 369 369 414 

Total Brasil 894 1.637 1.859 2.378 2.365 2.407 

Nordeste 92 256 304 433 432 480 

Fonte: MEC/INEP 

*Inclui IES comunitária/confessional/filantrópica 

Pelos dados do Quadro 7, observa-se uma evolução na quantidade de IES nos três 

governos em análise. O aumento no governo FHC chegou a 45,3%, no de Lula a 21,8% e no 
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de Dilma alcançou os 1,7%. Observando-se do ano 1995 a 2016, as IES públicas da esfera 

federal cresceram 46,7%, as estaduais 38,2%, e as municipais diminuíram em 14,2%. As IES 

do setor privado aumentaram 67,5%.  

Na Região Nordeste, no governo FHC, houve um aumento de 64,0% das IES. No 

governo Lula o aumento foi de 29,7% e no de Dilma chegou a 10%. De 1995 a 2016, as IES 

públicas da esfera federal cresceram 55,1%; as estaduais mantiveram a quantidade inicial, não 

houve aumento; as municipais aumentaram em 54,5%. As IES do setor privado chegaram a 

86,9%. 

 

Quadro 8 - Número de cursos de graduação nas IES por dependência administrativa – 

Brasil e Nordeste 

Cursos/Anos 1995 2002 2003 2010 2011 2016 

Cursos em 

IES pública 

Federal 

Brasil 1.536 2.316 2.392 

 

5.024 

 

5.357 

 

5.938 

 

Nordeste 432 702 702 

 

1.304 

 

1.391 

 

1.614 

 

Cursos em 

IES pública 

Estadual 

Brasil 

 

876 2.556 

 

2.788 3.180 

 

3.248 

 

3.463 

 

Nordeste 256 958 1.160 

 

1.113 

 

1.080 

 

1.118 

 

Cursos em 

IES pública 

municipal 

Brasil 370 380 

 

482 

 

617 

 

763 

 

692 

 

Nordeste 28 41 40 79 

 

79 

 

99 

 

Cursos em 

IES do setor 

privado 

Brasil 3.470 9.147 10.791 19.756 20.008 

 

22.611 

 

Nordeste 222 813 1.025 2.398 2.522 3.563 

Total Brasil 6.252 14.399 16.453 28.577 29.376 32.704 

Nordeste 938 2.514 2.927 4.894 5.072 6.394 

Fonte: MEC/INEP 

O número de cursos de graduação na modalidade presencial, no governo de FHC 

chegou a aumentar em 56,5%; no governo de Lula cresceu 42.4% e no de Dilma Rousseff 

aumentou mais 10,1%. Do ano 1995 ao ano 2016 tivemos um aumento nas IES públicas 
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federais de 74,1%; nas públicas estaduais 74,7% e nas municipais 46,5%. As IES do setor 

privado aumentaram em 84,6% o número de cursos de graduação na modalidade presencial. 

No governo FHC houve um aumento de cursos de graduação, modalidade presencial, da 

ordem de 62,6%, no governo Lula foi de 40,1%, no de Dilma foi 20,6%. 

As IES públicas federal aumentaram de 1995 a 2016 a quantidade dos cursos de 

graduação na modalidade presencial em 73,2%, as estaduais em 77,1% e as municipais 

71,7%. As IES do setor privado tiveram um aumento de 93,7%. 

 

Quadro 9 - Número de cursos sequenciais de formação específica presenciais e a 

distância por dependência administrativa – Brasil e Nordeste 

Cursos/Anos 2002 2003 2010 2011 2016 

Cursos  

em 

IES  

pública 

Federal 

Brasil 10 10 3 4 3 

Nordeste - - 2 2 2 

Cursos em  

IES  

pública 

Estadual 

Brasil 125 140 5 1 3 

Nordeste 100 89 2 - 2 

Cursos  

em  

IES  

pública 

municipal 

Brasil 2 3 1 1 1 

Nordeste - - 1 1 1 

Cursos  

em  

IES  

particular* 

Brasil 

 

414 524 216 187 65 

Nordeste 57 75 43 43 21 

Total Brasil 551 677 225 193 72 

Nordeste 157 164 48 46 26 

Fonte: MEC/INEP 

*Inclui IES comunitária/confessional/filantrópica 
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Os dados do Quadro 9 apresentam o quantitativo de cursos sequenciais de formação 

específica presenciais e a distância, podemos observar que do ano de 2002 em diante houve 

uma queda significativa na sua oferta, o que indica que há alguns fatores a serem analisados, 

tais como a não aceitação pela sociedade, pela comunidade estudantil, o não interesse das IES 

em manter estes cursos, ou mesmo, o desinteresse dos governantes em não dar continuidade à 

política educacional que instituiu os cursos. A questão necessita de investigação para melhor 

compreensão do fenômeno da queda na oferta dos cursos sequenciais de formação específica 

presencial e a distância. As IES do setor particular apresentaram o maior quantitativo de 

cursos, seguidas das IES públicas estaduais. 

 

Quadro 10 - Número de vagas oferecidas em IES para os cursos de graduação 

presenciais – Brasil / Nordeste 

Ano/Número de vagas 

oferecidas 

Brasil Nordeste 

1995 610.355 73.652 

2002 1.773.087 240.333 

2003 2.002.733 277.540 

2010 3.120.192 500.771 

2011 3.228.671 524.703 

2016 3.937.129 720.591 

Fonte: MEC/INEP 

A expansão das vagas em cursos de graduação presenciais no Brasil durante o 

governo FHC chegou a 190,5%, no governo Lula aumentou 55,7%, no de Dilma Rousseff o 

aumento foi de 21,9%. O governo Lula em relação ao FHC aumentou o número de vagas no 

início do seu mandato, em 12,9%, o de Dilma Rousseff em relação ao de Lula aumentou em 

3,4%.  

Considerando que no ano de 1995 havia 610.355 vagas e no ano de 2016 chegou a 

3.937.129, deduzimos que o número de vagas cresceu em 545,0%. No Nordeste o aumento de 

vagas no governo FHC chegou a 226,3%, no governo Lula aumentou 80,4%, no de Dilma 

Rousseff 34,3%. No início do governo Lula o aumento foi de 15,4% em relação ao governo 
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FHC, no governo Dilma aumentou 8,3%. Em 1995 havia 73.652 vagas no Nordeste, em 2016 

chegou a 720.591, o aumento foi de 878,3%. 

 

1.4.6 Expansão da Educação Superior no Brasil – reflexões considerando grau acadêmico, 

turno de funcionamento, origem da educação básica, faixa etária, sexo, cor/raça e 

necessidades especiais. 

A discussão sobre a expansão da educação superior requer um aprofundamento que 

envolve não apenas a quantidade de IES, cursos, vagas e matrículas neste nível de ensino. 

Também exige uma análise sobre as demais categorias que estão relacionadas principalmente 

com as matrículas e os estudantes. Assim, dispomos abaixo dados fornecidos pelo MEC/INEP 

sobre as matrículas e os estudantes dos cursos de graduação nas modalidades presencial e a 

distância. 

 

Quadro 11 - Matrículas em IES pelo grau acadêmico de cursos da graduação – Brasil 

Ano/Grau acadêmico Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não 

aplicável* 

Total 

2009** Brasil 3.651.105 771.669 486.730 - 5.115.896 

Nordeste 674.686 208.493 58.142 - 965.502 

2010** Brasil 3.958.544 928.748 545.844 15.984 5.449.120 

Nordeste 744.184 237.432 70.051 494 1.052.161 

2011*** Brasil 4.495.831 1.356.329 870.534 16.995 6.739.689 

Nordeste 879.517 330.885 115.616 638 1.326.656 

2012*** Brasil 4.703.693 1.366.559 944.904 22.532 7.037.688 

Nordeste 956.007 346.034 131.817 967 1.434.825 

2013*** Brasil 4.912.310 1.374.174 995.746 23.747 7.305.977 

Nordeste 1.024.072 349.090 147.749 795 1.521.706 

2014*** Brasil 5.309.414 1.466.635 1.029.767 22.197 7.828.013 

Nordeste 1.123.276 370.122 151.396 2.089 1.646.883 

2015*** Brasil 5.516.151 1.471.930 1.010.142 29.074 8.027.297 

Nordeste 1.187.044 352.853 151.576 3.207 1.694.680 

2016*** Brasil 5.549.736 1.520.494 946.229 32.242 8.048.701 

Nordeste 1.201.121 351.759 146.124 4.674 1.703.678 
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Fonte: MEC/INEP 

*Não aplicável se refere a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico; **Matrículas em 

cursos presenciais; *** Matrículas em cursos presenciais e a distância; Não há registros para os anos anteriores a 

2009 especificando o grau acadêmico dos cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura, Bacharelado e 

Licenciatura [curso unificado], Tecnólogo); Observa-se que também não há registros para o curso de 

Bacharelado e Licenciatura [curso unificado] a partir do ano 2010. 

Conforme o Quadro 11, em relação ao Brasil percebe-se um aumento nas matrículas 

dos cursos de graduação: bacharelado 34,2%; licenciatura 49,2% e os cursos de tecnólogo 

aumentaram 48,5%. 

O curso de Bacharelado e Licenciatura (curso unificado) apresentou no ano 2009 o 

total de 206.392 matrículas para o Brasil e 24.181 para o Nordeste, não há registro para os 

anos seguintes. A falta de registro para os anos seguintes deve-se, provavelmente, ao fato 

destes cursos terem se desmembrados somente em Bacharelado ou Licenciatura. 

 O aumento total de matrículas em cursos de graduação (todos os cursos) nas IES, no 

período de 2009 a 2016 para o Brasil foi de 36,4%. Sobressaiu-se os cursos de licenciatura, 

seguido dos tecnólogos. No Nordeste, de 2009 a 2016 houve um aumento total de matrículas 

nos cursos de graduação (todos os cursos) na ordem de 43,3%. Sobressaiu-se os cursos de 

tecnólogos. 

Observa-se que houve aumento de matrículas nos cursos de graduação em 

licenciatura (49,2%) seguido dos cursos tecnólogos (48,5%) e os cursos de bacharelado 

(34,2%). Como podemos evidenciar, a expansão das matrículas ocorreu em maior número 

para os cursos de licenciatura e tecnólogo. 

 

Quadro 12 - Matrículas em cursos de graduação por turno de funcionamento (diurno e 

noturno) – Brasil 

Ano/ 

Turno/ 

IES 

IES 

pública 

federal 

IES pública 

estadual 

IES 

pública 

municipal 

IES particular IES comunitária/ 

confessional/ 

filantrópica 

2002 Diurno 400.256 249.174 25.486 343.510 457.732 

Noturno 131.378 166.395 78.966 918.391 708.625 

2003 Diurno 422.710 273.172 33.231 394.198 493.245 

Noturno 144.391 169.534 93.332 1.080.896 782.313 

2006 Diurno 440.419 283.141 38.198 505.584 561.634 

Noturno 149.402 198.615 99.529 1.418.582 981.542 

2010 Diurno 597.350 284.611 24.496 1.085.183** - 
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* Noturno 236.584 240.087 78.568 2.902.241* - 

2011 

* 

Diurno 651.324 307.941 28.546 1.113.972** - 

Noturno 275.762 240.261 91.557 3.037.399* - 

2014 

* 

Diurno 753.094 331.991 37.792 1.274.046** - 

Noturno 330.492 244.677 123.583 3.390.496* - 

2016 

* 

Diurno 821.738 338.120 29.405 1.390.628** - 

Noturno 353.912 239.847 84.455 3.296.178* - 

Fonte: MEC/INEP 

Matrículas em cursos de graduação na modalidade presencial. *Incluídas as matrículas do turno integral. 

**Especificado as matrículas em IES privada (Não especifica pela terminologia particular, comunitária, 

confessional, filantrópica). Não há registro sobre o turno de funcionamento dos cursos de graduação das IES 

para os anos anteriores ao ano de 2000. 

As matrículas em cursos de graduação nas IES públicas federal chegaram a aumentar 

51,2% do ano 2002 a 2016 no turno de funcionamento diurno. Na rede estadual chegou a um 

aumento de 26,3%.  A rede municipal registrou um aumento de 13,3%. 

 A rede particular aumentou em 75,2% do ano de 2002 ao ano de 2016. As IES 

comunitária/confessional/filantrópica aumentaram do ano 2002 a 2006, em 18,4% as 

matrículas em cursos de graduação no turno diurno. Nos anos seguintes entram nas 

estatísticas do MEC/INEP junto com as do setor particular. 

Para o turno noturno, de acordo com os dados do Quadro 12, tivemos nas IES 

públicas federais, um aumento de matrículas de 62,8% do ano 2002 a 2016. As IES públicas 

estaduais aumentaram em 30,6% e as municipais registraram um aumento de 6,4%.  

Do ano 2002 a 2016, as IES particulares apresentaram um aumento de 72,1%. As 

IES comunitárias, confessionais e filantrópicas aumentaram suas matrículas em 27,8% do ano 

2002 a 2006, e a partir de então, entram nas estatísticas do MEC/INEP junto com as do setor 

particular. 

 

Quadro 13 - Matrículas em cursos de graduaçãopor turno de funcionamento (diurno e 

noturno) – Região Nordeste 

Ano/ 

Turno/ 

IES 

IES 

pública 

federal 

IES  

pública 

estadual 

IES 

pública 

municipal 

IES  

particular 

IES comunitária/ 

confessional/ 

filantrópica 

2002 Diurno 120.447 90.900 1.466 50.076 40.039 

Noturno 35.697 52.945 15.190 104.306 31.343 
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2003 Diurno 126.037 103.528 1.454 64.205 43.279 

Noturno 39.345 53.519 15.653 140.159 37.513 

2006 Diurno 131.663 99.453 2.872 113.500 57.028 

Noturno 41.466 64.750 16.074 213.970 55.364 

2010 

* 

Diurno 187.109 81.171 3.514 221.474** - 

Noturno 73.038 76.239 17.019 392.597** - 

2011 

* 

Diurno 204.465 91.157 3.247 232.181** - 

Noturno 83.796 71.991 16.553 435.568 ** - 

2014 

* 

Diurno 226.203 107.011 3.771 302.448** - 

Noturno 102.498 71.738 16.763 548.488 ** - 

2016 

* 

Diurno 247.516 105.816 3.508 346.707** - 

Noturno 109.958 64.765 14.910 551.188 ** - 

Fonte: MEC/INEP 

Matrículas em cursos de graduação na modalidade presencial; *Incluídas as matrículas do turno integral; 

**Especificado as matrículas em IES privada (Não especifica pela terminologia particular, comunitária, 

confessional, filantrópica). Não há registro sobre o turno de funcionamento dos cursos de graduação das IES 

para os anos anteriores ao ano de 2000. 

As matrículas na Região Nordeste no período de 2002 a 2016 para o turno diurno 

tiveram um aumento de 51,3% nas IES públicas federais. Nas estaduais, o aumento foi de 

14,0% e nas IES públicas municipais o aumento nas matrículas no turno diurno foi de 58,2%. 

Nas IES particulares houve um aumento no mesmo período de 85,5%. E as comunitárias, 

confessionais e filantrópicas aumentaram em 29,7% e desde então, passaram a fazer parte das 

estatísticas do MEC/INEP junto com as do setor particular. 

De 2002 a 2016, o aumento das matrículas em período noturno foi de 67,5% nas IES 

públicas federais. Nas estaduais foi de 18,2% e nas municipais houve uma redução de -1,8%.  

As IES do setor particular registraram um aumento de 81,7% durante este mesmo 

período. As IES comunitárias, confessionais e filantrópicas somaram no período de 2002 a 

2006 um aumento de 43,3%. Nos anos seguintes entram nas estatísticas do MEC/INEP com 

as do setor particular (privado). 

 

Quadro 14 - Origem dos estudantes matriculados nas IES em cursos de graduação 

presencial e a distância por dependência administrativa do sistema educacional da 

educação básica – Brasil e Nordeste 

Ano*/ 

Dependência 

Procedentes de 

escola pública 

Procedentes de 

escola do setor 

Não informada 
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administrativa privado 

2011 Brasil 1.573.893 1.101.258 6.247.799 

Nordeste 341.645 249.742 1.099.92 

2012 Brasil 2.791.433 1.723.769 5.016.883 

Nordeste 534.685 389.933 914.920 

2013 Brasil 4.878.347 2.290.933 2.734.771 

Nordeste 924.846 562.288 476.046 

2014 

 

Brasil 4.802.932 2.192.877 - 

Nordeste 920.733 548.680 - 

2015 

 

Brasil 5.167.091 2.365.059 - 

Nordeste 966.970 610.778 - 

2016 

 

Brasil 5.396.165 2.407.130 - 

Nordeste 1.018.690 617.310 - 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registro para os anos anteriores a 2011 

O Quadro 14 informa que os estudantes procedentes de escolas públicas, 

matriculados nas IES em cursos de graduação presencial e a distância, somam um total de 

70,8% no período de 2011 a 2016. Os estudantes que fizeram a educação básica em escolas 

particular somam 54,2%. O Nordeste apresenta um total de 66,4% de estudantes oriundos de 

escolas públicas, matriculados em cursos de graduação presencial e a distância, os que são 

procedentes de escola particular somam 59,5%. 

Observa-se pelos dados que há um número significativo de estudantes procedentes de 

escolas públicas, importa saber se estão nas IES públicas ou do setor privado. Também 

questionamos se os estudantes das escolas públicas conseguem se manter até o final do curso 

superior e se formarem.  

De acordo com as Sinopses do Censo da Educação Superior do Brasil para o período 

de 2011 a 2016, o número de matrículas em cursos de graduação que foram trancadas 

somaram 39,7% e as matrículas desvinculadas do curso chegaram a 34,8%. 

O Nordeste apresentou um somatório de 54,7% de matrículas trancadas e 26,6% de 

matrículas desvinculadas do curso de graduação. Observamos que há um quantitativo muito 

significante de estudantes que trancaram a matrícula ou se desvincularam do curso, e um 

número pequeno de concluintes. 
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Pesquisas têm se realizado em diversos países sobre o número de concluintes em 

relação ao de matriculados, pois a não conclusão de curso superior não é uma questão 

específica do Brasil. A exemplo temos os estudos de Ezcurra (2011) que aborda a 

massificação na educação superior.  

Segundo esta pesquisadora, devido às políticas de governos, está havendo uma 

massificação na educação superior. Muitas pessoas de classes populares estão tendo acesso e 

ingressando neste nível de ensino, no entanto, não têm sido garantidas a sua permanência e 

conclusão do curso. 

Ezcurra se refere a uma inclusão excludente:  

[...] la masificación de la Educación Superior en América Latina, al igual que en 

Estados Unidos, supone brechas agudas em las tasas de graduación según status 

socioeconómico. Entonces, y más en general, a escala global, la hipótesis es que 

aquel ciclo notable de masificación entraña una inclusión excluyente, según clases y 

sectores sociales. Es decir, socialmente condicionada. Una tendência estructural 

central, pues, pero que no há sido suficientemente ressaltada. Mas aún, resulta 

omitida e incluso encubierta por discursos y políticas, actualmente muy difundidos, 

que interpretan a la Educación Superior como bien privado, negociable y global [...] 

(EZCURRA, 2011, p. 101, grifos da autora). 

 

A autora reflete sobre o fato de muitos estudantes não concluírem o curso superior 

por serem provenientes de famílias pobres, estarem em uma realidade “socialmente 

condicionada”. Segundo ela, dentre as questões que os afetam, está a situação financeira que 

dificulta a prosseguirem nos estudos. 

Muitos são os fatores que podem levar o estudante universitário a entrar nas 

estatísticas dos não concluintes de um curso superior. É uma questão que merece mais 

atenção, principalmente de investimentos em novas pesquisas sobre o tema. 

 

Quadro 15 - Matrículas em IES por faixa etária em cursos da graduação na modalidade 

presencial e a distância – Brasil 

Faixa etária/Anos* 2011 2014 2015 2016 

Menos de 18 anos 25.932 31.203 29.706 26.742 

18 anos 271.390 336.689 336.124 322.328 

21 anos 591.134 683.481 718.243 733.969 

24 anos 430.554 476.592 502.327 495.081 

De 25 a 29 anos 1.402.251 1.588.174 1.609.966 1.594.046 

De 30 a 34 anos 807.320 960.121 972.091 947.667 

De 35 a 39 anos 470.831 586.198 609.323 621.188 
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De 40 a 44 anos 290.909 340.312 348.762 349.796 

De 45 a 49 anos 183.413 199.720 199.458 197.523 

De 50 a 54 anos 91.436 108.358 111.323 110.636 

De 55 a 59 anos 39.133 46.676 48.828 48.789 

De 60 a 64 anos 12.506 15.983 17.268 17.603 

65 anos ou   mais 4.908 5.939 6.528 6.956 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registro de matrículas por idade referente aos anos anteriores a 2011 

O Quadro 15 traz por faixa etária o quantitativo de estudantes matriculados em 

cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância no período de 2011 a 2016. 

Observamos pelos dados que há um aumento de 3,0% de estudantes na faixa etária de menos 

de 18 anos. O aumento para os que possuem 18 anos foi de 15,8%. Na faixa etária de 24 anos 

houve um aumento de 13,0%. 

É de se notar o aumento na faixa etária de 35 a 39 anos, que foi registrado em 24,2%. 

Também se observa que as gerações com idade acima dos 40 anos em diante se fazem 

bastante representativa, por exemplo, na faixa etária de 50 a 54 anos com um aumento de 

17,3%.  

 

Quadro 16 - Matrículas em IES por faixa etária em cursos da graduação na modalidade 

presencial e a distância – Região Nordeste 

Faixa etária/Anos* 2011 2014 2015 2016 

Menos de 18 anos 7.581 12.008 11.435 10.028 

18 anos 47.342 65.800 65.351 63.161 

21 anos 106.690 135.272 142.538 149.337 

24 anos 90.757 97.957 105.002 107.838 

De 25 a 29 anos 290.161 353.044 354.647 349.084 

De 30 a 34 anos 163.623 210.851 215.764 214.246 

De 35 a 39 anos 93.279 126.360 130.693 133.996 

De 40 a 44 anos 57.802 73.356 73.627 73.190 

De 45 a 49 anos 37.123 43.740 42.226 40.818 

De 50 a 54 anos 18.592 23.877 23.720 23.015 

De 55 a 59 anos 8.177 10.317 10.527 10.252 
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De 60 a 64 anos 2.750 3.673 3.895 3.873 

65 anos ou   mais 1.087 1.352 1.483 1.555 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registro de matrículas por faixa etária referente aos anos anteriores a 2011. 

No Nordeste foram registrados para os estudantes que têm menos de 18 anos, um 

aumento de 24,4%, os que possuem 18 anos, somaram 25,0%, na faixa etária de 24 anos 

cresceu 15,8%. Para os de 35 a 39 anos, o aumento foi de 30,3% e os de 50 a 54 anos foi 

de19,2%. Constatamos, assim, a entrada não apenas de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, 

mas um quantitativo alto de estudantes em idade acima dos 25 anos. 

 

Quadro 17 - Matrículas em curso de graduação na modalidade presencial por sexo do 

estudante – Brasil e Nordeste 

Ano/Sexo* Masculino Feminino Total 

Brasil Nordeste Brasil Nordeste Brasil Nordeste 

2010 2.432.816 452.228 3.016.304 599.933 5.449.120 1.052.161 

2011 2.572.656 489.007 3.174.106 649.951 5.746.762 1.138.958 

2012 2.637.423 514.126 3.286.415 699.393 5.923.838 1.213.519 

2013 2.736.167 545.070 3.416.238 742.482 6.152.405 1.287.552 

2014 2.874.496 581.255 3.611.675 797.665 6.486.171 1.378.920 

2015 2.946.174 609.406 3.687.371 824.000 6.633.545 1.433.406 

2016 2.913.020 617.121 3.641.263 827.247 6.554.283 1.444.368 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registro por sexo do estudante para os cursos de graduação na modalidade à distância. 

O número de matrículas para os estudantes do sexo masculino aumentou em 16,4% e 

os do sexo feminino em 17,1%. As mulheres são em maior número nos cursos de graduação. 

Quando analisamos os dados do Nordeste, observamos um aumento de 26,7% para 

estudantes do sexo masculino e 27,4% para feminino. Há uma representação maior das 

mulheres nos cursos de graduação. 

Quadro 18 - Matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância por cor/raça - 

Brasil e Nordeste 

Cor/Raça/Ano* 2011 2014 2015 2016 
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Branca Brasil 1.435.494 2.431.006 2.903.256 3.079.779 

Nordeste 201.840 275.407 312.159 332.015 

Preta  Brasil 161.185 338.537 429.632 485.793 

Nordeste 64.207 93.176 122.142 137.576 

Parda  Brasil 646.014 1.395.529 1.743.002 1.928.238 

Nordeste 240.925 433.373 517.442 582.986 

Amarela  Brasil 67.006 101.664 116.036 123.601 

Nordeste 15.667 19.853 23.374 26.688 

Indígena  

 

Brasil 9.756 22.009 32.147 49.026 

Nordeste 2.762 4.765 9.307 19.360 

Não dispõe da 

informação 

 

Brasil 2.255.937 958.619 390.775 176.521 

Nordeste 472.102 291.926 140.124 74.464 

Não declarado  

 

Brasil 2.164.297 2.580.649 2.412.449 2.205.743 

Nordeste 329.153 528.383 570.132 530.589 

Fonte: MEC/INEP 

*Conforme terminologia utilizada pelo Censo da Educação Superior realizado pelo MEC/INEP. A identificação 

da cor/raça ocorreu por auto declaração do estudante. Não há registros para os anos anteriores a 2011. 

Quanto às matrículas nos cursos de graduação, observando-se a auto declaração de 

cor ou raça, o Quadro 18 indica que aumentou no Brasil em 53,3% o número de estudantes 

brancos e 66,8% de estudantes pretos. Os pardos aumentaram em 66,4%. Também há uma 

grande representação quanto aos que se autodeclararam indígenas, pois o aumento foi de 

80,1%. 

Na Região Nordeste, para os que se autodeclaram branco, aumentou em 39,2% e 

para os que se autodeclaram preto, passou para 53,3%. Os pardos aumentaram em 58,6% e os 

indígenas em 85,7%. 

Quadro 19 - Matrículas em cursos de graduação nas modalidades presencial e a 

distância de estudantes portadores de necessidades especiais - Brasil 

Ano* Brasil Região Nordeste 

2011 23.250 4.330 

2012 27.143 5.632 

2013 29.034 6.608 
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2014 33.377 10.697 

2015 37.927 11.751 

2016 35.891 7.964 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registros para os anos anteriores a 2011. São considerados portadores de necessidades especiais aqueles 

com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, surdo cegueira, deficiência múltipla, deficiência 

intelectual, autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, 

superdotação. O mesmo estudante pode ter mais de um tipo de deficiência. 

Os portadores de necessidades especiais, também estão bem representados nos cursos 

de graduação das IES, pois temos um aumento de matrícula da ordem de 35,2% em nível de 

Brasil no período de 2011 a 2016. O Nordeste aumentou as matrículas em 45,6% deste 

segmento populacional. 

1.5  Reflexões sobre as Políticas de Educação Superior dos Governos FHC, Lula da 

Silva    e Dilma Rousseff 

Conforme Dias Sobrinho (2011), a expansão do sistema de ensino superior ocorre em 

um contexto instável e de transformações. Incluem-se as amplas e profundas transformações 

contextuais, destacando-se os processos de migração urbana; modernização e globalização da 

economia, com reflexos importantes no mundo do trabalho; mudanças culturais 

impulsionadas pelos sistemas de informação, destacando-se, por exemplo, a ascensão social 

das mulheres e o valor do conhecimento como fonte primária do desenvolvimento. 

Para melhor compreender os fenômenos de democratização e expansão da educação 

superior é importante levar em conta o cenário em movimento onde prevalecem os seguintes 

aspectos:   

- explosão da quantidade das matrículas e das instituições nos últimos anos, 

especialmente por via privada; a tendência à massificação acarreta algumas 

dificuldades de fundo organizacional, administrativo e pedagógico, com impactos na 

qualidade e na concepção de educação superior e suas relações com a sociedade;  

- diversificação institucional e fragmentação do sistema; os modelos institucionais 

têm se diversificado para poderem se adequar às demandas diversificadas, rompendo 

assim a ideia de um sistema coerente da educação superior;  

- insuficiência do financiamento público e diversificação financeira; a 

impossibilidade de o Estado prover a educação para todos obriga as instituições a 

competirem por alunos e por recursos financeiros de diversas fontes públicas e 

privadas; 

- globalização econômica neoliberal; [...] (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 139 – 140). 

 

A ampliação da educação superior vem gerando dificuldades administrativas e 

pedagógicas para a qualidade da educação. Com a ampliação da rede de educação superior, 

cresce o número de instituições e se fragmenta o sistema. A relação do público com o privado 
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não tem sido bem definida e a comunicação entre ambos está cada vez mais próxima. O 

financiamento exige novos modelos devido à grande expansão de Instituições de Ensino 

Superior. 

São desenvolvidos novos programas de financiamento como ações afirmativas 

consignadas em cotas e a renúncia fiscal para as empresas do setor educacional. O Estado por 

não ter capacidade de prover a educação superior, atendendo à grande demanda, desenvolveu 

uma política de expansão via iniciativa privada. As instituições se diversificaram, concorrem 

as instituições públicas e privadas pela demanda de estudantes à educação superior. 

Dias Sobrinho (2011, p. 141) observa que: “A expansão do sistema tem contribuído 

muito para a democratização da educação superior e para uma maior inclusão social, embora 

ainda mantenha suas marcas de elitismo”. O Brasil se apresenta em uma situação bastante 

inferior em relação aos outros países com um mesmo nível de desenvolvimento ou com maior 

nível de pobreza. Embora a educação tenha se expandido cada vez mais a partir do final do 

século XX chegando a um segmento populacional anteriormente excluído deste espaço, ainda 

presenciamos indicadores de acesso e permanência muito negativos. 

Lima (2009) destaca para o debate sobre a expansão da educação superior no Brasil, 

a influência consentida ou imposta, que órgãos internacionais como o Banco Mundial, a 

Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

realizam no governo brasileiro.  

Discute a forma como a Universidade vem perdendo o caráter da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Reflete sobre o lugar da formação crítica e reflexiva na 

Universidade brasileira. Em suas reflexões, Lima destaca que a reforma da educação superior 

se voltou ainda mais para o mercado capitalista. O governo FHC, por exemplo, foi o que mais 

investiu em educação superior do setor privado em relação ao público. Para a Universidade 

pública solicitou maior relação entre empresas e a Universidade; ampliação da carga didática 

e aumento de matrículas; tornar facultativo a venda de serviços, de cursos e firmar convênios 

com o setor privado. 

Quanto ao Governo Lula, esclarece que este deu continuidade às políticas 

governamentais de FHC. Nesse sentido, assumiu as exigências dos Órgãos internacionais: 

corte de recursos financeiros à educação gratuita favorecendo a privatização; reduziu os 

investimentos na educação superior em detrimento da educação básica e aumentou as 

matrículas na educação superior pública ampliando a carga horária dos professores (LIMA, 

2009, p. 379-395). 
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Gentili e Oliveira (2014) fazem um balanço das políticas públicas educacionais que 

promoveram o acesso à educação formal e destacam que o presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (Lula) foi o que mais construiu universidades no Brasil. Os autores observam que nas 

duas gestões do ex-presidente Lula, os gastos públicos na área social foram dos mais 

significativos, alcançando 15,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o que correspondeu a R$ 

638,5 bilhões. Somente através do PROUNI, em 2005, disponibilizou 112.275 bolsas de 

estudo, aumentando para 284.622 no ano de 2012. 

Davies (2016) examinou as políticas educacionais do governo federal durante os 

anos de 1995 a 2002 (gestão do Partido Socialista Democrático Brasileiro - PSDB) e de 2003 

a 2014 (gestão do Partido dos Trabalhadores – PT), destacando as diferenças e semelhanças.  

Assim, o incentivo à privatização da educação superior, a centralização federal sobre 

as decisões voltadas para a educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior Privado (FIES) 

foram identificados como políticas semelhantes nas duas propostas de governo. Como 

principal diferença, destaca a regulamentação do piso salarial nacional dos professores do 

magistério. 

As ações dos governos do PSDB e do PT não são consideradas políticas que 

realmente solucionaram os problemas educacionais do Brasil, pois muitas questões estão em 

aberto para serem resolvidas. Algumas ações ou políticas trouxeram algum avanço, porém 

ainda há muito que se resolver.  

[...] estes governos até hoje não regulamentaram o padrão de qualidade previsto na 

CF de 1988 e também na LDB, possivelmente porque isto exigiria do governo 

federal o exercício da ação supletiva e redistributiva em favor dos entes 

subnacionais para a garantia de tal padrão. Em síntese, as políticas educacionais dos 

governos do PSDB e do PT foram muito mais semelhantes do que diferentes 

(DAVIES, 2016, p. 50) 

 

Conforme os esclarecimentos destacados, os problemas que envolvem a educação 

brasileira ainda não foram solucionados. A questão da qualidade, aspecto de extrema 

importância, não tem sido abordada profundamente nas pautas das políticas educacionais, 

demonstrando os limites do compromisso do governo brasileiro com a educação do povo. 

De acordo com Ristoff (2011), a questão da expansão da educação superior no Brasil 

deve observar que as grandes metas para este nível de ensino tomam como base a diretriz 

central do PNE 2001 - 2010, ou seja, elevar a taxa de escolarização, de matrículas nas IES 

públicas, desenvolver um sistema nacional de avaliação para garantir a qualidade e monitorar 

o plano de expansão. 
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É necessário se preocupar com a qualidade a partir dos resultados das avaliações de 

estudantes universitários em fase de formação, e com a expansão do ensino superior através 

de pequenas faculdades do setor privado. 

Ristoff observa que o governo Lula foi influenciado pelo PNE, preocupou-se com a 

quantidade, qualidade e equidade.  

A mais simples análise do plano de governo do Presidente Lula para a educação 

mostra quão fortemente ele foi influenciado pelo PNE, especialmente no que diz 

respeito à preocupação com quantidade, qualidade e equidade. Entre os assim 

chamados compromissos fundamentais com a educação superior, o plano do 

Presidente Lula estabelece as seguintes diretrizes: - reconhecimento do papel 

estratégico das universidades, especialmente das universidades públicas, no 

desenvolvimento socioeconômico do país; - aumento do financiamento público para 

a expansão das matrículas na educação superior, especialmente no ensino superior 

noturno; - revisão dos empréstimos educacionais para a expansão do setor público, 

especialmente do crédito educativo, e criação de um sistema de bolsas, com recursos 

constitucionalmente desvinculados da educação; - defesa do princípio constitucional 

da gratuidade da educação superior pública (RISTOFF. 2011, p. 192 – 193). 

 

A educação superior no governo Lula foi reconhecida como fator primordial para o 

desenvolvimento socioeconômico. Estiveram em pauta as questões ligadas ao financiamento 

da Universidade pública, incluindo-se a preocupação com os estudantes menos favorecidos 

economicamente, possibilitando a estes, formas de se manterem. 

Cabe destacar a garantia firmada na Constituição Brasileira de 1988 com a 

gratuidade da educação superior pública. Todos estes compromissos foram conduzidos para 

assegurar a expansão de matrículas na educação superior. 

As tendências da educação superior após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96) foram, segundo o autor, a expansão; privatização; 

diversificação; centralização; desequilíbrio regional; ampliação das oportunidades de acesso; 

desequilíbrio de oferta; ociosidade de vagas; corrida por titulação e lento incremento da taxa 

de escolarização. 

A expansão não deve ser confundida com a democratização da educação. A expansão 

é definida pelo fato de o sistema crescer significativamente. Houve aumento muito 

significativo no número de matrículas e em cursos presenciais e a distância. O governo se 

interessou em investir também na Educação a distância (EAD). Com as novas tecnologias é 

possível que a educação deixe de ser elitista e passe a ser de massa nas próximas décadas. 

A privatização da educação superior também é constatada no governo Lula. Há um 

grande crescimento quanto às IES do setor privado. Quanto às IES públicas, estas também 

têm se expandido, foram construídos novos campi e fundado novas Universidades federais. 

Foram fundadas Universidades a partir de campi avançados e extensões que já existiam, 
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Centros Federais de Educação Tecnológica e alguns passaram a existir como Institutos 

Federais priorizando a formação de professores. 

A diversificação significa que a ideia de Universidade, onde não existe 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, deixou de ser fundamental para a 

educação superior. Tornou-se realidade a diversificação de Instituições que realizam apenas 

atividades de ensino. Desenvolveram-se Faculdades isoladas e Centros Universitários que não 

se dedicam à pesquisa e extensão. 

Ristoff (2011) esclarece que estas novas características trazem grandes influências 

sobre o sistema de avaliação (avaliação institucional) e a identidade tradicional da educação 

superior brasileira. Chama a atenção para a concepção de cursos de graduação, que se 

caracterizam como pontuais, restritivos, angulares e com uma marca muito profissionalizante, 

contrariando os que possuem abrangência e escopo verticalizado. 

A centralização no governo federal para a autorização e o reconhecimento de IES e 

cursos é algo que precisa ser repensada na perspectiva de atribuir responsabilidades aos 

municípios e estados sobre esta questão. O desequilíbrio regional é também criticado. Trata-se 

da regionalização da educação superior. Os estados do Sudeste e Sul mantém um índice 

elevado de IES e cursos se comparados com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exigindo 

políticas que possam colocá-los no mesmo patamar. 

Sobre a ampliação de oportunidades de acesso à educação superior, é observado que 

as classes populares, antes não ingressavam neste nível de ensino, hoje estão conseguindo. 

Esta possibilidade é confundida com o processo de privatização, que oferece vagas para os 

excluídos historicamente da Universidade pública. 

O desequilíbrio de ofertas revela o descaso de políticas públicas que se voltam para a 

valorização de poucos cursos (educação, direito, ciências sociais aplicadas) que dominam as 

matrículas. É criticado a despreocupação nacional com um projeto de desenvolvimento para o 

país. A exemplo, o curso de Ciências Agrárias possui representação insignificante em um país 

com áreas continentais agricultáveis. 

A ociosidade crescente de vagas nas IES também é criticada. Esta ociosidade ocorre 

tanto no setor público, quanto no setor privado. Muitas vagas nas IES não são ocupadas. 

Excesso de egressos da educação básica? Não identificação com o curso? etc.  

Quanto à corrida pela titulação, há uma grande quantidade de pessoas procurando a 

educação superior para adquirir uma titulação que os levem imediatamente ao mundo do 

trabalho. 
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Enfim, o incremento na taxa de escolarização superior em muito se deve a educação 

à distância. Infelizmente, embora crescido o número real de matrículas e cursos, grande parte 

da população brasileira ainda continua sem acesso à educação superior. O crescimento ainda é 

muito insignificante se comparado com os dados de países da América de Sul, América do 

Norte, América Latina, Ásia e Europa (RISTOFF, 2011). 

Com o advento da expansão da educação, as classes populares têm conseguido maior 

acesso às universidades para realizar a sua formação em nível superior. Nos últimos anos, 

evidenciamos que algumas políticas de governo têm favorecido pessoas historicamente 

excluídas do acesso à educação para continuar seus estudos, alcançando inclusive a 

Universidade. Contudo, a inclusão na educação superior de pessoas historicamente excluídas 

requer maiores reflexões considerando-se as políticas de ajuste neoliberal. 

Lima (2006, p. 23) destaca que o capitalismo ao se desenvolver traz em sua essência 

“[...] antagonismos entre o capital e o trabalho, a luta de classes indica, simultaneamente, uma 

forma de dominação burguesa e um elemento de negação e de contraposição a essa 

dominação.” Assim, os que defendem uma sociedade sem exclusões entendem que os direitos 

dos trabalhadores e inclusive a educação, não devem ser negligenciados tornando-se moeda 

de troca para garantir lucros financeiros aos capitalistas. 

 Nesse contexto político e econômico, a Universidade pública vem lutando pela 

sobrevivência, realizando inclusive um serviço de qualidade com os escassos recursos que o 

governo lhe destina.  

A conjuntura política econômica que se desenvolveu no Brasil corresponde a uma 

mudança de regime de acumulação capitalista para outro que garanta a continuidade da 

produtividade do capital, acompanhando também o ideário neoliberal dos países de centro. 

