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RESUMO 

SILVA, Amanda Gonçalves. Do outro lado das políticas, os estudantes: universitários 

da Maré em contexto de políticas de acesso e permanência. Orientadora: Hustana Maria 

Vargas. Niterói, Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2017. Dissertação de 

Mestrado em Educação, 167 páginas. Linha de pesquisa: Diversidade, Desigualdades 

Sociais e Educação. Eixo temático: Políticas públicas para o ensino superior. 

A dissertação aborda o acesso e a permanência de estudantes de camadas populares no 

ensino superior público. Privilegia os universitários da favela da Maré ingressantes em 

duas instituições de ensino superior: a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Discute a apropriação dos estudantes 

sobre as políticas de acesso e permanência; a trajetória escolar antes do ingresso ao ensino 

superior e o percurso na universidade, destacando as dificuldades materiais e simbólicas 

presentes nesse período, tendo como contraponto estudo anterior sobre acesso e 

permanência de estudantes da Maré ao ensino superior. O material de análise originou-

se, inicialmente, da aplicação de um questionário exploratório para estudantes 

universitários da Maré e posteriormente através de entrevistas com estudantes das áreas 

de humanas, exatas e biomédicas das instituições investigadas. Os relatos evidenciam as 

dificuldades enfrentadas durante a educação básica, devido à falta de conhecimento em 

algumas disciplinas, e a importância das cotas para o ingresso no ensino superior. Destaca 

as políticas de assistência e sua importância para continuidade do curso e conclusão do 

ensino superior no cotidiano dos estudantes contemplados pelas políticas, assim como as 

estratégias desenvolvidas pelos estudantes que não possuem bolsa permanência para 

darem continuidade ao curso superior. 

Palavras-chave: Educação Superior; Acesso; Permanência. 
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ABSTRACT 

SILVA, Amanda Gonçalves. On the other side of the policies, the students: university 

students in context of policies of access and permanence. Advisor: Hustana Maria Vargas. 

Niterói, Rio de Janeiro: Fluminense Federal University, 2017. Master's Dissertation in 

Education, 167 pages. Line of research: Diversity, Social Inequalities and Education. 

Thematic axis: Public policies for tertiary education. 

The dissertation approaches the access and permanence of students from popular classes 

in public tertiary education. It focuses on university students from favela of Maré from 

two institutes of higher education: the Rio de Janeiro State University (UERJ) and Federal 

University of Rio de Janeiro (UFRJ). It also discusses the appropriation of students on 

the policies of access and permanence; the school trajectory before entering tertiary 

education and the course in the university, highlighting the material and symbolic 

difficulties present in this period, taking as counterpoint an earlier study about access and 

permanence of Maré students to higher education. The analysis material originated, 

initially, from the application of an exploratory questionnaire for university students of 

Maré and later through interviews with students from the human, exact and biomedical 

sciences of the investigated institutions. Reports evident the difficulties faced during the 

basic education, due to the lack knowledge in some disciplines, and the importance of the 

quotas for the access in the higher education. It highlights the assistance policies and their 

importance for the continuity and conclusion of higher education in the daily life of the 

students contemplated by the policies, as well as the strategies developed by students who 

do not have a scholarship to continue the higher course. 

Keywords: Tertiary education; Access; Permanence 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior brasileiro desde a implementação das primeiras universidades, 

a partir da década de 20 até os dias atuais, passou por diversas transformações que foram 

impulsionadas pelas modificações ocorridas no cenário político em cada momento 

histórico do país. As transformações das últimas décadas mudaram a estrutura do ensino, 

através de decretos, medidas e políticas públicas, fato que possibilitou aos estudantes 

socialmente excluídos ocuparem cadeiras em universidades e cursos majoritariamente 

elitistas, alterando o perfil das universidades brasileiras. Entretanto, é necessário que a 

democratização do acesso seja entendida não apenas com a aplicação do número de vagas 

nas instituições de ensino superior, mas também através de subsídios disponibilizados 

pelas instituições, com políticas de assistência e permanência, para que os estudantes de 

camadas populares concluam o curso superior  

Desse modo, a presente pesquisa reflete sobre o acesso e a permanência dos 

estudantes universitários de camadas populares no ensino superior, destacando a 

influência das políticas públicas para o acesso desses estudantes a esse segmento de 

ensino, assim como as políticas de permanência, discutindo seu papel na democratização 

do ensino superior público para esse grupo.  

As reflexões sobre o tema emergiram durante minha graduação em Pedagogia na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O meu ingresso na universidade, no 

ano de 2009, deu-se sem o incentivo de políticas públicas de acesso. Embora tenha 

comprovado uma renda per capita inferior à solicitada, tive meu pedido de cotas por 

estudante de escola pública negado1. Nos primeiros dias de aula, procurei o departamento 

de bolsas da instituição para saber informações sobre bolsa permanência, visto que não 

possuía condições de arcar com os gastos do curso. Obtive a informação que os alunos 

selecionados como cotistas no ingresso recebiam uma bolsa até o fim do curso, sendo 

essa a bolsa permanência. Qualquer outra ajuda de custo deveria ser pleiteada através de 

bolsas de iniciação científica e monitoria2. Na época o critério para adquirir bolsa era ter 

                                                           
1 Por falta de conhecimento do processo, a solicitação de cotas era realizada pelo pré-vestibular que eu 
cursava. No entanto, quando solicitei à UERJ mais informações sobre o motivo do indeferimento, não 
obtive nenhuma resposta concreta. 
2 As atividades de iniciação científica e monitoria, consistem na “participação de alunos de graduação em 
atividades de ensino e pesquisa, supervisionadas por um professor orientador, tendo em vista o 
desenvolvimento de potencialidades para a docência universitária e a investigação científica. ” (CETREINA, 
UERJ).  
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cursado determinada disciplina, estipulada pela universidade (relacionada à temática da 

monitoria ou iniciação científica), além de apresentar um coeficiente de rendimento (CR) 

superior a sete. Sendo assim, não pude concorrê-las logo no início do curso, tive que criar 

estratégias para continuar cursando a graduação em Pedagogia. Inicialmente mantive os 

gastos com passagem do transporte público e cópias dos textos ministrando aulas 

particulares, posteriormente com estágio em instituições educacionais privadas. O fato de 

ter que conciliar o estágio/trabalho com o estudo desde o segundo período da faculdade, 

mantiveram-me afastada das atividades acadêmicas, como congressos, seminários e 

grupos de pesquisa, pois permaneci nessa condição até o término da graduação. Além das 

dificuldades de permanecer na universidade, de não me sentir pertencente à instituição, 

as dificuldades externas envolvendo o local onde morei, na favela da Maré, também 

influenciaram na minha permanência. 

As adversidades no acesso e na permanência de estudantes da Maré no ensino 

superior já se faziam presente na década de 90 quando foram abordadas através do livro 

“Porque uns e não outros: caminhada de jovens pobres para a universidade”, de autoria 

de Jailson de Souza e Silva, quando ainda não existiam políticas públicas que 

subsidiassem o acesso e a permanência de estudantes pobres na universidade. O livro, que 

é parte da tese de doutorado do autor, aborda a trajetória de onze estudantes de ensino 

superior que ingressaram durante as décadas de 80 e 90, trazendo suas dificuldades de 

entrada no curso superior, assim como de permanecer em um ambiente acadêmico 

elitizado e excludente. 

Contemporaneamente, com o subsídio de ações afirmativas que contemplam o 

acesso de estudantes ao ensino superior e de políticas de permanência que preveem a 

continuidade do curso e conclusão do mesmo, qual seria a influência dessas políticas para 

o estudante pobre em instituições públicas de ensino superior? Esta é a principal 

indagação que motiva e orienta meu trabalho. 

Minhas dificuldades para o acesso à graduação, os problemas enfrentados durante 

a permanência, principalmente materiais, fizeram-me perceber que outros estudantes de 

camadas populares e/ou grupos excluídos, provavelmente, também possuíam empecilhos 

que poderiam refletir no acesso, na permanência e na conclusão do curso universitário. 
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Desse modo a pesquisa tem como objeto de estudo os estudantes universitários moradores 

da Maré que estudam em instituições públicas3 do Rio de Janeiro.  

Diante desse contexto, surgiram as seguintes questões: as políticas públicas de 

acesso e permanência atendem as dificuldades dos estudantes de camadas populares? 

Essas políticas democratizam o acesso e a permanência? Quais as principais dificuldades 

desses estudantes em ingressar e permanecer no curso superior? 

A pesquisa tem como hipótese que as recentes políticas públicas de acesso 

facilitaram a inserção dos estudantes da Maré no ensino superior, principalmente 

considerando as condições da “geração Jailson” e outras mais recentes. Porém, em termos 

de ações de permanência, ainda não são suficientes para atender a esse público, 

dificultando seu percurso acadêmico, o que influencia diretamente na conclusão do curso 

superior. 

As universidades brasileiras foram, durante muito tempo, um espaço majoritário 

para estudantes de classes abastadas e com pouca representatividade de estudantes de 

grupos historicamente excluídos 

Ao longo dos anos 1990 e, principalmente, dos anos 2000, ampliou-se 

o consenso entre diferentes setores da sociedade brasileira sobre a 

enorme desigualdade no acesso ao ensino superior no Brasil. Observou-

se também que os jovens brasileiros que chegavam ao ensino superior 

eram predominantemente de classe média e de classe alta e em sua 

maioria brancos, deixando de fora desta possibilidade, portanto, um 

grande contingente de jovens pobres, pretos, pardos e indígenas. 

(HERINGER, 2013, p. 10) 

 

O Fórum Nacional de Educação (FNE, 2013) sinaliza as enormes disparidades no 

ingresso em instituições de ensino superior com relação a questão racial, pois em 2011 os 

brancos tiveram cerca de 15% mais acesso que os negros a esse nível de ensino. 

O documento da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2014) diz que  

A consolidação de um SNE que articule os diversos níveis e esferas da 

educação nacional não pode ser realizada sem considerar os princípios 

assinalados, bem como a urgente necessidade de superação das 

desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero e relativas a diversidade 

sexual ainda presentes na sociedade e na escola. (p.17) 

                                                           
3 Inicialmente o objetivo dessa pesquisa era incluir estudantes de instituições privadas, porém não obtive 
um número considerável de estudantes para participar da primeira fase da pesquisa. 
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 Dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 

2014, mostram que houve um declínio, no período de 2004 a 2014, na proporção dos 

alunos matriculados em universidades públicas que possuem as mais altas rendas per 

capita mensais, passando de 54,5% para 36,4%. Contudo, o ensino superior público ainda 

possui quase cinco vezes mais estudantes de camadas abastadas da população do que de 

estudantes pobres. 

No ensino superior privado, também houve uma queda no número de matrícula dos 

mais ricos: em 2004 eram 68,4% e em 2014, 40,9% do total de matrículas nessas instituições 

de ensino. Mesmo assim, esses estudantes continuam sendo a parcela com maior participação 

nas matrículas. As matrículas dos mais pobres correspondiam a 0,6% em 2004 e em 2014 

correspondem a 3,4%. (PNAD, 2014)  

Os dados nos mostram uma mudança perfil dos estudantes ingressantes no ensino 

superior e que, provavelmente, ocorreu por motivação das políticas públicas de acesso. 

No Rio de Janeiro inicialmente essas políticas foram adotadas pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 2000 através da Lei nº 3524, de 28 de dezembro de 

2000 que previa admissão de estudantes da rede pública estadual de ensino em 

universidades públicas estaduais e da Lei nº 3708, de 09 de novembro de 2001 que institui 

cota de até 40% (quarenta por cento) para as populações negra e parda no acesso à 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Estadual do Norte 

Fluminense. Em 2003, ambas foram substituídas pela Lei nº 4151, de 04 de setembro de 

2003 que destinava cotas para negros e estudantes da rede pública, posteriormente 

substituída pela Lei nº 5346, de 11 de dezembro de 2008 que prevê no período de dez 

anos cotas para: negros; indígenas; alunos da rede pública; pessoas com necessidades 

especiais e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de 

segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. 

Anteriormente à promulgação da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, algumas 

universidades federais brasileiras desenvolviam medidas de ações afirmativas4 no 

processo de seleção para o ingresso no ensino superior. Após a promulgação da referida 

lei, o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

                                                           
4 Ver: SOUSA, Letícia Pereira; PORTES Écio Antônio. As propostas de políticas/ações afirmativas das 
universidades públicas e as políticas/ações de permanência nos ordenamentos legais. Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 92, n. 232, p. 516-541, set./dez, 2011. 
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nível médio passaram a adotar reserva de vaga para estudantes carentes, autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas; e egressos de instituições públicas de ensino médio. 