Desenvolveu-se no Brasil um discurso pró-reforma do Estado que atinge também a educação 

superior, argumentando em favor de uma administração racionalizadora. 

Na Educação Superior Brasileira ocorreram mudanças voltadas para desenvolver um 

estilo administrativo baseado na racionalização gerencial. Para atender com qualidade e 

eficiência o cidadão brasileiro, apresenta-se a racionalização gerencial do sistema de ensino 

superior do Brasil.  

A reforma da educação superior faz parte de toda uma modernização geral das 

instituições sociais e tem também no âmago o controle da subjetividade, há uma mudança na 

cultura organizacional a partir da própria administração. Rompe-se assim com as diversas 

maneiras de organizar a vida, tanto na esfera material, quanto simbólico-cultural. Este período 
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de desenvolvimento do capitalismo a nível mundial, a inclusão do Brasil neste contexto, exige 

padrões e hábitos novos da população e novos espaços sociais. 

 As características básicas da reforma para a educação superior se referem à 

descentralização da estrutura das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, porém 

ficando centralizado o controle delas. Fazem parte ainda das características desta reforma a 

flexibilização, a diferenciação e a privatização do sistema federal de educação superior.  

São características implícitas na proposta para reformar o Estado assumindo a 

ideologia do atual período da história do capitalismo. Trata-se afinal de um extenso e intenso 

procedimento para modernizar as instituições sociais, utilizando-se de valores desenvolvidos 

no atual estágio do modo de produção com a finalidade de garantir a hegemonia do capital. 

 Interessa adaptar a educação superior às formas mais atualizadas de produção 

material da existência humana. Procuram aproximar as Instituições de Educação Superior – 

IES, do setor de produção modernizando-as de forma a produzir sistemas simbólicos – 

cultural que possibilite fazer a regulação social.  

Conforme Reis e Rodrigues (2006), para a burguesia da indústria, a educação 

brasileira nos três níveis de ensino, não considera a competitividade implicando assim, em 

uma luta por parte dos capitalistas para a modernização do sistema educacional tornando-o 

competitivo. A modernização torna as instituições sociais um local de mediação dos 

imperativos do Estado e a subjetividade do sujeito. O setor produtivo passa a ser máquina de 

poder servindo à ordem que se estabeleceu. Contudo, apresenta contradições.  

O momento indica que estão ameaçadas as identidades dos trabalhadores, pois, vêm 

ocorrendo fragmentações nas profissões, desemprego e exclusão da sociedade. Percebemos 

assim, que está sendo produzido um conhecimento que modifica a forma de representarmos a 

realidade que vivenciamos. Isto vem ocorrendo por meio do que se desenrola no meio das IES 

e das culturas que estas apresentam.  

O Dossiê Nacional 3 – Precarização das condições de trabalho I e II (Abril/ 

Novembro 2013), publicado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES-SN) destaca a situação atual que estão vivenciando os 

funcionários/professores e estudantes das Universidades públicas: não há funcionários 

suficientes para desenvolverem os trabalhos; faltam professores para atender a demanda de 

estudantes que ingressam nas Universidades; ocorre assédio moral por parte de algumas 

administrações; houve aumento do número de turmas, da carga horária e de estudantes em 

sala de aula inviabilizando a relação professor – estudante, com graves prejuízos para a 

qualidade do ensino e para a saúde dos docentes.  
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As comunidades acadêmicas das Universidades públicas estão vivenciando 

momentos de grande crise, professores e demais funcionários sem terem condições de 

desenvolverem os trabalhos com a qualidade que os estudantes universitários têm direito. 

Martins (2017, p. 14) discute a contradição que se desenvolveu na ação política dos 

governos Lula e Dilma enfocando o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). O Programa sustenta o discurso da 

necessidade de ampliar o acesso à educação superior. Martins chama a atenção de que as 

políticas desenvolvidas a partir de 2005 não conseguiram democratizar a educação superior. 

Observa ainda que estas políticas podem ter desenvolvido várias formas de exclusão. 

Após dez anos do PNE, a meta de alcançar 30% de frequência não se concretizou. 

No ano de 2013 não chegou a 17%. Observa que, não houve êxito nas políticas promovidas 

pelo REUNI, PROUNI e FIES em relação à democratização da educação superior. 

Para Martins (Ibid.), o governo Lula desenvolveu políticas públicas para a educação 

superior tanto no setor público quanto no privado, caracterizando-se como contraditório. 

Observa o autor que o REUNI exerce o papel social destinando a educação superior para as 

classes sociais que nunca tiveram acesso a este nível de ensino. No entanto, destina a essas 

mesmas classes, cursos menos prestigiados economicamente e às classes mais favorecidas os 

cursos com melhores possibilidades de ganho financeiro no mundo do trabalho. Desse modo, 

a exclusão continua e a expansão, o acesso e democratização da educação superior não se 

realizam plenamente. 

As universidades públicas passaram a ser agencias que executam as políticas que são 

de competência do Estado. Desenvolvem-se em duas dimensões: 1- empresariando o 

conhecimento e a educação; esforços têm ocorrido para estimular o desenvolvimento 

científico e tecnológico, objetivando agregar valores ao capital produtivo financeiro; 2 – 

certificações em massa por meio de políticas afirmativas como o sistema de cotas, pelo 

REUNI e pela EAD (Educação a Distância). 

Conforme Martins, as contradições do REUNI podem ser identificadas na maneira 

deste ser instituído via decreto presidencial. Não houve apreciação da sociedade, foi 

implantado autoritariamente. As universidades foram obrigadas, em caráter urgente, a 

apresentar seus planos de expansão e reestruturação, o que não favoreceu discutir com a 

comunidade acadêmica, demonstrando ser uma política com características não democráticas. 

As consequências foram que várias IES apresentaram insuficiência e inadequação de 

infraestrutura física e de recursos humanos; e condições de trabalho bastante precarizadas. 

Aconteceu o aumento do número de alunos não acompanhando a quantidade de professores e 
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técnico-administrativos para atender os mesmos. As Universidades fecharam contratos com 

empresas terceirizando alguns serviços básicos. As salas de aula tornaram-se superlotadas de 

estudantes. 

É reconhecido que o REUNI foi a única possibilidade que as classes populares 

tiveram para ter acesso à educação superior. No entanto, este Programa como política pública 

falhou, mesmo trazendo contribuições para as classes populares. A expansão e 

democratização possuem marcas contraditórias. Estas contradições não aparecem apenas na 

política em si, mas em cada IES que aderiu ao Programa. Está subentendido por Martins que 

estas IES possuem um histórico com contradições na própria origem, ou seja, a elitização da 

educação superior (MARTINS, 2017). 

O debate sobre a expansão da educação superior, dentre outras questões, também 

aborda os estudantes que precisam trabalhar para sobreviver. Nesse sentido, Vargas e Paula 

(2013) discutem a questão do estudante universitário que trabalha.  

Considerando a Constituição Federal do Brasil de 1988, lembram que é dever do 

Estado cuidar da justiça social, possibilitando o direito à educação com igualdade de 

condições para ter acesso e permanecer na Instituição educacional. 

Ressaltam Vargas e Paula (Ibid., p. 464) que a democratização da educação superior, 

o acesso e a permanência, a expansão neste nível de ensino implica uma política nacional de 

assistência estudantil para aqueles que vivenciam a condição de baixa renda financeira. 

Destacam que o Programa REUNI deve considerar além do obvio, infraestrutura física das 

Universidades, relação professor – aluno, programas de assistência estudantil, e as “[...] 

características sociais, culturais e econômicas da população matriculada”. 

Compreendem assim, a necessidade de haver uma democratização e não apenas uma 

expansão da educação superior pública. Que considerem os estudantes de classes populares, 

observando as características destes, principalmente as fragilidades de formação e as questões 

econômicas, pois o acesso implica a permanência com garantias de vir a se formar 

(VARGAS; PAULA, 2013). 

Conforme Fávero, Horta e Frigoto (1992): 

Recoloca-se a necessidade de uma discussão de fundo sobre o papel do 

planejamento na sociedade e sobre o conceito de política social, em particular de 

política educacional. Resumidamente: a) todas as decisões que envolvem o coletivo 

da população, principalmente aquelas de natureza econômica e mesmo as que 

deixam de ser  tomadas e implantadas quando necessárias, são políticas, por sua 

própria natureza; b) o horizonte dessas políticas e o referencial dos planos e 

programas é o projeto social mais amplo que se quer construir  para a sociedade. 

(FÁVERO; HORTA; FRIGOTO. 1992, p.8) 
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Importa a discussão e implementação das políticas sociais, os planos e programas, as 

decisões considerando as populações que serão atingidas, até onde realmente serão 

beneficiadas quebrando o círculo vicioso das exclusões.  

Concordamos com Marcuse (1973), quando lembra que todo o sistema de dominação 

e coordenação adquire um progresso técnico, desenvolve formas de poder e viver. No entanto, 

são acusados de preservar a miséria, de um racionalismo destruidor que na verdade é 

irracional. Trata-se de uma situação que está satisfazendo a nova conjuntura política e 

econômica, ou seja, a implantação do Estado Mínimo, sem gastos nas áreas sociais. 

 

1.6 Acesso e permanência de estudantes de classes populares na Educação Superior no 

Brasil 

 

A questão do acesso à educação ainda não está resolvida. Os problemas que afetam a 

permanência dos estudantes no meio educacional também pedem soluções do poder público. 

Muitos estudantes têm dificuldades de acesso a Universidade; participar das diversas 

atividades acadêmicas e ainda enfrentam problemas financeiros. Há aqueles com educação 

básica precária; sentem dificuldades para estudar e fazer as tarefas solicitadas pelos 

professores.  

Dentre estes estudantes, alguns são egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

As pesquisas realizadas sobre estudantes universitários oriundos da Educação de Jovens e 

Adultos (Bernadim, 2013; Cruz, 2013; Paz e Santos, 2014; Silva, 2015; Araújo, Trindade e 

Fernandes, 2013), identificam diversas questões, tais como: acesso e permanência à 

universidade; exclusão da educação básica; influência e apoio da família e amigos na 

formação do estudante; valor atribuído ao curso que está fazendo na universidade e 

perspectivas de futuro profissional.  

A questão do acesso e permanência do estudante universitário na universidade nos 

remete a buscar compreender esta organização institucional historicamente. Compreender a 

universidade brasileira, principalmente a pública, implica percebê-la dentro de um contexto 

amplo e estrutural.  

Conforme Afanássiev (1982), faz-se necessário perceber que: 

O conhecimento baseado apenas nas aparências, nas manifestações da essência, é 

incapaz de dar um quadro justo do mundo e não pode servir de guia de acção. A 

incapacidade de distinguir o fenómeno da essência conduz a graves erros na teoria e 

na prática (AFANÁSSIEV, 1982, p. 140) 
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Significa reconhecermos que as políticas públicas não se fazem neutras, mas 

direcionadas para objetivos historicamente determinados. De acordo com Fávero (2006, p. 

19), implica reconhecer a universidade “[...] como parte de uma totalidade, de um processo 

social mais amplo, de uma problemática mais geral do país”. Trata-se de uma universidade 

pública que enfrentou crises até a década de 1960, que podem estar relacionadas ao fato de 

não atenderem aos interesses da burguesia brasileira e ainda por não terem assumido funções 

capazes de responder às necessidades, aos problemas emergentes.  

Se a Universidade está cada vez mais possibilitando a estudantes de classes 

populares fazer um curso superior, importa tomar ciência a qual lugar eles estão sendo 

destinados. A expansão se apresenta diferenciando-se conforme as classes sociais. 

Sobre a expansão da educação superior foram identificadas, dentre outras, 

contradições que são inerentes à própria sociedade brasileira. Por exemplo, a hierarquização 

de cursos superiores.  

Segundo Vargas (2010, p. 5): 

[...] encontramos no plano superior as chamadas “profissões imperiais”: Medicina, 

Direito e Engenharia. E no plano médio ou inferior, carreiras relacionadas às 

Licenciaturas. Pode-se dizer que o prestígio das carreiras se forma pelo agregado de 

seu valor simbólico e de mercado, refletindo em cursos de acesso mais disputado.   

 

     O que presenciamos é uma expansão da educação superior de “[...] curso de rico 

pra continuar rico e curso de pobre pra continuar pobre” (Ibid., p.1), pois, as classes populares 

se encontram em maior número nos cursos de licenciatura, enquanto a classe abastada ocupa 

as vagas dos cursos que os levam a profissões mais valorizadas no Brasil.  

Ristoff (2014), a partir de um levantamento nas sinopses estatísticas do MEC – INEP 

sobre a educação superior no período de 1991 a 2012 chama a atenção para o fato de que os 

cursos de Medicina e Odontologia possuem uma representação menor de estudantes que 

vivem com renda na faixa de até três salários mínimos. A representação maior está na faixa 

dos dez a mais de trinta salários mínimos. Por outro lado, cursos como de História e 

Pedagogia possuem uma representação maior de um a três salários mínimos.  

Os estudantes universitários que chegam ao curso de licenciatura são em sua maioria 

de classes populares e com menor poder aquisitivo. Comumente encaram problemas para 

permanecer na universidade e alcançar a formação. Por falta de recursos financeiros, 

apresentam dificuldades de acesso à universidade e participação em atividades acadêmicas. 

Ainda, alguns apresentam formação precária de educação básica, dificuldades para estudar e 

desenvolver as tarefas das disciplinas, assim como se envolver nas diversas atividades 

acadêmicas da universidade.  
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A reflexão de Cunha (1980) é esclarecedora quando lembra que: 

O Estado na sociedade capitalista, não pode, por definição, empreender a construção 

de uma sociedade aberta embora tenha que reeditar, a cada momento, discursos que 

apresentem esse objetivo de modo a dissimular tanto a sua função de garantidor dos 

interesses das classes dominantes, como também, de dissimular a sua própria prática 

cotidiana de reproduzir a estrutura de classes através da educação sistemática. 

(CUNHA, 1980, p. 168)  

 

A educação nessa perspectiva serve aos interesses da manutenção de uma estrutura 

social de classes impossibilitando a mobilidade social dos seus cidadãos. Conforme Zago 

(2006), não é suficiente ter acesso à educação superior, é preciso garantir também a 

permanência dos estudantes. Diversos são os problemas que estes enfrentam quando chegam à 

universidade dificultando a permanência no meio acadêmico.  

A permanência dos estudantes de classes populares na educação superior requer 

programas de assistência estudantil. No ano de 2010 foi instituído pelo Decreto nº. 7. 

234/2010 o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), para garantir a 

permanência de estudantes carentes financeiramente nas Instituições Federais de Educação 

Superior (IFES).  

O referido Decreto estabeleceu os seguintes objetivos para a assistência estudantil 

nas IFES: 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; 

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 – contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

Não obstante, notamos que as políticas de assistência estudantil nas Universidades 

públicas não podem se limitar apenas a atender estudantes pobres, de situação sócio 

econômica muito precárias, pois entendemos que há aqueles em condições de vulnerabilidade 

social, como questão de gênero, problemas físicos, mentais, envolvimento com drogas, etc., 

não sendo uma questão apenas financeira. 

Ainda sobre as questões que permeiam a assistência estudantil nas IFES, Pinheiro 

(2013) observa o fato de as decisões serem centralizadas, não prevalecendo a participação dos 

que devem ser contemplados.   

A discussão que fazemos sobre a educação está de acordo com Dias Sobrinho (2011, 

p. 121), que a considera como um “[...] bem público, direito social e dever do Estado”. Este 

princípio é abordado quando se trata do acesso e permanência na educação superior, possui 
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relação com a ideia de qualidade social e científica. Esta qualidade deve ser voltada para 

todos, desenvolvendo sujeitos sociais e não privilegiar parcelas da sociedade que contribuam 

para o individualismo. 

Entendemos desse modo, que a qualidade na área educacional possui variações de 

acordo com os grupos sociais, o tempo e o espaço. Não é neutra ideologicamente, pois está 

entremeada de interesses. 

Para Dias Sobrinho (2011, p. 125), faz-se necessário compreender que conforme as 

visões de mundo e os interesses individuais das pessoas, pode existir qualidade em educação 

quando: 

[...] no âmbito de suas atribuições e limites, cumpre, além de outras, com uma ou 

algumas das seguintes funções: capacita adequadamente para o trabalho e amplia as 

condições de empregabilidade; promove a competitividade econômica e desenvolve 

a indústria; dá fé pública do correto exercício das práticas educativas; propicia o 

avanço da ciência e da tecnologia, valorizando especialmente a inovação; amplia o 

cabedal cognitivo da população; enriquece o patrimônio cultural da nação; contribui 

com os processos de formação de cidadãos; alimenta e melhora os indicadores 

qualitativos da cidadania; aprofunda os valores da democracia e da vida social. 

 

A educação é um fenômeno social complexo. Os aspectos destacados sobre a 

qualidade em educação indicam uma aproximação do que poderia ser, embora contraditórios, 

não devem negar um ao outro. 

Dias Sobrinho (Ibid., p. 125 - 126) destaca que: 

Obviamente, a qualidade em educação superior guarda relação com os 

compromissos de uma instituição educativa, a começar com o entorno mais 

próximo, com quem interage diretamente em seu cotidiano, mas, também, como é 

próprio da natureza da universidade e do conhecimento, com a sociedade nacional e 

com a comunidade humana universal. É principalmente quando se vincula às 

finalidades educativas de caráter social, e deste modo se envolvem os papéis das 

instituições e as responsabilidades dos estados, que a qualidade alcança significados 

mais consistentes. 

 

Instituições educacionais e Estados não são entidades abstratas, são concretizados 

por pessoas que têm ideais e projetos de existência. Nessa perspectiva, a qualidade da 

educação superior possui relação com posições relativas de pessoas e grupos sociais. 

Pensamos a expansão, o acesso e a permanência na educação superior, considerando a 

qualidade desta tendo em vista a diversidade da categoria estudante. Não podemos imaginar 

como uma única categoria e inclusive homogênea, pois os estudantes vêm de diversas 

posições socioeconômicas.  

São estudantes com diferentes situações de dedicação aos estudos, com culturas 

diversificadas, relacionam-se diferentemente com o conhecimento e possuem idiossincrasias 

diversas para com as perspectivas profissionais e culturais. É importante que existam meios 

de permanência no curso superior, garantindo a conclusão dele, pois apenas o acesso não 
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significa democratização da educação. A partir deste posicionamento, deve-se buscar 

assegurar a continuidade dos estudos, pois é uma ação interminável da formação do ser 

humano. 

Considerando-se o princípio da equidade, o Estado e a sociedade de modo geral 

deveriam se empenhar em quebrar o círculo vicioso da pobreza e exclusão; das desigualdades 

educacionais via políticas públicas e ações diversas proporcionando oportunidades para todos 

e educação com qualidade.  

Nessa perspectiva é que acreditamos na expansão, desenvolvimento do acesso e 

permanência na educação superior como uma luta contra a exclusão, envolvendo 

conjuntamente os esforços do Estado, das escolas dos diversos níveis educacionais e a 

sociedade, para superar a situação do analfabetismo, da repetência e evasão escolar, da falta 

de vagas, dos preconceitos, das carências culturais em família e das condições precárias de 

escolarização dos jovens em geral.  

Conforme Dias Sobrinho (2011, p.128), “[...] a privação do conhecimento, em 

diversos graus”, é extremamente desumana, pois impossibilita o acesso a empregos melhores, 

provoca um empobrecimento sociocultural e econômico.  

A privação de conhecimentos leva ao isolamento social. Assim, é muito importante 

que os jovens tenham a oportunidade de estar desenvolvendo relações sociais para se 

tornarem verdadeiramente humanos. O ser humano por natureza precisa estar incluído nos 

bens que a sociedade produz historicamente através do trabalho e da educação, mas nem 

sempre esta situação fica garantida. 

A exclusão provocada pelo Estado e a sociedade, gera a autoexclusão nos seres 

humanos. Muitos jovens por vivenciarem várias situações de exclusão, acabam internalizando 

durante suas trajetórias de estudante, a ideia da exclusão como natural. Entendem que devido 

à própria condição de vida que têm; à precária formação básica de estudos, não podem 

almejar cursos com maior prestígio social e econômico. Acreditam que as suas capacidades 

intelectuais e econômicas só podem lhes proporcionar frequentar os cursos menos concorridos 

e de maior acesso.  

Não se trata apenas de terem tido uma escolarização básica debilitada, de ações 

pedagógicas; ensino-aprendizagem deficientes, de não possuírem informações sobre a vida 

acadêmica, da universidade e o mundo científico, mas, sobretudo, aponta-se conforme Dias 

Sobrinho (Ibid., p. 129), a existência de uma “mentalidade de excluídos”.   
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Muitos entendem de que ser excluído da educação superior é natural, as capacidades 

baixas de competitividade são normais, é a natureza. Que as desigualdades constituem 

naturalmente a sociedade. 

Desse modo, quando nos referimos a uma política de expansão da educação superior, 

observamos que é necessário ser valorizada uma qualidade pautada na justiça social, não 

apenas na ampliação de matrículas, mas acontecer uma cobertura total desde a educação 

infantil. O que exige investimento público, infraestrutura física e formação de professores. A 

qualidade na educação superior só pode ocorrer havendo também nos níveis anteriores, 

estudantes bem formados na educação básica. 

Discutindo-se a questão do acesso e da permanência na educação superior, 

destacamos a pesquisa de Zago (2006, p. 231) com estudantes de classes populares que estão 

na universidade. Observa que, quando os estudantes de classes populares conseguem chegar à 

universidade, ficam surpresos e não acreditam que conseguiram. Chama a atenção para o fato 

de que: 

 [...] é sempre recebido com surpresa, e foi dessa forma que reagiram quando 

identificaram seus nomes na lista dos aprovados:  

‘Eu até nem acreditei, a hora que eu vi assim, eu disse: não pode, não pode. 

(Estudante de agronomia)’. ‘Parece um sonho ter conseguido entrar aqui... Eu 

pensava que prá mim era uma coisa impossível (Estudante de pedagogia)’. 

‘Eu me julgava incapaz de passar. É muito difícil um estudante de colégio público 

entrar na universidade. [...] Eu não me achava com capacidade de entrar numa 

federal. (Estudante de serviço social)’. 

 

No entanto, com o êxito vem grande carga de compromissos que nem sempre os 

estudantes conseguem suportar, precisando de auxílio na trajetória acadêmica para concluir o 

curso superior. 

Concordando com Zago (Ibid., p. 233), devemos observar que: 

Se o ingresso no ensino superior representa para esse grupo de estudantes ‘uma 

vitória’, a outra será certamente garantir sua permanência até a finalização do curso. 

Originários de famílias de baixa renda, esses estudantes precisam financiar seus 

estudos e, em alguns casos, contam com uma pequena ajuda familiar para essa 

finalidade. Provenientes de outras cidades ou estados, pouco mais da metade tem 

suas despesas acrescidas pelo fato de não morar com a família. Nesses casos, 

residem na casa do estudante universitário (quando há vaga), ou com parente, ou 

ainda, dividem casa ou apartamento com colegas. [...] Com um ‘pé-de-meia’ 

[reserva financeira constituída antes de ingressar na educação superior] para os 

primeiros tempos na universidade, os jovens dão início a seus estudos de nível 

superior sem ter certeza de até quando poderão manter sua condição de 

universitários. Para viabilizá-la, tentam obter uma renda mediante alguma forma de 

trabalho em tempo completo ou parcial. 

 

Muitos estudantes, além das carências de estudo provenientes da educação básica, 

precisam enfrentar uma situação econômica que compromete a realização do curso superior. 
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A situação de estar longe da família, não ter um lugar para morar, precisar trabalhar etc., tem 

dificultado bastante a conclusão dos estudos de muitos jovens. 

A dedicação ao trabalho para poder sobreviver impõe limites acadêmicos, tais como 

não estar presente nas atividades com os colegas, na participação de eventos, encontros na 

universidade ou fora desta, ou até mesmo faltar às aulas por encontrar-se esgotado fisicamente 

etc. 

Estes jovens enfrentarão outra realidade, o meio acadêmico impõe uma socialização 

que eles ainda não possuem. Assim, Berger e Luckmann (1978) se referem a uma socialização 

secundária, observam que: 

A socialização secundária é a interiorização de ‘submundos’ institucionais ou 

baseados em instituições. A extensão e caráter destes são, portanto, determinados 

pela complexidade da divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do 

conhecimento. [...] a socialização secundária é a aquisição do conhecimento de 

funções específicas, funções direta ou indiretamente com raízes na divisão do 

trabalho. [...] A socialização secundária exige a aquisição de vocabulários 

específicos de funções, o que significa em primeiro lugar a interiorização de campos 

semânticos. Os ‘submundos’ interiorizados na socialização secundária são 

geralmente realidades parciais, em contraste com o ‘mundo básico’ adquirido na 

socialização primária. Contudo, eles também são realidades mais ou menos 

coerentes, caracterizadas por componentes normativos e afetivos assim como 

cognoscitivos. (BERGER; LUCKMANN. 1978, p. 184 – 185). 

 

O acesso e permanência de egressos da EJA na educação superior estão relacionados 

com a adaptação ao mundo acadêmico, a introjetar uma específica socialização secundária. 

Reconhecemos que há uma população singular que precisa apreender como funciona a vida 

acadêmica. Os estudantes jovens e adultos egressos da EJA que fazem curso superior não são 

o tipo “estudante padrão” que cursou toda a educação básica em uma escola. As observações 

de Oliveira (1999, p. 59) são esclarecedoras quando afirma:  

Ele é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles provenientes de áreas 

rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo 

nível de instrução escolar (muito frequentemente analfabetos), ele próprio com uma 

passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas 

não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência, 

que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do 

ensino supletivo [EJA]. [...] Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam e 

aprendem envolve, portanto, transitar pelo menos por três campos que contribuem 

para a definição de seu lugar social: a condição de ‘não-crianças’, a condição de 

excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais. 

 

As IES diante das populações mais diversas, dentre elas os egressos da EJA, têm 

como responsabilidades, garantir o acesso ao bem cultural maior, à educação, e à permanência 

no meio acadêmico para alcançar o sucesso educacional. 

A partir do exposto, cada vez mais se faz necessária a maior atenção com os 

estudantes das classes populares, da EJA, para que eles consigam alcançar êxito na 
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Universidade. O Estado, a sociedade e toda a comunidade acadêmica devem se unir na luta 

para que a educação de qualidade chegue realmente aos que já foram excluídos do sistema 

educacional em algum momento de sua vida. 

O acesso e a permanência de estudantes de classes populares na universidade ainda 

são desafios a serem enfrentados pelos que procuram realizar estudos em nível superior.  

Seguindo as reflexões em desenvolvimento, no próximo capítulo apresentamos dados 

sobre a realidade maranhense. Discutimos a expansão da educação básica e superior no 

Maranhão, e a abrangência da Universidade Federal do Maranhão na realidade da população 

maranhense proporcionando qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO MARANHÃO 

A partir de dados fornecidos pelo Ministério da Educação - MEC e Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, apresentamos, neste capítulo, os 

dados da educação superior no Maranhão, principalmente analisando o seu desenvolvimento 

nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula da Silva (Lula) e Dilma 

Rousseff.  

Localizado a oeste da Região Nordeste, o Maranhão possui extensão territorial de 

331.935.507 km², divididos em 217 municípios, sendo o segundo maior estado da região e o 

oitavo maior do Brasil.  

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Maranhão totalizava uma população de 6.574.789 

habitantes, com uma densidade demográfica de 19,81 hab./km², estando em 10ª posição no 

país. 

Com relação ao produto interno bruto, é o quarto estado mais rico da Região 

Nordeste do Brasil e o 17º do Brasil. Porém, a renda média mensal per capita da população 

residente estava em torno de R$ 398 reais. O rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita foi de R$ 575 reais. Comparado a outros estados, ocupava a 27ª posição.  

O Maranhão apresentou o segundo maior índice de mortalidade infantil (21,3) do 

Brasil em 2016 sendo superado apenas pelo Amapá (23,2). Vários fatores contribuem para o 

alto índice de mortalidade infantil no estado, destacando-se o fato de que apenas metade da 

população tem acesso à rede de esgoto e o de que quase 40% não tem acesso a água tratada. 

De acordo com os dados do IBGE, considerando o ano de 2017, possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) igual a 0,639, ocupando a 26ª posição em relação aos outros 

estados da federação. Possui a segunda pior expectativa de vida do Brasil, estando atrás 

apenas de Alagoas. 

A capital São Luís, concentra grande parte do produto interno bruto, passando por 

um processo marcante de crescimento econômico, sediando quatro universidades, três 

públicas e uma do setor privado, um instituto federal de educação, além de dezenas de centros 

de educação e faculdades particular.  

Embora o Maranhão seja o 4° mais rico da Região Nordeste em relação ao produto 

interno bruto, pelos dados apresentados, continua sendo um dos mais pobres do Brasil, com 
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pior expectativa de vida, apresentando uma das menores rendas per capita e um dos menores 

Índices de Desenvolvimento Humano. 

Segundo o IBGE (2017), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

2016 revela que a proporção de jovens na faixa etária de 16 a 29 ano de idade que não 

estudavam e não trabalhavam no ano de 2016, no Maranhão era de 33,3%, o que equivale 

aproximadamente a 2.189.404 habitantes. A restrição de acesso à educação chegou a 14,4% e 

à internet 24,2%. 

As Sinopses Estatísticas do MEC / INEP indicam que no ano de 1995, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, o Maranhão matriculou na pré-escola, um total de 312.320 

crianças (Inclusive as matrículas das Classes de Alfabetização); 1.347.856 no Ensino 

Fundamental e 126.629 no Ensino Médio. Os dados sobre o Ensino Supletivo9 para o ano de 

1995 indicam 26.786 matrículas no ensino fundamental e 358 no ensino médio. 

Em 2002, no final do governo, registrava-se um total de 32.134 matrículas nas 

Creches, na Pré-escola 246.891 crianças, 35.359 em Classes de Alfabetização, 1.609.858 no 

Ensino Fundamental e 229.304 no Ensino Médio. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

presencial com avaliação no processo (Alfabetização, Ensino Fundamental e Médio), 183.754 

matrículas e 6.055 na Educação Especial. 

Analisando o total de número de matrículas na educação básica, incluindo-se o 

ensino supletivo, no Maranhão, passou de 1.813.949 em 1995 para 2.343.355 estudantes em 

2002, final do mandato do governo FHC. Houve um aumento de 22,5 % no número de 

matrículas ao longo do governo. 

Em 2003, no governo de Lula, foi identificado no Maranhão, um total de 35.676 

matrículas nas Creches, 268.086 na Pré-escola, 30.635 em Classe de Alfabetização, 1.604.270 

no Ensino Fundamental; e 249.633 no Ensino Médio. Na EJA presencial com avaliação no 

processo (Alfabetização, Ensino Fundamental e Médio), 291.919 matrículas e 5.960 na 

Educação Especial. 

No final do governo Lula10, em 2010, registrava-se no Maranhão, 52.749 matrículas 

nas Creches, 274.665 matrículas na Pré-escola, 1.363.049 no Ensino Fundamental e 301.224 

no Ensino Médio Propedêutico. No Ensino Médio Normal ou Magistério foram 11.539 e no 

Curso Técnico Integrado ou Ensino Médio Integrado, 5.561. Na Educação Profissional, 

                                                           
9O Ensino Supletivo foi instituído pela Lei 5.692/71, sendo substituído por Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

em 1996, através da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
10As Classes de Alfabetização não aparecem nas estatísticas de 2010, 2011, 2016 e 2017. 
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25.607 e na EJA (Ensino Fundamental, Médio e Profissional), 199.492 matrículas e 22.521 na 

Educação Especial.  

Analisando os dados do estado no período do governo Lula, identificamos uma 

redução de matrículas na educação básica de 9,2%, saindo de 2.486.179 em 2003, para 

2.256.407 em 2010. Em comparação aos dados do governo FHC, a diminuição foi de 13,3%. 

Em 2011, no início do governo Dilma Rousseff, tínhamos no Maranhão, 60.532 

matrículas nas Creches, 267.422 na Pré-escola, 1.335.930 no Ensino Fundamental; 296.671 

no Ensino Médio Propedêutico; 9.139 no Ensino Médio Normal ou Magistério; e 6.382 em 

Curso Técnico Integrado ou Ensino Médio Integrado. Na Educação Profissional, 24.155 

matrículas e na EJA 192.083 (Ensino Fundamental, Médio e Profissional) e 25.681 na 

Educação Especial. 

Em 2016, no último ano do seu governo, registrava-se no estado 101.958 matrículas 

nas Creches; 234.611 na Pré-escola; 1.217.005 no Ensino Fundamental; e 306.313 no Ensino 

Médio Propedêutico. No Ensino Médio Normal ou Magistério, 1.825; no Curso Técnico 

Integrado ou Ensino Médio Integrado, 11.518. Matricularam-se 35.897 na Educação 

Profissional; 143.849 na EJA (Fundamental, Médio e Profissional) e 31.614 na Educação 

Especial. 

Em 2011 foram realizadas 2.217.995 matrículas e em 2016 houve uma redução para 

2.084.590. Analisando os dados do governo de Dilma Rousseff é possível identificar uma 

redução no número de matrículas na educação básica de 6,0%. Comparando com os dados do 

governo de Lula, a diminuição foi de 3,2%. 

Dilma Rousseff não continuou o seu mandato em 2017, porém, apresentamos os 

dados referentes à educação básica deste ano. 

Foram registradas no Maranhão, 118.202 matrículas nas Creches, 232.806 matrículas 

na Pré-escola; 1.197.628 no Ensino Fundamental; 304.369 no Ensino Médio Propedêutico; 

1.946 no Ensino Médio Normal ou Magistério, 12.200 em Curso Técnico Integrado ou Ensino 

Médio Integrado; 36.673 na Educação Profissional; 170.622 na EJA (Ensino Fundamental e 

Médio) e 35.877 na Educação Especial. Contabilizou este período um total de 2.110.323 

matrículas na educação básica. 

Pelos dados apresentados, observa-se que há um aumento de matrículas nas creches, 

na pré-escola ocorre uma queda no governo de FHC, no de Lula volta a subir e a partir de 

Dilma até o ano de 2017 cai. No ensino fundamental, há um aumento no governo FHC e a 

partir de Lula há uma queda nas matrículas que se estende a 2017. 
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No ensino médio propedêutico ocorre um aumento com FHC até Lula, porém no 

início do governo de Dilma há uma queda nas matrículas, depois volta a crescer até 2016 e em 

2017 torna a haver redução. O ensino médio normal ou magistério apresenta uma redução 

crítica de matrículas, caindo em torno de 83,1% de 2010 a 2017, por outro lado, o curso 

técnico integrado ou ensino médio integrado apresentou um aumento da ordem de 54,4% no 

mesmo período. A educação profissional também registrou aumento nas matrículas, no 

período de 2010 a 2017, aumentou 30,1%. 

Sobre a EJA, está constatado que ocorreu uma redução no final do governo FHC, um 

aumento no início do governo Lula e segue reduzindo até o final do governo Dilma e em 2017 

temos novamente um aumento nas matrículas. 

Na educação especial ocorre uma queda nas matrículas no início do governo Lula, 

mas depois volta a aumentar também com Dilma. Em relação ao governo FHC a educação 

especial apresentou um aumento que chegou a 2017 em torno de 83,1%.   

Do total das matrículas no Maranhão, 34,4% estão na zona rural. Ao todo, em 2016, 

foram 2.034.769 matrículas na educação básica. O Censo escolar apontou que em 2017 o 

Maranhão tinha 2.058.621 matrículas na educação básica.  

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), as causas de estar havendo redução nas matrículas na educação básica, são a contínua 

queda da taxa de natalidade, também é apontada a diminuição nos índices de repetência, 

sobretudo nos quatro primeiros anos iniciais do ensino fundamental. 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) ratifica a 

posição do INEP; a redução está relacionada com a mudança do perfil demográfico da 

população, menos crianças estão ingressando no ensino fundamental, pois a taxa de natalidade 

diminuiu. 

Fator não menos importante, é a evasão que ocorre na passagem do ensino 

fundamental para o médio. Os que concluem o nono ano do ensino fundamental, uma 

quantidade significativa, não seguem para o ensino médio. Temos ainda o fato de nos últimos 

anos desta modalidade educacional, muitos jovens estão com atraso escolar e têm mais de 16 

ou 17 anos de idade, favorecendo a evasão.  

 

Quadro 20 - Total de matrículas no Maranhão na Educação Básica (ensino regular) – 

Governos FHC, Lula e Dilma Rousseff e no ano 2017 

Anos/ 

Modalidades de  

Creche Pré-

escola 

Alfabetização Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Propedêutico 
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Educação 

1995 - 312.320 - 1.347.856 126.629* 

2002 32.134 246.891 35.359 1.609.858 229.304* 

2003 35.676 268.086 30.635 1.604.270 249.633* 

2010 52.749 274.665 - 1.363.049 301.224 

2011 60.532 267.422 - 1.335.930 296.671 

2016 101.958 234.611 - 1.217.005 306.313 

2017 118.202 232.806 - 1.197.628 304.369 

Fonte: MEC / INEP 

* Não especifica a modalidade de ensino médio. 

 

De acordo com o Quadro 20, observamos que no último ano do Governo Lula foi 

registrado um aumento de 39,0% nas matrículas das creches em relação ao Governo FHC. No 

último ano do Governo Dilma Rousseff havia 48,2% a mais de matrículas nas creches em 

relação ao Governo Lula. 

Na pré-escola, no último ano do Governo Lula, foi percebido um aumento de 10,1% 

de matrículas em relação ao Governo de FHC. No Governo de Dilma Rousseff, diminuiu em 

14,5% em relação ao Governo Lula. 

No ensino fundamental, no último ano do Governo Lula, houve redução de 15,3% de 

matrículas em comparação ao governo anterior. No último ano do Governo Dilma Rousseff 

também reduziu em 10,7% em relação ao Governo Lula. 

No último ano do Governo Lula evidencia-se um aumento de 23,8% no número de 

matrículas no ensino médio propedêutico em comparação ao Governo de FHC. No Governo 

Dilma Rousseff foi registrado um aumento de 1,6% em relação ao Governo Lula.  

 

Quadro 21 - Total de matrículas no Maranhão na Educação Básica (no ensino regular) – 

Governos FHC, Lula e Dilma Rousseff e no ano 2017 

Anos/ 

Modalidades  

de 

Educação/ 

Anos 

Ensino 

Médio 

Normal  

ou 

Magistério 

Curso 

Técnico 

Integrado  

ou  

Ensino 

Médio 

Integrado 

Educação 

Profissional 

Educação  

de  

Jovens e 

Adultos 

Educação 

Especial 
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1995 - - - 26.786 (E F)  

e  

358 (E M S) 

- 

2002 - - - 183.754* 6.055 

2003 - - - 291.919* 5.960 

2010 11.539 5.561 25.607 199. 492** 22.521 

2011 9.139 6.382 24.155 192.083** 25.681 

2016 1.825 11.518 35.897 143.849** 31.614 

2017 1.946 12.200 36.212**** 

461***** 

170.622*** 35.877 

Fonte: MEC/INEP 

*Alfabetização, Ensino Fundamental e Médio; **Ensino Fundamental, Médio e Profissional; ***Ensino 

Fundamental e Médio; ****Técnica de Nível Médio; *****Formação Inicial Continuada (FIC). E F - Ensino 

Fundamental e E M S - Ensino Médio Supletivo. 

No Governo de Dilma Rousseff também foi registrado 28,6% de matrículas a mais 

na educação profissional em relação ao Governo Lula. 

Com relação a EJA, no último ano do Governo Lula houve um aumento de 7,8% em 

comparação com o Governo FHC. No último ano do Governo Dilma Rousseff foi registrado 

uma redução de 27,8% nas matrículas da EJA em comparação com o Governo de Lula. 

Na educação especial tivemos um aumento de matrículas, o último ano do governo 

Lula contabilizou 73,1% em relação ao último ano de FHC. O governo Dilma em relação ao 

de Lula registrou um aumento de 28,7%. 

A questão da educação básica está além do quantitativo de matrículas realizadas nos 

últimos governos (FHC, Lula e Dilma Rousseff), pois quando se observa o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Brasil, notamos que a situação educacional 

em termos de qualidade não vai muito bem. 

Conforme os dados do MEC/INEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) para o Brasil no ano de 2013, registrou para o Ensino Fundamental um IDEB 

de 5,2 (anos iniciais). Foi além da meta prevista que era de 4,9. Em 2015 foi registrado 5,5, 

alcançando a meta prevista que era de 5,5. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, foi registrado em 2013, 4,2 no IDEB, não 

alcançando a meta que era 4,4. Em 2015 foram 4,5 e não alcançou a meta que era de 4,7. 

No Ensino Médio, o IDEB para o Brasil, em 2013, foi 3,7 e não alcançou a meta que 

era de 3,9. Em 2015 o IDEB foi 3,7 e ficou abaixo da meta 4,3. 
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Sobre o IDEB no Brasil, nos anos 2013 e 2015 somente alcançaram as metas 

previstas os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, o que indica que a educação 

brasileira está com sérios problemas de qualidade, principalmente no segundo segmento do 

ensino fundamental e no ensino médio. 

O IDEB no Maranhão para o Ensino Fundamental (4º e 5º ano) em 2013 foi de 4,1 

e ultrapassou a meta prevista que era de 4,0. Em 2015, foram 4,6 e ultrapassou a meta 

que era de 4,2.  

Para o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, em 2013, o IDEB foi 3,6 e não alcançou a 

meta de 3,9. Em 2015, foram 3,8 e não alcançou a meta estimada de 4,2. 

O Ensino Médio apresentou, em 2013, nota 3,0 na avaliação do IDEB e ficou abaixo 

da meta que era 3,3. Em 2015 foram 3,3, e não alcançou a meta que era de 3,6. 

Sobre os estudantes da educação básica no Maranhão, foi observado que há evasão 

na passagem do ensino fundamental para o médio. Quanto ao desempenho dos estudantes no 

ensino médio, além de uma enorme retenção vivenciada pelos alunos, há um aproveitamento 

abaixo do indicado pelo IDEB, colocando-os fora da idade regular para esta modalidade 

educacional. Considerando estas observações, questionamos se estes estudantes não são fortes 

candidatos a procurarem a EJA. 

 A evasão e a repetência estão associadas à exclusão do meio educacional regular, no 

entanto, muitos estudantes, tentam voltar aos estudos em outro momento da vida e procuram a 

EJA para dar prosseguimento a sua escolarização.   

No Maranhão a questão da qualidade se repete conforme o que se constata para o 

Brasil de modo geral, pois somente os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 

alcançaram a meta, enquanto as séries finais e o ensino médio não conseguiram.  

Ao se analisar os dados quantitativos sobre a educação básica no Brasil, inferimos 

que alguns segmentos populacionais passaram a ter direito ampliado aos serviços 

educacionais, é o caso das creches, pré-escolas e educação especial. 

É bastante perceptível o aumento das matrículas na educação básica em todas as 

modalidades de ensino, no entanto, chama-nos a atenção, por exemplo, que as classes de 

alfabetização passaram a incorporar as matrículas da pré-escola, e a educação profissional que 

se destaca na quantidade de matrículas em relação ao ensino médio propedêutico. 

Observa-se também que há um decréscimo nas matrículas do ensino médio normal 

ou magistério. A EJA apresenta uma variação no número de matrículas, houve um aumento 



82 
 

significativo no início do governo Lula e segue diminuindo, somente registra novo aumento 

no ano de 2017. 

Chamamos a atenção para o contexto político no Maranhão. Nas eleições de 2010 

para o governo do Maranhão saiu vitoriosa a candidata Roseana Sarney, do Partido 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), recebendo apoio do presidente da República 

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) e da sua candidata à sucessão presidencial, 

Dilma Rousseff, também filiada ao PT.  

Os dois primeiros mandatos (2009 a 2010 e 2011 a 2014), foram atrelados ao projeto 

neoliberal instituído a nível nacional pelo Presidente FHC, valorizando o caráter de 

modernização e a reestruturação do serviço público estadual, porém, segundo Guilhon (2001) 

e Barbosa (2006), resultou em precariedade maior quanto aos indicadores econômicos e 

sociais.  

Na área educacional, Coutinho (2008) e Luz Júnior (2009) apontam que houve uma 

expansão da educação pública. Quantitativamente aumentaram as vagas no ensino 

fundamental, mas o ensino médio não recebeu maior atenção. A baixa qualidade do ensino é 

uma característica que foi constatada nesse período, levando estudantes a repetência e ao 

abandono no ensino médio. 

Roseana Sarney no mandato de 2011 a 2014, em relação a área da educação, as ações 

apresentadas em seu programa de governo, de acordo com Sousa e Lima (2012), devem ser 

desenvolvidas de forma intermediada com as prefeituras dos Municípios quanto ao ensino 

fundamental e não necessariamente voltar-se para o ensino médio que tem apresentado 

aumento significativo da população maranhense pela procura desta modalidade. Lembrando 

que é de responsabilidade do governo estadual desenvolver ações para a modalidade 

educacional ensino médio.  

Considerando as observações apresentadas sobre o contexto político durante o 

mandato da governadora Roseana Sarney, podemos inferir que o não cuidado maior com o 

ensino médio levou muitos estudantes a procurar a EJA, ou simplesmente ficaram totalmente 

excluídos da cultura educacional formal. 

 

2.1 A educação superior no Maranhão nos Governos FHC, Lula e Dilma Rousseff 

 

O Mapa do Ensino Superior (2016), elaborado pelo Sindicato das Mantenedoras de 

Ensino Superior (SEMESP), entidade que representa as universidades particulares em São 

Paulo, apresentou dados sobre o número de alunos em instituições do setor público e privado 
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de todo o país. O Maranhão foi apresentado como o estado que tem a pior taxa de 

escolarização na educação superior.  

Em todo o nordeste brasileiro há 1,4 milhões de estudantes matriculados na educação 

superior. É a segunda região com maior número de matrículas e o Maranhão registrou 

122.282 matrículas em cursos presenciais nas suas 33 IES (SEMESP, 2016). 

Para uma melhor compreensão da expansão da educação superior no Brasil 

apresentamos a seguir, dados sobre as Instituições de Ensino Superior (IES), cursos e 

matrículas de graduação, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 1995 a 2016, 

destacando especialmente os dados sobre o Maranhão, sendo possível a análise nos governos 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

 

Quadro 22 - Número de IES – Estado do Maranhão (1995 – 2016) 

Ano/ 

IES 

Maranhão 

Público Privado Total 

1995 3 1 4 

1998 3 2 5 

1999 3 2 5 

2002 3 11 14 

2003 3 14 17 

2006 3 22 25 

2007 3 25 28 

2010 4 28 32 

2011 3 27 30 

2014 3 30 33 

2015 3 32 35 

2016 3 35 38 

Fonte: MEC/INEP 
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No Maranhão o número de IES públicas manteve-se o mesmo (3), enquanto houve 

um aumento significativo no setor privado de 9,0%. 

As IES passaram de 17, em 2003, para 32, em 2010. Houve um aumento de 88,2%. 

Enquanto foi instituída apenas mais uma (1) IES pública no estado, a Universidade Virtual do 

Maranhão (UNIVIMA), o número de IES do setor privado dobrou, passando para 28. 

As IES passaram de 30, em 2011, para 38, em 2016. Ou seja, um aumento de 26,6%, 

apenas de IES do setor privado. 

 

Quadro 23 - Número de Cursos de Graduação – Estado do Maranhão - (1995 - 2016) 

Ano* Maranhão 

Público Privado Total 

1995 76 6 82 

1998 78 12 90 

1999 89 14 103 

2002 253 56 309 

2003 327 83 410 

2006 444 124 568 

2007 400 140 540 

2010 360 165 525 

2011 365 191 556 

2014 486 226 712 

2015 436 251 687 

2016 408 284 692 

Fonte: MEC/INEP 

* Cursos presenciais e a distância 

No Maranhão, em 1995, havia no setor público, 76 cursos de graduação, em 2002 

chegou a 253. O aumento percentual foi de 232,8%.  
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O setor privado tinha em 1995 apenas 6 cursos de graduação e em 2002 passou para 

56. Houve um aumento de 833%. A diferença do setor privado para o público foi 600,2% em 

relação a este último. 

O Maranhão, em 2003, tinha 327 cursos de graduação no setor público e, em 2010, 

passou para 360. O aumento foi de 10,0 %. No setor privado havia 83 cursos de graduação e 

passou para 165 em 2010. Um aumento de 98,7%, sendo 88,7% somente no setor privado. 

Em 2011, o setor público tinha 365 cursos de graduação e, em 2016, passou para 

408. Houve um aumento de 11,7%. O setor privado tinha 191 cursos em 2011, aumentou para 

284 em 2016. Registrou um aumento de 48,6% no período. Só no setor privado o aumento foi 

de 36,9%. 

Comparando os três governos (FHC, Lula e Dilma Rousseff), chegamos à conclusão 

que o setor privado cresceu mais que o público.  

 

Quadro 24 - Número de vagas oferecidas em IES para os cursos de graduação 

presenciais – Estado do Maranhão 

Ano Número de Vagas 

1995 6.555 

2002 31.317 

2003 29.148 

2010 39.363 

2011 37.197 

2016 54.269 

Fonte: MEC/INEP 

O Maranhão teve um aumento de vagas até o último ano do governo FHC da ordem 

de 377,7%, o governo Lula contabilizou um aumento de 35,0% e o governo Dilma Rousseff 

45,8%. 

 

Quadro 25 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação –Estado do Maranhão  

(1995 - 2016) 
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Ano/ 

Matrículas 

Maranhão 

Público Privado Total 

1995 16.711 2.351 19.062 

1998 16.148 4.328 20.476 

1999 19.130 4.947 24.077 

2002 29.592 15.629 45.221 

2003 34.607 24.158 58.765 

2006 35.558 34.976 70.534 

2007 32.757 39.141 71.898 

2010 34.228 52.738 86.966 

2011 42.935* 68.350* 111.285* 

2014 48.988 73.294 122.282 

2015 54.640* 94.286* 148.926* 

2016 54.602* 98.968* 153.570* 

Fonte: MEC/INEP 

* Cursos presenciais e a distância 

O Maranhão, em 1995, no setor público tinha 16.711 matrículas e, em 2002, 29.592. 

Um aumento da ordem de 77%. O setor privado aumentou 564,7%. A diferença do setor 

privado para o setor público foi 487,7%. 

Em 2003, o setor público tinha 34.607 matrículas e, em 2010, caiu para 34.228. O 

setor privado apresentou em 2003, um total de 24.158 e, em 2010, foi para 52.738. 

Apresentou um aumento de 118,3%.  

No Maranhão, em 2011, no setor público, o número de matrículas era de 42.935 e 

passou para 54.602 em 2016. O aumento foi de 27,1%. O setor privado apresentou um 

aumento em relação ao público de 17,6%.    

Observamos que em 1996 havia apenas 2 instituições do setor privado. Uma 

Faculdade Integrada e um Instituto Superior de Educação. (INEP, 1996). 
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Em 2008 são identificadas 25 instituições do setor privado e 4 do setor público. No 

setor privado, 20 são particulares e 5 são filantrópicas. A maioria são apenas faculdades. No 

ano de 2008, temos 12 IES do setor privado localizadas em São Luís e 17 em outros 

municípios maranhense. 

 Conforme os dados do INEP, no ano de 2016, o Maranhão possuía um total de 38 

IES, 20 na capital e 18 no interior. No setor privado são 35: sendo 17 na capital e 18 no 

interior. O setor público possuía 3 IES na capital: 2 federal e 1 estadual. (INEP, 2017). 

De acordo com Nascimento e Melo (2011), a expansão da educação superior no 

Maranhão desenvolveu-se conforme a Reforma em vigor na década de 1990. Caracteriza-se 

pela diversificação de IES e cursos.  

As Instituições do setor privado direcionam-se principalmente para a área de ensino. 

Sem sombra de dúvida, há um aumento na quantidade de IES no período de 1996 a 2008, 

porém, questiona-se como se inserem as populações de baixa renda na educação superior no 

Maranhão, principalmente porque a maioria da sua população vivencia uma realidade social 

com baixos índices de qualidade de vida. 

As autoras destacam que o aumento de IES no Maranhão não atende plenamente a 

demanda populacional, pois se concentram somente em 12 dos 217 municípios maranhenses. 

O PROUNI foi muito importante para a expansão da educação superior no 

Maranhão. No ano de 2008, foram 2.652 estudantes contemplados com bolsas de estudo, 

sendo: 1.106 bolsas integrais e 1.546 parciais. No segundo semestre de 2017 foram ofertadas 

1.629 bolsas integrais e 6.123 parciais. Foram registrados um total de 7.752 bolsas do 

PROUNI para o Maranhão.  

Observam ainda Nascimento e Melo (2011), que a expansão da educação superior no 

Maranhão, também se deve à expansão do ensino médio nos municípios (regiões do interior).  

Na década de 2000, o Governo estadual desenvolveu uma política de expansão do 

ensino médio e a partir de 2004 intensificou ainda mais a oferta deste nível de ensino nos 

municípios. 

A partir do início da década de 2000 passa a existir uma ação empresarial da 

educação superior no Maranhão, tanto na capital quanto na região interiorana. A expansão no 

interior maranhense não ocorre pelas IES que já existiam, mas sim pela fundação de novas 

Instituições. Muitas delas já tinham sua sede principal em centros mais desenvolvidos do país. 

O setor público também se expandiu. Em 2007 havia três instituições: duas 

Universidades: uma federal – Universidade Federal do Maranhão (UFMA), uma estadual – 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e o Instituto Federal de Educação Ciência e 
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Tecnologia (IFMA) que anteriormente era o Centro Federal de Educação e Tecnologia 

(CEFET). No ano de 2008 foi fundada a Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA que 

pertence ao sistema estadual. 

As IES públicas alcançam uma grande parte da população maranhense. Estão 

presentes em muitos municípios com cursos principalmente de licenciaturas.  

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA desenvolve atividades em São Luís 

e nos municípios de Caxias, Imperatriz, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Codó, Coelho Neto, 

Colinas, Coroatá, Grajaú, Itapecuru-Mirim, Lago da Pedra, Pedreiras, Pinheiro, Presidente 

Dutra, Santa Inês, São João dos Patos, Timon e Zé Doca. As atividades desta Instituição como 

Universidade, iniciaram a partir do ano de 1987. 

A UEMA é pioneira na interiorização de curso superior. Antes da promulgação da 

atual LDB – Lei nº. 9.394/96, esta instituição já desenvolvia atividades de expansão do ensino 

superior nos municípios de Caxias e Imperatriz. 

A UFMA se faz presente em São Luís e nos municípios Imperatriz; Codó; Pinheiro; 

Bacabal; Chapadinha; São Bernardo; Grajaú e Balsas. 

Analisando os dados sobre o ensino superior na região, observamos ainda que há 

grande concentração de matrículas nas instituições do setor privado. Este fenômeno ocorre no 

Nordeste a partir de 2005 e no Maranhão a partir de 2007. 

 

Quadro 26 – Número de Matrículas em Cursos de Graduação presenciais em IES 

pública e do setor privado na região Nordeste 

 

Estado/ 

Ano 

 

 

 

2005 

 

2007 

 

2016* 

Setor 

público 

Setor 

privado 

Setor 

público 

Setor 

privado 

Setor 

público 

Setor 

privado 

Alagoas 16.520 24.884 18.308 28.289 34.402 62.235 

Bahia 65.602 124.434 70.691 148.063 112.139 310.181 

Ceará 49.992 49.605 52.513 68.622 91.164 198.112 

Maranhão 35.038 31.314 32.757 39.141 54.602 98.968 

Paraíba 37.816 19.799 42.763 26.960 74.297 79.195 

Pernambuco 64.045 72.907 69.665 87.555 86.983 177.923 

Piauí 41.091 18.194 33.866 28.868 52.845 66.429 
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Rio Grande  

do Norte 

31.016 21.065 33.073 30.586 52.557 66.116 

Sergipe 11.637 23.303 14.099 27.500 29.681 55.849 

Fonte: MEC/INEP 

* Inclui cursos de graduação a distância 

 

Os dados sobre o Maranhão demonstram que as matrículas no setor público, no 

período de 2007 a 2016, teve um aumento de 66,6% e o setor privado cresceu em torno de 

152,8%.   

No ano de 2016, observa-se que há um considerável aumento de matrículas no setor 

privado na Região Nordeste.  

Segundo o Quadro 26, no ano 2016, o estado que aparece em primeiro lugar no total 

geral de matrículas, é a Bahia, seguido do Ceará, Pernambuco, Maranhão e Paraíba. O 

Maranhão está em quarto lugar no total geral de matrículas, com 153.570. 

No setor público, a Bahia aparece ainda em primeiro lugar, seguida do Ceará, 

Pernambuco, Paraíba e do Maranhão, que fica no quinto lugar com 54.602. 

A Bahia continua em primeiro lugar também no setor privado, seguida do Ceará, 

Pernambuco, Maranhão e Paraíba.  

O Maranhão está em quarto lugar com 98.968 matrículas concentradas no setor 

privado. 

A partir de 1997 as matrículas passam a se concentrar nas novas organizações 

acadêmicas do setor privado (Faculdades, Escolas superiores e Centros de educação). (INEP, 

1997). 

Os cursos que concentram mais matrículas são os de Pedagogia, Administração, 

Turismo e Direito. Estes cursos são os que o empresariado do ensino mais investe, pois 

demandam menores investimentos, não exigindo tecnologias avançadas e laboratórios 

(NASCIMENTO; MELO, 2011). 

De fato, no Maranhão ocorre um intenso crescimento de IES impulsionado pela 

iniciativa privada, principalmente com a criação de faculdades [...] A expansão da 

educação superior no Maranhão segue as tendências da reforma desse nível de 

ensino em vigor desde a década de 1990, expressa na diversificação de cursos e no 

predomínio de faculdades e de outros formatos institucionais (não necessariamente 

universidade) sob o domínio de instituições privadas que deveriam concentrar-se 

exclusivamente no ensino. Ao final daquela década, as políticas reformistas já 

enfatizavam a flexibilização do sistema educacional superior em que os formatos 

institucionais se caracterizariam, uns poucos como centros de excelência (algumas 

universidades, dedicadas à produção intelectual e os centros universitários, criados 

pela LDB e destinados à manutenção do ‘ensino de excelência’), ficando as demais 

formas de organização acadêmica, como as faculdades, dotadas de autonomia para 

se dedicarem à oferta de ensino. (NASCIMENTO; MELO, 2011, p. 69-70). 
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Concordamos e ratificamos assim, que realmente houve uma expansão da educação 

superior no Maranhão privilegiando o setor privado em detrimento da educação pública.  

Conforme os dados da Sinopse Estatística da Educação Superior 2016, há no Brasil, 

2.407 IES, a Região Nordeste possui 480 e o Maranhão 38, sendo 3 públicas (2 Federal e 1 

Estadual), as do setor privado somam 35. 

A Região Nordeste registrou 1.703.678 matrículas, no Maranhão foram 153.570, 

sendo 54.602 no setor público, distribuídas em 36.950 para as IES federal e 17.652 para as 

estaduais. O setor privado matriculou 98.968 estudantes. O Maranhão em relação a Região 

Nordeste, possui 9,0% das matrículas no ensino superior.  

 

Quadro 27 - Número de Instituições de Ensino Superior por dependência administrativa 

– Estado do Maranhão 

Ano/ IES IES pública 

federal 

IES pública 

estadual 

IES pública 

municipal 

IES 

particular* 

Total 

1995 2 1 - 1 4 

2002* 2 1 - 11 14 

2003* 2 1 - 14 17 

2010* 2 2 - 28 32 

2011* 2 1 - 27 30 

2016* 2 1 - 35 38 

Fonte: MEC/INEP 

*Inclui IES comunitária/confessional/filantrópica 

Conforme os dados do Quadro 27, temos um aumento na quantidade de IES que 

chega a 97,1%, enquanto as públicas permaneceram na mesma quantidade 

Quadro 28 - Número de cursos de graduação nas IES por dependência administrativa – 

Estado do Maranhão 

Ano/ IES IES  

pública 

federal 

IES  

pública 

estadual 

IES  

pública 

municipal 

IES 

particular* 

Total 
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1995 37 39 - 6 82 

2002 109 144 - 56 309 

2002** - - - - - 

2003 109 218 - 83 410 

2003** - 7 - - 7 

2010 93 267 - 165 525 

2010** - 1 - - 1 

2011 106 259 - 191 556 

2011** - - - - - 

2016 153 255 - 284 692 

2016** - - - - - 

Fonte: MEC/INEP 

*Inclui IES comunitária/confessional/filantrópica **Cursos Sequenciais de Formação Específica Presenciais e a 

Distância. Não especifica a modalidade do curso de graduação para o ano de 1995 

Os dados do quadro 28 indicam um aumento na quantidade de cursos nas IES 

estaduais. No ano 2016 se destacam as IES do setor privado. As federais estão representadas 

ocupando o 3º lugar em número de cursos. 

Quadro 29 - Número de matrículas em IES pelo grau acadêmico de cursos da graduação 

– Estado do Maranhão 

Fonte: MEC/INEP 

*Não aplicável se refere a Área Básica de Cursos na qual não está definido o grau acadêmico; **Matrículas em 

cursos presenciais; *** Matrículas em cursos presenciais e a distância. Não há registros para os anos anteriores a 

2009 especificando o grau acadêmico dos cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura, Bacharelado e 

Ano 

/ 

Grau acadêmico 

Total Bacharelado Licenciatura Tecnólogo Não 

aplicável* 

2009** 77.295 53.332 20.048 960 - 

2010** 86.966 59.056 27.019 891 - 

2011*** 111.285 71.394 35.788 4.103 - 

2012*** 121.731 76.747 39.944 5.040 - 

2013*** 129.931 84.101 40.307 5.523 - 

2014*** 145.420 96.054 42.797 6.569 - 

2015*** 148.926 102.959 39.140 6.827 - 

2016*** 153.570 107.979 38.387 7.204 - 



92 
 

Licenciatura (curso unificado), Tecnólogo). Não identificamos registros para o curso de Bacharelado e 

Licenciatura a partir do ano 2010. 

Analisando-se o recorte de 2009 a 2016, no total geral de cursos incluindo-se os na 

modalidade à distância, há um aumento de 49,6%. Os cursos de bacharelado chegaram a 

50,6%. As licenciaturas em quantitativo inferior aos bacharelados chegaram a 47,7%. Os 

cursos de tecnólogo aumentaram em 86,6%. 

O curso de Bacharelado e Licenciatura (curso unificado) foi representado apenas no 

ano de 2009 com um total de 2.955 matrículas. 

Quadro 30 - Número de matrículas em cursos de graduação por turno de funcionamento 

(Diurno e Noturno) – Estado do Maranhão 

Ano/Turno/IES IES  

pública 

federal 

IES 

pública 

estadual 

IES  

do setor 

privado 

IES 

comunitária/ 

confessional/ 

filantrópica 

2002 Diurno  10.389 12.839 6.226 920 

Noturno 3.249 3.115 8.483 - 

2003 Diurno 10.935 16.696 9.384 1.045 

Noturno 3.076 3.900 13.243 486 

2006 Diurno 9.075 18.771 11.985 2.085 

Noturno 2.812 4.900 18.801 2.105 

2010* 

 

Diurno 14.371 9.087 19.221** - 

Noturno 4.199 6.571 33.517** - 

2011* 

 

Diurno 15.798 8.621 20.303** - 

Noturno 5.214 7.471 36.817** - 

2014* 

 

Diurno 20.679 10.953 28.740** - 

Noturno 10.557 6.799 44.554** - 

2016* 

 

Diurno 24.807 9.493 34.732** - 

Noturno 11.174 5.678 49.789** - 

Fonte: MEC/INEP 

Matrículas em cursos de graduação na modalidade presencial; *Incluídas as matrículas do turno integral; ** 

Especificado as matrículas em IES privada (Não especifica com a terminologia particular, comunitária, 

confessional, filantrópica). Não há registro sobre o turno de funcionamento dos cursos de graduação das IES 

para os anos anteriores ao ano de 2000. 
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As IES públicas federais aumentaram as matrículas no turno diurno em 58,1%, as 

estaduais diminuíram 26,0% e o setor privado aumentou 82,0% do ano 2002 a 2016. 

As matrículas no turno noturno em IES federais chegaram a 70,9% de aumento de 

2002 a 2016, enquanto nas estaduais foi 41,1% e nas do setor privado 82,9%. 

 

Quadro 31 - Número de estudantes matriculados nas IES em cursos de graduação 

presencial e a distância por dependência administrativa do sistema educacional da 

educação básica – Estado do Maranhão 

Ano*/ 

Dependência 

administrativa 

Procedentes de  

escola pública 

Procedentes de 

 escola particular 

(setor privado) 

Não  

informada 

2011 35.649 19.664 83.342 

2012 59.177 43.490 48.741 

2013 79.773 44.033 36.974 

2014 84.667 44.721 - 

2015 87.929 50.260 - 

2016 93.066 53.878 - 

Fonte: MEC/INEP 

Não há registro para os anos anteriores a 2011 

O número de estudantes oriundos de escolas públicas que estão matriculados em IES 

aumentou consideravelmente de 2011 a 2016 (governo Dilma Rousseff), alcançando um 

percentual da ordem de 61,6%. Quanto aos estudantes oriundos de escolas do setor privado, 

no mesmo período o aumento foi de 63,5%. Comparando os dois grupos, o aumento foi maior 

para os que saem de escolas particulares. 

O levantamento nas Sinopses do Censo da Educação Superior do Brasil no período 

de 1995 a 2016 indicou que em relação aos estudantes que chegaram a concluir o curso, no 

final do governo FHC, chegou a 69,4%. No governo Lula, o maior índice de conclusão foi no 

ano de 2007, que alcançou 60,9% em relação ao último ano do governo de FHC. A partir do 

ano 2007, o índice de conclusão cai e chega ao final do mandato de Lula a 45,4%. 

O último ano do governo Dilma Rousseff apresentou uma taxa de conclusão de curso 

em torno de 43,5% em relação ao último ano do mandato de Lula. A quantidade de alunos 

matriculados aumentou 87,5% do ano 1995 ao 2016 e neste mesmo período, a taxa de 

concluintes chegou a 90,5%. 
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De 2011 a 2016 no governo de Dilma Rousseff, as matrículas trancadas chegaram a 

66,3%, as desvinculadas obtiveram uma taxa de 27,7%. As transferências para outros cursos 

na mesma IES chegaram a 24,0%. 

 

Quadro 32 - Número de matrículas em IES por faixa etária em cursos da graduação na 

modalidade presencial e a distância – Estado do Maranhão 

Faixa etária/Anos* 2011 2014 2015 2016 

Menos de 18 anos 561 749 770 728 

18 anos 3.691 5.005 5.004 5.099 

21 anos 8.921 11.698 12.259 13.161 

24 anos 7.235 8.843 9.646 9.471 

De 25 a 29 anos 24.599 33.158 33.427 33.986 

De 30 a 34 anos 13.863 19.369 19.978 20.355 

De 35 a 39 anos 8.021 11.551 11.528 12.126 

De 40 a 44 anos 4.980 6.438 6.378 6.357 

De 45 a 49 anos 2.959 3.538 3.365 3.313 

De 50 a 54 anos 1.549 1.873 1.768 1.714 

De 55 a 59 anos 818 922 798 765 

De 60 a 64 anos 253 344 304 288 

65 anos ou   mais 107 121 125 132 

Fonte: MEC/INEP 

Não há registro de matrículas por idade referente aos anos anteriores a 2011 

As matriculas em cursos de graduação conforme a faixa etária tiveram a seguinte 

evolução: para os estudantes com  menos de 18 anos chegou a 22,9%, com 18 anos passou 

para 27,6%, os com 21 anos foi para 32,2%, os de 24 anos aumentou em 23,6%, de 25 a 29 

anos cresceu 27,6% e com 30 a 34 anos aumentou em 31,8% de 2011 a 2016. 

As matriculas entre os estudantes de 35 a 39 anos de idade no período compreendido 

de 2011 a 2016 aumentaram em 33,8%; de 40 a 44 anos, 21,6%; de 45 a 49 anos 10,6%; de 50 

a 54 anos, 9,6%; de 55 a 59 anos houve redução em 6,4%; entre 60 a 64 anos a taxa foi 

12,1%; e de 65 anos ou mais ficou em 18,9%.  

Conforme os dados, observamos que há um aumento das matrículas nas faixas etárias 

acima dos 35 anos, com exceção para os que estão entre 55 e 59 anos. Considerando que a 
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faixa etária para ingressar na educação superior é de 18 anos, é provável que os estudantes 

acima dos 30 anos, tenham tido alguma experiência na educação de jovens e adultos.  

As IES têm acolhido cada vez mais estudantes acima dos 30 anos, pessoas que estão 

fora da faixa etária considerada jovem (18 a 29 anos de idade). Infelizmente não há dados 

oficiais que registram a origem do estudante segundo a modalidade de ensino (Ensino regular 

ou Educação de Jovens e Adultos – EJA). 

Quadro 33 - Número de matrículas em curso de graduação na modalidade presencial 

por sexo do estudante – Estado do Maranhão 

Ano*/Sexo Masculino Feminino Total 

1999 11.227 12.850 24.077 

2000 11.950 15.058 27.008 

2001 14.316 19.340 33.656 

2002 18.573 26.648 45.221 

2003 23.195 35.570 58.765 

2004 24.017 36.808 60.825 

2005 26.524 39.828 66.352 

2006 28.044 42.490 70.534 

2007 29.060 42.838 71.898 

2008 29.816 42.197 72.013 

2009 32.858 44.437 77.295 

2010 36.347 50.619 86.966 

2011 39.798 54.426 94.224 

2012 42.026 57.658 99.684 

2013 45.962 63.447 109.409 

2014 51.395 70.887 122.282 

2015 55.255 74.375 129.630 

2016 57.890 77.783 135.673 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registros anteriores ao ano 1999, impossibilitando perceber o quantitativo das matrículas por sexo desde 

o início do governo FHC. Não há registro por sexo do estudante para os cursos de graduação na modalidade a 

distância. 
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No governo FHC, no seu último mandato (1999 – 2002), a taxa de matrículas de 

estudantes do sexo masculino aumentou em 39,5%; no governo Lula em 36,1% e no de Dilma 

Rousseff em 31,2%.  

As matrículas para o sexo feminino aumentaram no período de 1999 a 2002, no 

governo FHC para 51,7%; no governo Lula para 29,7%; e no governo Dilma Rousseff para 

30,0%.  

A taxa de crescimento no período de 1999 a 2016 para os estudantes do sexo 

masculino foi de 80,6% e para o sexo feminino chegou a 83,4%. O total de matrículas chegou 

a uma taxa de 82,2%. 

Quadro 34 - Número de matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância por 

cor/raça - Estado do Maranhão 

Ano/Cor/Raça* Branca Preta Parda Amarela Indígena Não dispõe 

da 

informação 

Não 

declarado 

2011 18.491 5.863 17.377 742 145 44.048 24.619 

2012 33.895 6.811 22.412 678 107 33.333 24.495 

2013 35.127 8.005 25.582 787 200 32.571 27.659 

2014 33.205 12.901 36.107 1.538 401 23.605 37.663 

2015 32.262 16.302 48.995 2.609 635 16.752 31.371 

2016 33.379 17.885 54.512 3.173 1.262 11.679 31.680 

Fonte: MEC/INEP 

*Conforme terminologia utilizada pelo Censo da Educação Superior realizado pelo MEC/INEP. A identificação 

da cor/raça ocorreu por autodeclaração do estudante. Não há registros para os anos anteriores a 2011. 

O governo Dilma Rousseff (2011 – 2016) apresentou dados das matrículas em cursos 

de graduação presenciais e a distância segundo a autodeclaração de cor/raça do estudante. 

Tivemos assim, um aumento nas matrículas para estudantes autodeclarados de cor branca em 

torno de 44,6%; cor preta 67,2%; cor parda 68,1%; cor amarela 76,6%; e indígena 88,5%. 

Quadro 35 - Número de matrículas em cursos de graduação nas modalidades presencial 

e a distância de estudantes portadores de necessidades especiais – Estado do Maranhão 

Ano* Maranhão 

2011 300 
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2012 414 

2013 400 

2014 534 

2015 585 

2016 572 

Fonte: MEC/INEP 

*Não há registros para os anos anteriores a 2011. São considerados portadores de necessidades especiais aqueles 

com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, surdo cegueira, deficiência múltipla, deficiência 

intelectual, autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, 

superdotação. O mesmo estudante pode ter mais de um tipo de deficiência. 

O aumento de matrículas de estudantes portadores de necessidades especiais chegou 

a 47,5% no período de 2011 a 2016. Os dados dos Quadros acima demonstram que houve 

grande e significativa expansão na educação superior no Maranhão. Percebemos que os cursos 

aumentaram as matrículas no turno noturno, o que é bastante importante para a classe popular 

e trabalhadora. Também é digno de nota, o aumento de matrículas para as pessoas do sexo 

feminino, afro-brasileiros e portadores de necessidades especiais.  

Os números que indicam uma expansão na educação superior, inclusive para as 

classes populares, se confrontam com uma realidade assustadora da exclusão social que se 

vive no Maranhão. Os indicadores sociais apresentaram para o ano de 1996 uma taxa de 

alfabetização em torno de 66,8%, ocupando o último lugar entre os estados do Brasil. A taxa 

de mortalidade infantil chegou a 65,9 por 1000 nascidos e foi considerada a terceira mais alta 

da Região Nordeste. No ano de 1996, a taxa de pobreza era 56,45% e em 1997 alcança 

64,20% da população que sobrevivia com uma renda abaixo de meio salário mínimo (IBGE, 

1996, 1997). 

De 1995 a 1998, o governo do Maranhão esteve aos cuidados de Roseana Sarney; foi 

reafirmado o compromisso com o governo federal (Presidente FHC), adotando a ideologia 

neoliberal; implementou uma reforma administrativa desenvolvendo estratégias para as 

finanças públicas e a modernização dos sistemas administrativos.  

Conforme Silva (2006, p. 10), foi garantido, na reforma e reorganização 

administrativa que ocorreu no ano de 1998, a “[...] diminuição do quadro de servidores 

públicos mediante a extinção de vários órgãos e empresas estatais, de forma que os 

funcionários foram redistribuídos entre outros órgãos, colocados em disponibilidade e 

posteriormente demitidos [...]”.    

Diante desta realidade de exclusões, como pensar as condições de acesso e 

permanência dos estudantes na educação superior? 
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2.2 Universidade Federal do Maranhão diante da Reforma para a educação superior 

 

A Universidade Federal do Maranhão – UFMA, designada como Fundação, foi 

instituída pela Lei nº 5.152 de 21 de outubro de 1966. Presta serviços nas áreas do ensino, da 

pesquisa e da extensão de forma integrada. Disponibiliza para a sociedade cursos presenciais 

e à distância nos níveis de graduação e pós-graduação. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional - UFMA (2012 – 2016), a 

Universidade possui atualmente nove (9) Campi em atividades: São Luís, Imperatriz, Codó, 

Pinheiro, Bacabal, Chapadinha, São Bernardo, Grajaú e Balsas.  

A quantidade de estudantes nos cursos presenciais de graduação (bacharelado/ 

licenciatura) é de 13.475 no Campus de São Luís; 560 em Bacabal; 232 em Grajaú; 685 em 

Chapadinha; 2.132 em Imperatriz; 212 em Pinheiro; 342 em São Bernardo, 333 em Codó e 

Balsas 220, perfazendo um total de 18.191 universitários.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI - UFMA 2017 – 2021) informa que 

a quantidade de cursos presenciais oferecidos por Campi em 2016, somam 90 cursos: São 

Luís (53); Imperatriz (9); Codó (3); Pinheiro (7); Bacabal (6); Chapadinha (4); São Bernardo 

(5); Grajaú (2); Balsas (1).  

Em 2012 foi implantado o curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia no 

Campus de São Luís. No município São Bernardo foi implantado o curso na modalidade 

presencial de Licenciatura em Linguagens e Códigos.  

No período de 2013 a 2016 foram instituídos novos cursos em São Luís: Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Bacharelado em Educação Física, Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-brasileiros, Licenciatura em Letras-Libras, Bacharelado em 

Engenharia Civil (2º ciclo do Bacharelado em Ciências Tecnológicas), Bacharelado em 

Engenharia da Computação (2º ciclo do Bacharelado em Ciências Tecnológicas), Bacharelado 

em Engenharia Mecânica (2º ciclo do Bacharelado em Ciências Tecnológicas).  

Na cidade de Imperatriz foi criado o Bacharelado em Medicina. Em Codó, o curso de 

Licenciatura em Pedagogia e no município de Pinheiro, o Bacharelado em Medicina, o 

Bacharelado em Educação Física, o Bacharelado em Enfermagem e o Bacharelado em 

Engenharia de Pesca.  

Na cidade de Bacabal foram criados os cursos de: Licenciatura em Ciências 

Naturais-Biologia e Licenciatura em Letras-Português. Em Chapadinha foi criado o 

Bacharelado em Engenharia Agrícola e em São Bernardo, o Bacharelado em Turismo. 
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Quadro 36 - Cursos e quantitativo de estudantes por Centro de Ensino – UFMA 

(Campus de São Luís) 

Centro de 

ensino/Curso 

Licenciatura Bacharelado Licenciatura 

e 

Bacharelado 

Total 

geral  

de 

estudantes 

CCSo Pedagogia (V. – N.) - - 594 

CCH Artes Visuais (M.); Ciências 

Sociais (N.); Educação 

Artística (M.); Artes Plásticas 

(M.); Estudos Africanos e 

Afro-brasileiros (N.); 

Filosofia (V.); Geografia (V.); 

História (V.- N.); Letras – 

português e inglês (M.); 

Letras – francês (M.); Letras – 

espanhol (M.); Letras – libras 

(M.); Música (V.); Teatro 

(M.) 

Ciências 

Sociais (V.); 

Geografia (V.); 

História (V.) 

Ciências 

Sociais (V. 

– N.); 

Geografia 

(V.) 

2.517 

CCET Física (V.); Matemática (V.); 

Química (V.); 

Física (V.); 

Matemática 

(V.); Química 

(V.) 

Física (V.); 

Matemática 

(V.); 

Química 

(V.); 

727 

CCBS Ciências Biológicas (M – V); 

Educação Física (M. – V.) 

Ciências 

Biológicas (M. 

– V.); 

Ciências 

Biológicas 

(M. – V.); 

731 

Fonte: UFMA 

*Os dados fornecidos no site oficial da UFMA apresentam em alguns cursos o número de estudantes das 

licenciaturas junto com os dos bacharelados. A abreviatura M corresponde ao turno matutino, V ao vespertino e 

N. ao noturno. 

Há 4.569 estudantes nos quatro Centros de ensino. Apenas os cursos de Pedagogia, 

Licenciatura em Ciências Sociais, Estudos Africanos e Afro-brasileiros e História funcionam 
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também no turno noturno além do vespertino, favorecendo os estudantes de classes populares 

e trabalhadores.  

O modo de ingresso na UFMA para cursar a educação superior em nível de 

graduação, conforme o Edital nº. 10/2015 da Pró - Reitoria de Ensino (PROEN), ocorre pelo 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) e considera os resultados que os candidatos obtiveram 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), referente ao ano anterior da sua matrícula. A 

UFMA, a partir das políticas de expansão da educação, tem efetuado cada vez mais matrículas 

na educação superior. Estudantes de diversos seguimentos sociais têm conseguido ingressar 

nesta instituição através do ENEM e do REUNI, que passou a fazer parte da universidade 

desde o ano 2007 e da Lei de cotas, que também já existia em 2007 e foi adaptada em 2012, 

conforme a Lei nacional 12.711/2012. 

A Universidade Federal do Maranhão ainda conta com um Colégio de Aplicação ou 

Colégio Universitário (COLUN), para que os estudantes dos cursos de licenciatura realizem 

os estágios curriculares. Conta também com um complexo hospitalar: Hospital Universitário 

Presidente Dutra, Hospital Materno Infantil, Unidade Ambulatorial e laboratórios de análise 

clínica etc., que atendem toda a sociedade maranhense, é campo de estágio para os estudantes 

das áreas da saúde (Medicina, Enfermagem, Odontologia etc.). 