As políticas de permanência e assistência possuem papel importante na 

continuidade dos estudos de sujeitos menos privilegiados que, muitas vezes, “acabam 

tendo que criar suas próprias práticas e estratégias ou contar com eventuais mecanismos 

institucionais de apoio à sua permanência no ambiente universitário e/ou para assisti-los 

na oferta de algum recurso. (VARGAS; HERINGER; HONORATO, 2014, p.7) ”  

A construção das políticas públicas voltadas para o acesso à educação, 

no Brasil, traduz-se num caminho marcado por desafios, contradições, 

possibilidades e proposições, pertinentes ao movimento constante da 

sociedade contemporânea. Repensar a educação em seu sentido mais 

amplo e democrático, exige pensar no conjunto de estratégias que 

possibilitem a ampliação do acesso e da permanência. Concebê-la como 

objeto de reflexão implica em considerar a política de Assistência 

Estudantil, no âmbito da política de educação superior, como um 

instrumento fundamental na garantia de direitos sociais, atuante no 

sentido de criar e assegurar condições de permanência aos estudantes 

de baixa renda ingressantes no ensino superior público. (FREITAS; 

SANTOS, 2014, p. 183) 

No âmbito das instituições públicas as políticas de assistência e permanência estão 

previstas por lei através do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAEST – 

Portaria Normativa nº 25, 28 de dezembro de 2010) para instituições estaduais5 e do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES – Decreto nº 7.234 de 19 de julho 

de 2010) para instituições federais. 

Diante das transformações no cenário do ensino superior nos últimos dez anos, o 

objetivo geral dessa pesquisa é analisar a apropriação das políticas públicas de acesso e 

permanência por estudantes do ensino superior público de camadas populares, em 

especial os da favela da Maré. Como objetivo específico evidencio a necessidade de: 

▪ Analisar as singularidades presentes nas trajetórias educacionais desses 

estudantes, antes do acesso ao ensino superior e durante o curso, buscando 

compreender o processo de apropriação das políticas públicas de acesso e 

permanência, inclusive referente às questões materiais e simbólicas presentes 

nesses percursos; 

                                                           
5 Que utilizam o ENEM como processo seletivo e o SiSU como mecanismo de acesso. 
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A abordagem metodológica para o desdobramento da pesquisa é de cunho 

quantitativo e qualitativo. Inicialmente foi aplicado um questionário exploratório com 

estudantes universitários da Maré, abordados através de indicações. Posteriormente, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete estudantes, divididos por áreas de 

conhecimento: humanas, exatas e biológicas/biomédicas.  

A pesquisa também utiliza dados nacionais da educação superior no Brasil, através 

de fontes de pesquisa como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Censo do Ensino 

superior, a fim de mostrar o panorama da educação superior no país e dados específicos 

das políticas públicas promulgadas nos últimos anos.  

No primeiro capítulo, inicialmente, são destacadas as principais ações dos 

governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2011) e Dilma Rousseff (2011-2016)6, referente às políticas promulgadas nesses 

governos, principalmente aquelas que privilegiam o acesso e permanência de grupos 

historicamente excluídos no ensino superior público. Evidencio a expansão da rede de 

ensino no período de cada governo, assim como a expansão das matrículas em instituições 

públicas e privadas. Posteriormente são destacadas as políticas de acesso e permanência 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), as instituições que possuem mais estudantes dentre os respondentes 

do questionário exploratório aplicado aos universitários da Maré, conforme já pontuado. 

As principais ações das universidades para os estudantes ingressantes por reserva de 

vagas, ações de assistência e medidas para obtenção de bolsas permanência, também são 

analisadas neste capítulo. 

O segundo capítulo é dividido em quatro momentos. Inicialmente são trazidas 

questões presentes, no que tange o acesso e a permanência no ensino superior; destacando 

a ideia de autores como: Bourdieu (2013), Lahire (2004), Nogueira e Nogueira (2016), 

Silva (2011), Zago (2006, 2008, 2007), Portes (2015), Heringer (2014), Honorato (2015), 

Coulon (2008), Heringer e Honorato (2014), dentre outros. Em um segundo momento é 

evidenciada a história do campo no qual a pesquisa foi realizada, a favela da Maré, 

destacando questões presentes no cotidiano dos moradores da localidade, além de 

caracterizar a educação pública existente. Posteriormente são destacadas as estratégias 

                                                           
6 Suspensa de seu mandato em 31 de agosto 2016. 
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metodológicas traçadas para chegar ao objetivo da pesquisa e a importância de utilizá-

las. Por fim, trago breve resultado dos dados apreendidos com a aplicação dos 

questionários exploratório para 35 estudantes de ensino superior da Maré. Evidenciando 

as respostas dos questionários, através do perfil dos respondentes; trajetória escolar antes 

do ingresso no ensino superior; preparação para ingressar no ensino superior; motivação 

pela escolha do curso e incentivo para cursar o ensino superior; o ingresso e a trajetória 

no ensino superior, destacando a opinião dos respondentes sobre as políticas de ação 

afirmativa.  

Através dos dados apreendidos, foi possível selecionar os sete estudantes 

participantes da pesquisa. As informações obtidas, por intermédio dos questionários, 

possibilitaram um melhor conhecimento sobre a trajetória dos estudantes, favorecendo 

para o bom desenvolvimento das entrevistas. Desse modo, o terceiro capítulo concerne à 

análise de sete entrevistas realizadas com estudantes da UERJ e UFRJ. As entrevistas 

foram divididas por área de conhecimento: humanas, exatas, biológicas/biomédicas. As 

categorias para entrevista foram divididas em dois momentos: o primeiro com o percurso 

escolar antes do ingresso no ensino superior, enfatizando as questões presentes na 

escolaridade básica, a participação dos pais nesse período e a preparação para os exames; 

no segundo momento consiste no percurso acadêmico até o momento da entrevista, 

destacando o cotidiano na universidade, as principais dificuldades, estratégias de 

permanência no ensino superior e perspectivas futuras após a conclusão do curso. No caso 

de estudantes que possuem familiares no ensino superior, tentamos identificar como foi 

o processo de acesso e permanência deles nesse segmento de ensino. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO NA 

EXPANSÃO RECENTE: QUADRO NACIONAL E INSTITUCIONAL 

Nas últimas décadas o ensino superior brasileiro passa por mudanças que estão 

relacionadas às condições políticas, sociais e econômicas do país, principalmente no que 

diz respeito a reforma do Estado capitalista e suas transformações nas políticas sociais. 

Nesse capítulo serão abordadas as transformações ocorridas durante os governos dos ex-

presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2011) e Dilma Rousseff (2012-2016). Com o intuito de analisar a evolução das políticas 

públicas para o ensino superior, inicialmente ressalto as transformações durante a década 

de 90/início dos anos 2000 nos governos FHC, através das políticas públicas adotadas 

após a intensificação da doutrina neoliberal, já implementada no país durante o governo 

Fernando Collor de Mello, e da implementação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

promulgada durante este governo. Em um segundo momento são evidenciadas as 

principais características durante os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, sendo 

assim, são analisadas as mudanças ocorridas nos últimos anos no que concerne ao acesso 

ao ensino superior e expansão das instituições públicas. O capítulo tem como propósito 

abordar, sem exaurir o assunto, as principais iniciativas para o ensino superior nas últimas 

duas décadas. 

1.1 Governos Fernando Henrique Cardoso 

 A principal característica da proposta do governo do ex presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1993-2004) foi o destaque para o papel econômico da educação 

embasadas nos princípios neoliberais e por organismos internacionais como Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.  
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As reformas do Estado implementadas na América Latina nos anos 

1990 tiveram como fundamento a doutrina neoliberal. De acordo com 

essa concepção a responsabilidade pela crise econômica dos países 

capitalistas é do próprio Estado que, ao longo dos anos, produziu um 

setor público ineficiente e marcado pelo privilégio, diferente do setor 

privado que desenvolve as atividades com eficiência e qualidade. Esse 

argumento vem sendo utilizado para justificar a necessidade de reduzir 

o tamanho do Estado, em especial na oferta dos serviços sociais à 

população. Para os defensores do neoliberalismo as conquistas sociais, 

como o direito à educação, à saúde, aos transportes públicos, dentre 

outros, devem ser regidos pelas leis do mercado, ou seja, o Estado deve 

liberar os serviços sociais para exploração do mercado capitalista, 

direcionando suas ações com vistas à reprodução do capital. (CHAVES; 

LIMA; MEDEIROS, 2006, p. 2) 

As primeiras manifestações da reforma do ensino superior durante o governo FHC 

aconteceram através de propostas do ministro da educação Paulo Renato Souza. Para ele, 

a educação superior era considerada um setor público não estatal e deveria ser 

reformulada através de uma “revolução administrativa” com a parceria dos setores 

públicos e privados. Os objetivos da reforma eram tornar o ensino superior mais 

diversificado e flexível, visando uma expansão através da contenção de gastos e do 

estímulo ao empresariado que esteve atuante durante os governos FHC.  

No início do primeiro governo FHC, antes da aprovação de qualquer reforma no 

ensino superior, a Secretaria de Reforma do Estado do MARE (Ministério de 

Administração Federal e Reforma) tornou público o documento: Etapas para viabilização 

da aplicação da lei de organizações sociais na recriação da universidade pública a ser 

administrada por contrato de gestão, visando alterações na autonomia financeira das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que deveria ser subsidiada através de 

recursos produzidos pela própria instituição, através de convênios e prestação de serviços.  

(PERES, 2009, p. 216) 

Seguindo essa lógica privatista de ensino, um conjunto de medidas legais, que 

favoreceram a expansão do ensino privado e enfraqueceram o ensino público, foram 

adotadas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso. Dentre elas destacamos a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9394/96, que foi um marco na reforma do ensino 

superior brasileiro através do incentivo à expansão pela via do setor privado. Com a LDB 

as políticas da educação superior passaram a ser orientadas por três princípios: 

flexibilidade, competitividade e avaliação.  

 Após a promulgação da LDB algumas mudanças no ensino superior foram 

notadas. Reajustes na estruturação educacional por meio da matriz neoliberal, fizeram 
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com que a LDB sofresse alterações através de decretos, leis, portarias e outros 

instrumentos normativos7.  

 Durante os governos FHC um conjunto de políticas e ações foram implementadas 

com o objetivo de reformar a educação superior no Brasil. Uma das primeiras iniciativas 

foi a criação do Exame Nacional de Cursos (ENC), mais conhecido como “Provão8”, que 

tinha como finalidade a avaliação das instituições e cursos superiores. O Exame foi 

aplicado aos formandos dos cursos de graduação no período de 1996 a 2003, sob o 

discurso de garantir a qualidade das instituições públicas e privadas.  

Com a LDB, aprovada em 1996, passou a existir um processo seletivo 

para ingresso nos cursos de nível superior, em que seria possível 

experimentar ou combinar diferentes mecanismos de seleção. Para 

tanto, o Governo Federal criou o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), que poderia compor ou substituir os processos seletivos das 

diferentes IES. [...] Tais alterações coadunaram-se a um movimento de 

expansão da educação superior privada, no país, sem precedentes na 

história desse nível de ensino. (GOMES; OLIVEIRA; DOURADO. 

2011, p. 156) 

 Anteriormente à aprovação da LDB pelo congresso, o ministro da Educação Paulo 

Renato Souza, em seu discurso de posse, salientou a necessidade de mudanças no 

processo seletivo de acesso às instituições superiores, modificando o único processo de 

ingresso desde 1911, o vestibular. A ideia era substituir o vestibular por avaliações 

semestrais ao longo do ensino médio, entretanto o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como um exame 

facultativo que poderia se tornar obrigatório. O objetivo do MEC era tornar a nota do 

ENEM como um indicador do nível intelectual do aluno que pudesse ser valorizado pelas 

empresas e utilizado para o ingresso em instituições de ensino superior.  

A LDB-96 silenciou-se sobre os exames vestibulares. Obrigatórios para 

todas os cursos superiores, desde 1911, ela foi a primeira lei que nada 

disse a respeito. Um silêncio eloquente, em tudo coincidente com o 

projeto ministerial de tornar o ENEM o principal mecanismo de 

seleção. No entanto, houve universidades, mormente no setor público, 

que mantiveram os exames vestibulares como mecanismo exclusivo de 

seleção de candidatos, não utilizando os resultados do ENEM até o fim 

do octênio FHC. (CUNHA, 2003, p. 45)  

                                                           
7 Decreto nº 2.306/97 que regulamentou o Sistema Federal de Educação, com a normatização das 
instituições superiores privadas de ensino, admitindo as instituições sem fins lucrativos. Posteriormente 
substituído pelo Decreto nº 3.860 do dia 9 de julho de 2001, que alterou as regras da organização do ensino 
superior e da avaliação de cursos e instituições. 
8 No governo Lula, o “Provão” foi substituído pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 
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O incentivo das políticas dos governos FHC para o acesso ao ensino superior 

privado também ocorreu através do Programa de Crédito Educativo, sendo a maior 

inciativa de abertura ao ensino superior privado através de incentivo público. O Programa 

consistia no financiamento de bolsas em instituições privadas com recursos públicos. 

Tabela 1: Número de IES, cursos e matrículas durante o Governo FHC (1995-2002). 