Desenvolve, além dos cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância, 

ações de extensão, eventos culturais, ações de empreendedorismo, política de permanência, 

interiorização, assistência estudantil, programas e cursos de pós-graduação, publicações em 

periódicos, programas de iniciação a pesquisa com bolsas, programas de formação de 

professores em exercício (Programa Especial de Formação de Professores para a Educação 

Básica - PROEB, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR; Programa de Formação de Professores para a Educação Básica - PROFEBPAR), 

ainda desenvolve o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária -  PRONERA, 

Escola da Terra e o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 

do Campo - PROCAMPO. 

Também conta com uma Rádio e Estação de televisão (TV universitária), com um 

complexo de bibliotecas universitárias (biblioteca central e setorial por área de 

conhecimento), com Fundações de apoio e vem desenvolvendo recentemente relações 

internacionais através do Programa Ciência Sem Fronteira.  

A quantidade de servidores da UFMA em 2016 era de 3.447, destes, 1.664 são 

Técnico-administrativos e 1.783 docentes. 
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Em 2016, havia 314 docentes com titulação de mestrado e 277 com doutorado. Os 

Técnicos Administrativos somavam 176 com titulação de mestrado e 19 com doutorado. 

Desenvolve 44 cursos de pós-graduação que estão distribuídos em 37 Programas. 

Conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior               

(CAPES), nas áreas de Ciências Sociais e Humanas desenvolve 15 cursos; sendo 2 

Doutorados: Políticas Públicas e Ciências Sociais; 10 Mestrados Acadêmicos: Políticas 

Públicas, Ciências Sociais, Educação, Cultura e Sociedade, História, Desenvolvimento 

Socioeconômico, Psicologia, Direito, Design, Letras; 3 Mestrados Profissionais: Filosofia, 

Gestão do Ensino na Educação Básica e Artes.  

Nas áreas da Saúde e Biológicas são 16 cursos; 5 Doutorados: Ciências da Saúde, 

Saúde Coletiva, Odontologia, Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO), Rede de 

Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal (BIONORTE);  

7 Mestrados Acadêmicos: Biodiversidade e Conservação, Ciências da Saúde, Saúde 

Coletiva, Odontologia, Enfermagem, Saúde e Ambiente, Saúde do Adulto e da Criança, 

Educação Física e Oceanografia; 2 Mestrados Profissionais: Rede Nordeste de Formação em 

Saúde da Família (RENASF) e Programa Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE).  

Na área de Ciências Exatas e Tecnológicas temos 12 cursos; 2 Doutorados: 

Engenharia Elétrica e Física; 7 Mestrados Acadêmicos: Química, Engenharia Elétrica, Física, 

Ciência da Computação, Matemática, Ciência dos Materiais e Ensino de Ciência e 

Matemática;  

3 Mestrados Profissionais: Energia e Ambiente, Mestrado Profissional de 

Matemática em Rede e Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Na área de 

Ciências Agrárias há 1 curso de Mestrado em Ciências Agrárias.  

Na pós-graduação em 2016 foram registrados 907 estudantes matriculados em cursos 

de mestrado e 335 em doutorado. Nos cursos lato sensu, foram realizadas 7.459 matrículas. 

Na área da pesquisa, a Universidade possui 256 grupos que atuam em todas as 

grandes áreas de conhecimento. 

Na área de extensão, desenvolveram em 2016, 17 Programas, 436 Projetos e ofereceu 

60 cursos.  

Na área de assistência estudantil conta com uma Pró - Reitoria para atender os 

estudantes. 

Além das Licenciaturas, são também oferecidos os cursos de Bacharelados em 

Administração, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Ciências Imobiliárias, Comunicação Social/Jornalismo, Comunicação 
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Social/Radicalismo, Comunicação Social/Relações Públicas, Design, Direito, Educação 

Física, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Civil (2º ciclo 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - BICT), Engenharia Mecânica (2º ciclo 

BICT), Engenharia da Computação (2º ciclo BICT), Farmácia, Hotelaria, Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia, Medicina, Nutrição, Oceanografia, Odontologia, Psicologia, Química 

Industrial, Serviço Social, Turismo.  

No total, são 53 cursos de graduação na modalidade presencial funcionando em São 

Luís. 

Os dados sobre a UFMA nos possibilitam chegar à conclusão de que a expansão da 

educação superior tem ocorrido de forma muito significativa para o Maranhão. Os serviços 

oferecidos por esta Instituição se ampliaram alcançando diversos segmentos da população.  

Hoje já podemos contar com uma Universidade que chega a diversos municípios 

maranhenses. Através das atividades de interiorização, dos cursos presenciais e à distância, e 

de toda uma infraestrutura própria, esta Instituição tem mudado a realidade das diversas 

comunidades do Maranhão. 

Contudo, temos que nos preocupar com o projeto de sociedade que vem se 

apresentando de meados do século XX aos dias atuais.  

As perspectivas neoliberais mantêm esta ênfase economicista: a educação serve para 

o desempenho no mercado e sua expansão potencializa o crescimento econômico. 

Neste sentido, ela se define como a atividade de transmissão do estoque de 

conhecimentos e saberes que qualificam para a ação individual competitiva na esfera 

econômica, basicamente no mercado de trabalho (GENTILI, 2001, p. 104). 

 

O que dizer da expansão da educação básica e da superior considerando as reflexões 

acima?  

Para Gramsci, todos os homens são filósofos, são intelectuais. Todos os homens têm 

uma concepção de mundo, integram organismos sociais, trabalham, realizam uma 

atividade criadora qualquer, deliberam sobre os rumos da sua vida. Nessa acepção, 

todos os homens são intelectuais em sentido amplo. Se todos os homens são 

intelectuais, nem todos exercem na sociedade funções diretivas e conectivas, ou seja, 

nem todos os homens são intelectuais em sentido estrito. A escola, um dos aparelhos 

privados de hegemonia responsáveis pela organização da cultura urbano-industrial, 

tem como tarefa primordial a formação desses intelectuais em sentido amplo e em 

sentido estrito. Sob o domínio capitalista, a escola forma esses intelectuais 

conformes aos ideais, ideias e práticas de exploração e de dominação de classe, 

embora também possa, contraditoriamente, dependendo do nível de correlação das 

forças sociais em cada formação social concreta (em especial do nível de 

organização alcançado pelas forças populares), preparar intelectuais para a 

transformação dessas relações sociais. (NEVES, 2006, p. 86 - 87, grifos da autora) 

 

Compreendemos que as correlações de forças podem definir novos rumos para a 

educação e para a sociedade. O sujeito pensante e consciente dos seus direitos e deveres pode 
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estar sendo também gerado nesta escola de massa popular junto com aquele que interessa aos 

grupos hegemônicos do capital, apenas o trabalhador adaptado ao mundo do trabalho.  

A partir dos dados apresentado, destacamos que o Maranhão continua com baixos 

indicadores sociais. Possui um dos menores IDH do Brasil. A educação básica no Brasil 

continua crescendo em quantidade de matrículas, inclusive sendo cada vez mais ofertada para 

creches, educação infantil e especial. No entanto, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) de 2013 e 2015, têm indicado a falta de qualidade. Somente os estudantes dos 

anos iniciais do ensino fundamental alcançam a meta estabelecida. 

Em relação à educação superior nas regiões brasileira, o Nordeste é a segunda com 

maior número de matrículas (1,4 milhões). Contudo, de acordo com o relatório do Sindicato 

das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP, 2016), o Maranhão é o que possui a taxa 

mais baixa de escolarização em ensino superior no Brasil. 

No período que compreende os governos FHC, Lula e Dilma Rousseff (1995 – 

2016), houve expansão de IES, cursos e matrículas na educação superior. O Maranhão 

também ampliou este nível de ensino, inclusive para as classes populares de baixa renda 

através de Programas do Governo Federal como o REUNI, PROUNI e FIES. 

Em 2016 se percebe que as matrículas na educação superior no Maranhão se 

concentraram mais no setor privado, a exemplo de outros estados da Região Nordeste como a 

Bahia, Ceará e Pernambuco. 

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ainda não se sensibilizou totalmente 

quanto a atender uma demanda de estudantes trabalhadores que desejam se formar como 

professor, pois apenas quatro cursos de graduação (Pedagogia, Ciências Sociais, História e 

Estudos Africano/Afro brasileiro) com esta finalidade funcionam no turno noturno. Porém, 

esta Instituição tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa, interiorização e extensão 

levando esperanças e qualidade de vida para grande parte da população maranhense.  

Conforme Nascimento e Melo (2011), na análise da educação brasileira, considera-se 

as mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas que ocorreram a partir do ano de 1990 

no mundo capitalista. No âmbito da economia se refere à globalização e no âmbito político-

ideológico ao neoliberalismo. 

As mudanças estão associadas à crise do capitalismo que passa a privilegiar as forças 

do mercado conduzindo a vida das pessoas e das nações. Caracteriza-se como um processo de 

livre-comércio, estabilização macroeconômica e de reformas estruturais. 

O Estado se reorganiza em suas funções, alinha-se com os princípios neoliberais de 

eficiência, austeridade, rigidez dos gastos e privatização das empresas estatais. Trata-se de 
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uma reorientação do capitalismo mundial. Segundo Nascimento e Melo (2011, p. 66): “[...] 

supostamente direcionadas a retomar o desenvolvimento e estabelecer o equilíbrio, mostram-

se inócuas, gerando impactos sociais negativos.” Educação faz parte dos serviços não 

exclusivos do Estado, assim como os culturais, de pesquisa cientifica e de saúde. Em uma 

perspectiva neoliberal, estes serviços podem ser oferecidos pelo Estado e pelo setor público 

não estatal. 

Estes serviços, nesta perspectiva, podem receber financiamento ou subsídios do 

Estado, contudo, serão controlados pela sociedade a partir do momento que se convertem em 

organizações públicas não estatais. 

A política de acelerada expansão da educação superior, desde a década de 1990, 

possui um embasamento que se define nos contornos da flexibilização, competição entre as 

instituições de educação superior, crescimento do setor privado e avaliação. Esta política 

expansionista por um lado visa o direito da sociedade à educação e por outro, a conservação 

de privilégios dos setores privados. (NASCIMENTO; MELO, 2011). 

Nesse sentido, a expansão da educação superior no Maranhão se insere em um 

contexto mais amplo do mundo capitalista, não se trata apenas de políticas compensatórias ou 

concretização de direitos à educação garantida por leis.   

Com o objetivo de se refletir sobre os sujeitos que pertencem às classes populares, 

principalmente os egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que chegam às 

universidades para cursarem a educação superior, no próximo capítulo seguiremos investindo 

nesta discussão, principalmente analisando a experiência na UFMA. 
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CAPÍTULO 3 

SUJEITOS DAS CLASSES POPULARES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O capítulo reflete sobre estudantes de classes sociais popular, egressos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) que estão cursando a educação superior. A partir de várias 

pesquisas sobre o tema, analisamos o perfil dos estudantes das classes populares que 

ingressaram na universidade. Em linhas gerais, discutimos, dentre outras questões, sobre a 

trajetória escolar dos egressos da EJA que estão na universidade, sobre a inserção cada vez 

maior das classes populares no ensino superior como resultado de programas de governo, 

como as ações afirmativas e programas de acesso e permanência previstos para este público. 

Como classe social, compreendemos um grupo constituído por pessoas com padrões 

culturais, políticos e econômicos semelhantes. O fator financeiro é uma das características 

mais marcantes na definição de uma classe social. 

As classes sociais podem ser interpretadas por diferentes pontos de vista, no entanto, 

a definição mais usual refere-se ao grupo de indivíduos que constituem um mesmo nível e 

poder econômico, além de terem acesso a oportunidades e opções de lazer e entretenimento 

diferenciados.  

De acordo com a teoria marxista sobre a divisão das classes, em toda a sociedade 

capitalista existe um grupo dominante, responsável por ditar os padrões vigentes naquela 

sociedade, além de influenciar o controle do Estado, direta ou indiretamente. Por outro lado, 

também existe uma classe dominada, formada por trabalhadores com baixa instrução 

profissional e educacional (VIANA, 2012). 

A explicação formulada por Weber (2004) chama a atenção para o fato de que:  

Falamos de uma ‘classe’ quando 1) uma pluralidade de pessoas tem em comum um 

componente causal específico de suas oportunidades de vida, na medida em que 2) 

este componente está representado, exclusivamente, por interesses econômicos, de 

posse de bens e aquisitivos, e isto 3) em condições determinadas pelo mercado de 

bens ou de trabalho (‘situação de classe’) (WEBER, 2004, p. 176, grifo do autor). 

O conceito de estratificação social foi desenvolvido pelo economista alemão Max 

Weber (1974) e consiste na ideia de separar os indivíduos com características econômicas, 

sociais, educacionais etc., em grupos específicos e hierárquicos. Assim, a estratificação social 

pode ser classificada em classe baixa (os sujeitos apresentam dificuldades em manter as 

necessidades básicas do ser humano), classe média (os sujeitos já conseguem manter um 

equilíbrio econômico, garantindo todas as necessidades básicas) e classe alta (os sujeitos 

geralmente nasceram em famílias abastadas e são detentores de grandes heranças e fortunas). 
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Considerando a complexidade da organização social contemporânea, de acordo com 

o país e o seu padrão econômico e social, as classes sociais também podem ser subdividas. 

Também não se quer dizer que as classes sociais estão estáticas na sociedade. Pelo 

contrário, diferente das castas sociais, por exemplo, o indivíduo de uma classe social pode 

migrar de uma classe para outra, de acordo com as variações dos fatores que caracterizam 

cada grupo. 

O Brasil é um país marcado por uma acentuada desigualdade social, ou seja, existe 

uma presença forte de todas as classes sociais, desde as mais miseráveis até as mais ricas.  

No país, de acordo com o sistema de classificação brasileira adotada pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), as classes 

sociais podem ser divididas em: miseráveis, baixa, média baixa, média, média alta e alta.11 

O fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade 

econômica, ou seja, quando a renda é distribuída de forma desigual na sociedade; sendo uns 

detentores de muitos bens, enquanto outros vivem na extrema miséria.  

Entre os fatores que proporcionam a desigualdade social, está a má distribuição de 

renda e a falta de investimentos em políticas sociais. 

A desigualdade social se configura, por exemplo, pela falta de educação básica com 

qualidade; poucas oportunidades de emprego; ausência de estímulos para o consumo de bens 

culturais; entre outras características.  

O crescimento da desigualdade social começou com o surgimento do capitalismo, 

com a acumulação de capital (dinheiro) e de propriedades privadas. O poder econômico ficou 

concentrado nas mãos dos mais ricos, enquanto as famílias mais pobres ficaram "à margem" 

("marginalizadas") na sociedade. (VIANA, 2012). 

Considerando as reflexões levantadas, compreendemos como estudantes de classes 

sociais populares, os sujeitos que fazem parte do estrato social de trabalhadores ou 

desempregados, com poucas posses financeiras ou com baixo poder aquisitivo. Ou seja, os 

estudantes das classes baixas, resultado da extrema desigualdade social que vive 

historicamente o Brasil.  

                                                           

11De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, as classes 

sociais classificam-se conforme a renda mensal per capita: Miserável: Até 1 Salário Mínimo;  Baixa: De 1 a 2 

Salários Mínimos; Média baixa: De 3 a 6 Salários Mínimos; Média: De 7 a 19 Salários Mínimos; Média alta: De 

20 a 29 Salários Mínimos; Alta: 30 ou mais Salários Mínimos.  
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Karl Marx aprofunda a discussão sobre as classes sociais, destacando as relações de 

produção e a importância destas na constituição das formas determinadas de consciência 

humana. 

[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 

necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 

correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura 

jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral 

de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o 

seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. (MARX, 

1991, p. 29 – 30) 

Desse modo, concordamos que a realidade social dos estudantes e demais membros 

da sociedade, têm um ser social que determina o seu pensamento, sua consciência, e busca 

construir uma história de vida, uma trajetória que os possa tirar da exclusão. 

Nessa linha de raciocínio, a organização das pessoas é de extrema importância para a 

superação das exclusões sociais, no entanto, Galastri (2014), ao se referir sobre classes 

sociais, destaca que os grupos subalternos são formados pelo conjunto das massas dominadas, 

mas sem possuir agregação de classe. Assim sendo, os grupos subalternos, não estão unidos 

em classes sociais, pois para que este fato ocorra, seria necessário existir uma formação típica 

para intervir com ação política na relação de forças que vigoram em uma formação social 

específica (GALASTRI, 2014). 

Para Gramsci, as classes subalternas não são unificadas e não se unificam enquanto 

não se concretizarem como Estado, dessa forma: 

Pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, 

precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de 

pensar e de agir. Somos conformistas de algum conformismo, somos sempre 

homens-massa ou homens-coletivos. O problema é o seguinte: qual é o tipo histórico 

de conformismo, de homem massa do qual fazemos parte? Quando a concepção do 

mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos 

simultaneamente a uma multiplicidade de homens – massa, nossa própria 

personalidade é compósita, de uma maneira bizarra: nela se encontram elementos 

dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista, 

preconceitos de todas as fases históricas passadas estreitamente localistas e intuições 

de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado. 

Criticar a própria concepção de mundo, portanto, significa torná-la unitária e 

coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. 

Significa também, portanto, criticar toda a filosofia até hoje existente, na medida em 

que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da 

elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, um ‘conhece-te a 

ti mesmo’ como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em 

ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica. Deve-se fazer, 

inicialmente, essa análise. (GRAMSCI, 1999, p. 94) 

Gramsci nos faz refletir que somos parte de um conformismo coletivo, estamos 

fazendo parte de uma visão de mundo. Interroga, de qual “tipo histórico de conformismo” 
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fazemos parte. Destaca a importância de criticar a concepção de mundo da qual fazemos parte 

para elevar ao pensamento mundial mais desenvolvido, torná-lo unificado e coerente. O 

sujeito, na perspectiva de Gramsci, precisa realizar o ato de conhecer a si mesmo, adquirir a 

consciência do que realmente é. Nesse sentido, os grupos sociais “[...] em determinados 

aspectos, exprimem a mais desenvolvida modernidade, em outros manifestam-se atrasados 

com relação à sua posição social, sendo, portanto, incapazes de completa autonomia histórica” 

(Ibid., 1999, p. 95). 

Os grupos sociais estão formados de acordo com a história que os conduziu ou que 

conduziram, exigindo assim que critiquem a visão de mundo da qual fazem parte, que tenham 

consciência de qual classe social pertencem e busquem a autonomia necessária para realizar o 

ato do conhecer a si mesmo. 

Conforme Souza (2009), classe popular não especifica de que ou de quem estamos 

falando, há um sentido bastante amplo quando nos referimos ao termo. Sendo classe social 

um conceito amplo e complexo que engloba diversos sujeitos, concordamos com as reflexões 

explicitadas e adotamos para efeito desta pesquisa a classificação das classes sociais segundo 

o DIEESE. Assim, buscamos situar a questão dos estudantes de classes populares e 

discutimos a questão enfocando os da educação de jovens e adultos.  

 

3.1 Estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

O estudante da Educação de Jovens e Adultos – EJA (caracterização sociocultural) 

corresponde a uma condição de não criança, de excluído da escola e membro de determinados 

grupos culturais. Quanto à EJA propriamente dita, tem características no imaginário social da 

política de uma educação compensatória supletiva e emergencial. Volta-se para solucionar 

problemas de analfabetismo e falta de mão de obra qualificada (FRIEDRICH et al, 2010).  

Segundo Friedrich et al, (Ibid., p. 392), o ensino regular falha no objetivo de educar a 

todos. “[...] A escolarização de jovens e adultos pode ser considerada em toda sua trajetória 

como proposta política redimensionada à plataforma de governo na tentativa de elucidação de 

um problema decorrente das lacunas do sistema de ensino regular”.  

As políticas de governo deixam de cumprir a função de educar todas as crianças e 

jovens, desse modo, torna-se cada vez mais necessário existir programas educacionais para os 

que não puderam estar na escola. 

[...] constata-se que os programas de EJA têm sido crescentemente procurados por 

um público heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, expectativas 

e comportamentos. Trata-se de um jovem ou adulto que historicamente vem sendo 

excluído, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização, quer pela sua 
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expulsão da educação regular ou mesmo da supletiva pela necessidade de retornar 

aos estudos. Não é só o aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas aquele 

já inserido no mercado de trabalho, mas o que ainda espera nele ingressar; não mais 

o que vê a necessidade de um diploma para manter sua situação profissional, mas o 

que espera chegar ao ensino médio ou à universidade para ascender social e 

profissionalmente. (PAIVA.; MACHADO.; IRELAND, 2007, p 19) 

Se a sociedade vê os estudantes da EJA como pessoas que não são iguais aos da 

educação regular, isto não lhes tira o caráter de buscar superar as deficiências por falta de 

estudos em idade considerada adequada. Segundo Cruz (2016, p. 184), “[...] o contato com o 

campo empírico nos deu a condição de reafirmar o quanto a EJA, mesmo reconhecendo 

alguns avanços conquistados, continua a ocupar lugar secundário aos olhos da população”.   

O estigma de alunos com uma educação precária não os impede de tentar chegar a 

níveis mais avançados, por exemplo, buscar realizar um curso de educação superior.  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), sobre o perfil dos 

estudantes da EJA, esclarece que estes têm a exclusão como marca das suas trajetórias de vida 

e geralmente são trabalhadores em diversos meios social. São identificados como: 

Pessoas jovens, adultas, idosas; em cumprimento de medida socioeducativa; com 

restrição de liberdade (sistema prisional); população em situação de rua 

(vulnerabilidade social); sujeitos com necessidades educacionais especiais 

diagnosticadas ou não; integrantes de movimentos sociais e populares; trabalhadores 

da cidade e do campo. Portanto, a EJA é a representação viva, na escola, da 

complexidade, diversidade e pluralidade da sociedade brasileira. (SEEDF, 2013, p. 

12) 

A educação de pessoas jovens e adultas torna-se reconhecida como uma política 

educacional e um direito dos sujeitos a partir da década de 1930, através das campanhas de 

alfabetização que ocorreram posteriormente nos anos de 1940 e 50. Grande influência 

adquiriu com os movimentos populares de cultura e educação da década de 1960, 

principalmente com a política do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

durante a ditadura militar, e com a Fundação Educar, que foi instituída durante a Nova 

República. 

Consolidando-se inicialmente como política educativa supletiva em 1971, através da 

Lei nº 5.692/71 e como modalidade da educação básica em 1996, através da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. 

Após a Constituição Cidadã, Constituição Federal da República do Brasil de 1988, 

foi ampliado o dever do Estado, responsabilizando-o pela educação básica de todas as 

pessoas, independente da idade, que não puderam ter escolaridade por qualquer motivo. A 

educação de pessoas jovens e adultas passou a adquirir valor como o da educação infantil, e 

foi reconhecida a ineficiência da sociedade em garantir escola básica a todos os cidadãos em 

idade escolar regular (HADDAD, 2002).  
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Refletindo sobre o perfil dos estudantes da EJA, Coelho et al (2008, p. 97-98), 

observa que os estudantes que fizeram a EJA, geralmente são sujeitos diversos, com perfis, 

interesses e perspectivas diversas.   

São vários os motivos que levam as pessoas jovens e adultas a buscarem a EJA. 

Alguns querem recuperar o tempo perdido por terem tido acesso anteriormente ao espaço 

escolar, por reprovações, ou ainda, evasões.  

A procura pelos cursos de EJA é discutida por Teixeira e Passos (2012). Conforme a 

pesquisa que realizaram, entre os motivos para procurar um curso de EJA estão: mudar de 

emprego, fazer o ensino médio e depois o superior. Associado a estes motivos, há a satisfação 

pessoal de ter escolaridade e responder à sociedade que cobra formação escolar das pessoas.  

Cada vez mais vem mudando o perfil dos sujeitos da EJA. Até bem pouco tempo 

atrás, eram sujeitos, principalmente adultos que não tiveram acesso à escola quando criança 

ou jovem. Hoje, ao contrário, cresce o número de sujeitos jovens que tiveram acesso à escola, 

mas não sucesso e por vários motivos ficaram retidos ou evadiram-se. 

Oliveira (1999) chama a atenção sobre os estudantes excluídos do sistema escolar. 

Eles vivem uma situação desconfortável que atinge a natureza afetiva podendo trazer sérias 

consequências para o aprendizado. Observa que os estudantes na fase adulta desenvolvem um 

sentimento de vergonha em relação à escola e aos demais. Eles acreditam que são os únicos a 

frequentarem a sala de aula com estudantes menores de idade. Tal situação os leva a se 

sentirem humilhados, demonstrando insegurança na capacidade de aprender.   

Para grande parte da sociedade, a política de EJA resume a vida escolar dos sujeitos 

à educação básica. Poucos imaginam que estes sujeitos vêm conseguindo contornar as 

dificuldades do cotidiano escolar de alunos trabalhadores e começam (nos últimos anos) a 

alcançar o ensino superior em diversas áreas do conhecimento. 

Grupos de pessoas de classes populares têm conseguido chegar à universidade 

principalmente a partir do final do século XX em diante, dentre estes estão os egressos da 

EJA, exigindo também o direito de se formarem, terem uma formação de nível superior e com 

qualidade. 

Diante do novo perfil de ingressantes no ensino superior, nas IES públicas, os 

docentes universitários se veem diante da tarefa de mobilizar seus saberes e suas 

competências para ensinar, fazendo frente às dificuldades apresentadas pelos 

estudantes jovens e adultos, visando a sua superação através de ações estratégicas 

que favoreçam a construção do conhecimento com base na realidade concreta, no 

diálogo e nos interesses dos sujeitos. Inegavelmente, os primeiros passos a serem 

dados passam pela valorização da pessoa do estudante, pelo respeito e conhecimento 

da sua história e pelas aprendizagens da vida, que forjaram as experiencias e modos 

de compreensão, que os fizeram chegar à universidade. (SILVA, 2015, p. 140) 
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A trajetória de muitos estudantes, segundo Silva (Ibid.), torna-se mais difícil se são 

trabalhadores, egressos da EJA e fazem curso superior no turno noturno. Viver a vida 

acadêmica passa a ser algo quase impossível, pois não têm tempo para as formalidades da 

instituição universitária. Não conseguem administrar o pouco tempo que têm. Muitos sentem 

dificuldade para participar de eventos científicos, frequentar a biblioteca da universidade; não 

chegar às aulas com atraso. Há também os que se sentem cansados, sonolentos; e possuem 

poucos recursos financeiros. 

A questão mais difícil de ser resolvida para os estudantes das classes populares não 

se refere ao acesso à educação superior, mas o de permanecerem até o fim do curso, 

conseguirem chegar à conclusão e se formarem.  

Quando se trata de estudantes egressos da EJA, a situação é mais complexa e difícil, 

pois são trabalhadores ou desempregados, residem em áreas urbanas ou rurais, em periferias. 

São mães, donas de casa, pais, pertencem a uma faixa etária diferente da maioria dos 

estudantes que seguiram estudando sem interrupção, geralmente são de etnia afro brasileira e 

pertencentes às camadas populares da sociedade.  

As trajetórias destes sujeitos jovens e adultos são cheias de sofrimentos provocadas 

pelas desigualdades sociais, foram ou ainda são vítimas destas desigualdades. Estas 

características passam a fazer parte da identidade, das escolhas, do senso de pertencimento, 

interferindo significativamente na dimensão de ser pessoa, profissional e cidadã. (SILVA, 

2015). 

Para melhor entendimento, destacamos a pesquisa de Cruz (2016). A pesquisa traz 

informações importantes sobre a trajetória escolar e quem são os estudantes da EJA que 

chegam à universidade. Foram analisados dois Campi da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), procurando compreender como se desenvolveu a trajetória escolar de estudantes 

egressos da EJA, principalmente sobre quais elementos constitutivos participaram para a 

inserção e permanência destes na educação superior em Universidade pública. 

Observou que estes são egressos de lugares escassos de informações sobre a 

universidade e especialmente sobre as regras acadêmicas. O insuficiente “capital escolar” que 

adquiriram os levam a se munirem com determinados apoios e estratégias que garantem a sua 

permanência na universidade. 

O sentido que os estudantes egressos da EJA dão aos seus objetivos e à vida 

universitária, potencializa a entrada e a sua permanência na universidade e no curso que 

escolheram.  O pesquisador chega à conclusão que estes estudantes, por serem oriundos da 
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EJA, não são inferiores em relação aos outros estudantes que são originários da educação 

básica regular conforme o senso comum acha. Observa que: 

Ao tomarmos os sujeitos com experiência na EJA, a impressão mais evidente é a de 

que são vistos/as pelo viés da escolarização básica, de forma específica, na condição 

de alfabetizandos/as e/ou de concluintes do Ensino Fundamental. Essa forma da 

sociedade enxergá-lo pode explicar indagações do tipo: ‘Você acha que vai 

encontrar estudantes com experiência em EJA no Ensino Superior, ainda mais em 

uma universidade pública?’. Esse tipo de pergunta nos provocou a pensar que as 

pessoas jovens e adultas, bem como as idosas que frequentam/frequentaram as 

escolas na modalidade em relevo, continuam sendo miradas pela ótica da carência 

cognitiva, razão que justificaria as reduzidas chances atribuídas a elas de 

ultrapassarem o Ensino Fundamental (CRUZ, 2016, p. 17).    

Pesquisando sobre a trajetória social e escolar de egresso da EJA, Nienchoter (2012) 

chega à conclusão de que a maioria dos estudantes é de baixa renda, homens e mulheres, 

trabalhadores domésticos, da construção civil, do comércio, da indústria e da agricultura.  

 

3.1.1 Perfil do sujeito da EJA no Maranhão  

 

A Secretaria de Estado da Educação - Estado do Maranhão (SEDUC/MA), informa 

que os cursos na modalidade presencial da EJA são ofertados para adultos, idosos, pessoas 

com deficiência, apenadas e jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas. 

Os cursos da Educação de Jovens e Adultos atendem principalmente os que estão 

com 15 anos e não concluíram o ensino fundamental, na faixa etária dos 18 anos que 

deixaram as salas de aula do ensino médio sem concluí-lo; pessoas adultas e idosas que ainda 

não foram alfabetizadas e também que desejam capacitar-se para o mundo do trabalho, mas 

não o fez por não dominar plenamente conteúdos relacionados com a educação básica.  

De acordo com os dados do Censo da Educação Básica de 2017 (INEP/MEC), no 

Maranhão havia um total de 170.622 estudantes na educação de jovens e adultos, sendo 

141.937 no ensino fundamental e 28.685 no ensino médio. O IBGE (PNAD Contínua 2017) 

informa que o número de pessoas acima de 15 anos analfabetas, chegou a 16,7% da população 

total do estado que estava em torno de 7.035.055 de habitantes (estimativa do IBGE para 

2017/2018). 

Na população maranhense em 2016, conforme dados disponibilizados pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), havia 1.212.570 cidadãos com ensino fundamental incompleto 

(628.962 homens e 583.485 mulheres) e 703.714 com ensino médio incompleto (320 974 
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homens e 382.712 mulheres)12. Existe a possibilidade de muitos destes cidadãos que não 

concluíram a educação básica, terem procurado a EJA para terminar os estudos. 

A população que procura a EJA é bastante variada, são pessoas que geralmente 

foram excluídas por algum motivo do processo educacional regular para a faixa etária 

considerada adequada, assim temos jovens que ficaram repetentes no ensino fundamental ou 

no médio, pessoas que não puderam frequentar a escola por esta não existir na região onde 

morava, não frequentar por motivos de doença, de precisar trabalhar para ajudar na 

sobrevivência da família, por ter cometido ato infracional etc. Há uma diversidade muito 

grande no perfil dos que procuram a EJA. O Maranhão, também como outras unidades da 

federação, procura desenvolver projetos que possam ajudar as pessoas excluídas a se tornarem 

cidadãos plenos. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Maranhão tem estado na pauta de alguns 

pesquisadores do meio acadêmico. Conforme pesquisa de Hora (2004), a oferta dos cursos de 

EJA que iniciaram em 2008 no Maranhão vem demonstrando os seguintes aspectos: 

prevalência de evasão; a concepção para formular o projeto do curso não considera as 

especificidades do grupo a ser atendido, sendo este a maioria de trabalhadores e justaposição 

curricular dos conteúdos da formação geral e profissional; inexistência de política de 

qualificação permanente para os professores da EJA; não ser ofertado cursos para 

trabalhadores que procuram trabalho simples e querem aprendizado de conteúdos com grau 

menor de complexidade. 

Na pesquisa realizada por Santiago et al. (2010) foi possível perceber como se 

desenvolve alguns projetos voltados para jovens e adultos. Ficou constatado que em diversas 

escolas de São Luís há programas e projetos voltados para a educação de jovens e adultos 

desenvolvidos pela rede pública: estado, municípios e universidades. Também participam da 

oferta, as organizações do Serviço Social da Indústria (SESI), Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) etc.  

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os cursos de EJA são desenvolvidos nas 

modalidades; presencial, semipresencial, alfabetização e exames supletivos. 

De acordo com a [Secretaria Estadual de Educação do Estado do Maranhão] 

SEEDUC o grande desafio para a implementação de cursos da EJA está relacionado 

a questões de financiamento, continuidade e acesso sistemático do serviço, 

articulação entres as instituições e organizações prestadoras dos serviços da EJA, 

inserção no mercado de trabalho, formação especifica para os docentes da área e 

atendimento sistemático e contínuo às diversidades (indígena, quilombolas, rural, 

                                                           
12Não foram encontrados dados no IBGE e no INEP/MEC sobre a população maranhense com escolaridade 

incompleta. 
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portadores de necessidades especiais, pescadores, campo, etc.).” (SANTIAGO, et al. 

2010, p. 7) 

 

   Os Programas e cursos de EJA são cada vez maisatingidos pelos descasos de 

algumas políticas de governos que não designam condições materiais concretas para que 

possam funcionar plenamente. Por isso, não é por acaso que estamos vivendo um dos 

momentos mais críticos na história da EJA, com extremas reduções de matrículas na 

modalidade e com o fechamento de escolas em todo o país que oferecem cursos de educação 

básica para este público. 

 

3.2 Estudantes de classes populares em foco nas pesquisas sobre a educação  

 

Algumas características dos estudantes de classes populares são apontadas em 

pesquisas diversas. São identificadas as situações destes como oriundos de famílias com 

pouco estudo ou nenhum tipo de formação educacional; vivenciam uma realidade familiar de 

escassos recursos econômicos; com interrupção nos estudos em algum momento da vida, 

principalmente por precisar trabalhar. 

O estudante de classe popular vem de família que possui pouco poder aquisitivo, 

ajuda no orçamento familiar realizando atividades que possam garantir a sua sobrevivência e 

dos seus familiares, geralmente o tempo para os estudos é escasso. 

Em regra, são estudantes com pouco capital cultural, não têm tempo para ler, e se 

dedicarem aos estudos. Apresentam algumas fragilidades em relação aos conhecimentos 

acadêmicos e científicos que são trabalhados no meio educacional.  

Os estudantes das classes populares são cada vez mais analisados em pesquisas 

nacionais e internacionais. Torna-se cada vez mais necessário se observar a complexa 

realidade e as diversas dimensões que vivem as classes sociais. Nessa direção, Viana (1998) 

percebe a importância no discurso que trata das dimensões de culturas, modos de vida, 

espaços ocupados ou a escolarização e as famílias. 

Viana (Ibid., p. 3) observa que: “[...] o significado da noção de ‘classes sociais’ em 

geral, e de camadas populares em particular, assim como o uso desses termos, estão hoje 

vinculados ao debate contemporâneo acerca de determinados temas”. A autora destaca a 

natureza das clivagens sociais, a homogeneização da cultura, a constituição das classes, os 

questionamentos sobre o declínio do antagonismo das classes ou as persistências de 

diferenciações. 
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As desigualdades sociais afetam também os estudantes universitários. Há uma 

sociedade hierarquizada que possui uma minoria detentora das fontes que geram riquezas, 

formam a elite dominadora, excluindo grande parte da população do acesso aos benefícios do 

desenvolvimento cultural e material. A formação social do Brasil é histórica, refletindo na 

organização do poder estatal (AZEVEDO, 2001, p. 308-319). 

Há estudantes que chegam à universidade, oriundos de um meio social diferente, 

levando-os a se adaptarem para conseguirem chegar ao fim do curso. As diferenças sociais 

passam a fazer também parte das diferenças do mundo acadêmico.  

É algo bastante complexo a passagem do estudante da educação básica para a 

superior, pois envolve questão de administração do tempo, principalmente para muitos, 

trabalhar e estudar passa a ser uma realidade concreta. Assim, a qualidade de estudante exige 

sacrifícios, que precisam ser compreendidos e vividos sob pena de não obter sucesso e ficar 

excluído do meio acadêmico, não concluir o curso superior. (COULON, 2008). 

As questões que envolvem os estudantes das classes sociais populares apontam para 

as instituições educacionais reverem as suas ações pedagógicas. Temos, por exemplo, 

estudantes da EJA dentre outros, com problemas de conciliar estudo e trabalho e requerem 

uma reavaliação por parte das instituições educacionais. 

No caso dos estudantes da EJA, muitos enfrentam sérios desafios ou provas diante da 

realidade que vivenciam. Há os que precisam trabalhar, e passa a ser bastante cansativo 

estudar e trabalhar.  

Pesquisa desenvolvida por Bernardim (2013, p. 184), por exemplo, destaca o fato de 

alguns estudantes serem “[...] obrigados a abandonar a escola.”, pois, não conseguem 

conciliar estudo e trabalho. 

Contudo, há aqueles que sonham com um futuro melhor e procuram na educação 

superior qualificação para se realizarem profissionalmente. Bernardim (Ibid., p. 215) ainda 

observa que: “[...] na modalidade EJA permanece forte a percepção de que a educação pode 

contribuir não só para a melhoria das condições de trabalho e renda, como para a obtenção de 

emprego”. Nas classes sociais populares, grupos de pessoas, como os que procuram a EJA, 

egressos desta modalidade de ensino que buscam curso superior, têm esperança de através da 

educação melhorar as condições de existência material e cultural. 

Pesquisadores procuram chamar a atenção sobre os estudantes das camadas 

populares, a importância devida para que eles não fiquem às margens da sociedade. 

Rosistolato et al (2011) esclarece que os estudos sobre escolarização de camadas 

populares é uma preocupação da sociologia da educação. Conforme o autor, pesquisadores se 
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dedicaram a essa questão durante o período de 1945 a 1965 institucionalizando essa área de 

conhecimento. O pós-guerra exigiu um projeto para a sociedade, vantagens sociais e riquezas 

passaram a ser coordenados pelo Estado. A educação fez parte ajudando os sobreviventes da 

guerra a se recomporem. Os sistemas educacionais foram lembrados como mecanismos 

favorecedores do desenvolvimento.  

Foi estabelecida uma gestão social com foco na racionalidade e planejamento, assim, 

a escolarização ficou associada à meritocracia, quando designa a construção de uma sociedade 

justa e com o objetivo de superar o atraso econômico. A educação passou a ser parte de um 

projeto que leva a sociedade para a modernidade e estabelece a democracia (ROSISTOLATO 

et al, 2011). 

Nessa linha de raciocínio, muitos pesquisadores da área educacional têm formulado 

teorias sobre a escola das classes hegemônicas e a relação com os estudantes das classes 

populares.  

As pesquisas que se referem aos estudantes de classes populares tratam, em geral, do 

seu fracasso escolar. Em diversos países europeus, durante a década de 1950, foram realizadas 

pesquisas empiristas procurando demonstrar uma correlação dos meios sociais com os 

resultados dos estudantes na escola. A ótica estava voltada nesta época (década de 1950) para 

as famílias e a sua prole estudantil, assim, a perspectiva meritocrática é abordada 

considerando que a escola é um espaço educacional igual para todos.  

Procuravam os investigadores da escola e família, do sucesso e fracasso escolar, que 

elementos substanciais das classes populares interferiam no desempenho educacional. 

Houve uma demanda de pesquisas a partir de meados dos anos 1960 na França, para 

buscar desenvolver um diálogo crítico com as teorias norte americana do mérito educacional. 

Segundo Pinto (2011, p. 7056), “Pierre Bourdieu é sem dúvida um dos maiores críticos da 

perspectiva meritocrática [...]”.  

Através de uma perspectiva antropológica da cultura, na qual não há hierarquização 

entre as culturas, Bourdieu demonstra como a escola, ao ‘eleger’ pontos específicos 

da cultura geral de uma nação (geralmente provenientes das classes dominantes), 

exclui aquelas pessoas que, em seus meios de socialização não dispõem facilmente 

desses critérios escolhidos e encontrados nos locais de socialização dos indivíduos 

das classes dominantes, ou seja, são desprovidos de capital cultural. (PINTO, 2011, 

p. 7056)  

A crítica à escola hegemônica, das classes dominantes incita a reflexão sobre a 

própria Instituição escolar.  

Forquim (1995) faz um levantamento sobre a questão do fracasso ou sucesso escolar, 

destacando pesquisas realizadas em França, Inglaterra e Estados Unidos no século XX. 
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Questiona: “[...] de quem é a culpa e o que fazer se os filhos de trabalhadores braçais não 

conseguem na escola tão bons resultados quanto os filhos de executivos ou de pais que 

exercem profissões liberais?” (FORQUIM, 1995, p. 81 – 82) 

Forquim, a partir de resultados das pesquisas sobre fracasso escolar, destaca o perfil 

dos estudantes que não conseguem sucesso nos estudos, assim temos a prole dos operários ou 

trabalhadores como principais protagonistas. Nessa perspectiva, observa o autor, que saímos 

do modelo psicológico, patológico de explicação do fracasso escolar, apontando a criança 

como disléxica, disortográfica etc., para o modelo culturalista.  

Um modelo sociológico que apresentava a família, o meio social do estudante como 

responsável pelo seu fracasso escolar. As classes populares foram vistas como desfavorecidas 

culturalmente, e tido este fenômeno como algo quase natural, ou uma propriedade típica, 

essencial dos que não fazem parte dos grupos sociais elitizados e dominadores (a classe 

burguesa).  

No entanto, se esquece que não existe deficiência em si, apenas na escola e em 

situações impostas por ela, que determinados grupos conhecem dificuldades de adaptação. 

(FORQUIM, 1995). 

Ao analisar o meio educacional francês, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron 

chamam a atenção para o fracasso escolar de estudantes que não pertencem às classes sociais 

privilegiadas economicamente e culturalmente. 

 Devendo ter conseguido êxito num empreendimento de aculturação para satisfazer 

ao mínimo de exigências escolares em matéria de linguagem, os estudantes das 

classes populares e médias que ascendem ao ensino superior são necessariamente 

submetidos a uma mais forte seleção, segundo o próprio critério da competência 

linguística, sendo os examinadores frequentemente constrangidos, na agregação 

como no bacharelato, a diminuir suas exigências em matéria de conhecimento e de 

habilidades para prender-se às exigências de forma. (BOURDIEU.; PASSERON, 

2010, p. 96 – 97) 

Observam que a escola com seus mestres tem que abaixar o nível de competências 

que serão exigidas das classes populares, indicando que há um perfil de estudantes que se 

diferencia das classes não populares. São vistos como não tão capazes de se adaptarem, 

acompanharem, adquirirem conhecimentos das classes dominantes. 

Tudo opõe a experiência do universo escolar a que se destina uma infância passada 

no universo familiar em que as palavras definem a realidade das coisas à experiencia 

de irrealidade proporcionada aos oriundos das classes populares pela aquisição 

escolar de uma linguagem própria para desrealizar tudo que fala porque ela produz 

toda a sua realidade: a linguagem ‘maltratada’ e ‘correta’, isto é ‘corrigida’, da sala 

de aula se opõe à linguagem que as anotações à margem designam como ‘familiar’ 

ou ‘vulgar’ e, mais ainda, à antilinguagem do internato onde as crianças originárias 

das regiões rurais, ao defrontarem-se com a experiencia simultânea forçada e da 

contra-aculturação subterrânea só tem escolha entre ficarem divididas e se 

resignarem à exclusão. (BOURDIEU.; PASSERON, 2010, p. 153) 
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Sobre o projeto educacional para a modernidade das sociedades, Freitag (1986) 

lembra que a escola pública e gratuita também teria a função de resolver o acesso à educação 

com garantia do princípio de igualdade das oportunidades para todos os cidadãos. Contudo, as 

reflexões de Apple (1989) lembram que: 

[...] as escolas são vistas como sendo instituições basicamente meritocráticas. Elas 

favorecem uma mobilidade generalizada entre grupos e indivíduos da população. 

Qualquer fracasso em termos de mobilidade, qualquer falta de ‘êxito’, é definido 

como sendo carência do individuo ou grupo que fracassou. Pode-se dizer aqui que o 

desajustamento é ‘merecido’ pelo próprio desajustado, uma vez que os currículos 

expresso e oculto, as relações sociais de sala de aula e as categorias pelas quais os 

educadores organizam, avaliam e dão significado às atividades encontradas na 

escola, são percebidas como sendo basicamente neutros. Essa pretensão de 

neutralidade tem, obviamente, menos fundamento do que nos querem fazer crer. 

(APPLE, 1989. p. 57) 

As camadas ou classes populares são referenciadas ou identificadas em pesquisas 

sobre fracasso ou sucesso escolar, como carentes, pobres financeiramente, com 

conhecimentos precários (pouco capital cultural), pertencentes aos grupos dos dominados 

(operários, funcionários públicos que recebem poucos proventos – de um a três salários 

mínimos por mês), pobres como os desempregados, habitantes de favela (comunidade de 

bairro originado de invasões de terra devoluta), oriundos de áreas rurais, feirantes de poucas 

posses, pais com pouca ou precária instrução, nenhuma formação escolar etc. Nesse sentido, 

cabe refletirmos sobre as observações que seguem. 

De acordo com Passos, Gomes e Costa (2009), os estudantes das classes populares 

que têm renda familiar de até 3 salários mínimos e cursaram o ensino médio em escola 

pública, obtiveram aprovação sobretudo nos cursos que são menos procurados ou concorridos 

no ensino superior. Destacam que procuram maximizar as chances de sucesso, se inscrevem 

nos cursos com menos concorrência.  

Whitaker (1995) ressalta que a escola pública não está preparada para receber os 

filhos das classes populares, embora esteja de portas abertas.  

[...] os filhos dos deserdados não cessaram de buscar na escola o caminho da 

cidadania. Invadiram-na com seus modos rústicos, com suas roupas grosseiras, sua 

sintaxe mutilada, suas agressividades especificas ou suas apatias aparentemente 

inexplicáveis. Alguns mestres bem intencionados acostumaram-se até a olhá-los 

com bondosa condescendência, mas há também aqueles que vêem com horror a 

presença dos ‘diferentes’ no sagrado recinto daquela mesma escola ‘risonha e 

franca’, cujo etnocentrismo privilegia o arbitrário cultural da classe dominante. 

A questão da cultura, na sua concepção antropológica, é, portanto, a questão maior 

da escola – e não só no Brasil, mas em todos os países invadidos por massas 

desesperadas. Tangidos por questões econômicas ou foragidos, homens e mulheres 

se movem, mas carregam suas identidades, seus costumes, marcas indeléveis de 

práticas seculares ou opressões históricas.  (WHITAKER, 1995, p. 54 - 57) 
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Estudantes de classes populares têm sido identificados cada vez mais em pesquisas 

sobre a educação. De acordo com Piotto (2007), a partir da década de 1990 se intensificaram 

no Brasil as pesquisas sobre as práticas das famílias na escolarização dos filhos, estudantes de 

classes populares em meio educacional superior. A autora analisou a trajetória educacional e a 

experiencia dos estudantes de classes populares em cursos superiores com maior concorrência 

seletiva, maior prestígio na sociedade e no mundo do trabalho. Discutiu qual o sentido que os 

estudantes desenvolvem sobre o ingresso e a permanência na educação superior. 

Conforme os relatos obtidos junto aos estudantes universitários da Universidade de 

São Paulo (campi localizados em interior de São Paulo) demonstram que suas trajetórias de 

vida universitária trazem a marca da solidão, desenraizamento, muito esforço e humilhação.  

Contudo, para estes estudantes, ingressar em uma universidade pública, possibilita 

novas oportunidades e perspectivas de vida. O sofrimento não caracteriza fortemente os 

discursos deles. Nos discursos dos estudantes fica muito bem registrado a presença do 

trabalho e as contribuições da educação básica (a escola), nas suas trajetórias de vida 

(PIOTTO, 2007). 

As pesquisas sociológicas têm se deparado com desafios como a globalização 

cultural e econômica e além destes, têm as exceções, tornou-se mais frequente pessoas de 

classes populares obterem sucesso na escolarização.  

O principal objetivo das pesquisas passou a ser a demonstração de como os 

resultados escolares simplesmente reproduziam a estrutura social previamente 

estabelecida. Porém, com o passar dos anos, devido a diversas transformações 

sociais advindas do processo de globalização, as teorias bourdieusianas passaram a 

ser questionadas tendo em vista o crescente surgimento de exceções à regra: era cada 

vez mais comum verificar que indivíduos desprovidos de capital cultural se saiam 

bem nas escolas. [...] O ponto de partida epistemológico sai da noção de socialização 

e entra na ideia da experiência individual. (PINTO, 2011, p. 7055). 

Discutindo a problemática de estudantes que sairiam da escola com escassos 

conhecimentos e sentindo-se incapazes de concorrer a vagas mais concorridas em seleções e 

concursos, Dias (2011), por exemplo, acredita em soluções que valorize “[...] uma educação 

que tome como referência a vida, a realidade das pessoas excluídas socialmente [...]” 

alterando a existência delas. A questão do fracasso escolar, nesse sentido, passa pelo “estilo 

de aprendizagem” dos estudantes de classes populares e em situação de exclusão social, sendo 

necessário se questionar quais são os estilos de aprendizagens desses estudantes. Destaca a 

importância dos “[...] atravessamentos identitários de classe [...]” estarem presentes nas ações 

pedagógicas (DIAS, 2011, p. 49.). 
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Assim, o fazer pedagógico é questionado diante das vozes dos excluídos do meio 

educacional. 

[...] as vozes dessas pessoas neste contexto contemporâneo apresentariam 

alternativas para o entendimento do mundo social, quebrando paradigmas 

hegemônicos e redescrevendo a vida social e novas formas de conhecê-la. [...] um 

ensino que forme um cidadão autônomo, crítico, respeitador das diferenças culturais, 

transformador da sociedade contemporânea onde está inserido. [...] estilos de 

aprendizagem são maneiras peculiares apresentadas pelos aprendizes durante o 

processo de aprendizagem e envolvem tanto elementos cognitivos quanto elementos 

emocionais. O ambiente de aprendizagem é de extrema importância para que ocorra 

o aprendizado. A interação docente-discente desenvolvendo-se respeitosamente e 

considerando as diferenças leva a auto-estima e ao sucesso educacional. (DIAS, 

2011, p. 49 - 51) 

A preocupação com a entrada de estudantes na universidade é também assunto da 

pesquisa de Pachane (2003, p. 178, grifo da autora), que nos chama a atenção para o fato de 

que “[...] o ingresso na universidade expõe os alunos a uma série contínua de rupturas: 

rupturas com a forma anterior de ensino, com os vínculos anteriores; com o seu background 

familiar, podemos mesmo dizer, com todo o passado do estudante”. 

Na pesquisa de Pereira e Passos (2007), é destacado o fato de os estudantes serem de 

origem familiar com dificuldades econômicas (baixo poder aquisitivo). Fundamentado nos 

estudos de Pierre Bourdieu, procura analisar as dificuldades dos estudantes referindo-se ao 

capital cultural e à violência simbólica que fazem parte das suas vidas. 

Destaca como uma das principais questões a linguagem. Esta tem importância na 

vida dos estudantes, pois o universo acadêmico domina uma linguagem que não faz parte da 

linguagem cotidiana dos estudantes. Outro fator importante, trata-se da descontinuidade dos 

estudos. Os estudantes que tiveram descontinuidade de estudos apresentam maiores 

dificuldades para acompanhar as atividades acadêmicas. 

Foi constatado na fala de alguns estudantes de classe popular, o estranhamento ao se 

inserir na cultura acadêmica. Sentiram-se estranhos no meio acadêmico e principalmente 

diante dos colegas de turma que são oriundos de outras classes sociais (classes sociais 

abastadas). 

Conclui a pesquisa que a universidade é muito seletiva, reproduz as diferenças de 

classes. Os estudantes, por questões financeiras, precisam buscar algum tipo de trabalho para 

garantir a sobrevivência, inclusive da própria família. Este fato torna muito difícil o sucesso 

acadêmico por falta de tempo para estudar e se dedicar à universidade, assim, ainda são 

poucos os estudantes de classes populares que têm acesso a universidade (PEREIRA.; 

PASSOS, 2007) 
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Pereira (2014) destaca que as necessidades imediatas de sustento material e a baixa 

autoestima fazem do acesso à educação superior algo muito difícil para os estudantes de 

classes populares. A pesquisa realizada por ele identificou que aqueles estudantes da noite 

têm mais dificuldades para estudar, pois conciliar escola e trabalho é algo para eles, muito 

cansativo. No turno diurno há uma população bem menor de estudantes que trabalham e a 

faixa etária predominante é abaixo de 20 anos.  

Ao ingressar na universidade, o estudante das classes populares, faz parte de um 

projeto de vida da família, significa melhorar de vida, galgando melhores posições no mundo 

do trabalho.   

Muitos fazem a escolha por cursos tecnológicos, pois é uma possibilidade para 

ingressar mais rápido no mundo do trabalho. Na pesquisa de Pereira a universidade pública é 

discutida tomando como exemplo a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS/Erechim 

em uma perspectiva de esta ser popular e atender às classes populares, preocupando-se 

inclusive com as pessoas que não têm acesso à esta instituição social. Conclui que a presença 

de classes populares na universidade pode vir a ser um “inédito-viável” segundo a perspectiva 

de Paulo Freire. O autor pergunta: “Universidade para quem?” e reflete: “Se a expansão de 

vagas públicas nos últimos anos é um dado comprovado em números, a democratização das 

instituições públicas é ainda um desafio. E a democratização passa pela presença das classes 

populares na universidade pública” (PEREIRA, 2014, p. 252, grifo do autor). 

A luta para ingressar na universidade geralmente não é um sonho solitário. Em 

alguns casos a família sonha junto, estimulando e apoiando. As primeiras impressões dos 

estudantes, segundo o autor, ao ingressar na universidade são de um certo deslumbramento. 

Somados às primeiras impressões da universidade, os estudantes podem se sentir 

solitários e inseguros, em virtude dos desafios cognitivos que precisam superar. Assim, os 

estudantes passam a dialogar com a universidade, entremeando-se com os impedimentos, 

superações e conquistas. 

As instituições públicas, diferente das que pertencem ao setor privado, podem 

destinar serviços básicos para a permanência dos estudantes na educação superior tais como: 

moradia estudantil, transporte escolar, restaurante, estágio remunerado, bolsas de participação 

em projetos de extensão e pesquisa, assistência médica etc.  

Embora o acesso à Universidade tenha se tornado mais fácil através de programas do 

governo, não se pode dizer o mesmo da permanência.   

As políticas governamentais que passaram a implementar as ações afirmativas, 

processo de inclusão das classes populares em meios antes excluídos, como a universidade, 
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resultado de lutas e conquistas da sociedade civil organizada, são classificadas conforme 

Sousa e Portes (2011), em reserva social; racial; sócio racial; bônus social; sócio racial e 

processo seletivo específico.  

São políticas sociais que possibilitam aos desfavorecidos, excluídos socialmente, a 

participação nos benefícios que a sociedade capitalista desenvolveu, na educação, na saúde 

etc. Contudo, ainda é preocupante a permanência dos estudantes na universidade, pois eles 

não conseguem se manter até a conclusão do curso devido não disporem de recursos 

financeiros e estrutura material suficiente. 

Para Côco (et al. 2013) é importante observar que: 

Os desafios vinculados a habitação no novo espaço passam a integrar a situação 

persistente na vida dos estudantes de classes populares, a responsabilização pela 

sobrevivência. À necessidade de se manter se soma o desafio de atender às 

solicitações de aquisições requeridas pelos estudos. (CÔCO, et al. 2013, p. 42) 

Os desafios na vida de estudantes de classes populares são muitos, acrescenta-se 

também a ausência dos apoiadores da educação básica nesta nova trajetória de vida escolar. 

Nesse sentido, “[...] parece que os estudantes não encontram referências na escolarização 

anterior, não podem recorrer aos seus apoiadores de jornada e seus interlocutores não dão 

conta da complexidade de suas necessidades”.  

Os investimentos na formação de estudantes provenientes de camadas ou classes 

populares se tornam importantes, avançando principalmente sobre a questão do acolhimento, 

refletindo sobre a demanda dos jovens de origem popular que estão em situação social 

vulnerável e sentem a fase juvenil pesadamente. (Ibid., p. 43). 

Os estudantes de classes populares pertencem a famílias de trabalhadores e alguns 

vivenciam o labor para garantir a sobrevivência. Nem sempre têm tempo para os estudos, 

muitos deixam cedo a escola para ajudar seus familiares no trabalho. 

O estudante de classe popular por viver em ambiente, ou seja, bairro, subúrbio ou 

periferia com problemas de infraestrutura; falta de saneamento básico, de segurança, 

pavimentação nas ruas, consumidor de um transporte coletivo precário, e por ser de famílias 

não tão dedicadas aos estudos, pais analfabetos ou semialfabetizados, de grupos familiares 

com muitos filhos e precárias condições econômicas, são estigmatizados como inadequados 

para o aprendizado, para adquirir conhecimentos científicos.  

São considerados incapazes, restando-lhes o aprendizado dos trabalhos manuais, das 

oficinas mecânicas, do aprendizado para ingressar imediatamente no mundo do trabalho que 

não exige raciocínio crítico e conhecimentos científicos aprofundados em determinada área. 

(WHITAKER, 1995). 
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Assim, cada vez mais a escola vem se preocupando em compreender a escolarização 

de crianças, jovens e adultos, buscando perceber a adaptação que ocorre na procura de 

soluções para o sucesso escolar dos estudantes. 

Considerando as diversas questões que emergiram nesta parte do trabalho, o próximo 

capítulo apresenta dados empíricos colhidos na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

sobre jovens e adultos das classes populares matriculados nesta Instituição. A partir das 

entrevistas realizadas faremos uma análise buscando compreender as provas e os suportes que 

os egressos da EJA desenvolveram em suas trajetórias de vida e escolar para sobreviverem no 

ambiente universitário.  
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CAPÍTULO 4 

PROVAS E SUPORTES DE EGRESSOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O capítulo está organizado apresentando explicações sobre a sociologia do indivíduo, 

ou seja, a sociologia em escala individual e o processo de individuação. Através do método de 

análise de conteúdo, procuramos descrever os sujeitos pesquisados, suas trajetórias de vida, 

principalmente de escolarização e as provas, suportes, disposições, e os aspectos 

comuns/incomuns vivenciados pelos entrevistados.  

Para a análise dos dados empíricos da pesquisa, dialogamos com Danilo Martuccelli 

(2007a; 2007b; 2009; 2010a; 2010b;) e Bernard Lahire (2004; 2013), principalmente com as 

suas reflexões sobre a sociologia em escala individual.  Através da análise de conteúdo 

(Bardin, 1977), analisamos as entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa.  

Procuramos, através da análise das trajetórias de vida e acadêmica dos sujeitos da 

pesquisa, em linhas gerais, compreender quais são as “provas” e “suportes” enfrentados pelos 

estudantes (egressos da EJA que fazem curso de licenciatura na UFMA) no seu dia-a-dia para 

concluir o curso superior em que estão matriculados.  Destacamos ainda, as disposições 

desenvolvidas durante as socializações vivenciadas nas suas trajetórias de vida, desvelando o 

processo de individuação. 

De acordo com a sociologia em escala individual, no processo de individuação 

(Martuccelli; Singly, 2009), o indivíduo interage com o contexto desenvolvendo 

subjetividades; a individuação é resultado da interação do indivíduo com as estruturas da 

sociedade considerando as provas e suportes vivenciados em suas trajetórias; as instituições 

sociais agem sobre o indivíduo, assim como o indivíduo age sobre elas e o indivíduo decide 

quais direções segue em sua vida, considerando as suas subjetividades e o seu processo de 

individuação. 

Para Lahire (2004), na sociologia do indivíduo, ou sociologia em escala individual, o 

sujeito e o contexto interagem determinando um ao outro; o sujeito desenvolve disposições; as 

disposições influenciam a vida do sujeito; o sujeito não se reduz a uma classe social, gênero 

ou nível cultural, uma vez que se relaciona com diversos contextos. Esclarece que: 

Ao construir contextos mais restritos, somos logicamente levados – se não 

quisermos passar ao largo daquilo que constitui a grande parte da riqueza dos 

materiais que a pesquisa produz – a desconstruir as realidades que os indicadores 

objetivos nos propõem, a heterogeneizar o que havia sido, forçosamente, 

homogeneizado em uma outra construção do objeto. (LAHIRE, 2004, p. 33) 
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Lahire observa que não se pode reduzir a compreensão do indivíduo a partir de dados 

estatísticos; a classificações genéricas sobre classe social, gênero, cultura etc. É necessário 

buscar a singularidade do sujeito que se desenvolve na individuação ou interação com as 

estruturas sociais.  

Esclarecemos ainda que consideramos neste trabalho, que a “[...] curiosidade pelo 

mundo social é o motor de toda pesquisa de campo”, pois o universo, não é autoexplicativo, a 

vida em sociedade solicita respostas para os problemas que se desenvolvem. Nessa 

perspectiva, concordamos com Beaud e Weber (2007, p. 33), quando afirma que: “É preciso 

tomar distância de sua própria inscrição no mundo social de maneira a olhá-lo com um novo 

olhar”.  

Levando em conta tais questões, foram escolhidas como categorias sociológicas de 

análise, as “provas” e “suportes” vivenciados pelos sujeitos para sobreviverem, 

principalmente na vida acadêmica e alcançarem os seus objetivos. 

Para Martuccelli (2007a), as “provas” são definidas por suas características e não se 

dissociam do relato do sujeito ou de um coletivo atribuindo grande significado para a 

compreensão dos fenômenos sociais; referem-se às capacidades que os sujeitos têm para 

confrontar imposições complexas a que ficam submetidos. As “provas” se apresentam como 

mecanismos seletivos conduzindo as pessoas aos fracassos ou êxitos e assim os provocam a 

traçar estratégias para a sua existência ou realidade. Estão inseparáveis de um conjunto de 

desafios estruturais a que os sujeitos são obrigados a responder e são diferenciadas conforme 

os períodos históricos e as sociedades em que estão inseridos.  

A noção de provas propõe, pois, uma articulação entre os processos sociais e as 

experiências pessoais, porém, é onde a teoria da socialização busca estabelecer 

vínculos necessários (e às vezes inclui tirar conclusões micro sociológicas a partir de 

considerações macro sociológicas), o estudo da individuação pelas provas deixa 

sempre aberta em consequência da problemática, esta relação. (MARTUCCELLI, 

2010a, p. 9 – 10) 

Para Martuccelli são também dimensões analíticas da sociologia do indivíduo: 

suportes, papéis, identidade e subjetividade.  

Suportes, segundo ele, são as atividades de trabalho, vínculos sociais com caráter 

privilegiado, tendo apoio de parentes, amigos etc., ou ainda pode ser o consumo cultural. 

Dessa forma, segundo Martuccelli (Ibid., p. 37),  

[...] em muitos casos, os suportes podem ser uma atividade laboral, para outros, 

podem constituir certos vínculos sociais privilegiados (os pares, uma pessoa referente, 

amigos), em outros, pode tratar-se de uma ação de consumo cultural [...]. 

Os papeis são as funções que o sujeito tem na sociedade.   
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[...] o papel estabelece uma articulação particular entre um nível ‘micro’ e um nível 

‘macro’, [...], [...] é o que dá conta da articulação entre as estruturas e as 

experiências mais individuais. Os papeis explicam a forte tipificação de situações e 

experiências que caracterizam de maneira ordinária a vida social. (MARTUCCELLI. 

2007a, p. 41) 

Através do exercício dos papéis são realizadas articulações individuais entre o nível 

macro e o micro, ou seja, respondem pelas articulações entre as estruturas e as experiências 

pessoais. Designam fortes tipificações das situações ou experiências, caracterizando 

ordinariamente a vida social.  

A identidade é compreendida por Martuccelli como o que garante a permanência do 

indivíduo no tempo, reenvia a um conjunto de perfis culturais e sociais que se modificam 

historicamente. Refere-se paradoxalmente em um único movimento, a uma singularidade do 

ser e a sua transformação, pertencendo a um coletivo histórico. 

Martuccelli (2007a.) observa que esta vinculação se faz problemática, pois não existe 

identidade singular sem articulação com identidades coletivas e, por outro lado, os perfis de 

identidades coletivas estruturam as identidades singulares. 

A identidade designa duas coisas. Por um lado, é aquilo que assegura a permanência 

de um indivíduo no tempo, e por outro lado, a noção reenvia a um conjunto de perfis 

sociais e culturais, historicamente modificados, próprios a um coletivo social. Isto 

quer dizer que a noção de identidade – de sua riqueza e sua ambiguidade – designa 

em um só e mesmo movimento de uma vez, o que assegura a permanência no tempo 

de um indivíduo singular e o que o transforma em membro da parte inteira de um 

grupo social próprio a um período histórico. Há em seu núcleo da noção de 

identidade, um vínculo particular entre o pessoal e o coletivo – e é este vínculo que é 

o centro do problema. Não há identidade pessoal sem a presença de identidades 

coletivas; e ao mesmo tempo, todo perfil identitário coletivo serve à estruturação de 

identidades pessoais. (MARTUCCELLI. 2007a, p. 47) 

Em relação à subjetividade, a noção remete a uma experiencia de si; as suas 

sensações; possui valor social e cultural. É algo típico do indivíduo que foge do social. 

[...] a subjetividade é a vontade ou a vivência de possuir um domínio pessoal 

subtraído ao social. É uma experiência particular de si mesmo; a sensação – válida 

social e culturalmente – que temos ‘algo’ em nós mesmos que escapa ao social. O 

paradoxo fundador da subjetividade é circunscrever um domínio pessoal que se 

concebe como subtraído ao social, e ao mesmo tempo, supõe esta caracterização de 

um domínio interno fora do social, é uma definição profundamente social e 

histórica. (Ibid., p 53). 

A subjetividade caracteriza-se como aspecto típico do sujeito que se afasta do social, 

porém, ao mesmo tempo está impregnada com a cultura de determinado tempo histórico da 

sociedade. 

 

4.1 A sociologia em escala individual e o processo de individuação na pesquisa   
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Em defesa de uma sociologia em escala individual, Danilo Martuccelli e Bernard 

Lahire, refletindo sobre o social nos indivíduos defendem que é de grande interesse para as 

ciências sociais focalizar o fabricar socialmente o indivíduo, o que significa realizar uma 

sociologia em escala individual. (MARTUCCELLI, 2010a; LAHIRE, 2013). 

De acordo com Araujo e Martuccelli (2010, p. 79), o sujeito constrói uma 

“individuação” que parte da ótica sócio histórica, desse modo, procura-se conhecer que tipo 

de pessoa é estruturalmente construída em determinada sociedade. O sujeito ao interagir com 

as estruturas da sociedade se define, e é definido resolvendo desse modo, os caminhos que 

seguirá em sua vida. 

Para a compreensão desse processo de individuação, leva-se em conta também a 

socialização. “A noção de socialização é compreendida como um processo construído coletiva 

e individualmente capaz de dar conta das diferentes maneiras de ser e estar no mundo” 

(SETTON, 2013, p. 199).  

Nesse sentido, conforme Lahire (2004, p. 39): 

Atentos à estruturação de conjunto das configurações, não esquecemos, no entanto, 

as singularidades, as particularidades. Colocando-nos no nível das redes de 

interdependência entre seres sociais concretos, entre estruturas de coexistência e 

formas que assumem as relações entre seres sociais singulares, percebemos de uma 

maneira mais precisa aquilo que as grandes pesquisas estatísticas traçam em linhas 

gerais. Além do mais, o microscópio sociológico possibilita descobrir a relativa 

heterogeneidade daquilo que imaginamos ser homogêneo (‘um meio social’, ‘uma 

família’), a instabilidade relativa desta rede de interdependência e a existência de 

elementos contraditórios, principalmente na forma de princípios de socialização 

concorrentes.  

Segundo Lahire, é importante contextualizar aquilo que se pretende pesquisar, pois, a 

busca da compreensão do sucesso ou fracasso na vida social, significa focar no contexto 

social específico. Assim, elaboram-se contextos restritos, se heterogeneiza o que foi 

homogeneizado, se desconstrói as realidades feitas com base em origem social, grupo ou meio 

social e se procura identificar as disposições para uma compreensão da singularidade dos 

sujeitos. 

Uma disposição é determinada realidade reconstruída, e sendo assim não 

conseguimos observá-la diretamente. As características disposicionais são as inclinações, 

tendências, hábitos, formas de ser etc. A disposição origina-se por meio de socialização; tem 

como base uma sociologia educacional (Ibid., 2004) 

Os indivíduos são construídos em mundos sociais diversos e contraditórios, assim, 

deve se considerar as práticas ou ações singulares ao meio social em que estão inseridos. 

Também se faz necessário analisar a problemática comum que permeia os contextos 
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pesquisados, o que nos leva a estabelecer os aspectos que pertencem à análise sociológica. 

(LAHIRE, 2004) 

Nessa perspectiva, é que desenvolvemos através de uma abordagem biográfica, a 

análise das trajetórias de vida dos estudantes egressos da EJA, licenciandos da Universidade 

Federal do Maranhão. Compreendemos que abordagem biográfica, sociologicamente visa 

produzir uma história, muitas vezes narradas oralmente, de forma escrita ou visual dos fatos 

exclusivos das fases da vida de alguém.  

Para Distisheim (1991), o sujeito ao narrar sua existência atinge pontos de grande 

significado. São levados por intuição a se deparar com suas intimidades, sua privacidade, 

conduzindo-os a sensações pessoais diversas como mal-estar ou prazer, constrangimento ou à 

emancipação.  

As pesquisas sociais têm cada vez mais se direcionadas para a compreensão da 

subjetividade das pessoas, procuram saber o que elas fazem, como fazem, por que fazem, 

como vivem. Especialmente são realizadas pesquisas históricas e sociológicas, voltadas para a 

biografia, os trajetos de vida dos sujeitos. 

A área da educação também passou a adotar estudos e pesquisas sobre a biografia 

dos sujeitos, passou a se interessar cada vez mais, a partir dos anos 1980, em desvendar as 

suas subjetividades.  

Assim, o discurso realizado pelos entrevistados traz informações objetivas 

relacionadas a espaços e tempos, cenários e personagens, enredos, desfechos. Estes se 

relacionam a acontecimentos e a significados atribuídos pelos sujeitos, que, conforme (Alves-

Mazzotti, 2001; Gatti, 1987), possibilita-nos encontrar novos significados antes não 

identificados.  

A discussão sobre a abordagem biográfica pode ser compreendida a partir de Bertaux 

(1980), que defende os “relatos de vida” conforme conta o sujeito que o viveu. As trajetórias 

de vida se enquadram como uma metodologia de investigação que colhe informações sobre a 

biografia das pessoas utilizando-se de técnicas como a entrevista. 

Trajetória de vida significa nesta pesquisa, a forma de complexificar os fenômenos 

sociais observados, situar os mesmos diante dos contextos, circunstâncias e espaços a partir 

dos quais os sujeitos em determinado tempo realizam em espaço geográfico a vida social 

(MARINHO, 2017). 

A compreensão das trajetórias de vida dos estudantes entrevistado exigiu a análise do 

conteúdo das suas narrativas. Assim desenvolvemos em relação às entrevistas realizadas com 

os estudantes egressos da EJA que fazem curso de licenciatura na UFMA, a análise de 



129 
 

conteúdo. Segundo Bardin (1977), a “análise de conteúdo” possibilita a investigação do 

conteúdo manifesto na comunicação, de forma objetiva, sistemática e quantitativa objetivando 

a interpretação.  

Realiza-se a análise de conteúdo com exaustividade em relação à totalidade do texto. 

Mantém-se a exclusividade não classificando o mesmo elemento intrínseco na comunicação. 

A princípio, utiliza-se como critério da análise, se o tema é importante para o emissor 

da mensagem, considerando-se a sua maior frequência. Dessa forma, fazemos uma análise 

categorial. “Esta, pretende tomar em consideração a totalidadede um ‘texto’, passando-o pelo 

crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) 

de itens de sentido” (BARDIN, p. 36-37). Desse modo, escolhendo as unidades, enumerando-

as, classificando-as e agregando palavras, frases e temas recorrentes.  

Considerando as orientações acima, desenvolvemos os procedimentos metodológicos 

partindo das entrevistas realizadas com os egressos da EJA que hoje estão matriculados nos 

cursos de licenciatura da UFMA, com o objetivo de compreender as suas trajetórias de vida.  

A análise de conteúdo se desenvolveu a partir da leitura do texto que foi resultado da 

transcrição das entrevistas com os estudantes. Foram selecionadas as categorias de temas que 

se voltam para desvelar os conteúdos intrínsecos nas trajetórias de vida e acadêmica. 

Categorizamos as palavras, termos e frases com maior frequência dentro do contexto relatado 

pelos entrevistados, buscando desvelar e compreender os sentidos das narrativas. 

Como recortes para a análise, detivemo-nos especialmente nas questões evidenciadas 

nas narrativas dos sujeitos entrevistados, principalmente sobre os seus relatos de provas e 

suportes vivenciados nas suas trajetórias de vida. 

Também, a partir dos relatos dos estudantes entrevistados, selecionamos as 

disposições considerando as dimensões de análise: a faixa etária, os aspectos pedagógicos, a 

família e o trabalho.  

Nesse intento, os sujeitos convidados para as entrevistas relataram seus trajetos de 

vida contextualizando-os em espaço geográfico e histórico.  

 

4.1.1 Os sujeitos da pesquisa  

 

Para se chegar aos sujeitos entrevistados, procuramos informações sobre estudantes 

da UFMA egressos da EJA em cursos de licenciatura. Inicialmente entramos em contato com 

o Departamento de Organização Acadêmica (DEOAC) e a Divisão de Acesso à Graduação 

(DIAGRAD) que recebe as documentações dos estudantes aprovados no Exame Nacional do 
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Ensino Médio (ENEM), porém, fomos informados que não possuíam informações sobre o 

perfil dos alunos. Segundo estes Departamentos, são informações sigilosas e que ficam sob os 

cuidados do Ministério da Educação (MEC).  

Depois procuramos o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) que informou não 

poder repassar qualquer informação sobre os alunos da UFMA sem autorização prévia da Pró-

Reitoria de Ensino (PROEN). Em seguida, procuramos a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

que nos informou que o Departamento de Organização Acadêmica (DEOAC) é quem recebe a 

documentação dos estudantes e poderiam ter as informações solicitadas.  

Percebendo as dificuldades para a obtenção dos dados, recorremos à Reitoria da 

UFMA, que informou também não possuir dados sobre os estudantes e que somente através 

do MEC conseguiríamos.  

Também pesquisamos o site do MEC e não obtivemos as informações desejadas. Em 

seguida, entramos em contato com a Coordenação de um curso de licenciatura para saber se 

possuíam alguns dados sobre seus alunos. O Coordenador abriu o arquivo da Coordenação e 

apresentou as cópias dos Certificados ou Diplomas do Ensino Médio dos estudantes. Mostrou-

nos que não havia qualquer informação nestes documentos que indicassem a origem do 

estudante em relação à educação básica, principalmente se estudou no ensino regular, na EJA 

ou em outra modalidade educacional. 

A partir da situação relatada, decidimos procurar os estudantes em sala de aula. 

Perguntamos nas turmas quem era egresso da EJA e se conheciam algum colega do curso para 

participar da pesquisa. Assim, foram identificados oito estudantes egressos da EJA que 

concordaram em participar da pesquisa, sendo dois do Centro de Ciências Sociais (CCSo), 

dois do Centro de Ciências Humanas (CCH), dois do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (CCET) e dois do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 

 

4. 1. 2 Os sujeitos entrevistados 

 

Os primeiros contatos com os estudantes se deram na própria Universidade. Os 

estudantes se disponibilizaram a falar sobre suas trajetórias de vida, principalmente sobre o 

seu processo de escolarização.  

Nossa primeira entrevistada é uma jovem do curso de Pedagogia, com uma história 

de vida humilde e de muita luta pela sua sobrevivência e de sua família. Encontrou na área da 

educação uma esperança para conquistar melhores dias, ingressar no mundo do trabalho e 

poder ajudar também seus familiares.  
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Ao nos retratar sua história durante a entrevista realizada em uma sala de aula 

desocupada do CCSo, a estudante mostrou-se bastante voltada para a educação e com muito 

desejo de se tornar professora. Ingressar nesta profissão, segundo ela, é conseguir alcançar 

uma realização pessoal e profissional.  

Levando em consideração estes interesses, a estudante foi identificada nessa pesquisa 

como “a Jovem futura professora”.  

 

4. 1. 2. 1 Sobre a Jovem futura professora 

 

A Jovem futura professora nasceu em 1990 em São Luís, em um bairro de periferia, 

onde foi criada e vive até hoje. Com 28 anos de idade, é a filha mais velha de dois filhos. Mãe 

solteira com 15 anos de idade. Seus pais concluíram a educação básica. O seu pai é 

funcionário público municipal e a sua mãe “cuida do lar”. 

Trabalha desde os 20 anos de idade como comerciária, é balconista de loja. Sempre 

estudou e trabalhou, por isso, considera muito cansativo o seu cotidiano. Sentindo-se muito 

cansada, muitas vezes não tem vontade de estudar. 

A trajetória de escolarização foi interrompida devido a gravidez. Resolveu se afastar 

da escola, voltando a estudar aos 19 anos de idade, cursando o ensino médio na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) em uma escola particular. Atualmente cursa Pedagogia no turno da 

noite.   

A escolarização na EJA, segundo ela, foi boa, pois conviveu com pessoas mais 

idosas, adquirindo mais experiências. Porém notou que muitos não chegam ao final do curso 

devido a problemas de saúde e outros não se dedicam muito aos estudos. Entendeu que era 

preciso se esforçar para terminar o curso. 

Depois de passar um tempo sem estudar, achou difícil entrar no ritmo de estudo, 

principalmente voltar a desenvolver o hábito de leitura mais intenso. Procurou se disciplinar, 

administrar os horários, dedicar tempo específico para estudar.  

Também abdicou do seu lazer, como ir à praia, ao cinema, assistir telenovelas etc. 

A Jovem futura professora sempre acreditou nos estudos e disse querer um futuro 

melhor para sua filha.  

Depois que terminou a EJA, resolveu fazer curso superior de pedagogia por gostar da 

profissão e desejar ser professora, além de considerar ter mais oportunidades de emprego. 
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Segundo ela, estudar e trabalhar não são nada fáceis. O seu dia-a-dia é bastante cheio 

de afazeres, pois tem que trabalhar, ir para a Universidade e depois, quando chega em sua 

casa, tem que dar assistência à sua filha.  

Disse sentir dificuldades para permanecer na Universidade, pois além de não 

conseguir chegar no horário que começam as aulas, não tem condições de participar de 

eventos acadêmicos.   

Procura explicar para os professores que o seu atraso é porque vem direto do trabalho 

ou do campo de estágio. Sempre que pode, procura se organizar o máximo para conseguir 

tempo para se dedicar aos estudos. Aproveita todo tempo livre para estudar e fazer as 

atividades da Universidade. 

Para estudar, aproveita as folgas nos fins de semana e feriados.  

Em relação ao estágio do curso, que faz na parte da tarde, sente dificuldade em 

chegar também no horário. Como depende de transporte coletivo (ônibus) e sai do trabalho às 

12:30 m., para o campo de estágio, às vezes se atrasa.  