ANO IES CURSO MATRÍCULAS 

 Público Privado Público Privado Público Privado 

1995 210 684 2.782 3.470 700.540 1.059.163 

1996 211 711 2.978 3.666 735.427 1.133.102 

1997 211 689 2.698 3.434 759.182 1.186.433 

1998 209 764 2.970 3.980 804.729 1.321.229 

1999 192 905 3.494 5.384 832.022 1.537.923 

2000 176 1.004 4.021 6.564 887.026 1.807.219 

2001 183 1.208 4.401 7.754 939.225 2.091.529 

2002 195 1.442 5.252 9.147 1.051.655 2.428.258 

                                                         Fonte: INEP/MEC – Elaboração própria 

A expansão do ensino superior no octênio FHC aconteceu principalmente através 

das instituições privadas, com a abertura de mercado para o empresariado com o incentivo 

dos princípios neoliberais. De acordo com a tabela anterior as instituições de ensino 

superior (IES) públicas expandiram-se através do aumento no número de vagas nas 

instituições de ensino, sem incentivo para criação de novas universidades. No primeiro 

ano do governo FHC existiam 210 universidades públicas, ao fim de seus governos essas 

instituições totalizavam 195. O número de matrículas nas instituições públicas cresceu 

50,12% no período de 1995 a 2002, enquanto nas privadas o crescimento foi de 129.6%.  

Vale salientar que o crescimento no número de matrículas nas instituições 

públicas aconteceu por intermédio do aumento no número de alunos em sala de aula e 

abertura de turmas em cursos noturnos, sem melhorias na qualidade do ensino e sem 

incentivos que garantissem a permanência de estudantes de camadas populares no ensino 

superior. Todo esse processo ocorreu sem ampliação da estrutura física e do corpo 

docente, causando enorme prejuízos à qualidade do ensino público no país, abrindo 

espaço para ampliação do setor privado. (PERES, 2009, p. 210). Nesse período não foram 

promulgadas políticas públicas voltadas para o acesso e para permanência no ensino 

superior público o que favoreceu ainda mais a expansão do ensino superior privado.   
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1.2 Governos Luiz Inácio Lula da Silva 

O primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), foi cercada de 

expectativa por mudanças na reestruturação do ensino superior. Entretanto durante sua 

gestão (2003-2011), o ex-presidente manteve os ideários da doutrina neoliberal9, dando 

continuidade aos incentivos a expansão do ensino superior pela via privada e por 

orientação de organismos internacionais iniciados nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso. Para Araújo (2011), Lula indicava que iria preservar os acordos mantidos 

durante o governo anterior e que não haveria uma ruptura no quadro político-ideológico, 

mas sim uma “transição” para um padrão que, de um lado, mantivesse os interesses da 

massa popular, e, de outro, os interesses da burguesia nacional e internacional, 

reafirmando o compromisso de honrar as alianças mantidas com os organismos 

multilaterais.  

A reforma da educação superior no governo Lula foi guiada por meio 

da promulgação de leis e decretos que apontaram mais para a 

continuidade do que para a ruptura com as políticas para a educação 

superior estabelecidas no governo FHC, apesar de ter havido, no 

período de 2004 e 2006, aumento de recursos públicos para as 

instituições federais de educação superior (Ifes). (FERREIRA, 2012, p. 

461) 

 Gomes, Oliveira e Dourado (2011), concordam com tal afirmativa quando 

sinalizam que: 

O governo Lula teve início em 2003, herdando um conjunto de políticas 

e ações que caracterizavam a reforma da educação superior ocorrida no 

governo anterior. De modo geral, as políticas, lógicas e ações dessa 

reforma fizeram sentir, sobretudo, nos dois primeiros anos do primeiro 

mandato (2003-2006). A partir de então, o governo Lula também 

passou a implementar um conjunto de programas, projetos e ações que 

tiveram significativo impacto no processo de reconfiguração da 

educação superior no Brasil, caracterizando pela continuidade e 

mudanças em relação à política do governo anterior. (p. 165) 

O Plano de Governo Lula dispunha de ações que visavam a ampliação do número 

de vagas em instituições de ensino superior público com aumento de 40% dos discentes 

nesse nível de ensino, além de garantia do acesso à educação a 30% da população com 

idade entre 18 e 24 anos. 

 

                                                           
9 Especialmente no ensino superior privado. No ensino superior público, foram notados avanços que não 
são evidentes no governo anterior, principalmente no que concerne à expansão desse segmento de 
ensino. 
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Tais sinalizações em que pese a crise fiscal por que passa o Estado 

brasileiro, parecem indicar a possibilidade de um novo cenário para 

educação superior, onde o processo expansionista se configura pelo 

estabelecimento de políticas que efetivem a expansão com qualidade 

social, especialmente a expansão pública articulada à implementação 

de novos mecanismos de acesso e permanência da população 

historicamente excluída desse nível de ensino. (DOURADO; CATANI; 

OLIVEIRA, 2004, p. 109-110) 

 

As intenções do governo Lula estavam pautadas na reforma da educação superior 

através da articulação do sistema federal de educação superior com o projeto de 

desenvolvimento cultural, econômico e social do país, que foram intensificadas com a 

chegada de Tarso Genro como novo ministro da educação em 2004. As mudanças no 

ensino superior com a chegada de Genro foram efetuadas através do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) regulamentado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005; mudanças no projeto de avaliação e regulamentação do Sistema Nacional de 

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

2004; elaboração do Projeto de Lei que destina vagas nas universidades federais para 

negros, alunos oriundos de escolas públicas e outros segmentos sociais; elaboração dos 

princípios e diretrizes da reforma da educação superior. (DOURADO; CATANI; 

OLIVEIRA, 2004) 

 Tendo em vista o exposto, é possível considerar que a expansão do ensino superior 

durante os governos Lula caracterizou-se como uma continuidade das políticas privatistas 

implementadas no governo FHC. Mesmo com investimentos na expansão e 

democratização do ensino superior público, o ensino privado superou o número de 

matrículas. No primeiro ano no Governo Lula (2003-2011) as instituições públicas 

totalizavam 1.136.370 matrículas, nas instituições privadas esse valor era de 2.750.652, 

mais do dobro de matrículas em instituições públicas. Ao fim do governo, as matrículas 

em instituições públicas somavam 1.773.642, já nas instituições privadas o número de 

matrícula totalizava 4.991.898, correspondendo a um aumento de 56,1% nas instituições 

públicas e 81,5% nas privadas. 
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Tabela 2: Evolução do número de matrículas e de instituições e públicas e privadas 

no primeiro ano do Governo Lula e no último (2003-2011). 

INSTITUIÇÃO  2003    2011   
 

Número de 

matrículas 
% 

Número de 

Instituições 
% 

Número de 

matrículas 
% 

Número de 

Instituições 
% 

Pública 1.136.370 29,2 207 11,1 1.773.642 26,2 284 12,0 

Privada 2.750.652 70,8 1.652 88,9 4.991.898 73,8 2.081 88,0 

Total 3.887.022 100 1.859 100 6.765.540 100 2.365 100 
Fonte: MEC/Inep - Censo da Educação Superior 2003 e 2011 (tabela elaborada pela autora). 

 No tocante à evolução do número de instituições durante a gestão Lula (2003-

2011) houve o aumento de 77 instituições públicas e 429 instituições privadas durante 

esse período. O que explica o grande crescimento no número de matrículas de 81,5% no 

setor privado através da ampliação do número de instituições. No entanto, observa-se o 

crescimento de 56,1% em matrículas nas instituições públicas. 

 A promoção e expansão do ensino superior durante os governos Lula aconteceu 

por intermédio de políticas públicas de acesso às instituições privadas e públicas. Nas 

instituições públicas com o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais); implementação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs)10 e do Sistema de Universidade Aberta do Brasil 

(UAB)11.  Nas instituições privadas através do ProUni (Programa Universidade para 

                                                           
10 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) foram criados através da Lei nº 11.892 
de 29 de dezembro de 2008 que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional. Através dos Institutos 
Federais (IFs) a expansão superior pública aconteceu por intermédio da união de ensino superior e ensino 
profissionalizante com a reserva de 20% das vagas à oferta de licenciaturas em química, física, matemática 
e biologia, além de ofertar conteúdo específicos da educação profissional e tecnológica. Além de destinar 
30% das vagas para os cursos de engenharia e bacharelados tecnológicos e 50% das vagas para o ensino 
médio articulado à educação profissional.  
11 O Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) instituiu-se através do Decreto nº 5.800 de 08 de 
junho de 2006, trata-se de um sistema integrado de universidades que visa ampliar o acesso a cursos 
superiores através da educação a distância. O mecanismo pretende diminuir os imperativos que 
dificultam o acesso de grupos excluídos ao ensino superior, através de um amplo sistema nacional de 
educação superior a distância. 
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Todos)12 e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)13. Um outro fator importante 

durante esse período foi a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

como processo seletivo unificado para ingresso em instituições públicas federais, 

implementação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como ferramenta de ingresso nas 

instituições públicas de ensino superior, a promulgação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) para instituições Federais e o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil para instituições Estaduais (PNAEST). 

 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federias (REUNI) tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior, “pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes nas universidades federais”. (REUNI, 2011). Foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). O Reuni, mesmo apresentando diretrizes gerais 

para educação pública federal, “não é um sistema centralizado, uma vez que garante a 

liberdade para que cada universidade que opte pela adesão ao programa possa adotar o 

modelo que melhor contemple suas necessidades, desde que o projeto atenda o que a 

pauta do decreto instituiu. ” (ROSA, 2013, p. 181) 

 O REUNI possibilitou a expansão da Rede Federal de Educação Superior através 

da interiorização dos campi das universidades federais. O número de municípios 

atendidos pelo programa passou de 114 em 2003 para 237 até o fim de 2011. Desde o 

                                                           
12 O Programa Universidade para Todos (ProUni), criado pelo governo federal em 2004 e regulamentado 
pela Lei nº 11.096 de 2005, destina bolsas de 50% e 100%, para estudante egressos do ensino médio, em 
instituições de ensino superior privadas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para 
concessão das bolsas é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos como:  ter cursado o ensino 
médico em instituições públicas ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; obter 
pontuação mínima de 450 pontos nas provas de conhecimentos e acima de zero na redação; não possuir 
matrícula ativa em instituições públicas e privadas, como cotistas ou bolsista ProUni; comprovar renda 
familiar per capita de até três salários mínimos. O programa também é extensivo a portadores de 
deficiência e a professores efetivos rede pública de ensino e que pretendem realizar cursos de graduação 
superior voltados para a área da educação. O ProUni enquadra-se como um mecanismo de inclusão social 
e política de ação afirmativa de acesso ao ensino superior, visto que destina um percentual das vagas para 
negros, indígenas, deficientes, além de estudantes de escolas públicas com baixa renda. 
13 O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) financia bolsas de estudos, para estudantes cuja renda 
familiar mensal bruta per capita seja superior a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, em instituições 
privadas, com avaliações positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), através 
de recursos públicos na forma de Lei 10.260/2001. Foi criado em 1999 no governo FHC substituindo o 
Programa de Crédito Educativo e ampliado em 2010 no governo Lula através do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), a participação no ENEM é requisito para o financiamento. Assim 
como o ProUni o financiamento é extensivo aos professores da rede pública de ensino que desejam cursar 
licenciaturas e pedagogia, podendo participar professores que já possuem diploma de ensino superior. 
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início da expansão, em 2007, foram criadas 14 universidades e mais de 100 novos campi 

que possibilitaram a criação de novos cursos de graduação, com isso a ampliando o 

número de vagas. Gerando mais oportunidades para regiões fora dos grandes centros 

urbanos.  

 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi reformulado na época pelo então 

ministro da educação no governo Lula, Fernando Haddad. O Novo Enem passou a ser 

utilizado como mecanismo de seleção unificada nas instituições federais. As 

universidades, por serem autônomas, tinham como opção utilizar o ENEM em quatro 

modalidades: como fase única, com o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 

informatizado e on-line; como primeira fase; combinado com o vestibular da instituição; 

ou ainda como fase única para as vagas remanescentes do vestibular. (BEZERRA; 

GURGEL, 2012, p.98) 

 O Sistema de Seleção Unificada (SiSU), instituído pela Portaria Normativa nº 02 

de 26 de janeiro de 2010, posteriormente substituída pela portaria nº 21 de 5 de novembro 

de 2012, é um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, onde 

instituições públicas de ensino superior ofertam vagas para estudantes que realizaram o 

Novo ENEM e ensejam o ingresso em Instituições de Ensino Superior (IES). O sistema 

é utilizado como etapa única de ingresso, possibilitando ao estudante concorrer em até 

duas instituições de ensino. 