Depois de conversar com a Jovem futura professora, foi possível conhecer outra 

jovem egressa da EJA que também faz o curso de pedagogia e se dispôs a ser entrevistada no 

CCSo, em uma sala de aula que estava sem atividades no momento.  

Trata-se de uma jovem que já convive em meio educacional, trabalha em escola de 

educação básica e se sente envolvida com as questões educacionais. Assim se motivou a 

estudar Pedagogia.   

É uma jovem afetuosa e deseja continuar na área da educação. Considerando estes 

aspectos pessoais, nossa próxima entrevistada denominamos de “A jovem do meio 

educacional”.   

 

4. 1. 2. 2 Sobre a Jovem do meio educacional    

 

A Jovem do meio educacional nasceu em 1988 em São Luís onde se criou e reside 

atualmente. Tem 30 anos de idade e é filha única. É solteira e até o momento não pretende se 

casar. O seu pai terminou o ensino médio, é funcionário público estadual e sua mãe concluiu 

somente o ensino fundamental e “cuida do lar”.  

Começou a trabalhar com 20 anos de idade como auxiliar de secretaria e continua 

nesta profissão.  

Em sua trajetória de escolarização, ela relata que não conseguia acompanhar as 

explicações dos professores, não entendia os conteúdos. Resolveu deixar a escola quando 
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terminou o ensino fundamental. Decidiu parar de estudar e voltar mais tarde, aos 21 anos de 

idade, cursando em escola particular o ensino médio na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos.  Faz atualmente na UFMA, no turno da noite, o curso superior de Pedagogia. 

Procurou trabalhar como auxiliar de secretaria em uma escola particular e voltar a 

estudar depois, quando tivesse com condições de frequentar uma escola melhor. Achava a 

escola muito fraca, não gostava da didática dos professores. Segundo ela, as explicações não a 

faziam aprender os conteúdos das disciplinas. Então resolveu parar por um tempo e procurou 

trabalhar. 

Ela achou bom estudar na EJA, porque já tinha maturidade para escutar e debater os 

assuntos das disciplinas. Os professores tinham paciência para ensinar e tirar as dúvidas dos 

alunos. O convívio com pessoas mais velhas a ajudou bastante. Segundo ela, teve a 

oportunidade de trocar informações e experiências de vida.  

Considera que enfrentou muitas dificuldades. Teve que renunciar a várias atividades 

de lazer, deixar de estar com suas amigas nos fins de semana, festas, passeios etc. Para 

concluir o ensino médio, precisou se dedicar bastante a leituras e estudos das disciplinas. 

Decidiu que tinha que terminar o ensino médio, pois queria ser secretária.  

A vontade de ser uma profissional a estimulou bastante a continuar os seus estudos. 

Trabalhar e estudar, segundo ela, é uma experiência muito cansativa e já sentiu vontade de 

desistir de estudar.  

Reconhece que os colegas de turma ajudaram bastante, sempre a incentivaram. 

Quando não conseguia entender algum assunto, eles explicavam até ela entender. Quando 

resolveu voltar a estudar, buscar um curso superior; lembra que o pessoal da escola onde 

trabalha a apoiaram para fazer o curso de Pedagogia. 

O seu dia-a-dia é trabalhar e estudar, ajudar a família. Tem muitas vezes que chega 

atrasada na aula porque sai direto do trabalho. Muitas vezes se sente constrangida por esta 

situação.  

Assiste às aulas, conversa com os colegas, procura se informar sobre o que os 

professores estão pedindo de trabalhos para as disciplinas. Quando há um tempinho, vai à 

cantina tomar um café ou fazer um lanche, beber água, ir ao banheiro etc. Também tem que 

de vez em quando ir ao setor da Xerox pegar os textos das disciplinas, tirar cópias.  

Acha difícil conciliar trabalho, estudo e família, vencer o cansaço e fazer as 

atividades da Universidade. 
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Usa como estratégia ficar, no seu tempo livre, em casa descansando e lendo, fazendo 

as atividades que precisam ser feitas. Pede para sua família não atrapalhar com barulho, 

cobrando silêncio quando está estudando. Segundo ela, não pode perder tempo com lazer etc.  

Todo fim de semana lê os textos. Pergunta para os colegas se tem atividades das 

disciplinas e procura adquirir os materiais. 

Já fez um estágio do curso superior no turno da tarde, foi bastante difícil conciliar 

com o trabalho, pois também fazia algumas disciplinas teóricas. O dia a dia no estágio foi 

dentro do que estava programado, participou das atividades, se envolveu com o trabalho 

pedagógico.  

A família acha bom ela estar fazendo curso superior. Eles gostam e a incentivam 

muito. 

Após as entrevistas com as estudantes do curso de Pedagogia, procuramos no Centro 

de Ciência Humanas (CCH) alguém que tivesse estudado na EJA. Foram muitas conversas 

com vários estudantes até chegar a uma jovem que faz o curso de Licenciatura em História. 

Depois de muita procura, uma estudante de história se dispôs a participar da 

entrevista, assim marcamos na própria UFMA, em uma sala de aula do CCH que estava sem 

atividades.  

Em suas palavras, percebe-se uma preocupação com as questões sociais; a intenção 

de ajudar os mais humildes e necessitados. Esta característica marcante em seu discurso nos 

levou a identificá-la nesta pesquisa, como “a Jovem solidária com o próximo”. 

 

4. 1. 2. 3 Sobre a Jovem solidária com o próximo 

 

A Jovem solidária com o próximo nasceu em 1989 em uma cidade pequena e calma 

do Maranhão que se chama São Bento. Atualmente reside em São Luís com seus pais e seus 

dois irmãos. Está com 29 anos de idade e é a filha do meio. O seu pai é comerciante, possui 

um pequeno comércio de alimentos (uma mercearia) e concluiu o ensino médio. Sua mãe 

“cuida do lar” e tem apenas o ensino fundamental. Começou a trabalhar com 18 anos de idade 

como garçonete e ainda continua nesta profissão. 

A trajetória de escolarização iniciou com 7 anos de idade, contudo, precisou deixar a 

escola, pois sua mãe ficou muito doente e tinha que cuidar dela. Quando foi possível voltar a 

estudar, aos 20 anos de idade, decidiu fazer EJA, ensino médio em escola pública. Atualmente 

faz curso de História no turno noturno. 
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Considera que a experiência foi boa, pois fez amizades novas com pessoas mais 

maduras, experientes e que a ajudaram bastante a amadurecer. 

Sentiu dificuldades em aprender algumas disciplinas, por exemplo, matemática, 

português e inglês. Também achou difícil estudar química e física. Precisou pedir ajuda para 

os colegas e amigos. Sua família sempre a incentivou para os estudos.  

Na época da EJA, ela trabalhava e estudava. Foi uma experiência muito cansativa, 

compreendeu que estudar exige tempo, dedicação e estar descansada para poder se concentrar, 

pois não conseguia devido o cansaço. 

 Quando terminou o curso na EJA, pensou em fazer uma faculdade e decidiu-se pelo 

curso de Licenciatura em História. Escolheu o curso por gostar, querer conhecer mais a 

história humana. Sentiu interesse em conhecer, adquirir mais conhecimentos, principalmente 

como se desenvolve a história das sociedades. Também teve a necessidade de buscar um 

emprego melhor e para isso achou importante ter uma formação de nível superior.  

A sua experiência na UFMA está sendo boa, contudo, acha cansativo estudar e 

trabalhar. O seu dia-a-dia é muito cansativo e atarefado, tem que trabalhar, estudar e dar apoio 

à família. Procura sempre aproveitar o tempo livre em casa para colocar a matéria em dia. 

Aproveita os fins de semana também para ler e estudar.   

Sente dificuldades em acompanhar todas as aulas, não faltar às aulas, estar sempre 

atualizada com o conteúdo. Acha difícil ter de ir para o trabalho e depois para a Universidade. 

Para contornar esta situação, procura pedir para sair mais cedo do trabalho.  

Para estar sempre atualizada, conversa com colegas que geralmente não faltam e têm 

mais tempo para os estudos. Utiliza como estratégias de estudo não perder tempo e fica nos 

fins de semana em casa estudando. Quando terminar o curso superior, pretende fazer concurso 

público. 

Terminado o trabalho de entrevista com a Jovem solidária com o próximo, ela 

informou que conhecia um jovem que tinha estudado na EJA. Assim, conseguimos chegar a 

um estudante de Licenciatura em Geografia.  

O estudante de Geografia se mostrou interessado em participar da pesquisa, 

disponibilizando-se a relatar sua trajetória de vida. Dessa forma, realizamos a entrevista no 

próprio Campus da UFMA, na Biblioteca Central.  

Para o jovem que estuda Geografia na UFMA, é preciso estar atento para as questões 

sociais e principalmente olhar para a política do Brasil, pois o futuro dos brasileiros depende 

do grau de consciência que têm sobre os problemas que atinge a população.  
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Por seu interesse em questões sociais e políticas, identificamos o estudante de 

Geografia, nesta pesquisa, como “o Jovem das questões políticas”. 

 

4. 1. 2. 4 Sobre o Jovem das questões políticas  

 

O Jovem das questões políticas nasceu em 1986 em São Luís e reside nesta cidade. 

Está com 32 anos de idade, é o filho mais velho e tem apenas um irmão. Seus pais fizeram o 

ensino médio. Seu pai não vive mais com sua mãe, trabalha em uma empresa particular como 

representante comercial. Sua mãe é funcionária pública do Município de São Luís.  

Começou a trabalhar com 18 anos de idade. Já trabalhou como comerciário e hoje é 

auxiliar de escritório. 

Sua trajetória de escolarização foi marcada pela reprovação, levando-o a deixar de 

estudar por algum tempo. Começou a estudar aos 7 anos de idade em uma escola pública na 

capital. Cursa atualmente Licenciatura em Geografia no turno vespertino. 

Fez o primeiro ano do ensino médio e ficou reprovado, então resolveu não ir mais 

para a escola. Quando resolveu voltar a estudar, aos 22 anos de idade, a opção foi a Educação 

de Jovens e Adultos em uma escola particular perto de sua casa.  

Achou difícil concluir a EJA, pois teve que conciliar trabalho e estudo. Procurou 

superar essa situação prestando mais atenção nas aulas, lendo e estudando em casa nos fins de 

semana. A sua família sempre o incentivou para continuar os estudos.  

Quando estava concluindo a EJA, resolveu que ia fazer curso superior e escolheu o 

curso de Geografia, pois gostou dos assuntos que o professor abordava nas aulas. Também 

pensou em conquistar um emprego melhor.  

O seu dia-a-dia é muito cansativo, pois precisa trabalhar e estudar. Para continuar sua 

trajetória escolar, procura pensar que logo vai se formar. Pensa no futuro.  

Sente dificuldade em vencer o cansaço depois de um dia de trabalho. Para superar 

esta situação, pede para sair mais cedo da empresa onde trabalha. Utiliza da estratégia de 

aproveitar os fins de semana e os feriados para estudar. 

Depois que foram entrevistados os estudantes do CCH, o nosso objetivo voltou-se 

para o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET). Conversando com alguns 

estudantes deste Centro, foi possível identificar um aluno do curso de Licenciatura em 

Matemática, egresso da EJA. A sua entrevista também foi realizada na própria UFMA, na 

Biblioteca Central.  
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Durante a entrevista, o estudante, ao falar de sua vida, da necessidade de ter que 

parar de estudar para se dedicar a trabalhar na roça com seus pais, se emocionou lembrando as 

dificuldades que já passou com sua família. O estudante lembra que foram anos de muitas 

dificuldades. Segundo ele, parecia que nunca voltaria a frequentar novamente a escola, pois 

tinha que ajudar trabalhando para garantir a sobrevivência de sua família.  

A partir da trajetória de vida do entrevistado, percebe-se que ele é dedicado à sua 

família, sendo então, identificado como “o Jovem voltado para a família”. 

 

4. 1. 2. 5 Sobre o Jovem voltado para a família 

 

O Jovem voltado para a família nasceu em 1991, em uma cidade pequena, no 

interior do estado do Maranhão, chamada Rosário. Está com 27 anos de idade e vive em São 

Luís. É o mais velho de dois irmãos. Seus pais estudaram somente até o 4º ano do ensino 

fundamental. Trabalhavam na roça e depois passaram a ser feirantes. 

Começou a trabalhar com 15 anos na roça com seus pais. Hoje trabalha em uma 

microempresa, em um escritório de contabilidade na função de auxiliar de escritório.  

Em sua trajetória de escolarização, houve interrupção, pois, seus pais o chamaram 

para trabalhar na roça. Teve que deixar de estudar e trabalhar na roça para ajudar a sua 

família. Depois de algum tempo, voltou a estudar com 20 anos de idade, em uma escola 

particular de São Luís, ingressando no ensino médio na modalidade educação de jovens e 

adultos. Cursa atualmente a Licenciatura em Matemática no turno vespertino.  

Conciliar estudo e trabalho, segundo ele, foi sempre muito difícil. Procurou resolver 

isto conversando com seu chefe no trabalho. Ele o libera para sair mais cedo. Em relação aos 

estudos, achou algumas disciplinas difíceis, então procurou um amigo para lhe explicar 

melhor os assuntos. 

A sua família sempre o incentivou para os estudos. Sempre procuram lhe elogiar e 

incentivar para não parar de estudar, terminar o curso, pois será bom para o seu futuro. 

Também conta com o incentivo de colegas e de amigos da igreja que participa. 

Quando terminou a EJA, resolveu se aperfeiçoar em cálculos e se tornar professor de 

matemática. Seu dia-a-dia é cansativo, tem que ir para o trabalho e depois para a 

Universidade. 

Considera uma situação difícil vencer o cansaço devido acordar cedo para trabalhar e 

depois estar na Universidade assistindo aula. Sente dificuldades para preparar os trabalhos dos 

professores, pois, precisa de tempo. 
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Para superar as dificuldades, procura descansar nos fins de semana. Não deixa atrasar 

a matéria ou os trabalhos das disciplinas. Recorre aos amigos, colegas da igreja e os da 

própria Universidade para ajudar nas tarefas do curso. 

O Jovem voltado para a família lembrou no final da entrevista que conhecia mais 

alguém na UFMA que fez EJA. Assim chegamos ao estudante do curso de Licenciatura em 

Física.  

É um jovem bastante introspectivo, que vive preocupado em fazer cálculos e 

imaginar soluções na área da física. Chamou-nos a atenção o fato dele desejar intensamente 

trabalhar como físico em uma empresa reconhecida socialmente e de grande porte.  

Após as apresentações de praxe, marcamos uma entrevista em uma sala de aula do 

CCET que estava desocupada.  

O estudante de física sonha em trabalhar como físico realizando grandes projetos na 

área. Assim este estudante passou a ser identificado como “o Rapaz sonhador”.  

 

4. 1. 2. 6 Sobre o Rapaz sonhador 

 

O Rapaz sonhador nasceu em São Luís em 1992. Reside em São Luís e apenas 

estuda. Está com 26 anos de idade e é o mais velho dos irmãos. Seus pais tiveram apenas dois 

filhos. Os seus pais terminaram o ensino médio e são funcionários públicos do estado. 

Em sua trajetória de escolarização, conta que parou de estudar por motivo de doença. 

Contraiu uma gripe que evoluiu para pneumonia. Seus pais acharam melhor que ele ficasse 

em casa e parasse de estudar e só voltasse quando realmente estivesse recuperado totalmente.  

Quando procurou voltar a estudar, aos 19 anos de idade, se matriculou em uma 

escola pública, para o ensino médio na EJA, devido a idade. Atualmente faz o curso de Física 

no turno vespertino.  

Achou um pouco difícil acompanhar o ritmo de alguns professores, mas decidiu se 

envolver nos estudos e conseguiu terminar. A sua família o apoiou para que conseguisse 

terminar a educação básica.  

Quando terminou a EJA, resolveu fazer curso superior, pois já gostava de cálculos, 

então escolheu fazer Física. Pretende trabalhar como físico em uma grande empresa.  

O seu dia-a-dia é ficar em casa e procurar estudar os assuntos das disciplinas. Depois 

vai para a Universidade assistir as aulas. Acha algumas disciplinas difíceis. Sente dificuldades 

para fazer os trabalhos como os professores querem. Para superar as dificuldades, se reúne 

com os colegas e procuram estudar juntos. 
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Depois das entrevistas com os estudantes dos Centros CCSO, CCH e CCET, faltava 

encontrar pelo menos mais dois estudantes que fossem do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (CCBS) para as entrevistas. 

Seguindo os caminhos já traçados na busca pelos egressos da EJA, foram realizadas 

diversas conversas com estudantes e alguns professores do CCBS para descobrir se havia 

alguém que atendia ao perfil da pesquisa. 

Foram identificados dois estudantes que tinham feito EJA: uma estudante de 

Licenciatura em Biologia e outro de Educação Física.    

Depois das apresentações formais com a estudante de Biologia, realizamos a 

entrevista em uma sala de aula desocupada do CCBS. Esta estudante se mostrou bastante 

preocupada com o meio ambiente.  

Esta estudante é uma jovem que se dedica a conhecer mais a natureza e tem como 

ideal proteger da poluição o habitat natural dos seres vivos. Nossa sétima entrevistada tornou-

se assim, “a Jovem ambientalista” nesta pesquisa.  

 

4. 1. 2. 7 Sobre a Jovem ambientalista 

 

A Jovem ambientalista nasceu em 1990 e está com 28 anos de idade. Vive em São 

Luís. Sua família é constituída de pai, mãe e dois irmãos, sendo a mais velha. O seu pai tem o 

segundo grau e trabalha como funcionário público estadual. Sua mãe é enfermeira e trabalha 

em um hospital particular. 

Trabalha como auxiliar de secretaria em uma microempresa.  Começou a trabalhar 

aos 17 anos; como vendedora em uma lojinha de roupas de esporte. 

A sua trajetória de escolarização foi marcada pela gravidez precoce. Ficou grávida 

quando tinha 16 anos de idade e parou de estudar. Depois que já podia deixar sua filha com 

seus parentes, se matriculou na EJA para continuar os estudos, quando já estava com 22 anos 

de idade.  

Fez o ensino médio em uma escola particular em São Luís. Sentiu dificuldade para 

concluir a EJA, pois, precisava cuidar da sua filha além de estudar. Atualmente faz o curso de 

Licenciatura em Biologia no turno vespertino. 

A sua experiência na EJA foi caracterizada como tendo sido boa e sem problemas. 

Observou que poderiam aprofundar mais os conteúdos das disciplinas. Após ter concluído 

esta modalidade de ensino, resolveu fazer curso superior de Biologia, pois se identificou com 

os conteúdos e pensou em se preparar para um emprego melhor. 
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Os seus pais a incentivaram e cuidaram da sua filha. O seu dia-a-dia é muito 

cansativo, pois, cuida de sua filha, trabalha e estuda. Ela trabalha apenas em um turno e no 

outro vai para a universidade. Estuda também nos finais de semana.  

Para fazer o curso superior tem que conciliar estudo e trabalho, ter tempo para dar 

atenção à sua filha. Resolveu pedir para o seu chefe no trabalho lhe deixar somente em um 

turno, para ter o outro, o da tarde, livre para ir à Universidade.  

Também se reúne na Universidade com os colegas para fazer trabalhos e tirar 

dúvidas. Nos fins de semana dedica um tempo para os estudos. 

Nosso último entrevistado, é um jovem que estuda Educação Física, gosta de fazer 

amizades, conversa muito com os colegas e procura sempre se destacar no meio deles. 

Observou o seu interesse pela prática dos esportes. Após o contato com ele, marcamos a 

entrevista que se realizou na Biblioteca Central da Universidade. 

 O jovem estudante entrevistado está sempre às voltas com atividades desportivas, 

sendo assim, o identificamos como “o Rapaz desportista”. 

 

4. 1. 2. 8 Sobre o Rapaz desportista 

 

O Rapaz desportista está com 27 anos de idade. Nasceu em 1991 em uma pequena 

cidade do Maranhão que se chama Santa Luzia. Hoje vive em São Luís, é o mais novo de dois 

filhos.  

A família é composta por seu pai, mãe e avó por parte de mãe. Seus pais estudaram 

somente o ensino fundamental e trabalham em um pequeno comércio (mercearia) de 

propriedade deles. 

Desde os 19 anos de idade; passou a trabalhar como vendedor em uma loja de 

eletrodomésticos. Atualmente trabalha em academia de ginástica auxiliando o instrutor.  

A sua trajetória de escolarização começou quando ingressou na escola aos 7 anos de 

idade. Deixou a escola quando fazia o ensino médio, pois achava fraco o estudo e procurou 

arrumar um emprego.  

Depois de algum tempo, resolveu morar em São Luís com o irmão mais velho. O 

irmão mais velho já morava em São Luís e o apoiou inclusive lhe orientando para fazer 

Educação de Jovens e Adultos, pois ele já tinha passado da idade para o ensino regular.  

Retornou aos estudos com 22 anos de idade, fazendo a EJA em uma escola 

particular. Cursa atualmente Licenciatura em Educação Física no turno matutino. 
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Avaliou a EJA como importante para os que querem dar continuidade aos estudos. 

Considerou uma boa experiência educacional. No entanto, tinha dias que não ia para a escola, 

estava indisposto devido o cansaço do trabalho. 

O cansaço provocado pelo trabalho causava desanimo para continuar os estudos. 

Para superar, procurou aproveitar os fins de semana para descansar e fazer as atividades 

educacionais.   

Seu irmão mais velho lhe dá apoio para terminar seus estudos, tanto na educação 

básica, quanto agora na Universidade. Aconselha-o e quando precisa participar de eventos ou 

comprar algum material para estudar, tirar cópia de textos, adquirir livros, seu irmão lhe 

ajuda. 

Após ter concluído a EJA, decidiu fazer curso de Educação Física, pois gosta muito 

de esportes e considerou as oportunidades para ingressar no mundo do trabalho; trabalhar na 

área desportiva. 

Durante a realização do curso superior, o seu dia-a-dia é muito cheio de atividades. 

Pela manhã vai para a UFMA e de tarde vai para o trabalho. Às vezes, no turno da noite, 

realiza algumas atividades na academia onde trabalha. 

Acha muito cansativo estudar e trabalhar. Tem dias que se reúne com os colegas de 

turma e fazem atividades em grupo. Estuda também sozinho em casa nos fins de semana. 

 

4. 2 Considerações sobre as provas, suportes, disposições, aspectos comuns e incomuns 

vivenciados pelos entrevistados  

 

Consideramos para análise dos dados coletados na pesquisa os aspectos ligados às 

dimensões: faixa etária, aspectos pedagógicos, a família e o trabalho. 

Cabe observar, de acordo com Lahire (2004), que a ideia de disposição remete à ação 

cognitiva demonstrando opiniões, práticas e coerências no comportamento, porém, nos 

diversos momentos da vida, não se desenvolvem de forma geral e ativa. A coerência tem 

relação com a delimitação das áreas de pertinência, classes de contextos e atualização da 

disposição reconstruída. A transferibilidade de disposição ou esquema é relativa, desenvolve-

se a partir do contexto mais próximo em conteúdo e estrutura do contexto de origem; a 

transferência ocorre quando os contextos são diferentes. Se a situação é repetitiva, não há 

transferência. 

Conforme Lahire cabe observar que: 
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A partir do momento em que um ser social foi colocado, simultânea ou 

sucessivamente, no seio de uma pluralidade de mundos sociais não-homogêneos, às 

vezes contraditórios, ou no interior de universos sociais relativamente coerentes que 

apresentam, porém, sob certos aspectos, algumas contradições, podemos então nos 

defrontar com uma relação com o mundo incoerente, não-unificado, que origina 

variações de práticas segundo a situação social na qual ele é levado a ‘funcionar’. 

Existe sempre, em cada ser social, em qualquer grau, competências, maneiras de ser, 

saber e habilidades, ou esboços de disposições, delineadas, porém não atualizadas 

em algum momento da ação, ou, de maneira mais ampla, em algum momento da 

vida, que podem ser postas em ação em outros momentos, em outras circunstancias. 

(LAHIRE. 2004, p. 35-36) 

Desse modo, analisamos no discurso dos entrevistados, as disposições considerando 

as dimensões citadas, ou seja, faixa etária e aspectos pedagógicos vivenciados ao longo da sua 

história, além da relação com a família e o trabalho.  

O tempo de socialização é uma condição exclusiva para o sujeito adquirir 

disposições duradouras, como a forma de sentir, pensar e agir. Nesse sentido, observamos que 

os entrevistados desta pesquisa desenvolvem interdependências estruturais que os levam a 

caminhos diferentes conforme as singularidades que vão lhes formando como sujeitos.  

Os sujeitos entrevistados estão na faixa etária entre 27 a 32 anos. Ou seja, jovens 

adultos. Segundo Léon (2005, p. 10), os conceitos adolescência, juventude, adulto e idoso, 

“[...] correspondem a uma construção social, histórica, cultural e relacional, que através das 

diferentes épocas e processos históricos e sociais vieram adquirindo denotações e 

delimitações diferentes”. 

O discurso oficial do Ministério da Saúde, para fins de planejamento de ações na área 

da saúde voltado para adolescentes e jovens, por exemplo, define a adolescência e juventude 

com limites etários compreendidos em: 10 a 14 anos – adolescentes/jovens; 15 a 19 anos – 

jovens; e de 20 a 24 anos – adultos jovens. 

Em agosto de 2013, foi aprovado o Estatuto da Juventude – Lei 12.852/2013, que 

dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de 

juventude e o Sistema Nacional de Juventude. No referido Estatuto, são considerados jovens 

indivíduos entre 15 e 29 anos. 

Analisando o perfil etário dos sujeitos entrevistados, todos são jovens, corroborando 

com a discussão hoje em pauta que afirma ter mudado nas últimas décadas o perfil dos 

sujeitos da EJA. Observa-se que tem aumentado o número de jovens nesta modalidade de 

ensino.  

Ao contrário do perfil dos antigos estudantes da EJA, que iniciaram o seu processo 

de escolarização direto na EJA, todos os entrevistados tiveram a oportunidade de iniciar o seu 

processo de escolarização quando criança, mas, por motivos diversos, tiveram de parar de 
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estudar em algum momento da sua vida: gravidez precoce; não entendia os conteúdos e as 

explicações dos professores; precisou cuidar da sua mãe doente; por constantes reprovações; 

precisou trabalhar para ajudar no sustento da família; por situação de doença; e por resolver 

trabalhar. 

Analisando as trajetórias de vida e escolar dos sujeitos entrevistados, é possível 

perceber que trazem em sua biografia uma origem muito parecida: são todos de classe 

popular, começaram a trabalhar muito cedo e frequentaram a EJA depois de algum tempo 

desligados da educação básica regular. No entanto, ao contrário de muitos estudantes da EJA, 

tiveram um contexto social diferenciado, pois desenvolveram singularidades que os levaram 

até a educação superior. 

Tentando compreender estes traços singulares que os levaram a pensar sobre a 

possibilidade de seguirem estudando em um curso superior, analisamos como estes sujeitos 

constroem os seus patrimônios de disposições, experiências e socialização.  

Lahire (2004) sugere que se faça uma abordagem mais complexa desvendando as 

múltiplas dimensões que os constitui como sujeitos, principalmente procurando compreender 

como se realizou o processo de socialização.  

Como podemos observar na história de vida dos sujeitos entrevistados, todos 

vivenciaram processos de individuação muito particular com experiências de socialização 

diferenciadas. 

O trabalho, aqui compreendido com atividade laboral remunerada, com exceção do 

Rapaz sonhador, é uma condição presente na vida de todos os entrevistados. Ter que trabalhar 

jovem não é apenas um desejo, mas sim uma necessidade e condição para a sua sobrevivência 

e de sua família. 

Por diversos motivos, retornaram aos estudos, procuraram a EJA e começaram a 

pensar na possibilidade de seguir para a educação superior. A grande maioria afirma ter 

voltado a estudar por orientação e incentivo de amigos e familiares e identificam nos estudos 

a possibilidade de um futuro profissional e social melhor. 

Sobre a escolha do curso, através das suas experiências pessoais, cada um apresentou 

motivo diferente, destacando-se: desejar ser professora; querer ser secretária; ter gostado dos 

assuntos da área de geografia que o professor abordava; conhecer melhor a história humana;  

por gostar de cálculos e desejar se aperfeiçoar na área; sonhar com um emprego melhor; 

defender a natureza; e interesse pela prática de esportes. 

Como podemos observar, a escolha do curso de educação superior está relacionada 

às suas experiências pessoais e profissionais. 
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Eu tive que renunciar a várias atividades de lazer, deixei de estar com 

minhas amigas nos fins de semana, festas, passeios etc. Para concluir o 

ensino médio, eu precisei me dedicar bastante a leituras e estudos das 

disciplinas. Eu decidi que tinha de terminar o ensino médio, pois queria ser 

secretária. A vontade de ser uma profissional me estimulou bastante. Como 

trabalho em escola, tomei a decisão de fazer para a área da educação 

(Jovem do meio educacional). 

O motivo que levou a maioria dos entrevistados a escolher um curso superior está 

relacionado ao campo de trabalho. Muitos já tiveram algum contato com o mundo do trabalho 

no qual o curso se insere. Alguns depoimentos também remetem a sua escolha a fatores 

sociais e de busca de qualidade de vida, como é o caso do “Jovem das questões políticas” e o 

da “Jovem ambientalista”. 

É possível perceber na história de vida dos entrevistados que todos vivenciaram 

várias “provas” e “suportes” nas suas trajetórias de vida. 

Dentre as principais “provas”, no caso das mulheres, a gravidez na adolescência se 

apresenta como uma importante questão que provoca mudanças sérias nas suas trajetórias de 

vida, impedindo muitas vezes que sigam estudando. 

A necessidade de trabalhar ainda jovem é outra questão muito presente na vida destes 

sujeitos. O trabalho é uma condição para ajudar na sobrevivência da família, passando a ser a 

prioridade na sua vida. 

Também aparece nas falas dos entrevistados que o não sucesso no processo de 

escolarização acaba sendo uma importante prova na decisão por parar de estudar.  

Conforme dados do Censo IBGE (PNAD - 2012), a taxa de frequência bruta a 

estabelecimento de ensino da população residente, segundo grupos de idade – Brasil, em 

2011, na faixa etária de 6 a 14, alcançou a marca de 98,2%. Por outro lado, na faixa etária 

entre 15 a 17 anos, ainda é 83,7%. Através destes dados é possível identificar que muitos 

jovens tiveram acesso à escola na idade certa, mas deixam de estudar simplesmente quando 

saem da faixa etária de escolarização considerada obrigatória por nossa legislação. 

Através destes dados é possível evidenciar que desde a década de 1990, cresce a taxa 

da frequência bruta a estabelecimento de ensino na faixa etária considerada obrigatória pela 

nossa legislação. Por outro lado, em virtude do não sucesso no seu processo de escolarização, 

muitos alunos vão ficando retidos ao longo dos anos e sendo muitas vezes “expulsos” – 

convidados pela direção da escola – a ir para EJA, quando completam 15 anos e ainda estão 

frequentando turmas do ensino fundamental.  

A Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica - 

CNE/CEB nº 3 de 2010 que estabeleceu as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens 
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e Adultos quanto à duração dos cursos e idade mínima para ingressar na EJA; idade mínima e 

certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida via Educação 

à Distância, no seu artigo 9°, inciso II, ressalta que a idade mínima para desenvolver a EJA 

com mediação da EAD deve ser a mesma determinada para a EJA presencial: 15 (quinze) 

anos completos para o segundo segmento do Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos 

completos para o Ensino Médio. 

Ainda prevê no seu artigo 5°, Parágrafo único, que: 

Para que haja oferta variada para o pleno atendimento dos adolescentes, 

jovens e adultos situados na faixa de 15 (quinze) anos ou mais, com 

defasagem idade-série, tanto sequencialmente no ensino regular quanto na 

Educação de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à formação 

profissional, nos termos do § 3º do artigo 37 da Lei nº 9.394/96, torna-se 

necessário: [...] 

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de 

forma colaborativa, política própria para o atendimento dos estudantes 

adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de 

mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas 

potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas 

juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 

9.394/96, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando 

necessário; III - incentivar a oferta de EJA nos períodos escolares diurno e 

noturno, com avaliação em processo. 

Esta decisão tem provocado uma importante transformação no perfil dos alunos da 

EJA. Cresce assustadoramente o número de jovens a partir de 15 anos nesta modalidade de 

ensino, transformando a EJA em uma política de correção de fluxo e de limpeza do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)13. 

Permanecer estudando na EJA também é algo relatado pelos entrevistados como 

muito difícil, visto que precisam estudar trabalhando. A condição de estudante trabalhador é 

algo apresentado como importante “prova” na vida desses sujeitos. São obrigados a pensar em 

estratégias diversas para sobreviver estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Muitos 

relatam, inclusive, deixar de viver momentos de lazer. Toda folga no trabalho é transformada 

em momentos de estudo. 

Para muitos, são nestes momentos de “folga do trabalho” que efetivamente 

conseguem dar conta das atividades acadêmicas previstas nos estudos. Sem elas, os estudos 

estariam mais comprometidos. 

Reconhecem que para se manter estudando, vale todo o esforço pessoal, inclusive 

deixando de viver momentos de lazer e de folga do trabalho. 

                                                           
13Instituído em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
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A escola de educação básica para alguns entrevistados foi considerada inadequada: 

fraca quanto ao ensino; não havia muita diferença na forma de ensinar do ensino regular para 

a EJA – não se levava em consideração o fato de já terem uma idade mais madura (jovens ou 

adultos) e que muitos já trabalhavam ou já possuíam responsabilidades familiares.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2009, apresentou 5 

fatores que podem justificar a redução de matrículas na EJA: (1) a falta de infraestrutura dos 

espaços escolares para atender as demandas dos alunos jovens e adultos; (2) de formação 

inicial dos professores que atuam nesta modalidade; (3) de oferta da EJA em horários 

alternativos (diurno) – para atender os alunos trabalhadores e as mães que não têm com quem 

deixar os seus filhos; (4) de articulação entre a EJA e o mundo do trabalho; (5) do não 

reconhecimento da diversidade dos sujeitos da EJA etc. 

De acordo com a nossa experiência profissional na EJA, ainda podemos acrescentar 

mais 2 fatores: propostas pedagógicas “amadoras” e a EJA como “projetos” e não uma 

política do sistema municipal e estadual de ensino. 

Considerando que o Brasil tem uma longa experiência na implementação da política 

de educação de jovens e adultos, infelizmente, precisamos ainda avançar nesta direção. 

Precisamos que os estados e municípios cumpram o previsto na nossa legislação (Constituição 

Federal, LDB e Diretrizes Curriculares e Operacionais para a EJA). Somente assim 

conseguiremos efetivamente pensar em uma política propriamente dita para a EJA no país. 

Embora estudar no turno noturno na EJA seja “prova” para os sujeitos entrevistados, 

pois é difícil conciliar o trabalho e o estudo, por outro lado, quase todos sinalizaram ser um 

importante “suporte”.  

Para muitos foi uma importante experiência, principalmente porque os possibilitou 

aprendizagens sociais diversas com sujeitos mais experientes.  

Eu achei bom, primeiro que eu já tinha maturidade para escutar e debater os 

assuntos das disciplinas. Os professores tinham paciência para ensinar e 

tirar as dúvidas dos alunos. O convívio com pessoas mais velhas me ajudou 

bastante, tive a oportunidade de trocar informações e experiências de vida. 

Foi muito bom (Jovem do meio educacional). 

[A experiência com a EJA] foi boa, eu gostei, fiz amizades novas com 

pessoas maduras, experientes e que me ajudaram bastante a também 

amadurecer. (Jovem solidária com o próximo).  

Muitos também conseguiram superar as dificuldades no processo de ensino 

aprendizagem na relação com os seus colegas de classe. Relataram que conseguiram através 

dos seus colegas tirar dúvidas e compreender melhor os conteúdos das disciplinas. 



147 
 

Lahire (2004) observa que as conversas e as vivências são importantes para a 

socialização dos sujeitos, decidindo as singularidades e as trajetórias de vida. 

Em virtude das questões vivenciadas no cotidiano de sala de aula da EJA em que as 

diversas gerações estão geralmente presentes (jovens, adultos e idosos) em uma mesma turma, 

é comum se reconhecer como solução para os conflitos geracionais, separarem as turmas por 

faixa etária. É muito comum se justificar, por exemplo, a manutenção de turmas somente de 

jovens separados dos adultos e idosos. 

Observando o apresentado pelos entrevistados sobre a importância de conviver com 

sujeitos mais experientes, põe em questionamento a prática de separação das turmas por faixa 

etária. Ratifica as motivações defendidas por alguns profissionais da área de EJA que afirmam 

que a presença de gerações diversas na mesma sala de aula é muito mais enriquecedora do 

que prejudicial ao processo educativo. 

Para Lahire (2004, p. 17) há uma disposição moral, as pessoas se ajudam 

mutuamente diante das dificuldades estruturais. Observa que: “A estrutura e a forma do 

comportamento de um indivíduo dependem da estrutura de suas relações com os outros 

indivíduos”. 

Embora reconheçamos que a gravidez precoce tenha sido “prova” para algumas das 

jovens entrevistadas na pesquisa, por outro lado, também podemos considerar como 

“suporte”, visto que a condição de ser mãe gerou disposição para buscar um futuro melhor 

para os seus filhos.  

A condição de mãe, estudante e trabalhadora é uma grande prova para a Jovem futura 

professora, porém sua família (filha e mãe) são os suportes que lhe impulsionam para seguir 

em frente em busca de um futuro melhor. 

Levando em conta a sua vida hoje na universidade, várias são as “provas” e 

“suportes” vivenciados cotidianamente para sua sobrevivência no ensino superior, 

destacando-se, dentre outros: o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos das 

disciplinas; a metodologia de ensino e avaliação; a participação e realização das atividades 

acadêmicas; a realização do estágio; a relação com os seus colegas de classe; o apoio de 

familiares e amigos; a compreensão de seu chefe no trabalho etc. 

Chegar a Universidade para os sujeitos entrevistados foi sem dúvidas, uma 

importante conquista pessoal e social. Muitos são os primeiros da sua família a alcançar tal 

feito. Por outro lado, permanecer e concluir os seus estudos, vivenciar a vida acadêmica não é 

nada fácil. Precisam cotidianamente superar dificuldades. Muitas delas vivenciadas antes, 
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quando ainda estavam estudando na EJA: estudar e trabalhar concomitantemente; tempo para 

se dedicar aos estudos; cumprir com as atividades acadêmicas etc. 

Ter que se desdobrar entre trabalhar e estudar, evitar perder aulas e estar sempre 

atualizado com os conteúdos das disciplinas são verdadeiras “provas” para a sobrevivência na 

Universidade.  

Segundo os entrevistados, vivenciam uma carga de trabalho pedagógico intensa nos 

cursos e nem sempre podem acompanhar todas as atividades previstas para o seu 

desenvolvimento profissional, como é o caso dos eventos acadêmicos e científicos. Nesse 

sentido, priorizam a participação em sala de aula, procuram não faltar às aulas e sempre estar 

atualizado com os conteúdos das disciplinas. 

Consideram que sentem mais dificuldades em acompanhar os conteúdos das 

disciplinas por terem estudado na EJA. Muitos professores, segundo eles, não levam em 

consideração estas questões, que alguns alunos são egressos da EJA e/ou fizeram curso 

técnico no ensino médio. Ou seja, não tiveram acesso a todos os conteúdos previstos na 

educação básica regular com profundidade.  

Afirmam ainda que a maioria dos professores não reconhece que muitos alunos hoje, 

que estão cursando a Universidade, são alunos trabalhadores. Então, reclamam que há uma 

sobrecarga de atividades que acaba dificultando a realização do curso. 

Por saírem direto do trabalho para ir à Universidade e dependem de transporte 

coletivo (ônibus), dizem que o seu cotidiano é muito agitado. Geralmente chegam atrasados e 

cansados nas aulas. 

Sempre são prejudicados nas atividades acadêmicas e administrativas da 

Universidade. Por exemplo, não conseguem jantar no Restaurante Universitário da UFMA. 

Quando decidem por jantar no Restaurante, chegam pela metade da aula. 

Outro problema apresentado pelos entrevistados; é na hora de voltar para a casa. 

Muitos afirmam não ter transporte coletivo suficiente à noite, o Campus da UFMA fica vazio 

e tem pouca iluminação e segurança.  

A Universidade (UFMA) não é percebida pelos entrevistados como acolhedora. 

Reclamam não existir ambientes de convivência para os estudantes. Geralmente precisam 

esperar os horários de aulas nos corredores, nas cantinas ou nas bibliotecas. São espaços 

cheios, com estudantes conversando alto e com muito barulho. 

Reclamam ainda dos espaços destinados ao serviço de cópias (Xerox). Pois são 

espaços pequenos e muito inadequados, não comportando a quantidade de estudantes que 

procuram pelo serviço. Às vezes, deixam para tirar cópia dos textos em outro momento, pois, 
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o espaço destinado a este serviço fica muito lotado de estudantes. Infelizmente, alguns só 

podem tirar cópia na parte da noite. 

Os entrevistados também reclamam dos setores administrativos da Universidade. 

Muitos não funcionam na parte da noite. Quando funcionam, faltam funcionários para o 

atendimento adequado.   

Deixaram transparecer certa decepção com relação ao que esperavam encontrar na 

Universidade. Acreditavam que pelo fato de a UFMA ser uma instituição federal, teria uma 

melhor infraestrutura e seria mais organizada e preparada para atender a todos os estudantes, 

inclusive os que estudam à noite.  

Por não terem estado antes na Universidade, quando ainda estavam estudando na 

educação básica, geralmente a imaginavam como um espaço de excelência e completamente 

diferente do que vivenciam agora no seu cotidiano enquanto estudantes.  

Cada entrevistado vivencia estratégias diferentes para sobreviver na Universidade. A 

Jovem futura professora, por exemplo, disse se dedicar mais hoje aos estudos, desenvolvendo 

disposições para adquirir patrimônio cultural. Relata que depois de passar um tempo sem 

estudar, achou difícil entrar no ritmo de estudo, desenvolver o hábito de leitura mais intenso. 

Procurou se disciplinar; administrar os horários, dedicar horário especial para estudar. 

Também deixou as atividades de lazer, como ir à praia, ao cinema, assistir telenovelas etc. 

Como podemos observar; desenvolver disposição de estudante não é fácil para os 

que são também trabalhadores, principalmente para os egressos da EJA. Precisam cada vez 

mais se desdobrar no seu cotidiano para sobreviverem no mundo do trabalho e continuar 

estudando. 

Muitos relataram que o convívio com os colegas de classe é uma importante 

estratégia de sobrevivência no curso e na Universidade. São os colegas de classe que 

geralmente os ajudam, atualizando-os sobre as matérias que não puderam acompanhar, bem 

como ajudando na realização de trabalhos de grupos e tirando dúvidas sobre os conteúdos. 

Assim, vão conseguindo maturidade para seguir aprendendo e viver o cotidiano acadêmico da 

Universidade.  

A Jovem do meio educacional, por exemplo, adota atualmente como estratégia para 

seguir no curso superior, não deixar acumular as atividades. Pede para a família não a ocupar 

muito, deixando-a com tempo livre para estudar. Segundo a entrevistada, não há tempo para o 

lazer. Geralmente fica em casa lendo, estudando ou fazendo as tarefas do curso. Procura se 

informar com os colegas sobre as atividades que precisam ser feitas e estuda nos fins de 

semana. 
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Para o Jovem das questões políticas seu dia-a-dia é cansativo, é uma prova, pois tem 

que ir para o trabalho e depois para a Universidade. Vê como desafio, vencer o cansaço 

depois do trabalho e ir assistir aulas. Tem como importante suporte a família. Recebe o 

incentivo da sua família para continuar estudando. Também pede para o patrão o liberar mais 

cedo do trabalho para ir à Universidade. Aproveita principalmente os fins de semana e 

feriados para estudar.  

O jovem voltado para a família vê como prova ir para o trabalho e depois para a 

Universidade. O seu dia-a-dia na Instituição se limita em assistir aulas e fazer atividades em 

grupo. Considera como desafio ter de acordar cedo para ir trabalhar. Entende que o apoio veio 

da família, que o elogia e o incentiva. Conta ainda com colegas e amigos da Igreja que 

participa. Procura nos fins de semana descansar, estudar, por a matéria e os trabalhos em dia. 

Ler a matéria todo fim de semana e pesquisa na internet o que não está conseguindo entender 

bem. 

A partir dos relatos dos estudantes entrevistados inferimos que as disposições 

identificadas na dimensão aspectos pedagógicos não significam respostas do tipo estímulo 

mecânico e simples, trata-se de uma maneira de olhar, sentir e agir que vai se ajustando de 

forma flexível aos diversos contextos ou situações com que o indivíduo se depara. Pode haver 

disposição que não se adapta, ela pode ser transformada em consequência de sucessivos 

reajustes congruentes e pode ser inibida ficando em estado de vigília (LAHIRE, 2004). 

Lahire (Ibid.) observa que o olhar microsociológico favorece a descoberta da relativa 

heterogeneidade do que pensamos ser homogêneo: determinado meio social ou familiar. As 

redes de interdependência com sua relativa instabilidade, os aspectos contraditórios, 

destacando-se princípios de socialização concorrentes que são observados em uma abordagem 

microsociológica. 

A dimensão família traz novas disposições para compreendermos os sujeitos da 

pesquisa – os estudantes egressos da EJA que fazem curso de licenciatura na UFMA. 

Conforme Lahire (Ibid.), o indivíduo, ao desenvolver relações de interdependências com os 

familiares, não as reproduz exatamente como foram apreendidas, no entanto, as faz com um 

estilo próprio. Por isso, compreendemos a importância da família no processo de constituição 

dos sujeitos, mas também entendemos que podem ser determinantes para buscas de caminhos 

diversos, muitas vezes em oposição aos ensinamentos e tradições familiares às vezes 

impostas.                                                      
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A família, segundo Lahire (Ibid., p. 25-26), “[...] pode constituir um ‘lugar decente’, 

um tipo de santuário de ordem, de ordenação, relativamente fechado sobre si mesmo, para 

evitar as influências nefastas, os possíveis ‘desvios estranhos’ [...]”.  

As famílias dos entrevistados apresentam uma composição muito singular de uma 

família tradicional de classe popular: quatro pais são funcionários público, dois comerciantes, 

um trabalha em empresa particular, um é feirante, um comerciário e três mães “cuidam do 

lar”. 

Quanto à sua formação educacional, seis terminaram a educação básica, sete somente 

fizeram o ensino fundamental, e uma fez curso superior de enfermagem. Dentre os 

entrevistados, temos apenas um que é filho único, os demais têm irmãos. Apenas um 

entrevistado é filho de pais separados. Os dados achados nesta pesquisa nos levam a refletir se 

estamos diante de uma elite de classe popular. 

Compreendemos que a estrutura familiar é fundamental para constituição do sujeito. 

O papel da família, por exemplo, possibilita muitas explicações sobre o sucesso ou fracasso 

escolar.  

Lahire (2004, p. 26), destaca que: “Moral do bom comportamento, da conformidade 

às regras, moral do esforço, da perseverança, são esses os traços que podem preparar, sem que 

seja consciente [...] uma boa escolaridade”.   

Ainda de acordo com Lahire (Ibid., p. 28): “As diferentes formas de exercício da 

autoridade familiar dão relativa importância ao autocontrole e à interiorização das normas de 

comportamento”.  

Analisando as trajetórias escolares dos entrevistados, é possível se evidenciar que a 

família foi importante tanto para o seu sucesso escolar como para o seu fracasso. Por conta da 

família, alguns sujeitos foram obrigados a parar de estudar. Por outro lado, também foi por 

conta do apoio familiar que voltaram a estudar e seguiram até a Universidade. 

A partir dos relatos obtidos por meio das entrevistas com os estudantes da UFMA 

que são egressos da EJA foi possível desvelar suas trajetórias de vida, compreender as provas, 

suportes e disposições que enfrentam para realizarem-se nos estudos. Foi possível observar 

que há uma “pluralidade” de realidades sociais permeando a biografia dos entrevistados 

(Ibid.).  

Os entrevistados são sujeitos comuns de classe popular. Inseridos em seu tempo 

vivenciam diversos problemas que fazem parte da vida de muitos cidadãos brasileiros na 

sociedade contemporânea. 
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Todos os entrevistados têm enfrentado provas em suas trajetórias de vida e recebido 

importantes suportes de amigos ou familiares. Assim conseguem viver, interagindo na 

sociedade e obtendo sucesso no seu processo educacional, principalmente buscando alcançar 

os seus objetivos e projetos de vida que sonharam um dia.  

Através das narrativas de vida, os entrevistados refletiram sobre suas dificuldades ou 

provas e conseguimos juntos perceber que conciliar estudo e trabalho é algo muito complexo 

e difícil. É uma prova na trajetória de vida.  

A presença da família, de algum familiar ou amigo foi fundamental na constituição 

de suporte para os sujeitos entrevistados. Foi possível se identificar no processo de 

individuação destes sujeitos a relação dialética com as estruturas da sociedade.  Relações que 

singularizam cada um dos sujeitos participantes desta pesquisa.  

A relação trabalho e estudo é uma das condições fundamentais para a compreensão 

destes sujeitos. Nesse sentido, sobrevivem pensando em estratégias para seguir com os seus 

objetivos: seja buscando o apoio para a mudança no horário das atividades laborativas ou 

solicitando a compreensão por parte dos professores por não conseguirem chegar no horário 

de início das aulas e muitas vezes não cumprir com as atividades planejadas. 

Através das histórias de vida dos entrevistados foi possível perceber a luta pela 

sobrevivência e a crença na educação como fator de emancipação econômica e social. As 

narrativas estão permeadas do desejo de superar as dificuldades sociais e alcançar os seus 

objetivos pessoais. 

Através das histórias dos entrevistados foi possível construir um quadro social que 

nos ajuda a compreender melhor como vivenciam no seu cotidiano estes jovens e adultos das 

classes populares que hoje conquistaram o direito de estar nos bancos escolares das 

universidades públicas brasileiras. Sem sombra de dúvida, são trajetórias que nos ajudam a 

refletir sobre a necessidade de políticas que vão além propriamente de incentivos para ter 

acesso ao ensino superior. É fundamental que as universidades públicas invistam em políticas 

que possibilitem a permanência destes sujeitos nos espaços escolares. Caso contrário, poderão 

ser usados como justificativas para o fracasso da inserção das classes populares no universo 

acadêmico.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre estudantes universitários abrangem diversas questões, dentre estas, 

temos a dos egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que estão hoje matriculados em 

curso superior.  

Considerando esta realidade, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o 

acesso e a permanência de estudantes das camadas sociais populares matriculados em cursos 

de licenciatura na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e que são egressos da 

Educação de Jovens e Adultos. Também analisamos a expansão da educação superior no 

Brasil durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. 

Analisamos como os estudantes de licenciatura da UFMA, egressos da EJA, 

desenvolveram suas trajetórias de vida, principalmente acadêmica. Quais as provas e suportes 

tiveram e têm na condução de suas trajetórias de vida com destaque para a acadêmica. 

Nessa perspectiva, observamos a realidade brasileira, o contexto social, político e 

econômico em que a população se encontra, a classe estudantil e os egressos da Educação de 

Jovens e Adultos. 

A análise dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2016 revelou que a   população 

brasileira ainda não alcançou plenamente a formação educacional; há muitas pessoas 

excluídas da escola, com educação básica incompleta e sem curso superior. O índice de 

analfabetismo no país é bastante alto principalmente nas Regiões Norte e Nordeste.  

O Maranhão, lugar onde está localizada a UFMA, possui uma das piores expectativas 

de vida, apresentando a menor renda per capita e os menores Índices de Desenvolvimento 

Humano - IDH do Brasil.  

Contudo, quanto à educação (Educação básica), houve um aumento das matrículas 

para as creches no governo de Lula em relação ao de FHC, e no governo de Dilma Rousseff 

comparado ao de Lula. Na Pré-escola aumentaram as matrículas no governo de Lula em 

relação ao de FHC, porém no de Dilma Rousseff houve uma queda. O ensino fundamental 

apresentou queda nas matrículas no governo de Lula e de Dilma Rousseff. 

O ensino médio propedêutico registrou aumento nas matrículas no governo de Lula e 

de Dilma Rousseff. A educação profissional também apresentou um aumento nas matrículas 

principalmente no governo de Dilma Rousseff. A EJA registrou aumento de matrículas no 

governo Lula e redução no governo Dilma Rousseff. 
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De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), as causas da redução das matrículas foram relacionadas com a queda da taxa 

de natalidade, diminuição dos índices de repetência nos quatro primeiros anos iniciais do 

ensino fundamental, e ainda como fator significativo, a evasão escolar que ocorre na 

passagem do ensino fundamental para o médio.  

Muitos jovens também se encontravam com atraso escolar no ensino médio e na 

idade de 16 a 17 anos levando-os a se deligarem desta modalidade educacional devido a faixa 

etária. 

Nos diversos estados do Brasil, somente alcançam a meta do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, estipulada pelo governo federal através do 

Ministério da Educação (MEC), os estudantes do ensino fundamental (anos iniciais), enquanto 

os do ensino médio não conseguem, fato que se repete também no Maranhão. 

Estes dados nos mostram o quanto a política social e principalmente a educacional 

precisa voltar-se com mais cuidado para as questões que comprometem a qualidade de vida da 

população brasileira. 

Consideramos também como foco desta pesquisa a expansão da educação superior 

no Brasil abrangendo o período de 1995 a 2016, ou seja, durante os mandatos dos presidentes 

Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010) e Dilma 

Rousseff (2011 – 2016). Observamos que estes governos se apresentaram com posições 

partidárias diferenciadas, embora, sejam compreendidos segundo uma concepção de Estado 

neoliberal.  

Os sistemas de educação superior em alguns países da América do Sul passaram por 

reformas, ampliaram as vagas para que as populações pudessem ter acesso. No Brasil, assim 

como em outros países (Chile, México, Argentina etc.) desenvolveu-se um 

redimensionamento para uma educação de massa, ampliou-se a oferta deste nível educacional 

não somente nas esferas públicas, mas principalmente no setor privado.  

Chamou-nos a atenção a expansão da educação superior no setor privado. Os 

Programas de governo federal, dentre outros, o Programa Universidade para Todos (PROUNI 

– Lei nº. 11.096/2005), com objetivos de conceder bolsas de estudo parcial ou integral para 

estudantes de cursos de graduação, de cursos sequenciais de formação específica, nas 

instituições do setor privado da educação superior, fazem parte de uma política educacional 

que abrange as classes populares, porém a questão do acesso, da permanência, garantindo a 

conclusão do curso, ainda é algo difícil de ser alcançado por muitos. 
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No setor público, a política do governo federal voltada para a expansão da educação 

superior, através de Programas e Leis de cotas etc., tem garantido que estudantes de classes 

populares cheguem às Universidades públicas.  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI – Decreto nº. 6.096/2007) tem sido muito importante para as classes 

populares, porém, não tem sido suficiente as políticas implementadas considerando as 

dificuldades que os estudantes enfrentam, que vão desde uma formação escolar de educação 

básica insuficiente, falta de tempo para os estudos devido a compromissos com o 

trabalho/emprego, até a falta de recursos financeiros para o deslocamento de sua residência ao 

Campus universitário, à aquisição de material escolar e de estudo, alimentação etc. Problemas 

que implicam em uma boa formação acadêmica e que ainda não foram resolvidos. 

Realmente houve uma grande expansão deste nível educacional, foram identificados 

inclusive estudantes egressos da EJA em curso superior. Estes que uma vez foram excluídos 

do sistema educacional brasileiro por algum motivo (familiar, doença, gravidez precoce, 

atividade laborativa ou do próprio sistema educacional etc.). Contudo, as condições de 

permanência no meio acadêmico, as dificuldades para concluir o curso superior, são questões 

que precisam ser repensadas em nível de políticas educacionais que garantam o sucesso 

escolar principalmente das classes populares. 

O trabalho e a conciliação com os estudos é um grande desafio para os estudantes das 

classes populares. Os estudantes que fazem curso no turno noturno são prejudicados em sua 

formação acadêmica. Muitos não conseguem chegar nos horários de início das aulas e ficarem 

até o final no último horário de aula. Sentem-se bastante cansados, desestimulados ou 

desmotivados.  

O Maranhão apresenta a menor taxa de escolarização na educação superior, porém, 

no período analisado de 1995 a 2017, observamos que houve um aumento na quantidade de 

Instituições de Educação Superior (IES), no número de cursos, de vagas e matrículas. 

Situação que é também percebida em todos os demais estados do Brasil. Nota-se que a 

expansão, que vem ocorrendo na educação superior favorece o setor privado, os dados do 

MEC/INEP confirmam o seu crescimento.  

A identificação dos perfis dos estudantes da EJA foi um aspecto importante nesta 

pesquisa para se refletir sobre a trajetória de vida dos estudantes egressos da EJA que fazem 

curso de licenciatura na Universidade Federal do Maranhão. A trajetória de vida de muitos 

estudantes egressos da EJA não é fácil, principalmente se são trabalhadores, se fazem curso 

superior no turno da noite. 
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De modo geral, os estudantes de classes populares são pessoas pobres 

financeiramente e com um capital cultural insuficiente (pouco conhecimento científico) 

solicitado no meio acadêmico.  

Pesquisas na Europa têm demonstrado desde os anos de 1950 que os estudantes das 

classes populares têm muitas dificuldades em adaptar-se ao meio científico acadêmico. Fato 

constatado também em diversos países da América do Sul em estudos realizados de meados 

do século XX em diante.  

A partir dos anos 1980, no Brasil, foram realizados estudos que comprovam as 

carências diversas, incluindo-se as do capital cultural em estudantes oriundos de classes 

populares que chegam às Universidades.    

Sobre o perfil dos estudantes da EJA no Maranhão, há uma grande diversidade como 

nas outras unidades da federação, porém, são geralmente pessoas pobres excluídas do sistema 

regular de educação por algum motivo: doença, trabalho, maternidade, ausência de escola etc. 

Os estudantes universitários que fazem licenciatura na UFMA e que são egressos da 

EJA, são também trabalhadores e em algum momento em suas trajetórias de vida tiveram que 

deixar a escola por motivos variados. Este fato os torna diferenciados dos outros estudantes da 

UFMA, que tiveram uma trajetória de vida escolar não interrompida e geralmente se dedicam 

somente aos estudos. Também há a possibilidade de estudantes com maiores deficiências de 

formação na educação básica, entre eles os egressos da EJA, não ingressarem na primeira 

chamada dos aprovados na seleção do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A situação da EJA no Maranhão caracteriza-se por uma prevalência de evasão; não 

valorização das especificidades do público alvo que são, em maioria, de trabalhadores; 

justaposição curricular de conteúdos da formação geral com a profissional; não oferta de 

cursos menos complexos para quem procura trabalho de menor complexidade e inexistência 

de uma política de qualificação permanente de professores para atuar na modalidade 

educacional direcionada para jovens e adultos. 

Os cursos da EJA desenvolvem-se no Maranhão nas modalidades presencial e 

semipresencial. Os desafios para a implementação dos mesmos dizem respeito a falta de 

financiamento no setor público; continuidade e acesso sistemático do serviço; articulação das 

instituições e organizações que ofertam a EJA; inserção no mundo do trabalho; formação 

específica para os professores da EJA e atender sistematicamente e continuamente as 

diversidades (pessoas do meio rural, portadores de necessidades especiais etc.).   
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Os Programas ou Projetos de EJA são desenvolvidos no estado pela rede pública 

municipal, estadual, setor privado, Universidades, Serviço Social da Indústria (SESI) e 

Central Única dos Trabalhadores (CUT).   

As inferências sobre os entrevistados (estudantes egressos da EJA que fazem curso 

superior de licenciatura na UFMA) indica que eles apresentaram disposições para o trabalho 

(atividades laborativas remuneradas) e para os estudos; consideraram as vivencias em meios 

sociais um fator para buscarem um futuro melhor para si e sua família. Acreditam nos estudos 

e no trabalho, buscam apoio na família, entendem que estão passando por provas decisivas em 

sua vida, contudo, não desistem de seus sonhos e, em interação com as estruturas sociais, 

resolvem singularmente o futuro que almejam. 

Constatou-se nesta pesquisa que as famílias dos entrevistados são uma prova para 

eles, pois têm que ajudar os mesmos, mas também são suportes, considerando o fato de 

estarem sempre os apoiando e os incentivando para concluírem seus estudos e conquistarem 

um futuro melhor. 

É bastante recorrente no discurso dos entrevistados a importância do trabalho para 

poderem sobreviver com a família. Fica claro a disposição para o trabalho e o convívio 

familiar; o apoio entre os parentes. A família aparece como prova ou desafio e como suporte 

ou apoio; há a necessidade de cuidar da prole, dos parentes e ajudar uns aos outros no meio 

familiar. 

A formação escolar é bastante valorizada pela família, embora a maioria dos pais dos 

entrevistados não tenham concluído a educação básica. A experiência com a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) foi muito significativa, ajudou a amadurecer e mostrar novas 

perspectivas de vida, embora se queixem do ensino fraco e com metodologias não 

satisfatórias para a modalidade educacional.  

Ficou constatado ainda nesta pesquisa, nas falas dos entrevistados, o quanto os 

professores os influenciaram, pois a escolha do curso superior e as perspectivas de trabalho 

estão relacionadas com os conteúdos disciplinares e as aulas vivenciadas no meio 

educacional. 

Suas trajetórias de vida e com destaque para a acadêmica, desde a educação básica à 

superior, tem sido cheia de dificuldades ou provas. São os compromissos com a família, o 

trabalho e os estudos. Conciliar tudo isso é um grande desafio, porém, o incentivo, os suportes 

da família, dos amigos e do patrão no trabalho/emprego, têm garantido em parte, fazer seus 

sonhos se realizarem. 
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Os sujeitos entrevistados na presente pesquisa têm muitos aspectos em comum: são 

de classes populares; tiveram em algum momento de sua vida os estudos de educação básica 

interrompidos; se preocupam com a família e pensam em um futuro melhor. Também passam 

por provas e obtém importantes suportes. A sobrevivência familiar, fazer curso superior e 

trabalhar, são desafios que enfrentam todos os dias.  

A família, os amigos e inclusive o patrão no emprego, são importantes “apoios”, 

garantindo assim que a trajetória de vida seja menos difícil. 

Contudo, é destaque na trajetória de vida dos entrevistados os aspectos incomuns: 

cada um apresentou motivo diverso para se afastar da educação básica; têm perspectivas de 

formação e trabalho/emprego diferenciados; contextos familiares típico que os tornam pessoas 

singulares com disposições educacionais, de labor e familiar bastante peculiares. 

Comparando os achados desta pesquisa sobre os estudantes da EJA que estão na 

educação superior na UFMA, com as conclusões de outros estudos (Silva, 2015, Trindade, 

Fernandes e Jezine, 2013, Bernadim, 2013, Paz e Santos, 2014, Cruz, 2013) observamos que 

não se distinguem significativamente; o perfil coincide inclusive em faixa etária, 

envolvimento familiar, situação escolar dos pais, e dificuldades em conciliar estudo e 

trabalho. Apresentam os estudantes, sujeitos das pesquisas, com perspectivas de melhorar de 

vida e encontrar posição profissional com qualidade melhor para conduzirem sua existência e 

de seus familiares.  

Contudo, temos que os sujeitos protagonistas desta pesquisa apresentaram uma 

trajetória de vida e acadêmica bastante peculiar; alguns estudaram em escolas particulares no 

ensino médio na modalidade EJA, são estudantes de curso licenciatura na UFMA, alguns têm 

pais trabalhando no serviço público e o perfil familiar demonstra estarem em uma posição 

social mais privilegiada de muitos jovens e adultos das classes populares, principalmente 

alunos e/ou egressos da EJA. 

Confirmando os argumentos da sociologia em escala individual, os sujeitos 

interagem com as estruturas da sociedade de forma muito singular, resolvendo suas provas, 

buscando suportes e conduzindo suas trajetórias de vida. Desenvolvem disposições 

considerando o meio social e as interações que realizam. Assim, os sujeitos, ao interagirem 

com o social e este com os sujeitos, se definem. O sujeito em interação com o meio social, 

com as estruturas da sociedade, define-se e é definido, escolhendo os caminhos que seguirá 

em sua vida.    

Ciente da complexidade do tema e da necessidade de ampliação do debate a partir de 

diferentes concepções teóricas, principalmente de um maior investimento nas áreas de 
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ciências humanas e sociais, reconhecendo as suas limitações, esta tese visa contribuir com o 

debate, provocando novos pesquisadores a se debruçarem em estudos e promoverem uma 

maior interlocução com a discussão.  

Sugerimos ainda que as IES disponibilizem para a comunidade cientifica dados mais 

aprofundados sobre o perfil dos seus estudantes; informações que possam servir para o 

desenvolvimento de projetos ou programas de apoio ao estudante de classe popular e 

principalmente aos oriundos da modalidade de educação de jovens e adultos. 

Esta pesquisa identificou que há pouquíssimos estudos sobre a EJA no Maranhão e a 

não existência até o momento da realização deste trabalho, de estudos sobre egressos da EJA 

em curso de licenciatura na UFMA.  

Esperamos que este trabalho venha ser um importante instrumento para reflexão das 

discussões sobre EJA e Educação Superior no Brasil. Que não fique restrito ao universo 

acadêmico, mas que seja usufruído por profissionais e gestores que atuam na área. 
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ORGANIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS14 

 

Quadro 1 

 

Entrevistados Perfil 

Descrição de cada entrevistado a partir dos dados do perfil. 

1 28 anos, sexo feminino, trabalha como comerciária, reside em São Luís 

em bairro de periferia, cursa 5º período de Licenciatura em Pedagogia 

no turno noturno 

2 30 anos, sexo feminino, trabalha como auxiliar de secretaria em escola 

de educação básica, reside em São Luís em conjunto residencial, cursa 

6º período de Licenciatura em Pedagogia no turno noturno 

3 29 anos, sexo feminino, trabalha como garçonete, reside em São Luís, 

cursa 4º período de Licenciatura em História no turno noturno 

4 32 anos, sexo masculino, trabalha como auxiliar de escritório, reside em 

São Luís em conjunto residencial, cursa 5º período de Licenciatura em 

Geografia no turno vespertino 

5 27 anos, sexo masculino, trabalha como auxiliar de contabilidade em 

escritório de microempresa, reside em São Luís, cursa 4º período de 

Licenciatura em Matemática no turno vespertino 

6 26 anos, sexo masculino, não trabalha, reside em São Luís, cursa 4º 

período de Licenciatura em Física no turno vespertino 

7 28 anos, sexo feminino, trabalha como auxiliar de secretaria em 

microempresa, reside em São Luís, cursa 5º período de Licenciatura em 

Biologia no turno vespertino 

8 27 anos, sexo masculino, trabalha em academia de ginástica auxiliando 

o instrutor, reside em São Luís, cursa 6º período de Licenciatura em 

Educação Física no turno matutino 

 

Quadro 2 

Entrevistados Respostas para cada pergunta 

 

 Pergunta 1: Onde você nasceu? Como é/era a cidade? Tinha escola? 

Quem tinha acesso à escola naquela época? 

 

 

1 “Eu nasci em São Luís e me criei aqui nesta cidade. Tinha escola e tive 

acesso a ela. Acho que quem queria estudar tinha acesso.” 

2 “Nasci em São Luís. A cidade é boa, eu gosto de São Luís, é uma cidade 

agradável. Tem escola e quem quer estudar tem acesso.” 

 

                                                           
14 Observação sobre a identificação dos entrevistados nos quadros que seguem: 1 refere-se a Jovem futura 

professora, 2 a Jovem do meio educacional, 3 a Jovem solidária com o próximo, 4 ao Jovem das questões 

políticas, 5 ao Jovem voltado para a família, 6 ao Rapaz sonhador, 7 a Jovem ambientalista e 8 ao Rapaz 

desportista. 
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3 “Nasci em uma cidade pequena do interiordo Maranhão. A cidade era 

pequena e bem tranquila. Tinha escola e qualquer pessoa podia estudar.” 

4 “Nasci em São Luís. Acho uma cidade boa, tranquila. Em São Luís tem 

escola e as pessoas têm acesso a elas.”   

 

 

5 “Nasci em uma cidade do interior do Maranhão. Cidade pequena e 

calma. As pessoas que moravam na cidade, tinham acesso à escola, os 

que moravam em povoados distantes, as vezes não tinham.” 

6 “Nasci em São Luís. São Luís é uma cidade tranquila, tem escola e 

qualquer pessoa tem acesso.” 

7 Nasci em São Luís. É uma cidade tranquila, tem escola e todos têm 

acesso.” 

8 “Eu nasci em Santa Luzia. Municípiodo Maranhão. A cidade é pequena, 

cidade de interior. Acho que todos tinham acesso à escola.”  

 Pergunta 2: Como é composta a sua família? Quantos irmãos? Dentre 

os seus irmãos você é (o mais velho ou o mais novo)? 

 

 

1 “Minha família é composta pelo meu pai e minha mãe, eu, minha filha e 

meu irmão. Sou a mais velha dos irmãos.” 

 

 

2 “Minha família é composta de pai e mãe. Eu sou filha única.” 

 

 

3 “Minha família é composta de pai, mãe e meus dois irmãos. Sou do 

meio.” 

 

4 “Minha família era composta de meu pai, que não mora mais com minha 

mãe. Eu, meu irmão mais novo e minha mãe compõe a minha família.” 

5 “Minha família é composta pelo meu pai, minha mãe e dois irmãos. Sou o 

mais velho.” 

6 “Pai, mãe e dois irmãos. Sou o mais velho dos irmãos.” 

7 “Pai, mãe e dois irmãos. Sou a mais velha.” 

8 “Minha família é composta de meus pais (pai e mãe), minha avó por 

parte de mãe eu e mais um irmão mais velho. Sou o mais novo dos 

irmãos.” 

 Pergunta 3: Qual a escolaridade dos seus pais? Em que trabalhavam? 

1 “Eles concluíram a educação básica. Minha mãe não trabalha, é do lar. 
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Meu pai é funcionário público municipal.” 

2 “Meu pai tem o 2º. grau e minha mãe só tem o 1º grau. Meu pai é 

funcionário público estadual e minha mãe cuida do lar.” 

3 “Meu pai tem o 2º. grau e minha mãe tem o 1º. grau. Meu pai é 

comerciante, tem um pequeno comercio de alimentos, uma mercearia. 

Minha mãe é dona do lar. Cuida da família e da casa.” 

4 “Meu pai e minha mãe têm o 2º. grau. Meu pai trabalha em empresa 

particular como representante comercial. Minha mãe é funcionária 

pública do Município de São Luís.” 

5 “Meus pais têm somente o ensino fundamental até o 4º ano. Trabalhavam 

na roça. Depois passaram a vender na feira.” 

6 “Eles têm o ensino médio. São funcionários público do estado.” 

7 “Meu pai tem o segundo grau e trabalho como funcionário público 

estadual. Minha mãe é enfermeira e trabalha em hospital particular.” 

8 “Os meus pais têm apenas o ensino fundamental. Trabalhavam em um 

pequeno comercio deles, uma mercearia.” 

 

 

 Pergunta 4: Com que idade você começou a estudar? Onde? Com que 

idade os seus irmãos começaram a estudar? 

1 “Na idade certa, em São Luís. Meu irmão também na idade certa.” 

2 “Eu comecei a estudar na idade certa. Em São Luís” 

3 “Nós começamos a estudar na idade certa. Começamos a estudar na 

minha cidade onde eu nasci.” 

4 “Eu e meu irmão começamos a estudar na idade certa. Em escola 

pública.” 

5 “Com sete anos, eu e meus irmãos.” 

 

 

6 “Começamos a estudar com sete anos de idade. Em São Luís.” 

7 “Começamos com sete anos de idade. Em uma escola pública de São 

Luís.” 

8 “Começamos a estudar na idade certa.” 

 

 

 Pergunta 5: Com que idade começou a trabalhar? Em que? Em que 

você já trabalhou na sua vida? Em que trabalha atualmente? 

1 “Com 20 anos, em comércio como balconista de loja. Sempre trabalhei 

como comerciária. Continuo nesta profissão.” 
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2 Eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade. Trabalho como auxiliar de 

secretaria. Sempre trabalhei como auxiliar de secretaria e ainda estou 

nesta profissão.” 

3 “Comecei a trabalhar com 18 anos. Como garçonete.  Até hoje trabalho 

como garçonete.” 

4 “Comecei a trabalhar com 18 anos. Já trabalhei como comerciário, hoje 

sou auxiliar de escritório.” 

5 “Com quinze anos, na roça. Já trabalhei na roça com meus pais. Hoje 

trabalho em escritório de contabilidade.” 

6 “Não trabalho.” 

7 “Com dezessete anos. Como vendedora em uma lojinha de roupas 

esporte. Atualmente como auxiliar de secretaria em microempresa.”  

8 “Comecei a trabalhar com 19 anos como vendedor em uma loja de 

eletrodomésticos. Já trabalhei como vendedor em loja, como 

comerciário. Hoje, atualmente trabalho em academia de ginástica, como 

auxiliar de instrutor de educação física.”  

 Pergunta6: Hoje como é composta a sua família 

(esposa/marido/filhos)? 

1 “Meus pais, minha filha e meu irmão.” 

2 “Sou solteira. Minha família é meu pai, minha mãe e eu.” 

3 “Tem meu pai, minha mãe e meus irmãos” 

4 “Eu, minha mãe e meu irmão” 

5 “Eu, meus pais e irmãos. Não sou casado e não tenho filhos.” 

6 “Minha família são meus pais e meus irmãos.” 

7 “Eu e minha filha, além dos meus pais e irmãos.” 

8 “A minha família é composta atualmente de meus pais e meu irmão. 

Minha avó já faleceu.” 

 Pergunta 7: Se casado, com quantos anos se casou? Se tem filhos, 

quantos? Com que idade teve o primeiro filho? 

1 “Sou solteira, tive minha filha com 15 anos.” 

 

 

2 “Não sou casada e também não tenho filhos.” 

 

 

3 “Não sou casada e não tenho filhos.” 
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4 “Não sou casado e não tenho filhos.” 

5 “Não sou casado e não tenho filhos” 

6 “Não sou casado e não tenho filhos.” 

 

 

7 “Sou solteira e tive minha filha com 16 anos.” 

 

 

8 “Não sou casado, também não tenho filhos” 

 

 

 Pergunta 8: Onde você mora atualmente? 

1 “Em São Luís.” 

 

 

2 “Em São Luís.” 

3 “Em São Luís.” 

4 “Moro em São Luís.” 

5 “Em São Luís” 

6 “Em São Luís” 

7 “Em São Luís” 

8 “Moro em São Luís” 

 Pergunta 9: Por que você foi estudar na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA? 

 

 

1 “Porque fiquei grávida. Eu tinha 15 anos quando engravidei e aí não 

quis mais ir para a escola.” 

2 “Não conseguia acompanhar as explicações dos professores, não 

entendia os conteúdos. Assim, deixei a escola quando terminei o ensino 

fundamental. Decidi parar de estudar e voltar mais tarde. Resolvi 

trabalhar como auxiliar de secretaria em uma escola particular e voltar a 

estudar depois quando eu tivesse com condições de frequentar uma 

escola melhor. Achava a escola que eu estudava muito fraca, os 

professores não tinham uma boa didática, as explicações não me levavam 

a aprender os conteúdos das disciplinas. Então resolvi parar por uns 

tempos e procurei trabalhar.” 

3 “A minha mãe ficou muito doente, então precisei ficar tomando conta 

dela.” 

4 “Eu quis parar de estudar. Fiz o primeiro ano do ensino médio e fiquei 

reprovado, então resolvi não ir mais para a escola.” Quando resolvi 
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voltar a estudar, a opção foi a EJA.” 

5 “Meus pais me chamaram para trabalhar na roça. Então, tive de deixar 

de estudar e trabalhar na roça para ajudar a minha família.” 

6 “Motivo de doença. Contraí uma gripe que evoluiu para pneumonia. 

Meus pais acharam melhor eu ficar em casa e parar de estudar, só voltar 

quando realmente estivesse recuperado totalmente. Quando procurei 

voltar a estudar, me matricular, só podia ser na EJA, devido à idade.”  

7 “Eu fiquei grávida quando tinha 16 anos de idade, então parei de 

estudar. Depois que já podia deixar minha filha com meus parentes, me 

matriculei na EJA para continuar os estudos.” 

8 “Não gostava da escola. No interior a escola de ensino médio, eu achava 

muito fraco o estudo, resolvi parar de estudar e tentar arrumar um 

emprego. Depois quando deu, resolvi vir para a capital e morar com meu 

irmão que já morava em São Luís, aí ele me deu a ideia de fazer EJA. Eu 

já tinha passado da idade.” 

 Pergunta 10: Você estudou em qual nível da EJA? (Alfabetização, 

Ensino fundamental, Ensino médio) 

1 “Ensino médio” 

2 “Ensino médio” 

3 “Ensino médio” 

4 “Ensino médio” 

5 “Conclui o ensino médio.” 

6 “Ensino médio” 

7 “Ensino médio” 

8 “Ensino médio” 

 Pergunta 11: Onde você estudou na EJA? 

1 “Em uma escola particular, em São Luís.” 

2 “Em escola particular.” 

3 “Em escola pública.” 

4 “Em escola particular, perto de casa, aqui em São Luís.” 

5 “Em escola particular. Em São Luís.” 

6 “Em uma escola pública” 

7 “Em uma escola particular, aqui em São Luís” 

 

8 “Em escola particular” 
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 Pergunta 12: Como foi a sua experiência de estudo na EJA? 

1 “Eu gostei, achei bom porque convivi com pessoas mais velhas, aprendi 

muito com elas. Mas, a maioria não fica até o final do curso, as pessoas 

mais velhas apresentam problemas de vista, têm dificuldade devido a 

saúde dos olhos. Também tem jovens que não se dedicam muito. É 

preciso se esforçar para terminar os estudos.” 

2 “Eu achei bom, primeiro que eu já tinha maturidade para escutar e 

debater os assuntos das disciplinas. Os professores tinham paciência 

para ensinar e tirar as dúvidas dos alunos. O convívio com pessoas mais 

velhas me ajudou bastante, tive a oportunidade de trocar informações e 

experiências de vida. Foi muito bom.” 

3 “Foi boa, eu gostei, fiz amizades novas com pessoas maduras, 

experientes e que me ajudaram bastante a também amadurecer.” 

4 “Normal, procurei estudar, as vezes achei que os professores poderiam 

explicar mais o assunto.” 

5 “Foi tranquila, procurei me dedicar. Não tive dificuldades.” 

6 “Achei normal, foi bom.” 

7 “Foi boa, não houve problemas, mas poderiam aprofundar mais os 

conteúdos das disciplinas.” 

8 “Foi tranquila, eu gostei.” 

 Pergunta 13: Quais foram os desafios vividos para concluir os seus 

estudos na EJA? Como superou estes desafios? 

1 “Depois de ter ficado um tempo parada, sem estudar, achei difícil entrar 

no ritmo de estudo, criar o hábito de leitura mais intenso. Procurei me 

disciplinar, administrar os horários, dedicar horário especial para 

estudar. Também deixei de lado algumas diversões, como ir à praia, ao 

cinema, assistir telenovelas.” 

2 “Eu tive que renunciar a várias atividades de lazer, deixei de estar com 

minhas amigas nos fins de semana, festas, passeios etc. Para concluir o 

ensino médio, eu precisei me dedicar bastante a leituras e estudos das 

disciplinas. Eu decidi que tinha de terminar o ensino médio, pois queria 

ser secretária. A vontade de ser uma profissional me estimulou bastante.” 

3 “Algumas disciplinas eu tive dificuldades, por exemplo matemática, 

português e inglês. Também foi difícil estudar química e física. Eu pedi 

ajuda para os colegas e amigos.” 

4 “Os desafios foram conciliar trabalho e estudo e me dedicar mais a 

estudar as matérias que eu achava difícil. Procurei superar os desafios 

prestando mais atenção nas aulas, lendo e estudando em casa nos fins de 

semana.” 
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5 “Tem a questão de conciliar estudo e trabalho, procurei resolver isto 

conversando com meu chefe no trabalho, ele me liberava mais cedo. 