No que concerne às políticas de permanência desenvolvidas no governo, com o 

intuito de diminuir as dificuldades que interferem na permanência dos estudantes de 

camadas populares no curso superior, foram criados o PNAES e o PNAEST. O Programa  

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) criado em 2008 e instituído pelo decreto nº 

7.234 de 2010, prevê o apoio à permanência de estudantes matriculados em cursos 

presenciais de instituições federais de ensino superior. Tem como objetivo melhorar o 

desempenho acadêmico com medidas que buscam conter repetência e evasão, além de 

minimizar os efeitos das desigualdades sociais. O PNAES prevê: moradia estudantil, 

saúde, alimentação, transporte, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 

pedagógico. Cabe às instituições desenvolverem as ações e avaliar o desempenho do 

plano. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil para as instituições de educação 

superior públicas estaduais (PNAEST) instituído pela portaria normativa de 28 de 
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dezembro de 2010, prevê o combate às desigualdades sociais através de medidas que 

garantam o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes universitários que utilizaram 

o ENEM como processo de seleção em suas instituições de ensino. O Programa possui 

como objetivo: fomentar a democratização das condições de acesso e permanência dos 

jovens na educação superior pública estadual; minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais no acesso à educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; 

aumentar as taxas de sucesso acadêmico dos estudantes; contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação. 

Era previsto que a reforma da educação superior durante o governo Lula 

apresentasse mudanças estruturais. No entanto, teve continuidade com diversas diretrizes 

implementadas no governo FHC, ao colocar como papel principal da universidade a 

perspectiva de retorno econômico para a sociedade brasileira. (FERREIRA, 2012. p.465).  

No entanto, podemos considerar que ocorreram avanços nas discussões para 

melhoria do ensino superior público durante o governo Lula, ao implementar políticas 

que visavam a permanência de estudantes de camadas populares através do PNAES e 

PNAEST, o que não foi executado no governo FHC. Assim como pela expansão e 

interiorização de instituições e cursos universitários através do REUNI14, que possibilitou 

o acesso à universidade por estudantes distantes dos grandes centros metropolitanos.   

1.3 Governo Dilma Rousseff  

 O governo da presidenta Dilma Rouseff, iniciado em 2011 deu continuidade às 

políticas implementadas durante o governo Lula, intensificando os investimentos na 

expansão, nas instituições privadas, por intermédio do ProUni e do FIES assim como 

expansão do ensino federal com o Plano de expansão da Rede Federal de Educação 

Superior e Profissional e Tecnológica. As principais mudanças no cenário do ensino 

superior com o governo de Dilma se deram através de uma maior visibilidade ao Novo 

Enem, através de mudanças no acesso às instituições públicas, principalmente federais, 

com a promulgação da Lei 12.711, de 29 agosto de 2012. Como também com o Programa 

Ciência sem Fronteiras (CsF) como programa de intercâmbio para estudantes de 

universidades públicas federais. 

                                                           
14 Não é objetivo desse trabalho discutir as dificuldades e algumas defasagens no processo de 
implementação do REUNI em algumas cidades, assim como as precariedades existentes em algumas 
instituições. 
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 A Lei 12.711, de 29 agosto de 2012, determina que as universidades15 federais 

adotem cotas para estudantes egressos de escola pública que combinem critérios cor/etnia 

(pretos, pardos e indígenas) e sociais (renda familiar). 

O Programa Ciências sem Fronteiras (CsF)16 é um programa de intercâmbio de 

modalidade internacional instituído pelo Decreto nº 7.642, e 13 de dezembro de 2011. O 

programa visa a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e competividade brasileira. A ação é resultado dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio 

de suas respectivas instituições de fomento –  Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. (BRASIL, 

2011)  

 As políticas públicas promulgadas durante o governo Dilma Rousseff demonstram 

preocupação na inserção de estudantes de camadas populares ao ensino superior. 

Comparando o último ano do Governo Lula (2011) e os atuais dados do Censo da 

Educação Superior de 2014, houve um crescimento de 1.062.473 matrículas, o que 

significa um aumento de 15,7% matrículas em três anos.  

O aumento no número de matrículas veio após um período de desaceleração 

observado nos últimos 2 anos. Durante os anos de 2003 e 2014, as matrículas do ensino 

superior tiveram um aumento de 96,5%. As instituições privadas continuam com o maior 

percentual de matrículas no ensino superior, chegando a 74,9% em 2014, o maior 

percentual alcançado nos últimos anos. 

Tabela 3: Número de matrículas nas instituições públicas e privadas (2012/2014). 

INSTITUIÇÃO 2012  2014 
 

 
Número % Número % 

Pública 1.897.818 26,9 1.961.002 25,1 

Privada 5.160.266 73,1 5.867.011 74,9 

Total 7.058.084 100 7.828.013 100 
Fonte: MEC/Inep - Censo da Educação Superior 2012 e 2014 (tabela elaborada pela autora) 

                                                           
15 A lei também é destinada para instituições federais de ensino técnico e médio. 
16 Na data de sua criação o programa previa a criação de 101 mil bolsas de estudo no exterior para alunos 
de graduação e pós-graduação. 
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 Segundo dados do Censo da Educação Superior, em 2014, 32.878 cursos de 

graduação foram ofertados em 2.368 instituições de educação superior. Dessas 

instituições 87.4% são privadas e 12,6% são públicas. Das IES públicas, 39,6% são 

estaduais, 35,9% são federais e 24,5% são municipais. 

 Através de políticas e ações visando o acesso de grupos excluídos do ensino 

superior, durante os governos Lula e Dilma, ocorreram importantes avanços quanto à 

democratização desse segmento de ensino. As políticas que objetivam a permanência no 

ambiente acadêmico, elemento importante para a conclusão do cursos superiores, 

estiveram presentes em ambos os governos. 

 Através de medidas sinalizadas no Plano Plurianual (2012-2015)17 as propostas 

do governo Dilma destacam a preocupação com o acesso e com a permanência no ensino 

superior, visando a redução da evasão: 

[...] outro desafio é a manutenção e ampliação das medidas que 

garantem condições de acesso à educação superior para todos, como a 

expansão e interiorização da rede pública federal gratuita, da concessão 

de bolsas de estudo e de financiamentos estudantis, além do apoio à 

permanência dos estudantes de baixa renda, de forma a reduzir a 

evasão. (BRASIL, 2012, p. 148). 

 A implementação e promoção de tais medidas são importantes para tornar o 

espaço universitário como um ambiente possível para estudantes de camadas populares. 

Contudo, compreender como essas políticas estão sendo implementadas e se elas estão 

atendendo às necessidades dos grupos a quem elas são destinadas, é fundamental para 

sabermos se de fato são democratizadoras.  

1.4 O acesso e a permanência no ensino superior: um olhar sobre as políticas da 

UERJ e da UFRJ 

 

Considerando as recentes transformações no cenário da educação superior com 

mudança no perfil dos estudantes ingressantes em um segmento de ensino historicamente 

elitista e excludente, faz-se necessário analisar como as instituições de ensino superior 

estão implementando as políticas públicas promulgadas nos últimos anos. Desse modo, 

esse subcapítulo tem como objetivo analisar essas políticas em duas instituições18: a 

                                                           
17 Instituído por meio da Lei n° 12.593, de 18 de janeiro de 2012.   
18 Conforme citado anteriormente, incialmente foi aplicado um questionário exploratório para os 
estudantes da Maré. Dentre as respostas apreendidas, a maioria dos estudantes frequentam o ensino 
superior na UERJ e na UFRJ. 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). O objetivo é destacar como são executadas essas políticas de acesso e 

permanência em cada uma das instituições, o público destinado e os critérios para a 

escolha dos contemplados. Inicialmente, neste capítulo, são abordadas as políticas de 

acesso, como são executadas e implementadas. Em um segundo momento as ações das 

políticas de assistência e permanência, quais as principais medidas e possíveis avanços 

que reforçam a permanência dos estudantes de camadas populares no ensino superior.  

Com a promulgação da Lei 12.711 e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), as 

instituições federais mudaram seus processos de ingresso. Inicialmente adotaram o 

ENEM como primeira fase de seleção e continuaram com o vestibular na segunda fase. 

Posteriormente o ENEM foi implementado como fase única para o ingresso nos cursos 

de graduação através do SiSU, com exceção aos cursos19 que compõem o Teste de 

Habilidade Específica (THE)20 como fase do processo de seleção. Nesse caso, os 

estudantes utilizam o ENEM como primeira fase e o THE como segunda.  

O exame como mecanismo de ingresso em instituições superiores, não ficou 

restrito apenas a instituições federais e privadas21, passou também a ser utilizado em 

instituições estaduais e municipais brasileiras. 

 No Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) utiliza o 

vestibular como processo seletivo isolado. A Universidade Estadual da Zona Oeste 

(UEZO), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e o 

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) utilizam o ENEM e o vestibular 

como formas de ingresso. As demais instituições22 utilizam apenas o ENEM e o SiSU 

como processos para ingresso no ensino superior.  

Neste trabalho são destacadas as políticas de acesso das instituições que foram 

mais frequentes nas respostas dos questionários: Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ambas as instituições 

utilizam políticas reserva de vaga para ingresso no ensino superior, entretanto o processo 

                                                           
19 Por exemplo os cursos de artes, desenho industrial, música, dança, teatro, arquitetura. 
20 Desenvolvido e aplicado por cada instituição. 
21 Algumas instituições privadas utilizam a nota do ENEM para ingresso, substituindo o vestibular. 
22 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio de 
Janeiro (IFRJ).  



37 
 

de implementação dessas políticas e o processo de seleção para ingresso acontece de 

forma diferente, mesmo que em seu bojo os grupos dos quais as cotas são destinadas 

sejam os mesmos, assim como o condicionante do recorte da renda per capita. 

Como vimos no capítulo anterior, as políticas públicas para educação superior 

trouxeram mudanças na estrutura do ensino através do acesso de camadas populares em 

um ensino superior predominantemente elitista. Para que haja uma democratização de 

fato é necessário que os/as estudantes sejam amparados durante o acesso, permanência e 

conclusão do curso superior. Silva (2011) nos alerta para importância do acesso de forma 

democrática, principalmente com a garantia da permanência desses estudantes de 

camadas populares em universidades públicas. 

Um problema que adquire maior relevância nessa conjuntura, e 

agravado pela ampliação do acesso, é a permanência dos jovens de 

origem popular na universidade. De fato, o maior ingresso desse grupo 

social nas instituições públicas, em particular, não altera o caráter 

elitista, preconceituoso, excludente e intolerante, em geral, da 

instituição com jovens pobres. (SILVA, 2011, p. 162)  

 Freitas e Santos (2014), reiteram a importância das políticas de permanência e 

assistência quando falam da sua importância para diminuição das desigualdades. 

A busca pela diminuição das desigualdades socioeconômicas é um 

imperativo no processo de democratização da universidade e da 

sociedade brasileira. Contudo, esse processo de democratização deve ir 

além do acesso às IFES públicas e gratuitas; há necessidade de criar 

mecanismos que garantam a permanência dos que nela ingressam 

reduzindo os efeitos das desigualdades vivenciadas por um conjunto de 

estudantes provenientes de segmentos sociais pauperizados e excluídos 

social e economicamente. (p. 186) 

 Cabe aqui ressaltar o que compreendo por políticas de permanência e assistência, 

fundamentada na percepção de Honorato, Vargas e Heringer (2014). Para as autoras, as 

políticas de permanência possuem maior amplitude, incluindo aspectos relacionados a 

diferentes formas de inserção plena na universidade, como os programas de iniciação 

científica e à docência, monitoria, extensão, apoio a participação em eventos, dentre 

outras atividades. As políticas de assistência estudantil estariam incluídas nas políticas de 

permanência, mas teriam como objetivo ações específicas como frequência às aulas e 

demais atividades acadêmicas. “Assim, as políticas de permanência devem ser pensadas 

para todo e qualquer estudante universitário, enquanto as políticas de assistência se 

destinam àqueles em situação de vulnerabilidade, vivenciando circunstâncias que possam 
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comprometer sua permanência, incluídas aí, as dificuldades de ordem financeira”.  

(HONORATO; VARGAS; HERINGER, 2014, p. 3) 

1.4.1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

 A Universidade do Estado do Rio de Janeiro23 é uma instituição com 

reconhecimento nacional e internacional em mais de seis décadas de existência. A 

instituição oferece 33 cursos de graduação, com habilitações em licenciatura e 

bacharelado, que são ofertados em mais de 30 unidades acadêmicas presentes em sete 

regiões do estado: Rio de Janeiro (Maracanã), Duque de Caxias, Nova Friburgo, Resende 

e São Gonçalo, Ilha Grande e Teresópolis.   Sendo a única universidade estadual 

localizada no município do Rio de Janeiro. Possui 54 Programas de Pós-graduação stricto 

sensu credenciados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), oferece 48 cursos de mestrado acadêmico, 38 cursos de doutorado e 5 

mestrados profissionais; e aproximadamente 100 cursos de pós-graduação lato sensu 

(especialização) em diversas áreas do conhecimento. Além disso, integra o Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), ofertando cursos de 

graduação à distância.  

A universidade foi a primeira24 instituição do Estado a implementar a política de 

cotas em seu sistema de seleção. Os primeiros passos para construção da política existente 

hoje, iniciaram em 2000 durante o mandato do ex-governador Anthony Garotinho, 

através da promulgação da Lei Estadual nº 3524, de 28 de dezembro do referido ano, que 

estabelecia cotas de 50% para estudantes egressos de instituições públicas municipais e 

estaduais do Rio de Janeiro. Em 2001 - durante o mesmo governo, através da Lei nº 3708, 

de 09 de novembro - foi destinada a reserva 40% das vagas para estudantes negros e 

pardos.  

A política foi reformulada através da Lei Estadual nº5.346 de 11 de dezembro de 

2008 - sob o mandato do então governador na época, Sérgio Cabral - que determina a 

                                                           
23 Além da formação acadêmica, a instituição possui uma unidade de educação básica, o Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Colégio de Aplicação UERJ (CAp-UERJ) que além de oferecer 
formação para o ensino fundamental e médio, atua em parceria com a instituição universitária 
promovendo a formação de professores. Fonte: http://www.uerj.br/ensino/ensino_fundamental.php 
Acesso em: 11.01.2017 
24 Em conjunto com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e Universidade Estadual da Zona 
Oeste (UEZO). 

http://www.uerj.br/ensino/ensino_fundamental.php
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reserva de vagas para estudantes carentes25 que preencham algum dos seguintes critérios: 

ser negros; indígenas; estudante da rede pública de ensino; pessoas com necessidades 

especiais; filhos de policiais civis e militares; bombeiros militares e inspetores de 

segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.  

Desse modo, segundo o Art. 1 da Lei, para ter acesso à reserva de vagas é 

necessário que os seguintes critérios sejam cumpridos: 

§1º Por estudante carente entende-se como sendo aquele assim definido 

pela universidade pública estadual, que deverá levar em consideração o 

nível sócio-econômico do candidato e disciplinar como se fará a prova 

dessa condição, valendo-se, para tanto, dos indicadores sócio-

econômicos utilizados por órgãos públicos oficiais. 

§2º Por aluno oriundo da rede pública de ensino entende-se aquele que 

tenha cursado integralmente todas as séries do 2º ciclo do ensino 

fundamental e do ensino médio em escolas públicas de todo território 

nacional. 

§3° O edital do processo de seleção, atendido ao princípio da igualdade, 

estabelecerá as minorias étnicas e as pessoas portadoras de deficiência 

beneficiadas pelo sistema de cotas, admitida a adoção do sistema de 

auto declaração para negros e pessoas integrantes de minorias étnicas, 

e da certidão de óbito, juntamente com a decisão administrativa que 

reconheceu a morte em razão do serviço, para filhos dos policiais civis, 

militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e 

administração penitenciária, cabendo à universidade criar mecanismos 

de combate à fraude. (ALERJ, 2008) 

 

 Vale salientar que a iniciativa de uma política de reserva de vagas não foi 

idealizada pela comunidade interna da UERJ e pelo governo do estado, mas sim pela 

mobilização coletiva de grupos sociais organizados fora da instituição como o Educafro 

(Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes), o PVNC (Pré-Vestibular Para 

Negros e Carentes) e parte do movimento negro do estado do Rio de Janeiro, em 

articulação com os Poderes Executivo e Legislativo do Estado. (VALENTIM, 2012, p. 

66) 

O processo de seleção pela cota acontece anteriormente à prova do vestibular. O 

estudante deve apresentar ao Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) documentos 

que comprovem sua situação socioeconômica e de sua família juntamente com 

Formulário de Informações Socioeconômicas. A análise da documentação de carência e 

da opção de cota é realizada por uma comissão socioeconômica e uma comissão de cota 

que possui subdivisões por grupo de cotas. A comissão socioeconômica confronta às 

                                                           
25 No último vestibular realizado pela instituição, em 2017, a condição carência socioeconômica familiar 
foi definida através da renda per capita de até R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). (UERJ, 2016) 
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informações prestadas no formulário e a documentação apresentada, podendo utilizar 

outros instrumentos técnicos para comprovar a veracidade das informações fornecidas 

para condição de carência socioeconômica do candidato. Para validar a condição de cotas 

é necessário a comprovação de documentos específicos para cota solicitada, como 

documentação escolar para a cota de estudante de escola pública; laudo médico para cota 

de pessoas com necessidades especiais; documentos que comprovem o falecimento ou 

incapacidade de exercer funções para cotas destinadas aos filhos de policiais civis e 

militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração 

penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço; documentos escolares para 

comprovação de estudante egresso de instituições públicas26. 

As cotas destinam reserva de vagas de 20% para estudantes negros ou indígenas, 

o mesmo percentual para estudantes oriundos da rede pública de ensino, que tenham 

cursado o segundo segmento do ensino fundamental e o ensino médio em instituições 

públicas; e 5% para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, e filhos 

de policiais civis, militares, bombeiros militares e de inspetores de segurança e 

administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Em caso de 

não preenchimento das vagas destinadas a um determinado grupo, as vagas 

remanescentes são transferidas para outra modalidade de cota de acordo com a 

classificação dos candidatos. Permanecendo vagas ociosas as mesmas são transferidas 

para os candidatos de ampla concorrência.  

De acordo com o Art. 3 da referida Lei, é dever do Estado proporcionar a inclusão 

social dos estudantes através das cotas, promovendo sua manutenção básica e entrada no 

mercado de trabalho, por intermédio das seguintes ações: pagamento de bolsa-auxílio27 

durante o período do curso universitário; reserva proporcional de vagas em estágios na 

administração direta e indireta estadual; instituição de programas específicos de crédito 

pessoal para instalação de estabelecimentos profissionais ou empresariais de pequeno 

porte e núcleos de prestação de serviços. (ALERJ, 2008) 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) desenvolve desde à 

implementação das políticas de cotas o apoio a estudantes bolsistas. 

                                                           
26 Essa comprovação é necessária para todas modalidades de cotas.  
27Com a crise que Governo do Estado enfrenta em 2016/2017 o atraso no pagamento das bolsas dos 
estudantes cotistas é recorrente, influenciando na permanência dos mesmos no ensino superior.  
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[...] inicialmente elas eram oferecidas apenas para alunos do primeiro e 

segundo anos de estudos. A partir de 2008, através de mudança na lei 

de 2003, proposta em articulação com a UERJ, as bolsas foram 

estendidas a todos os alunos cotistas com matrícula regular e que 

mantivessem a situação de carência, ao longo do curso. Todos os alunos 

cotistas recebem Bolsa Permanência, podendo esta ser acumulada com 

bolsas de estágio externo, não estando, porém, vedada a opção por 

outros tipos de bolsas oferecidas pela Universidade. (CAIAC-UERJ) 

 No presente ano, os estudantes cotistas da UERJ recebem Bolsa Permanência no 

valor28 de R$ 400,00, que é renovada na metade do curso através de comprovação de 

carência. A bolsa é destinada apenas para estudantes que ingressaram na instituição 

através de cotas, o que, de certo modo, não auxilia na permanência dos estudantes carentes 

que por algum motivo não conseguiram obter o acesso através desse sistema. Ficando 

esses estudantes invisíveis para instituição. O Governo do Estado do Rio de Janeiro é 

responsável pelo pagamento das bolsas através de repasse para custeio das atividades da 

universidade29. 

Quadro 1: Modalidade de bolsa UERJ. 

TIPO DE 

BOLSA 
BENEFÍCIOS 

REQUISITOS 

PARA 

CANDIDATURA 

OBSERVAÇÕES 

Bolsa 

Permanência 
R$ 400,00 mensais 

Alunos ingressantes 

por política de 

cotas, através do 

vestibular da 

instituição. 

O recebimento da Bolsa 

Permanência poderá ser 

acumulado com outras 

modalidades de bolsas e/ou 

benefícios concedidos por 

programas oficiais das esferas 

federal, estadual ou municipal, 

desde que o órgão em questão 

permita o acúmulo. Sendo 

acumulada também com estágios 

externos. 

O benefício prevê material didático 

para os estudantes cotistas. 

Fonte: Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas – Tabela elaborada pela autora, 2017. 

                                                           
28 Em sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), foi aprovado o reajuste da 
bolsa pra R$ 450,00. O pagamento do valor reajustado teria início em janeiro de 2017, entretanto, por 
conta da crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta, os estudantes receberam no mês de Janeiro de 
2017 o valor referente a bolsa de novembro de 2016. (ALERJ,2016) 
29 Nos últimos anos a UERJ vem enfrentado momentos de crise, em especial nos anos de 2016 e início do 
ano de 2017 com a falta de investimento do Governo do Estado na instituição. (JORNAL GLOBO, 2017) 
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Além do subsídio da bolsa os estudantes contam com o restaurante universitário, 

localizado no campus do Maracanã30, inaugurado em 2009, após anos de luta dos 

estudantes. O restaurante universitário serve refeições de almoço e jantar de segunda a 

sexta no valor de R$ 3,00 para os estudantes não cotistas e R$ 2,00 para os estudantes 

cotistas. 

Por intermédio do Programa de Iniciação Acadêmica (PROINICIAR) a UERJ 

realiza ações e atividades acadêmicas que preveem a permanência dos estudantes cotistas 

na universidade, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e a integração do 

estudante. As atividades acadêmicas são divididas em vários eixos de atuação. As 

atividades instrumentais são constituídas por aulas de língua estrangeira, língua 

portuguesa e informática instrumental, as aulas objetivam o desenvolvimento de 

conceitos e conteúdos necessários para o bom aproveitamento acadêmico; as oficinas 

oferecem aos alunos uma formação mais abrangentes sobre temas acadêmicos que 

ampliem a visão de mundo; as atividades culturais objetivam complementar a formação 

do aluno, ampliando o conhecimento da diversidade cultural apresentando atividades, 

inovadoras e criativas, democratizando os espaços e os saberes; as atividades de inserção 

à prática acadêmica visam complementar a formação do aluno através de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. (UERJ, 2016) 

A instituição também prevê adoção orçamentária para disponibilizar material 

didático aos alunos ingressantes por reserva de vagas. É de responsabilidade da 

coordenação de cada curso informar a necessidade de materiais para os alunos cotistas 

como: livros, jalecos, calculadoras científica e financeira, pen drive dentre outros.  

Por meio do Decreto Municipal 38.280 de 29 de janeiro de 2014, instituído pelo 

então prefeito na época Eduardo Paes, os estudantes universitários cotistas ou que 

comprovem carência possuem gratuidade nos ônibus municipais do estado. O decreto foi 

aprovado após anos de luta e mobilização do movimento estudantil. 

 

 

                                                           
30 A UERJ possui cinco unidades acadêmicas: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Resende e 
São Gonçalo. E dois campis: Ilha Grande e Teresópolis.   Apenas no Rio de Janeiro, campus Maracanã, 
possui um restaurante universitário. 
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1.4.2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro31 é a instituição mais antiga do Rio de 

Janeiro, criada em 7 de setembro de 1920 como Universidade do Rio de Janeiro (URJ). 

Em 1937 a instituição foi reorganizada passando a se chamar Universidade do Brasil, 

posteriormente, em 1965, passou a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro. A 

instituição possui 179 cursos com habilitação em licenciatura e bacharelado, que são 

oferecidos em cinco campus: Cidade Universitária, Praia Vermelha, Macaé, Xerém e 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), Faculdade Nacional de Direito (FND), 

Escola de Música, dentre outros. No que concerne aos programas de pós-graduação, a 

instituição possui 92 cursos de mestrado, 15 de mestrado profissional e 86 de doutorado; 

e 152 cursos de especialização. A UFRJ também integra o Centro de Educação Superior 

a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj). 

A UFRJ começou a utilizar em 2011, pela primeira vez, um sistema próprio de 

reserva de vagas que destinava 40% das vagas através do vestibular e 40% através do 

ENEM para candidatos que tivessem cursado o ensino médio em instituições públicas de 

ensino. No mesmo ano foram adotados novos critérios para ingresso no ano subsequente: 

“a UFRJ abriu mão do processo seletivo próprio e passou a adotar somente o ENEM 

como avaliação e o SiSU como sistema de acessos a uma vaga nos cursos de graduação, 

respeitando o Teste de Habilidade Específica para alguns deles. ” (HERINGER; 

HONORATO, 2014. p. 334) 

Em 2012 o Conselho Universitário da UFRJ reiterou a proposta de utilizar o 

ENEM, o SiSu e o Teste de Habilidade Específica como processo seletivo para ingresso 

na instituição, entretanto “destinando 30% das vagas oferecidas em cada curso a 

candidatos que teriam cursado integralmente o ensino médio em escolas das redes 

públicas e que apresentasse renda familiar per capita de até um salário mínimo nacional 

vigente. ” (HERINGER; HONORATO, 2014, p. 334)   

No mesmo ano a instituição passa a utilizar a Lei nº 12.71132 como medida para 

reserva de 50% das vagas para o ingresso de candidatos autodeclarados pretos, pardos, 

                                                           
31 A instituição também atua na educação básica com a Escola de Educação Infantil (EEI) e o Colégio de 
Aplicação (CAp-UFRJ) atendendo estudantes do ensino fundamental ao ensino médio. 
32 A política implementada na UFRJ não está relacionada a política de cotas da UERJ. O resultado das 
políticas nas instituições é fruto de ações dos movimentos sociais que lutam por um ensino superior 
democrático. 
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indígenas ou pessoas com deficiência e estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino médios em instituições públicas que possuam renda per capita de até 1,5 salário 

mínimo.  