Também nas disciplinas mais difíceis, procurei um amigo para me 

explicar melhor os assuntos.” 

6 “Achei um pouco difícil acompanhar o ritmo de alguns professores, mas 

resolvi me envolver nos estudos e consegui terminar.” 

7 “Precisei cuidar da minha filha e estudar. Tive que deixá-la com meus 

pais.”  

8 “Superar o cansaço e o desânimo devido ao trabalho. Para superar, eu 

procurei aproveitar os fins de semana para descansar e fazer as 

atividades da escola.” 

 Pergunta 14: Qual é a sua avaliação sobre a EJA vivenciada? (escola/ 

professor/ proposta pedagógica/ material didático/ turma...) 

1 “Avalio como positiva, a escola foi boa, os professores se esforçaram, as 

disciplinas foram trabalhadas, foi bom. A minha turma era boa, todos 

cooperavam uns com os outros, quem não entendia algo, sempre tinha 

alguém na turma que entendia e ajudava.” 

2 “Avalio a EJA positivamente. Porque quem quer estudar tem que se 

dedicar. Gostei da escola, dos professores, a forma deles trabalharem os 

conteúdos. A minha turma era bem unida, todos se ajudavam para 

entender os assuntos das disciplinas.” 

3 “A escola tem estrutura, os professores se dedicavam, só em algumas 

vezes que não tinha aula, pois faltava algum professor. Eu gostei do 

curso, mas não tinha material pedagógico. A turma foi boa, bem 

diversificada na faixa de idades o que possibilitou maior interação.” 

4 “Achei um pouco fraco o ensino. A escola era calma e tinha estrutura, os 

professores poderiam melhorar a didática. A proposta pedagógica foi 

baseada em aulas explicadas pelos professores, explicavam as matérias 

do curso.  Estudei as disciplinas nos livros que eu já tinha. A minha 

turma era tranquila, gostavam de participar e tirar as dúvidas.” 

5 “Avalio como uma boa oportunidade para quem quer estudar. A escola 

era razoável, os professores se dedicavam, se estudava o conteúdo 

discutindo com os colegas e fazendo atividades em sala de aula, ajudava 

muito a entender o assunto. Estudávamos nos livros que tínhamos, minha 

turma era bem legal, se interessavam em aprender.” 

6 “Avalio como razoável. Pois os professores deveriam melhorar a forma 

de ensinar. A escola era boa, tinha estrutura. Quanto à proposta 

pedagógica, poderiam pensar em articular mais os conteúdos. Tínhamos 

como material didático, os nossos livros e os da biblioteca da escola. A 

minha turma era bem interessada, eu gostei.” 
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7 “A escola era boa, os professores também, a proposta pedagógica era 

baseada mesmo em aulas tradicionais. O professor explica e passava 

exercícios para fazer em sala de aula ou em casa. Utilizávamos os livros 

da biblioteca da escola. A minha turma era boa, gostava de cooperar, 

participar das atividades.” 

8 “Avalio a EJA como positiva, é uma boa oportunidade para quem quer 

prosseguir com os estudos. A escola era bem estruturada, muito 

tranquila. Os professores davam muita atenção, ensinavam com 

paciência e criatividade. A proposta pedagógica era mais trabalhos em 

grupo e aulas expositivas, também levávamos atividades para fazer aos 

fins de semana. O material pedagógico era os livros da biblioteca e os 

que nós tínhamos. A minha turma era interessada, muitos se esforçavam 

para aprender mesmo.”  

 Pergunta 15: Você teve apoio para concluir os seus estudos? Se sim, 

quem foi e como lhe apoiava? 

 

1 “Eu sempre acreditei nos estudos, esse é meu maior apoio, e também 

querer um futuro melhor para minha filha.” 

2 “Os meus colegas de turma me ajudaram bastante, sempre me 

incentivavam, quando não conseguia entender algum assunto, eles me 

explicavam até eu entender.” 

3 “Minha família sempre me incentivou. Meus amigos e colegas da EJA 

também me ajudavam, me incentivavam. Ajudavam me explicando 

conteúdos que eu não conseguia entender muito bem.” 

4 “A minha família me incentivou a estudar” 

5 “O apoio veio da minha família, eles entenderam que eu queria estudar. 

Sempre procuram elogiar e me incentivar para não parar de estudar e 

terminar o curso, pois vai ser bom para o meu futuro. Também conto com 

o apoio de colegas, amigos da igreja que participo.” 

6 “Só mesmo a minha família.” 

7 “Dos meus pais, me incentivavam. Cuidaram da minha filha quando 

precisei.” 

8 “Meu irmão mais velho tem me dado apoio para terminar meus estudos. 

Na educação básica e também na Universidade. Me dá conselhos e 

quando preciso participar de eventos ou comprar algum material para 

estudar, por exemplo tirar cópia de textos, comprar livros etc. então meu 

irmão me ajuda.” 

 Pergunta 16: Se você pudesse fazer algumas alterações na experiência 

de EJA que vivenciou, o que mudaria?  Na sua opinião, como deveria 

ser a EJA? 

1 “Melhoraria a didática dos professores. Os professores devem estar bem 



188 
 

preparados para aquilo que vai ensinar, ter uma metodologia capaz de 

desenvolver o aprendizado do aluno. A escola ser bem equipada com 

recursos pedagógicos.” 

2 “Eu diminuiria a quantidade de alunos em sala de aula, uma turma muito 

grande dificulta o professor trabalhar e o aprendizado do aluno acaba 

ficando comprometido. Abriria mais turmas de EJA com um número de 

aluno adequado, sem encher muito a sala de aula. Talvez um 

acompanhamento com os alunos para que eles/elas possam chegar até o 

fim do curso.” 

3 “Acho que precisa melhorar a metodologia de ensinar, alguns 

professores deveriam explicar melhor e aprofundar mais o assunto das 

disciplinas.” 

4 “Melhorava a didática dos professores. Deveria considerar as 

dificuldades de se trabalhar e também estudar. Escolher metodologias de 

ensino mais dentro da realidade do estudante que vem do trabalho e está 

cansado e sem estímulo.” 

5 “Poderia melhorar os métodos de ensinar, pensar a questão do estudante 

que vem do trabalho.”  

6 “Melhoraria a didática dos professores. A EJA poderia ser mais 

valorizada e também divulgada.” 

 

 

7 “Poderia melhorar a metodologia dos professores.” 

 

 

8 “Eu diminuiria mais a quantidade de alunos nas turmas. Distribuiria os 

alunos fazendo duas ou mais turmas.” 

 Pergunta 17: Você trabalhava e estudava quando fazia a EJA? Como 

é a experiência de trabalhar e estudar ao mesmo tempo? 

1 “Sim, estudava e trabalhava, é cansativo, muitas vezes não sentia 

vontade de estudar devido o cansaço.” 

2 “Trabalhava e estudava. É uma experiência muito cansativa. Dá vontade 

de desistir de estudar” 

3 “Eu trabalhava e estudava, acho uma experiência muito cansativa. 

Estudar exige tempo e dedicação, estar descansado para poder se 

concentrar. Eu não conseguia me concentrar devido o cansaço.” 

4 “Sim, é muito cansativo.” 

 

 

5 “É cansativo.” 

6 “Eu só estudava.” 
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7 “Trabalhava e estudava, é muito cansativo.” 

 

 

8 “Trabalhar e estudar é sempre muito cansativo. Tinha dia que eu não ia 

para a escola, estava indisposto devido o cansaço do trabalho.” 

 Pergunta 18: Quando você começou a pensar em fazer a faculdade?  

1 “Depois que terminei a EJA.” 

2 “O pessoal da escola onde trabalho me incentivava a fazer um curso 

superior. Então resolvi fazer.” 

3 “Quando eu terminei o curso da EJA, então, pensei em fazer uma 

faculdade.” 

4 “Quando estava concluindo a EJA.” 

5 “Quando terminei o ensino médio.” 

6 “Quando terminei a EJA.” 

 

 

7 “Logo que terminei a EJA.” 

8 “Meus parentes chamavam sempre a atenção para não parar de estudar. 

Comecei então a pensar em fazer faculdade depois que terminei a EJA.” 

 Pergunta 19: Como se deu a escolha do curso? 

1 “Por gostar da profissão de professora e também por haver mais 

oportunidades de emprego.” 

2 “Como trabalho em escola, tomei a decisão de fazer para a área da 

educação.” 

3 “Escolhi o curso por gostar, querer conhecer mais a história da 

humanidade.” 

4 “Foi na aula de geografia, gostei dos assuntos que o professor 

abordava.” 

5 “Afinidade com o meu trabalho, gosto da contabilidade.” 

6 “Eu já gostava de cálculos, então escolhi fazer Física.” 

7 “Me identifiquei com os assuntos que trata.” 

8 “Eu gosto de esportes. Escolhi considerando a possibilidade de trabalhar 

na área de esportes.” 

 Pergunta 20: O que o levou a vir fazer faculdade? 

 

1 “Gostar de estudar e ter um emprego melhor.” 
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2 “O meu emprego, crescer na minha função e me dedicar à educação.” 

3 “Há o interesse em conhecer, adquirir mais conhecimentos que eu gosto, 

como a história das sociedades, mas também tem a necessidade de buscar 

um emprego melhor e para isso é importante eu ter uma formação de 

nível superior.” 

4 “Conquistar um emprego melhor.” 

5 “Eu resolvi me aperfeiçoar em cálculos e também me tornar professor de 

matemática.” 

6 “Quero trabalhar como físico em uma grande empresa.” 

7 “Me preparar para um emprego melhor, adquirir mais conhecimentos.” 

8 “O incentivo da minha família e a vontade de trabalhar com esportes.” 

 Pergunta 21: Por que na UFMA? Por que este curso? Sempre foi este 

o curso da sua escolha? 

1 “Porque é pública e bem-conceituada. É um curso bom que possibilitará 

eu ser professora. Sempre quis fazer este curso.” 

2 “Eu gosto da UFMA, sempre ouvi falar que é uma boa Universidade. O 

curso devido o meu emprego. Eu sempre pensei em um curso da área da 

educação.” 

3 “Primeiro porque é pública, eu não tenho condições de pagar uma 

faculdade particular. Eu sempre ouvi falar muito bem da UFMA, por isso 

eu preferir ela.” 

4 “Porque é pública e gosto de geografia. Sim, sempre foi este o curso da 

minha escolha.” 

5 “Porque é pública. Com as minhas condições financeiras, só dá para 

estudar em uma Universidade pública. A escolha do curso está 

relacionada com o meu trabalho. Eu sempre quis fazer matemática ou 

contabilidade.” 

6 “Acredito que a UFMA é mais bem preparada para este curso que faço. 

Gosto de física, sempre quis este curso.” 

 

7 “É considerada uma boa universidade, gosto do curso e se não fosse 

biologia seria enfermagem.” 

8 “Por ser pública e bem-conceituada. O curso tem relação com o esporte. 

Sempre quis fazer este curso.” 

 Pergunta 22: Você está gostando do curso? 

1 “Sim.” 
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2 “Sim.” 

3 “Sim, eu gosto, estou aprendendo coisas muito importantes para eu saber 

me situar na sociedade e também para adquirir um emprego melhor.” 

4 “Sim.” 

5 “Sim.” 

6 “Sim.” 

7 “Sim.” 

8 “Sim.” 

 Pergunta 23: Como foi o seu primeiro dia de aula? E a sua primeira 

semana aqui na Universidade? 

1 “Foi bom, normal. A primeira semana foi cheia de novidades. Conhecer 

os professores, o curso e a própria Universidade. também conhecer 

alguns colegas e iniciar novas amizades.” 

2 “Foi normal, alguns professores se apresentaram e informaram sobre o 

curso e a disciplina que ensinariam durante o período. A primeira 

semana foi devagar, ou seja, tivemos poucas aulas, muitos professores 

não compareceram.” 

3 “Foi normal, só um pouco curiosa para conhecer os professores e do que 

trataria cada disciplina. Tivemos poucas aulas.” 

4 “O primeiro dia de aula foi procurar a sala e esperar os professores. Só 

depois de alguns dias é que começa mesmo as aulas. A primeira semana 

procurei conhecer a UFMA; os prédios, a biblioteca, o RU e a xerox.”  

5 “Foi procurar a sala de aula, esperar o professor. A primeira semana é 

um pouco tumultuada, tanto estudante quanto professor procurando sala 

de aula, acertando horários etc.” 

6 “No primeiro dia é mais procurar a sala de aula e esperar os professores 

se apresentarem. A primeira semana é normal com aulas. Achei normal, 

foi tudo bem.” 

7 “Foi tudo bem, não teve novidades. Os professores se apresentaram, 

falaram sobre a disciplina, as avaliações etc. Na primeira semana além 

de assistir as aulas, procurei conhecer a UFMA; biblioteca, laboratórios 

etc.  

8 “Conheci alguns professores e os programas das disciplinas. A primeira 

semana eu procurei conhecer o Campus, a própria UFMA, as regras 

como funcionam etc.”  

 Pergunta 24: Como está sendo a sua experiência na Universidade?  

1 “Está normal, eu assisto as aulas e procuro estar com as atividades em 

dia, não deixo atrasar, pois pode acumular e eu ficar prejudicada.  Ficar 
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sem nota e reprovar” 

2 “Está sendo boa, gostaria de ter mais tempo para participar de todas as 

atividades que a Universidade proporciona, por exemplo, participar de 

eventos etc.” 

3 “Está sendo boa, porém é cansativo estudar e trabalhar.” 

4 “Estou gostando. Procuro aproveitar para aprender mais.” 

5 “Estou gostando, conheço pessoas diferentes, aprendo coisas novas. Ta 

indo tudo bem.” 

6 “Está indo bem, muitos trabalhos das disciplinas para fazer, mas eu 

estou gostando.” 

7 “Está sendo boa, é um pouco cansativo, muito trabalho para fazer, mas 

estou dando conta.” 

8 “Está sendo boa, tenho feito algumas amizades, estou gostando.” 

 Pergunta 25: Como é o seu dia-a-dia? 

1 “Bastante cheio de atividades, tenho que trabalhar, ir para a 

Universidade e depois quando chego em casa dou assistência para a 

minha filha.” 

2 “É trabalhar e estudar, ver o que posso ajudar na família ... é cansativo, 

temmuita coisa para fazer.” 

3 “Muita coisa para fazer, é trabalho, estudo e dar apoio na família.” 

4 “É trabalhar e depois assistir aula. É cheio de tarefas,é cansativo.” 

5 “É cansativo, tenho que ir para o trabalho e depois para a 

Universidade.” 

6 “Eu fico em casa e procuro estudar os assuntos das disciplinas, depois 

venho para a Universidade e assisto as aulas.” 

7 “Um pouco cansativo, cuidar de filha, trabalho, estudar etc.” 

 

 

8 “Pela manhã vou para a UFMA e de tarde vou para o trabalho. As vezes 

pela noite dou uma ajuda na academia onde trabalho.” 

 Pergunta 26: Como é o seu dia-a-dia na universidade? 

1 “Eu chego em cima do horário da aula, as vezes atrasada. Assisto aula e 

no intervalo vou fazer um lanche. Depois volto para a sala e procuro 

conversar com as colegas se não tiver professor dandoaula. Procuro 

saber sobre as atividades das disciplinas e como fazer as mesmas.”  

2 “Tem muitas vezes que tenho de chegar atrasada na aula porque venho 

do trabalho, é constrangedor. Eu assisto as aulas, converso com os 

colegas, procuro me informar sobre o que os professores estão pedindo 



193 
 

de trabalhos para a disciplina. Quando há um tempinho, corro na cantina 

para tomar um cafezinho ou fazer um lanche, tomar água, ir ao banheiro, 

essas coisas etc. Também tenho que de vez em quando, ir ao setor da 

xerox pegar os textos das disciplinas.”  

3 “É assim ... cheio de coisas para fazer, é cansativo.” 

4 “É sala de aula. Assistindo as aulas.” 

5 “É mais assistir as aulas, fazer alguns trabalhos em grupo, é basicamente 

isso.” 

6 “Assisto as aulas, frequento a biblioteca, faço amizades etc.” 

7 “Também é cansativo, tem que se apressar para assistir aula, fazer os 

trabalhos das disciplinas, estudar para prova etc.” 

8 “Eu assisto as aulas, as vezes vou ao RU almoçar.” 

 

 

 Pergunta 27: Você estuda e trabalha? 

1 “Estudo e trabalho.” 

2 “Sim, estudo e trabalho.” 

3 “Sim, estudo e trabalho.” 

4 “Sim” 

5 “Sim” 

6 “Apenas estudo.” 

7 “Sim.” 

 

 

8 “Sim.” 

 

 

 Pergunta 28: Como você consegue conciliar estudo e trabalho? 

1 “Nos fins de semana eu tiro algumas horas do dia ou da noite para me 

organizar, rever os conteúdos, ler, fazer as atividades das disciplinas e 

me preparara para a semana que vem.” 

2 “Procuro não deixar atrasar as tarefas, estou sempre atenta. Evito me 

cansar com outras atividades que não sejam as do trabalho e dos 

estudos.” 

3 “Aproveito o tempo livre em casa para colocar a matéria em dia. 

Aproveito os fins de semana para ler e estudar”  

4 “Procuro pensar que logo vou me formar. Penso no futuro. Peço para 
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sair mais cedo do trabalho.” 

5 “Trabalho durante o dia e estudo a noite.” 

6 “Me dedico só a estudar.” 

7 “Eu trabalho só um turno e no outro vou para a Universidade. Estudo 

também nos finais de semana.” 

8 “As aulas são pela manhã e eu trabalho pela tarde e as vezes se estende 

até a noite.” 

 Pergunta 29: Quais são os desafios e dificuldades para fazer o curso 

superior?  

1 “Estudar e trabalhar, pois preciso de tempo. As dificuldades são por 

exemplo, não poder participar de um evento científico, não conseguir 

chegar no horário que começa a primeira aula. As vezes chego atrasada 

porque venho do trabalho.”   

2 “Conciliar trabalho, estudo e família. Vencer o cansaço e fazer as 

atividades da Universidade.” 

3 “O desafio é não perder as aulas, estar sempre atualizada com o 

conteúdo. A dificuldade é ter que ir para o trabalho e depois para a 

Universidade, acaba sendo muito cansativo.” 

4 “Os desafios e as dificuldades são vencer o cansaço depois de um dia de 

trabalho.”  

5 “Os desafios são vencer o cansaço devido acordar cedo para trabalhar o 

dia todo e depois estar na Universidade assistindo aula. As dificuldades 

são preparar os trabalhos dos professores. É preciso tempo.” 

 

 

6 “Tem umas disciplinas difíceis. O desafio é aprender as difíceis. As 

dificuldades são fazer os trabalhos como os professores querem, as vezes 

eles complicam.” 

7 “Os desafios são conciliar estudo e trabalho, as dificuldades são ter 

tempo para também dar atenção para minha filha.” 

8 “Tenho que me dedicar as disciplinas, estudar para não ficar reprovado. 

Considero como dificuldade ter de trabalhar, pois se torna um pouco 

cansativo.”  

 Pergunta 30: Como você está conseguindo superar as dificuldades e 

os desafios para fazer o curso superior? 

1 “Procuro explicar para os professores que chego atrasada porque venho 

do trabalho, tenho que pegar ônibus. Me organizo o máximo que posso 

para conseguir tempo de sobra para me dedicar aos estudos. Procuro 

aproveitar qualquer tempo livre para estudar e fazer as atividades da 
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Universidade.” 

2 “Evito deixar acumular atividades. Peço para a minha família não me 

ocupar muito, me deixem estudar, pois preciso cuidar do meu futuro.” 

3 “Procuro pedir para sair mais cedo do trabalho. Para estar sempre 

atualizada, converso com colegas que geralmente não faltam e têm mais 

tempo para os estudos.”  

4 “Peço para sair mais cedo do trabalho e nos fins de semana procuro 

descansar o máximo.” 

5 “Procuro descansar nos fins de semana. Não deixo atrasar a matéria, os 

trabalhos das disciplinas.” 

6 “Me reúno com os colegas e procuramos estudar juntos.” 

 

 

7 “Em relação as dificuldades, procuro separar um tempo para minha 

filha. Quanto aos desafios, eu pedi para o meu chefe no trabalho me 

deixar somente em um turno, para ter o outro turno, o da tarde, livre 

para ir à Universidade.” 

8 “Procuro descansar bastante nos fins de semana. Aproveito os horários 

vagos para estudar e também os fins de semana.” 

 

 

 Pergunta 31: Quais são as suas estratégias para estudar? 

1 “Aproveitar fins de semana e feriados Sempre que tenho um tempo livre, 

procuro ver o que tem da Universidade para fazer.” 

 

 

2 “Sempre digo que não tenho tempo para o lazer, fico em casa 

descansando e lendo, fazendo as atividades que precisam ser feitas. Peço 

para minha família fazer silêncio, pois preciso estudar, evito perder 

tempo. Todo fim de semana leio os textos. Pergunto para os colegas se 

tem atividades das disciplinas e procuro adquirir os materiais para fazer 

as mesmas. Estudo nos fins de semana.” 

3 “Evito perder tempo, fico nos fins de semana em casa estudando.” 

4 “Aproveito também os fins de semana e os feriados para estudar.” 

5 “Leio a matéria toda nos fins de semana, pesquiso na internet aquilo que 

eu não consigo entender bem.” 

6 “Procuro na internet aquilo que eu não compreendo.” 

7 “Nos fins de semana dedico um tempinho para os estudos, também me 

reúno na Universidade com colegas para fazer trabalhos e tirar 

dúvidas.”  
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8 “Às vezes me reúno com os colegas de turma, fazemos atividades em 

grupo, estudo também sozinho em casa nos fins de semana.” 

 Pergunta 32: Você tem dificuldades para adquirir os materiais para 

estudar? Se sim, quais são e como procura superar? 

1 “Não. Eu tiro cópia dos textos que os professores passam. Eles deixam na 

Xerox.” 

2 “Não, não tenho.” 

3 “Não, eu consigo os materiais, os professores disponibilizam na Xerox do 

Centro acadêmico do meu curso.” 

4 “Não, não tenho.” 

5 “Não, não tenho dificuldades para ter os materiais.” 

6 “Não.” 

 

 

7 “Não.” 

 

 

8 “Não.” 

 

 

 Pergunta 33: E sobre o conteúdo das disciplinas, sente dificuldades?  

1 “Tem alguns conteúdos que eu sinto falta de uma base, de algum 

conhecimento que me ajude a entender o que o professor está 

explicando.” 

2 “Tem assunto que é difícil de entender, o texto não ajuda, ou seja, o autor 

escreve de uma forma difícil de compreender. O professor também não 

explica de forma que se possa entender.” 

3 “Não tanto, mas alguns são textos complicados e precisa que se releia 

várias vezes para entender.” 

4 “Às vezes uma ou duas disciplinas têm um assunto mais complexo, mas 

procuro me dedicar a pesquisar na internet, ler outros materiais. Então o 

assunto se torna mais fácil.” 

5 “Tem algumas disciplinas que são mais difíceis.” 

6 “Sim, em algumas disciplinas.” 

7 “Um pouco em algumas, mas eu consigo entender.” 

8 “Não tanto, só em algumas disciplinas quando os textos são bastante 

complexos.” 

 Pergunta 34: Como é a sua turma? Qual o perfil da sua turma? Você 



197 
 

tem muitos colegas aqui na Universidade?  

1 “É uma turma boa, muito amigável. São pessoas na faixa etária de 22 a 

30 e poucos anos, eu acho. A maioria é do sexo feminino, tem 

pouquíssimos homens.” 

2 “São estudantes que também trabalham. Tenho algumas colegas.” 

 

 

3 “São pessoas na faixa de 20 a 35 anos. Tenho alguns colegas.” 

4 “Tem gente mais nova e também mais velha. É uma turma que interage 

bem. Tenho alguns colegas.” 

5 “Acho que é uma turma calma. Na minha turma tem pessoas novas e um 

pouco mais velhas. Tenho alguns.”  

6 “É misturada. Tem gente mais nova e alguns com idade um pouquinho 

mais velha. Tenho alguns colegas.” 

7 “Minha turma é unida, sempre informam alguma novidade. O perfil é 

muito misturado, tem pessoas novas e um pouco mais maduras. Sim, 

tenho algumas colegas.” 

8 “Minha turma é tranquila, divertida. Tenho alguns.” 

 Pergunta 35: Seus colegas de turma lhe ajudam a estudar e fazer as 

tarefas das disciplinas? 

1 “Cada qual estuda por si só. Quando tem atividade em grupo, então 

dividimos as tarefas, as vezes fazemos perguntas para alguma colega 

sobre algo que está difícil de entender.” 

2 “Eu estudo e faço as atividades sem precisar pedir para os colegas me 

ajudarem. Não vejo muitas dificuldades.” 

3 “Não. Eu estudo e faço as tarefas só.” 

4 “Não, cada um estuda por si.” 

5 “Às vezes pedimos ajuda um para o outro.” 

6 “Às vezes pedimos ajuda um para o outro.” 

7 “Sim.” 

8 “Cada um estuda por si. Mas quando tem atividade em grupo, um ajuda 

o outro.” 

 Pergunta 36: Como você se sente diante de colegas com idades 

diferentes da sua e egressos da educação básica regular? Existe algum 

preconceito com os alunos mais velhos? 

1 “Acho que a maioria das colegas de turma são quase da minha idade, 

não vejo diferença de idade. Tem gente até mais velha do que eu. O nível 
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de aprendizagem é o mesmo, não percebo diferença de quem pode ter 

vindo de educação básica regular. Não observei preconceitos de idade.” 

2 “Me sinto normal, não vejo muitas diferenças. Não existe preconceito 

com os mais velhos, as pessoas até gostam. Acho que é a 

responsabilidade que os mais velhos passam.” 

3 “Me sinto igual a todos, não percebo nenhum preconceito.” 

4 “É normal, não vejo preconceito.” 

5 “É normal, não percebo nenhum preconceito.” 

6 “Não tenho problemas, não vejo preconceito.” 

7 “Não percebo preconceito de colegas. Me sinto bem a vontade com 

colegas de turma.” 

8 “Não me sinto diferente, somos todos iguais, não vejo preconceito.” 

 Pergunta 37: E os professores, qual é a sua avaliação? Eles estão 

atentos as dificuldades dos alunos? Como eles veem as dificuldades 

dos alunos das classes populares? 

1 “Acho que são competentes, mas são muito exigentes. Eu os avalio como 

bons professores. Alguns se preocupam com as dificuldades dos alunos, 

mas outros não. Todos são tratados de forma igual, eles mandam estudar, 

se dedicarem mais aos estudos. Não fazem diferença de classe, todos são 

tratados de forma igual” 

2 “Os professores são bons. Avalio como bons professore, dedicados. 

Alguns se preocupam em explicar mais, evitando dificuldades que os 

alunos apresentam em compreender alguns assuntos. Na minha opinião 

não há diferença de classes, todos somos tratados igualmente.” 

 

 

3 “Os professores são bons. As vezes explicam mais um pouco 

considerando as dificuldades do assunto. Até agora não percebi diferença 

de tratamento, a metodologia é igual para todos.” 

4 “Os professores se preocupam, avalio de forma positiva. Eles dão aula 

normal, não fazem diferença.” 

5 “Avalio eles como interessados que o aluno aprenda e seja um bom 

profissional. Se interessam quando o aluno tem dificuldades, explicam 

várias vezes o conteúdo, mas não são todos os professores. Os alunos são 

tratados de forma igual, não há diferenciação.” 

6 “São bons, avalio como interessados que os alunos aprendam. Quando o 

aluno tem dificuldades, eles explicam e passam atividades. Todos somos 

tratados de forma igual, não há diferenças.” 

7 “Avalio eles muito bem, pois estão preocupados, são exigentes e querem 

que se tenha uma boa formação. Quando há dificuldades, eles explicam 



199 
 

novamente o assunto, passam atividades. As aulas são trabalhadas de 

forma igual para todos, não há diferenças.” 

8 “Os professores cobram muito, são muito exigentes. Avalio como 

positivo. Todos os alunos são tratados de forma igual. Quando há 

dificuldade em entender o assunto, o professor manda estudar, pesquisar 

e prestar mais atenção nas aulas.”  

 Pergunta 38: Você tem alguém (em casa ou outro lugar) que lhe 

ajuda nas tarefas da Universidade? Se sim, quem é? Como lhe ajuda? 

1 “Não, não tenho.” 

2 “Não, eu estudo sozinha.” 

3 “Não, não tenho.” 

4 “Não. Eu estudo só.” 

5 “Sim, tem os amigos, colegas da igreja e os da própria Universidade.” 

 

 

6 “Sim, os colegas e amigos.” 

7 “Eu estudo sozinha. Também tenho minhas colegas, nos reunimos na 

UFMA para tirar dúvidas, estudar e fazer trabalhos.” 

8 “Não, só as vezes algum colega do curso. Geralmente se troca 

informações, explicações sobre o conteúdo da aula.” 

 Pergunta 39: Você pretende trabalhar na área do seu curso após se 

formar? 

1 “Sim, fazer concurso público para a área da educação.” 

2 “Sim, pretendo.” 

3 “Sim, fazer concurso público.” 

4 “Sim.” 

5 “Sim.” 

6 “Sim.” 

7 “Sim.” 

8 “Sim.” 

 Pergunta 40: Você já trabalha na área do seu curso? 

1 “Não.” 

2 “Como eu disse, eu trabalho em uma secretaria de escola.” 

3 “Não” 
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4 “Não” 

5 “Não” 

6 “Não” 

7 “Não” 

8 “Academia de ginastica tem relação com educação física, considero que 

sim.” 

 Pergunta 41: Você é aluno bolsista? Você participa ou já participou 

de grupos de estudos/pesquisa aqui na Universidade? Se sim, qual? 

Se sim, qual a sua avaliação sobre? 

1 “Não, não participo de grupo de pesquisa e também não sou bolsista.” 

2 “Não sou bolsista e não participo de grupos de estudo ou pesquisa” 

3 “Não, não sou.” 

4 “Não, não sou bolsista e não participei de grupo de pesquisa.” 

5 “Não, também não participo de grupo de pesquisa.” 

6 “Não.” 

7 “Não.” 

8 “Não.” 

 Pergunta 42: Você está fazendo estágio do curso? Se sim, como é o 

seu dia-a-dia no estágio? Quais as dificuldades encontradas? 

1 “Sim, a dificuldade é chegar no horário do campo de estágio. Como 

dependo de ônibus e venho do trabalho para o campo de estágio, as vezes 

me atraso. É normal o dia a dia do estágio, tenho que cumprir com as 

tarefas previamente determinadas pelo Programa.” 

2 “Já fiz um estágio, foi bastante difícil conciliar trabalho e estágio e 

também ainda fazia algumas disciplinas teóricas. Foi muito cansativo. O 

dia a dia no estágio foi dentro do que estava programado, participei das 

atividades, me envolvi com o trabalho pedagógico, foi muito bom. A 

dificuldade foi mesmo conciliar o horário do estágio com o meu 

trabalho.”  

3 “Ainda não.” 

4 “Ainda não.” 

5 “Não.” 

6 “Não.” 

 

 

7 “Já fiz um estágio. Foi realizar as tarefas programadas pelo professor. A 



201 
 

dificuldade foi fazer junto também algumas disciplinas teóricas.” 

8 “Não, ainda não.” 

 Pergunta 43: Você tem sugestões para melhorar a educação superior? 

Se sim, quais? 

1 “Não sei o que poderia melhorar, mas acredito que seria bom repensar 

sobre os alunos que trabalham e estudam. Uma sugestão seria como 

conciliar os horários das disciplinas considerando quem trabalha. As 

vezes tem professor que sobrecarrega o aluno de muitas atividades, 

deveriam planejar em conjunto, evitando assim que se tenha muitas 

coisas para fazer de uma só vez.”  

2 “Os professores deveriam desenvolver metodologias de ensino que 

considerassem o fato de estarem lidando com estudantes trabalhadores.” 

3 “Precisa melhorar a estrutura do Campus. Mais segurança, transporte 

coletivo. Acho que tem professor que precisa rever sua metodologia de 

ensino. Também tem muitas disciplinas que acabam repetindo o 

conteúdo, embora deem outro enfoque, mas se torna repetitivo, deveriam 

repensar esta questão.” 

4 “O governo precisa investir mais na educação. O Campus precisa 

melhorar a estrutura, está precisando de mais segurança. Deveria ter 

mais bolsas de estudo para os alunos mais pobres. Ter mais laboratório 

de informática etc.” 

5 “Acho que precisa de mais investimento do governo nas Universidade 

públicas.” 

6 “Acho que o governo deveria investir mais em educação, principalmente 

nas Universidades públicas, pois muitos estudantes não podem ir para a 

particular.” 

7 “É preciso mais investimento do governo federal. O RU da UFMA não 

consegue atender a imensa quantidade de alunos em tempo hábil, muitos 

chegam atrasados na aula por conta de ficar esperando na fila para 

almoçar. Os alunos mais carentes poderiam receber ajuda de custo e 

também livros.” 

 

 

8 “Acho que falta mais estrutura na UFMA. Segurança no Campus, 

transporte, também tem poucos funcionários nos setores 

administrativos.” 

 Pergunta 44: Como você consegue ter acessos aos diversos serviços 

oferecidos pela UFMA? (Biblioteca, Restaurante universitário, 

Xerox, Eventos científicos, Laboratório de informática)  

1 “Vou a Biblioteca somente quando tenho tempo. Raramente eu vou a 

Biblioteca. O RU não frequento, a Xerox só nos intervalos das aulas, os 



202 
 

Eventos científicos somente quando fazem no turno do meu curso e 

quando os professores liberam. Nunca fui ao Laboratório de 

informática.” 

2 “Alguns serviços eu tenho acesso, pois ficam perto do meu prédio onde 

estudo, é o caso da Xerox. Geralmente vou a cantina que é no mesmo 

prédio que eu estudo, não frequento o RU. Quanto à Biblioteca, procuro 

sair mais cedo do trabalho quando é possível e então vou pedir algum 

livro emprestado. Raramente participo de Eventos, pois não tenho tempo. 

Mas tem Eventos do curso de pedagogia em que são realizadas algumas 

atividades no período noturno, então eu procuro participar. Não 

frequento o Laboratório de informática da UFMA, quando preciso do 

serviço de computação ou internet, vou a uma lan house do meu bairro 

no fim de semana.” 

3 “Vou a Xerox porque fica aqui no prédio onde estudo, à Biblioteca de vez 

em quando, se for preciso e quando eu chego cedo, antes das aulas. O RU 

tem uma fila enorme, não dá. Eventos científicos, as vezes participo se os 

horários não coincidirem com os do meu trabalho e se os professores 

liberarem. No Laboratório de informática não vou, uso a lan house do 

meu bairro nos fins de semana. Mas eu já tenho um notebook e conta de 

internet que me ajuda muito” 

4 “Quando não tem aula, aproveito para ir a biblioteca pegar um livro 

emprestado. O RU eu não frequento, é muito cheio. A Xerox é no mesmo 

prédio do meu curso e quando quero vou lá tirar cópia dos textos dos 

professores. Para participar de eventos, é mais difícil, o professor tem 

que liberar e se for pela noite eu posso participar. Quando eu preciso de 

computador e internet, eu uso o de casa.” 

5 “Nos horários vagos das aulas. Quanto a evento, só quando é liberado 

pela Coordenação, pois se tiver em época de aula não tem como 

participar.” 

6 “Eu chego cedo e procuro esses serviços. Geralmente antes do horário 

das aulas ou depois. Para participar de eventos, eu comunico o 

professor.” 

7 “Eu vou a biblioteca quando preciso, nos horários que não tem aula, 

logo após o último horário. Quase não utilizo o RU, a fila é muito 

grande. Não dá tempo de assistir a primeira aula se for almoçar no RU. 

A xerox, eu vou aqui no meu prédio tirar cópia dos textos dos 

professores. Participo dos eventos científicos quando não vai atrapalhar 

o meu horário de trabalho e também as aulas. Quanto a usar o 

laboratório de informática, eu prefiro ir a uma lan house perto de onde 

eu moro, durante os fins de semana.” 

8 “A xerox é aqui no meu prédio onde tem as aulas, é tranquilo. O RU é 

muito cheio, as vezes não utilizo. Em relação aos eventos científicos, os 

professores liberam as turmas para se participar. Eu prefiro usar o 
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computador em casa, mas tem laboratório aqui no meu prédio, é bem 

acessível e tranquilo, sem problemas.”  

 Pergunta 45: O que a sua família acha de você estar fazendo a 

faculdade? 

1 “Ela gosta, acredita que estou lutando por dias melhores.” 

2 “Acham bom, eles gostam e me dão muito incentivo.” 

3 “Acha bom, gosta.” 

4 “Acham bom, sempre me incentivam.” 

5 “Eles gostam, me incentivam muito.” 

6 “Acha ótimo.” 

7 “Acha ótimo, eles me incentivam bastante.” 

8 “Eles gostam.”  

 Pergunta 46: Na sua opinião, o que ainda falta na Universidade para 

atender bem todos os alunos, principalmente os das classes 

populares? 

1 “Às vezes penso que deveriam organizar tudo, todo o ensino, 

considerando as dificuldades pelas quais passamos. Não dispomos de 

todo o tempo só para os estudos, temos de trabalhar. Também temos 

deficiências de conteúdos relacionados às disciplinas, talvez fosse o caso 

de se ter alguns Projetos para nos ajudar. Projetos que trabalhassem 

estas deficiências nos ajudando a superá-las.” 

2 “Disponibilizar mais serviços no horário noturno, os alunos deste turno 

ficam muito abandonados. Inclusive o transporte coletivo e a segurança 

no Campus deixam muito a desejar principalmente à noite.” 

3 “Oferecer bolsas de estudo, livros do curso, melhorar o atendimento no 

RU, tem muitos estudantes na UFMA, o restaurante precisa ser ampliado, 

mais funcionários para atender melhor a todos.” 

4 “Deveria ter mais vagas e a Universidade ter mais estrutura: segurança, 

transporte coletivo, RU que atenda a todos, sem precisar ficar em fila 

muito grande. O governo precisa investir.” 

5 “Falta investimento do governo, principalmente na infraestrutura da 

Universidade. Precisa ter mais funcionários, inclusive professores.” 

6 “Investimentos: bolsas de estudo, livros para os estudantes, ampliar o RU 

etc.” 

7 “Acho que deveria o governo fornecer ajuda de custo, livros etc.” 

8 “Falta apoio do governo, acho que se tivesse mais bolsa de estudo, ajuda 
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de custo seria bem melhor.” 

 Pergunta 47: O que você mais gosta de fazer quando não está na 

Universidade e no trabalho? 

1 “Cuidando da minha filha.” 

2 “Assisto televisão, procuro as amigas ou amigos para conversar, pôr os 

assuntos em dia.” 

3 “Ficar em casa sem fazer nada, descansar.” 

4 “Eu assisto um filme. Um documentário que trate de assuntos do meu 

curso.” 

 

5 “Procuro descansar e assistir televisão.” 

6 “Assistir TV, ficar no computador.” 

7 “Estar com minha família, principalmente minha filha. Também gosto de 

ficar assistindo TV.” 

8 “Às vezes jogo bola, fico em casa sem fazer nada, só descansando e 

assistindo TV ou no computador.” 

 Pergunta 48: Quais são as suas expectativas com relação ao seu 

futuro? O que pretende fazer quando concluir o curso? Qual será o 

seu próximo passo na vida? 

1 “Fazer concurso público na área da educação.” 

2 “Pretendo fazer concurso público para ser professora ou trabalhar na 

área da educação na parte administrativa da escola.” 

3 “Fazer um concurso público e uma especialização voltada para a área 

do meu curso.” 

4 “Trabalhar na área e provavelmente tentar um concurso público. 

Também quero fazer uma pós.” 

5 “Talvez fazer contabilidade e uma pós. Pretendo continuar trabalhando 

em escritório de contabilidade.” 

6 “Pretendo fazer uma pós e conseguir um emprego na área.” 

7 “Pretendo conseguir um emprego melhor depois de formada e fazer uma 

pós.” 

8 “Continuar os estudos, fazer uma pós e se tiver um concurso público 

bom, pretendo fazer.” 

 

 

 