De acordo com a referida Lei, as instituições possuem o período de quatro anos 

para atingirem a meta proposta. Segundo informações do edital do processo de seleção 

do presente ano, 2017, a reserva de vagas acontece da seguinte forma: 

Art.6º. Do total das vagas definidas no artigo 3 o deste Edital, em cada 

curso/opção, um mínimo de 50% serão destinadas a candidatos egressos 

do Ensino Médio de Escolas Públicas na modalidade Ação Afirmativa 

em atendimento a Lei 12711 de 29/08/2012, ao decreto No 7824 e a 

portaria normativa No 18 ambos de 11/10/2012. I. 50% das vagas de 

que trata o caput deste artigo serão destinadas a candidatos com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário mínimo vigente, sendo os demais 50% destinados aos 

candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5(um 

vírgula cinco) salário mínimo vigente. II. Após a aplicação do 

percentual definido no inciso I, 51,8% das vagas de cada um dos grupos 

resultantes, correspondente a soma de pretos, pardos e indígenas na 

população do Estado do Rio de Janeiro conforme o censo demográfico 

de 2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, serão destinadas por curso/opção por período, aos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas. (UFRJ, 2016) 

Conforme informações da instituição33, para os estudantes ingressantes na 

modalidade de ação afirmativa, são oferecidas as seguintes políticas de apoio: bolsas de 

acesso e permanência; meios de transporte gratuitos; acesso à rede e disponibilização de 

equipamentos de informática em unidades de informação e laboratórios de informática de 

graduação públicos; acompanhamento acadêmico e oferta de disciplinas suplementares, 

de apoio e introdutórias, com envolvimento de docentes e estudantes, dando continuidade 

e ampliando projetos de apoio pedagógico já implantados pelo Conselho de Ensino de 

Graduação (CEG). 

O candidato que opte pela seleção por cotas, deve informar no ato de inscrição no 

site do SiSU para qual categoria de cotas deseja concorrer. Sendo aprovado para o curso, 

no ato da matrícula deve apresentar os documentos pessoais e comprovação para cota 

escolhida34.  No caso dos estudantes egressos do ensino médio público, a comprovação é 

feita pela apresentação do certificado ou declaração de conclusão do ensino médio e 

                                                           
33 (SUPEREST, 2016). 
34 Apenas para cotas de estudantes de instituições públicas de ensino médio. 
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histórico escolar. Para todos os estudantes selecionados é necessário o preenchimento de 

declaração35 comprovando que a renda per capita familiar é de até 1,5 salário mínimo.  

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através de recursos do 

PNAES36, desenvolve ações a fim de diminuir as dificuldades de permanência de 

estudantes carentes através da Bolsa Auxílio ao Estudante37 que é dividida em duas 

modalidades: benefício moradia e bolsa auxílio. Vale salientar que essa bolsa não é 

destinada apenas aos estudantes cotistas ingressantes, mas também àqueles que 

comprovem dificuldades de permanecer no curso superior. O fato do estudante ter 

ingressado por cota, não é determinante para concessão da bolsa. O estudante ingressante 

por reserva de vaga recebe no período de um ano a Bolsa Acesso e Permanência, após 

esse período deve solicitar a Bolsa Auxílio ao Estudante. O processo de análise das 

bolsas38 é realizado pela Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst). 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Nessa fase não é necessário a comprovação por meio de documentos de renda da família. 
36 “A UFRJ é a instituição que atinge o maior percentual do valor total do PNAES: 6,06%, assistindo 7.101 
alunos ao custo médio de R$ 5.762,18. ” (HERINGER; VARGAS, 2015, p. 11) 
37 Regulamentada pela Resolução CEG 01/2008 - Normas de concessão e renovação de Auxílio ao 
estudante. (UFRJ, 2008) 
38 Para solicitar a Bolsa Auxílio ao Estudante é necessário que seja obedecido os seguintes critérios:  a) 
estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFRJ; b) demonstrar dificuldades 
socioeconômicas; c) não ter concluído qualquer curso de graduação; d) não ter sofrido sanção disciplinar; 
e) estar inscrito, no mínimo, em 20 (vinte) horas semanais em disciplinas de graduação da UFRJ ou ter um 
parecer da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) justificando inscrição em 
carga horária menor; f) não se enquadrar nas situações previstas para o cancelamento de matrícula; g) 
apresentar CRA > 3,0; h) não apresentar três reprovações ou mais em uma mesma disciplina do curso em 
que estiver regularmente matriculado. A concessão da bolsa é realizada através de análise 
socioeconômica do estudante e distância entre a universidade e local de moradia do aluno e de sua 
família. A bolsa tem vigência de 12 meses, renovável anualmente caso o estudante cumpra os critérios 
citados anteriormente. (SUPEREST, 2016) 
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Quadro 2: Modalidades de bolsas da UFRJ. 

TIPO DE 

BOLSA 
BENEFÍCIOS 39 

REQUISITOS 

PARA 

CANDIDATURA 

OBSERVAÇÕES 

Bolsa Auxílio 

R$ 460,00 mensais; 

Auxílio Transporte   

(R$ 150,00 mensais) 

Alunos que 

comprovadamente 

mostrem 

dificuldades de 

garantir sua 

permanência na 

UFRJ em função de 

recursos 

econômicos 

limitados. 

Os beneficiários não podem 

acumular a Bolsa com a Bolsa 

Moradia 

Benefício 

Moradia 

Uma vaga na 

Residência Estudantil; 

R$ 460,00 mensais; 

Auxílio Transporte   

(R$ 150,00 mensais) 

Alunos que 

comprovadamente 

mostrem 

dificuldades de 

garantir sua 

permanência na 

UFRJ em função da 

distância entre o 

local de moradia da 

família e os campi 

universitários 

Uma vez que a Residência 

Estudantil está em reformas, não 

podendo receber novos 

selecionados ao Benefício 

Moradia, a UFRJ disponibiliza a 

"Bolsa Moradia Emergencial" no 

valor de R$ 1.260,00 até a 

conclusão das obras da 

Residência Estudantil quando será 

retomado o encaminhamento para 

a ocupação das vagas e o aluno 

passará a receber tão somente o 

Auxílio Moradia no valor de R$ 

460,00 acrescido de auxílio 

transporte, no valor fixo de 

R$150,00. 

Bolsa de 

Acesso e 

Permanência 

R$ 460,00 mensais; 

Auxílio Transporte (de 

R$ 165,00 a R$ 297,00 

dependendo do local de 

residência) 

Destinada a todos 

os estudantes 

ingressantes por 

reserva de vagas 

(ação afirmativa). 

Vigência apenas no ano de 

ingresso. 

Fonte: HERINGER; HONORATO 2014, p. 341. Atualizada pela autora com informações da 

SUPEREST (2017) 

                                                           
39 Valores referentes ao ano de 2017. 
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Além dos benefícios citados, a UFRJ dispõe de outras ações que visam garantir a 

permanência na universidade como: alojamento40, bandejão41, transporte interno 

(InterCampi) que realiza trajetos entre os campi42 do Fundão, Praia Vermelha e Xerém. 

Além do transporte InterCampi os estudantes que ingressaram por reserva de vaga ou que 

comprovem carência possuem o RioCard municipal universitário com passagens gratuitas 

para ônibus dentro do município do Rio de Janeiro. 

Além das ações citadas anteriormente, de acordo com informações no site da 

SuperEst, a UFRJ desenvolve outras ações de assistência aos estudantes universitários. 

Os estudantes ingressantes por políticas de ação afirmativa possuem o apoio da Divisão 

de Saúde do Estudante que tem como objetivo promover a qualidade de vida do estudante 

no ambiente acadêmico; da Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos Comunitários 

que busca integrar e promover ações na área da inclusão, acessibilidade e assuntos 

comunitários a discentes, docentes e técnico-administrativos em educação na graduação, 

na pós-graduação e em projetos de extensão; a Divisão de Esportes, Cultura e Lazer 

objetiva divulgar atividades que colaboram com o saber, com as relações e com o bem-

estar dos estudantes. (SUPEREST, 2016)  

As políticas da UERJ e da UFRJ se encontram em alguns critérios para seleção, 

mas divergem na forma como as bolsas são concedidas.  

O processo de seleção dos estudantes cotistas é diferenciado. A UERJ possui uma 

comissão de seleção, separada por setores de cotas, para análise da documentação enviada 

e comprovação da cota solicitada. O vestibular da instituição é dividido em duas fases: a 

primeira composta por duas provas, aplicadas em períodos diferentes, onde a maior nota 

entre as duas provas é considerada para segunda fase, que é composta pelo exame 

discursivo com disciplinas específicas de cada área. A solicitação da cota é realizada no 

intervalo entre a última prova da primeira fase e o exame discursivo. 

                                                           
40 O alojamento estudantil está localizado no campus do Fundão e uma parte encontra-se em obras. Os 
alojamentos masculinos e femininos iniciaram as obras em 2013 e a previsão de entrega seria em 600 dias 
(aproximadamente 1 ano e 7 meses). Segundo informações da AdUFRJ, o prazo de entrega previsto para 
14 de setembro de 2016 não foi atendido. (AdUFRJ, 2016b) 
41 O restaurante universitário está disponível apenas no campus do Fundão e possui três unidades dentro 
do campus. São servidos almoço e jantar de segunda a domingo, as refeições custam R$2,00 para todos 
os alunos da universidade (valores referentes ao ano de 2017).  
42 O campus do Fundão está localizado na Cidade Universitária, próximo à Ilha do Governador, bairro da 
Zona Norte do Rio de Janeiro e ao lado da favela da Maré. O campus da Praia Vermelha está localizado na 
Zona Sul do Rio de Janeiro e o campus de Xerém na Baixada Fluminense.  
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Na UFRJ a seleção é realizada pelo sistema do SiSU, onde o estudante ao realizar 

o cadastro no sistema, seleciona a opção de reserva de vaga desejado. De acordo com a 

pontuação que obteve no ENEM, concorre à vaga com os demais candidatos dentro da 

opção de cota solicitada. Obtendo a pontuação necessária, de acordo com a nota de 

corte43, no ato da matrícula o estudante entrega a documentação comprobatória solicitada. 

Nessa fase não existe entrega de documentação comprobatória sobre a renda per capita 

familiar, ela é comprovada através de uma declaração, assinada pelo aluno, atestando que 

o valor da renda familiar está dentro do parâmetro exigido pela instituição.  

Diferente da UERJ, que tem a cota como condicionante para obtenção da bolsa 

permanência a UFRJ concede uma bolsa durante um ano (bolsa acesso e permanência) e 

após esse período o estudante concorre à bolsa auxílio, quando existe análise de 

documentação comprobatória de renda. Porém, como citado, o acesso dos estudantes por 

cotas não assegura a obtenção da bolsa auxílio. 

A análise das mudanças no panorama do ensino superior brasileiro nas últimas 

décadas e a compreensão sobre as políticas de acesso e permanências das instituições 

investigadas, possibilitam uma melhor percepção sobre as mudanças ocorridas nesse 

segmento de ensino e como as políticas estão sendo aplicadas. As discussões sobre os 

principais temas relacionados ao acesso e a permanência de estudantes de camadas 

populares no ensino superior, a caracterização do campo em que ela se realiza, assim 

como o caminho traçado para atingir os objetivos dessa pesquisa, se fazem necessários 

para abarcar as discussões traçadas nesse primeiro capítulo e a proposta da pesquisa. 

  

                                                           
43 “Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o SiSU calcula a nota de corte (menor nota para ficar 
entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no 
total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. ” Fonte: 
http://sisu.mec.gov.br/sisu  

http://sisu.mec.gov.br/sisu
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CAPÍTULO 2 

ACESSO E PERMANÊNCIA DOS UNIVERSITÁRIOS DA MARÉ: MARCOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

Inicialmente neste capítulo são destacadas abordagens teóricas que contemplam 

discussões sobre o acesso e a permanência no ensino superior. Em um segundo momento 

é apresentado o espaço no qual os estudantes dessa pesquisa estão inseridos, incluindo o 

processo de construção de um espaço identitário, plural, de luta mareense e desafios 

diários44. Posteriormente são destacadas as estratégias metodológicas utilizadas para 

alcançar os objetivos da pesquisa, as vantagens em utilizá-las e os resultados que podem 

trazer. Por fim, são analisadas as informações apreendidas através dos 35 estudantes de 

instituições públicas respondentes do questionário. Destacando as trajetórias dos 

estudantes para acesso ao ensino superior público como um espaço historicamente elitista 

e os imperativos que possuem para permanecer no ambiente acadêmico, destacando 

também as questões subjetivas presentes nesse processo. 

2.1 Itinerários teóricos: o acesso e a permanência no ensino superior 

2.1.1. A escolarização das camadas populares  

Nas últimas décadas a Sociologia da Educação em âmbito nacional e 

internacional, tem lançado mão de estudos acerca da sociologia do indivíduo com 

pesquisas que privilegiam o prolongamento da escolaridade de estudantes provenientes 

de camadas populares, em especial aqueles que conseguiram romper as barreiras sociais 

e escolares com o ingresso no curso universitário. Para essa pesquisa as contribuições de 

Silva (2011) são fundamentais para que as mudanças ocorridas em mais de uma década 

no acesso e na permanência dos estudantes universitários da Maré sejam compreendidas. 

 O aporte de Bourdieu (2013), Lahire (2004) e Coulon (2008), são importantes 

estudos sociológicos que privilegiam a relação da escola e da família no prolongamento 

da escolaridade dos indivíduos de camadas populares, assim como no acesso ao ensino 

superior e o processo de integração ao ambiente acadêmico como imperativo para o 

sucesso ou fracasso escolar.  

As mudanças no cenário do ensino superior nos últimos anos possibilitaram a 

inserção de estudantes de camadas populares, com pouca representatividade, nesse 

                                                           
44 Os movimentos sociais são importantes na luta pelo direto à educação na Maré, entretanto, as 
discussões sobre eles não serão aprofundadas neste capítulo. 
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segmento de ensino. Entre essas mudanças as políticas de cotas e ações afirmativas, assim 

como o investimento na expansão e reestruturação das universidades possibilitaram que 

as instituições universitárias brasileiras, em especial as públicas, tivessem suas cadeiras 

preenchidas por esses grupos.  

Os estudantes de favelas, fazem parte desse grupo até então seleto, principalmente 

em carreiras de prestígio como direito, medicina e engenharia.  No entanto, o processo de 

admissão desses estudantes no ensino superior, seja em instituições públicas ou privadas, 

vai além da realização da prova do vestibular e ENEM e da utilização das cotas para o 

ingresso, esse se inicia voluntariamente ou involuntariamente durante a educação básica 

e o investimento das famílias na continuidade dos estudos.  

No caso dos estudantes da Maré, esse processo é cercado pelo meio em que vivem, 

pela criminalidade e recursos materiais, culturais e simbólicos escassos, o que influencia 

diretamente na educação desses sujeitos. “Recentemente, tem-se notado maior presença, 

em certos cursos nas universidades do Rio de Janeiro, de estudantes de origem popular 

em geral, vários dos quais moram em favelas”.  (MARIZ: FERNANDES: BATISTA, 

2006, p. 324) 

Na Maré, o acesso à educação básica pública faz parte da agenda de discussões45 

e reinvindicações dos moradores diante do poder público. Como visto anteriormente, o 

número de escolas municipais e estaduais pouco ou nada evoluiu nos últimos anos, a 

violência também é uma adversidade no cotidiano dos estudantes da Maré devido às 

operações policiais que acontecem frequentemente a qualquer hora do dia, provocando o 

cancelamento das aulas.  

A participação46 e investimento da família na educação dos estudantes da Maré 

vem mudando com o passar dos anos. Entretanto, a atuação ainda acontece em maior 

escala em investimentos materiais, muitas vezes devido ao distanciamento ou falta de 

familiaridade com o ambiente escolar ou universitário.  

De acordo com informações do Instituto Pereira Passos (1997), baseados nos 

dados do Censo de 1991, o percentual de moradores da Maré que possuíam diploma de 

graduação totalizavam 0,5%, e o número de analfabetos chegava a 20% (SILVA, 2011, 

                                                           
45 (REDES, 2015a). 
46 (REDES, 2015b). 

http://redesdamare.org.br/blog/noticias/mudancas-na-rede-de-ensino-local/
http://redesdamare.org.br/blog/noticias/debatendo-educacao/
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p. 19). Segundo o mesmo Instituto, através de informações do Censo de 2010, o 

percentual de moradores analfabetos47 com mais de 15 anos totalizava 7,8%. 

A escolarização de camadas populares faz parte das discussões no âmbito da 

Sociologia da Educação48, em especial os casos que relacionam o tema das relações que 

as famílias mantêm com a escolaridade dos filhos.  

A família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um 

papel importante na vida escolar dos filhos, e este não pode ser 

desconsiderado. Trata-se de uma influência que resulta de ações muitas 

vezes sutis, nem sempre conscientes e intencionalmente dirigidas. 

(ZAGO, 2011, p.20) 

 

A participação das famílias no investimento da escolarização dos filhos acontece 

de forma diferenciada nas classes sociais, segundo Nogueira e Nogueira (2016), “ [...] a 

família produz o agente social, entendido como um sujeito munido das competências, 

habilidades e disposições adequadas para ocupar determinado lugar social (p.59) ”.  

Nesse sentido, para os autores, as classes populares, médias e as elites possuem 

estratégias distintas de investimento e transmissão do capital cultural.  

[...] a transmissão doméstica do capital cultural que depende de um 

investimento em tempo e em transmissão cultural, é que assegura o 

mais alto rendimento em termos de resultado escolar. (p.59) 

 

 As classes populares ocupam a posição mais dominada dentre as classes sociais 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016, p.60), possuem baixo índice de capitais e 

investimentos relativamente baixos na escola.  

A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma 

hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho 

escolar de crianças provenientes das diferentes classes sócias, 

relacionando o “sucesso escolar”, ou seja, os benefícios específicos que 

as crianças das diferentes classes e frações de classes podem obter no 

mercado escolar, à distribuição do capital cultural entre as classes e 

frações de classes. (BOURDIEU, 2013a, p. 81)  

 

Associado ao capital cultural existe a concepção do habitus, que para o autor, este 

é um 

                                                           
47 Dados sobre a escolarização superior não foram disponibilizados pelo Instituto Pereira Passos nesse 
trabalho. 
48 No Brasil, a temática ainda não é muito difundida nas pesquisas realizadas. Segundo Romanelli, 
Nogueira e Zago (2011), no período compreendido nas décadas de 80 e 90 em uma pesquisa realizada em 
quatro números temáticos de periódicos científicos de circulação nacional da área de Educação ou de 
áreas afins dedicados ao assunto, foram encontrados apenas três artigos, em um total de 37, abordando 
a relação da família e a vida escolar dos filhos. 
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Produto da incorporação da necessidade objetiva, o habitus, 

necessidade tornada virtude, produz estratégias que, embora não sejam 

produto de uma aspiração consciente de fins explicitamente colocados 

a partir de um conhecimento adequando das condições objetiva, nem de 

uma determinação mecânica das causas, mostrando-se objetivamente 

ajustadas à situação. (BOURDIEU, 1990, p. 23) 

De acordo com Pinto (2011) a ideia da construção de um habitus de valorização 

da escola está relacionada ao capital cultural.  

[...] cada classe possui um habitus específico com relação à educação, 

diretamente relacionado ao capital cultural. Quanto maior o capital 

cultural, maior a probabilidade de sucesso escolar, favorecendo a 

criação de um habitus de valorização da escola e, logicamente, maior o 

investimento direcionado para educação por parte de uns e não de 

outros (p.7057) 

 

De acordo com Bourdieu (2013b) as chances de sucesso escolar nas classes 

populares tenderiam a ser reduzidas, por conta da falta de recursos econômicos, sociais, 

especialmente culturais, fundamentais para um bom desempenho escolar. Para essas 

famílias, seria um risco muito alto devido a incerteza de retorno de investimentos que 

acontecem a longo prazo. Logo, não estando preparadas, em função de sua situação 

socioeconômica, para suportar os custos econômicos da espera. (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2016, p.62) 

Em resumo, nos casos das classes populares, o investimento no 

mercado escolar tenderia a oferecer um retorno baixo, incerto e a longo 

prazo. Diante disso, as aspirações escolares desse grupo seriam 

moderadas. Esperar-se-ia dos filhos, que eles estudassem apenas o 

suficiente para se manter (o que normalmente, dados os avanços nas 

taxas de escolarização, já significa, de qualquer forma, alcançar 

escolarização superior à dos pais) ou se elevar ligeiramente em relação 

ao nível socioeconômico alcançado pelos pais. Essas famílias 

tenderiam assim, a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, que 

dão acesso mais rapidamente à inserção social. (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2016, p.62) 

A escolarização nas camadas populares, diferente das outras classes, contaria 

ainda com a ausência da participação familiar. Desse modo, com o intuito de compreender 

a construção do percurso escolar em uma perspectiva de processo, é necessário ir além de 

indicadores isolados de aprovação/reprovação e interrupção dos estudos. “Nos meios 

populares, as crianças, no mais frequente das vezes, não tem seu dia organizado em torno 

das atividades escolares, com acompanhamento regular nos deveres de casa e outras 

atividades extraclasse para reforçar e tomar mais rentável o currículo do aluno, conforme 
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estratégias comuns aos estratos médios da população” (NOGUEIRA, 199549 apud ZAGO, 

2011, p. 24) 

Muitos pais investem, todavia, menos do que poderiam na trajetória 

escolar dos filhos. E o fazem não por um descompromisso com a 

conquista de uma melhor posição social, ou, pelo menos, com a garantia 

da que a família já possui. O que ocorre, na verdade, é que eles 

apreendem e se relacionam com a escola de acordo com as condições 

objetivas em que vivem, com os outros campos sociais nos quais se 

inserem e as disposições que desenvolveram. Ora, nesse quadro, os pais 

– ou um dos pais – pode não compreender o investimento escolar como 

o mais adequado. Nos casos em que o diploma escolar é considerado o 

instrumento, por excelência, da ascensão social, a estratégia escolar se 

encaminha para uma permanência de médio a longo prazo. Caso o 

campo profissional seja o caminho priorizado, o investimento no campo 

escolar tende a ser de curto prazo. Esses dois tipos, entre outros, de 

estratégia assumida pelo grupo familiar e/ou pelo filho se materializam 

em práticas significativas para viabilização de um futuro em bases 

distintas do presente. (SILVA, 2011, p. 129) 

 Para Bourdieu os grupos sociais, baseados em suas práticas e nos modelos de 

sucesso e fracasso escolar vividos por seus membros, tenderiam a realizar maiores ou 

menores investimentos na carreira escolar de seus filhos, de acordo com a possibilidade 

de êxito. Esses investimentos estariam relacionados e variariam de acordo com o grau da 

reprodução social de cada grupo pela “manutenção da posição estrutural atual ou da 

tendência à ascensão social”. (NOGUEIRA; NOGUEIRA., 2016, p. 55) 

 Desse modo, as classes populares, médias e as elites investiriam na escolarização 

dos filhos de forma diferenciada entre elas, de acordo com as experiências vividas e a 

propensão de ascensão social prevista por cada grupo social.  

Nas classes populares o investimento na escolarização dos filhos seria 

relativamente baixo. O esperado seria que os filhos estudassem o suficiente para alcançar 

uma escolarização superior à dos pais ou alcançar um nível socioeconômico próximo ao 

alcançado por eles. As famílias não investiriam em carreiras profissionais longas, para o 

acesso mais rápido no meio profissional. 

 

 

                                                           
49 NOGUEIRA, Maria Alice. Famílias de camadas médias e a escola: bases preliminares para um objeto 
em construção. Educação & Realidade. Porto Alegre, 20, p. 9-25, jan-jun, 1995. 
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[...] as chances de sucesso escolar são reduzidas, faltam, objetivamente, 

os recursos econômicos, sociais e, sobretudo, culturais necessários para 

um bom desempenho na escola. Isso tornaria o retorno do investimento 

muito incerto e, portanto, o risco muito alto. Essa incerteza e esse risco 

seriam ainda maiores pelo fato de que o retorno do investimento escolar 

se dá ao longo prazo. Essas famílias estariam, em função da sua 

condição socioeconômica, menos preparadas para suportar os custos 

econômicos dessa espera, especialmente o adiantamento da entrada dos 

filhos no mercado de trabalho. ”. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016, 

p. 61) 

 Mesmo diante das condições socioeconômicas, não é possível considerar que as 

disposições de investimento das famílias na escolarização dos filhos ocorram de forma 

homogênea dentro das classes populares. Assim como uma mesma família pode dispor 

de práticas de incentivo escolar diferenciadas entre os filhos. 

Pedro Paulo foi o único a investir na escola, enquanto os irmãos 

optaram, de acordo com ele, por trabalhar cedo -  o mais velho a partir 

dos 14 anos – e/ou sair da escola precocemente. Assim ele, pôde ficar 

só estudando até entrar na universidade.: - “meu pai me deu a 

oportunidade de estudar e nunca me obrigou a trabalhar. Foi o que mais 

chorou quando passei no vestibular, mais do que eu”. (SILVA, 2011, p. 

100) 

Vale salientar também que a relação do indivíduo com o meio e as redes de 

socialização que produz pode levar ao prolongamento escolar mesmo em condições 

socioeconômicas baixas e/ou sem investimento familiar.  

 Bernard Lahire através de estudos na Sociologia da Educação, buscou 

compreender as razões do improvável, isto é, as razões que levam estudantes oriundos de 

classes desprovidas de capital cultural, nos termos de Bourdieu, a alcançarem o sucesso 

escolar. Para o autor é necessário compreender além da posição social do indivíduo, para 

que seja possível entender a relação de cada pessoa com o sistema educacional, sendo 

importante analisar as configurações sociais (as redes de relações) dos sujeitos e de outros 

métodos que por ele podem ser usados, ao nível das biografias, e que estão além das 

características objetivas, como situação funcional, rendimentos e escolaridade dos pais. 

(PINTO, 2011, p. 7063) 

 Através dessas conexões e interações, “os esquemas de socialização são de fato 

muito mais heterogêneos e cada vez mais precoces” (LAHIRE, 2004, p. 318), fazendo 

com que os indivíduos tenham contato com o sistema educacional para além das relações 

familiares. Entretanto, cabe ressaltar que as disposições familiares e a relação que estas 

possuem com o capital cultural familiar, assim como o capital econômico não isentam as 
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características sociais desse sujeito que o coloca de forma desigual frente a indivíduos de 

classes sociais mais elevadas. 

O que pretendo ressaltar é que os estudantes de classes populares, mesmo com 

baixos níveis familiares de capital cultural, econômico, como também social, não estão 

fadados ao fracasso escolar. Essa característica não necessariamente pode ser entendida 

de forma homogênea entre famílias com frações de classes semelhantes. No caso dos 

estudantes da Maré, a especificidade de cada conjuntura familiar, assim como o meio em 

que vivem, influenciam suas trajetórias educacionais. 

[...] não há regras para definir a condição escolar do conjunto da 

população estudada ou dos chamados grupos populares. No interior de 

uma mesma família há variações nos percursos escolares e nas práticas 

adotadas. [...] É importante reafirmar o peso das condições 

socioeconômicas sobre a definição do futuro escolar e social [...] As 

difíceis condições de sobrevivência face à baixa renda, trabalho 

instável, moradia na favela, não são evidentemente elementos 

favoráveis à frequência escolar e â construção de um percurso escolar 

regular, mas estes dados tomados isoladamente não fornecem 

evidências suficientes para explicar as situações escolares de sucesso 

ou fracasso escolar. [...] A realidade social nos mostra que em condições 

socioeconômicas similares pode-se identificar percursos diferentes [...] 

A mobilização familiar voltada para as atividades escolares dos filhos, 

as práticas de socialização e transmissão de valores, o apoio sistemático 

de um professor, a demanda escolar relacionada à atividade 

profissional, o tipo de trajetória social e escolar, entre outras situações, 

podem torna-se fatores escolares rentáveis na definição de percursos 

singulares com características nitidamente distintas das de colegas na 

mesma idade e origem social. (ZAGO, 2011, p.35) 

 Nesse sentido, as redes de socialização exercem papel importante no percurso 

escolar dos estudantes da Maré. Silva (2011), ao dispor os relatos dos onze estudantes 

mareenses das décadas de 80 e 90 sobre suas trajetórias educacionais, sinaliza as redes de 

amigos na escola, nas igrejas e grupos locais das favelas como ambientes de interação 

entre os sujeitos, possibilitando influências para o prolongamento da trajetória escolar, 

visto que nas famílias da maioria dos estudantes o objetivo era concluir o ensino médio 

para ingressar no mercado de trabalho. O autor denomina essas redes como mecanismos 

de socialização secundária.  
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No processo de construção das novas estratégias escolares, assumiram 

um papel significativo os mecanismos de socialização secundária dos 

jovens. A rede social escolar foi, na adolescência, praticamente 

exclusiva para 5 entrevistados – Hélcio, Lia, Eneraldo, Lúcio e Marcos. 

Para outros, ela era uma das prioridades, ao lado da vivência na Igreja 

Católica ou do contato com grupos sociais da comunidade. Márcia e 

Pedro eram os mais inseridos nas redes da vizinhança. (SILVA, 2011, 

p. 121 – destaque do autor) 

A construção de uma estratégia voltada para o acesso à universidade 

não se fez presente no investimento escolar de nenhum dos pais. A 

ambição maior era que os filhos atingissem o ensino médio e, a partir 

daí, tivessem melhores condições de se posicionar no mercado de 

trabalho. (SILVA, p. 120) 

Os cursos pré-vestibulares50 fazem parte das redes de socialização, dos 

mecanismos de socialização secundária que visam a inserção dos estudantes no ensino 

superior, além de desenvolverem medidas políticas e sociais ressaltando o lugar do 

indivíduo no espaço social. Tratando-se de “cursos diferenciados do sistema tradicional 

de preparação para o vestibular. ” (ZAGO, 2006a, p. 1)  

Como observa Thum em sua dissertação de mestrado, “o significado da 

ação dos pré-vestibulares populares é político e educativo” no sentido 

da pressão que podem exercer para o desenvolvimento de políticas 

públicas para ampliação do acesso da classe trabalhadora à universidade 

e, ao mesmo tempo, de uma proposta com fins educativos voltada à 

organização coletiva, formação da cidadania e de consciência crítica 

dos problemas sociais (THUM, 200051. p.155 apud ZAGO, 2006a, p.1- 

2). 

  

 Para muitos estudantes esses cursinhos fazem parte de estratégias utilizadas para 

ingressarem no ensino superior devido à qualidade da educação obtida durante o ensino 

fundamental e médio, assim como da concorrência em algumas áreas de cursos 

universitários. Para Zago (2006a) a realização de vestibulares, sem êxito, após a 

conclusão do ensino médio demonstra que a formação durante a escolarização básica não 

desenvolve mecanismos necessários para disputa de uma vaga ao ensino superior. (p.8)  

 

 

 

 

                                                           
50 Esses cursinhos estão presentes na Maré através do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré 
(CEASM), da Redes de Desenvolvimento da Maré e Igrejas da localidade. 
51 THUM, Carmo. Pré-vestibular público e gratuito: o acesso de trabalhadores à universidade pública. 
Dissertação de Mestrado em Educação. Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, 2000.   
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Um dos maiores problemas que enfrentam os candidatos ao vestibular 

reside na qualidade do ensino obtido para enfrentar o exame de seleção 

em vestibulares concorridos, normalmente em instituições públicas, da 

qual dependem para prosseguir os estudos. Os cursos populares 

representam uma oportunidade de retomar os estudos e suprir algumas 

defasagens da escolaridade básica. Mas, evidentemente, não podem dar 

conta das lacunas de conhecimento que vão deixando marcas ao longo 

dessa formação e que vão produzindo o que Bourdieu e Champagne 

(2003) denominaram de "eliminação branda", na medida em que a 

eliminação vai se processando durante todo o percurso escolar, cujos 

efeitos são cumulativos. (ZAGO, 2008, p. 161) 

Os cursinhos pré-vestibulares52 populares mesmo com características distintas, 

possuem pontos em comum como: “1) se destinam a egressos de escolas públicas, frações 

ou grupos excluídos socialmente do acesso ao ensino superior; 2) têm caráter de 

gratuidade ou cobram uma taxa para as despesas de manutenção; 3) visam não apenas aos 

conteúdos exigidos no vestibular. ” (OLIVEIRA, 200153; THUM, 2000 apud ZAGO, 

2006a. p. 1) ”.  

A preparação para os exames para ingresso no ensino superior vem carregada da 

necessidade de uma bagagem informacional sobre as normas, métodos a respeito da 

instituição universitária pela qual pretende-se pleitear uma vaga. Essas informações nem 

sempre são dialogadas no ambiente escolar ou familiar - devido ao pouco conhecimento 

dos familiares sobre o assunto.  Diferente das frações, mais ricas de capital cultural que 

“possuem todo um patrimônio de informações sobre o mundo escolar” (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2016, p. 67) e acadêmico quando levamos em consideração a longevidade 

educacional com acesso ao ensino superior por meio dos investimentos familiares.  

As informações sobre as cotas e políticas de permanência são exemplos de 

conhecimentos necessários a serem adquiridos pelos estudantes de camadas populares, o 

acesso à tais informações é fundamental que os estudantes estejam inteirados sobre o 

mundo acadêmico. As redes de socialização, como os cursinhos pré-vestibulares e 

amigos, exercem a função de interlocução entre a política e o estudante, preenchendo essa 

lacuna. Com o avanço da globalização, a internet e redes sociais também são mecanismos 

de acesso às informações, entretanto, é necessário que as instituições universitárias em 

conjunto com as instituições escolares de ensino médio desenvolvam medidas para tornar 

                                                           
52 Não é o objetivo desse trabalho aprofundar as discussões sobre o tema. 
53 OLIVEIRA, Elizabeth S. Movimentos dos pré-vestibulares urbanos: novas demandas dos trabalhadores 
por educação? Dissertação de Mestrado em Educação. Faculdade de Educação da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói RJ, 2001. 
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essas informações mais acessíveis aos estudantes de classes populares que não possuem 

acesso às informações através dos mecanismos citados. 

Para Zago (2006b, p.230) os estudantes de camadas populares para chegarem no 

ensino superior passam por um período de falta de informações sobre o meio 

universitário. 

Chegar a esse nível de ensino nada tem de “natural”, mesmo porque 

parte significativa deles, até o ensino fundamental e, em muitos casos, 

ainda no ensino médio, possuía um baixo grau de informação sobre o 

vestibular e a formação universitária. (p.230) 

 A autora reflete para os achados de Silva (2011) ao encontrar o que “chamou 

ausência de um capital informacional sobre o sistema do vestibular, os cursos e as 

instituições que os oferecem. ” (ZAGO, 2006b, p. 230) 

2.1.2 O percurso na universidade: a permanência em questão 

 A presença de estudantes provenientes de meios populares no ensino superior já 

se fazia presente quando não existiam políticas que contemplassem o acesso desses 

grupos, e foi a partir dos anos 90 que as pesquisas da Sociologia da Educação voltaram 

seus olhares para a trajetória educacional e social e a as estratégias utilizadas para 

continuidade da escolarização. “Antes, os pobres não passavam de números estatísticos 

nas diferentes produções sobre a universidade. Não tinham origem social, não tinham cor, 

não tinham sexo, não tinham história. Em uma palavra, não possuíam visibilidade ao olhar 

dos pesquisadores. ” (PORTES, 2015, p. 135/136) 

A participação de estudantes de classes populares sempre ocorreu em instituições 

e cursos de ensino superior, mesmo em grupos pequenos, podendo ser percebida em 

cursos e faculdades de direito no século XIX. O rompimento das circunstâncias de gênero 

com a presença de três mulheres na Faculdade de Direito de Recife, em 1888 (PORTES, 

2015, p. 136), também faz parte das trajetórias dos improváveis em um sistema de ensino 

superior idealizado para as elites brasileiras, sem o intuito da participação de pobres, 

negros e mulheres.  Principalmente em cursos altamente seletivos, como direito, medicina 

e engenharia, denominadas profissões imperiais. (COELHO, 1999) 

 O olhar para a importância da permanência dos estudantes de camadas populares 

nos cursos superiores antes das políticas públicas, manteve-se indiferente pelo poder 

público e institucional. No início do século XX algumas instituições desenvolveram 
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medidas próprias, visando a continuidade desses estudantes no curso superior. A 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na época Universidade de Minas Gerais, 

desenvolveu ações de permanência para os estudantes “carentes de fortuna” que fossem 

reconhecidos pela aplicação e inteligência. Ainda na UFMG, os estudantes da burguesia 

local, incluindo filhos e filhas de professores, criaram a Caixa do Estudante Pobre 

Edelwaiss Barcelos, em 1932, com a finalidade de ajudar os estudantes mais necessitados. 

A criação de uma Caixa com o mesmo objetivo foi criada na USP em 1936, através da 

inciativa daqueles pertencentes ao curso de assistência social. No entanto, nas faculdades 

de Direito, criadas no período Imperial, a pobreza era negada, não podendo ser revelado, 

sob voto de silêncio, a identidade dos estudantes beneficiados. (PORTES, 2015, p. 137)  

Anteriormente à promulgação das políticas públicas para o acesso, mais 

conhecidas como ações afirmativas ou cotas, esses grupos se faziam presentes no ensino 

superior, em carreiras de licenciaturas, biblioteconomia, ciências sociais, com pouca 

presença nos cursos elitizados. A exemplo dos onze estudantes entrevistados na pesquisa 

de Silva (2011), nove cursaram graduações como: história, matemática, letras e serviço 

social. Somente dois frequentaram os cursos de engenharia civil em uma instituição 

privada, e direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 Sem o auxílio de políticas que objetivassem a permanência de estudantes pobres 

no ensino superior, as estratégias de continuidade do curso se fizeram presente nos relatos 

dos entrevistados de Silva (2011). Como exemplo, o relato da entrevistada Ana estudante 

do curso de Ciências Sociais na UFF. 

[...] Corria atrás de bolsa na faculdade, mas não conseguia. Estava 

desesperada. Passei a fazer o curso só pela manhã porque consegui um 

emprego na Blu-4. Por isso, atrasei o curso; ao invés de 4 anos, fiz em 

5. Continuei buscando uma bolsa de trabalho. Você tinha que ir com a 

camisa rasgada, furada, com todos os contracheques, mostrando que 

precisava de dinheiro. Fiquei numa fila enorme e não consegui. Teve 

uma época em que passei até a fazer bicos, trabalhava em fábricas de 

fundo de quintal e fazia serviço o dia inteiro. (SILVA, 2011, p. 36-37) 

 Bourdieu & Champagne (2013, p.250) sinalizam que diferente dos alunos “bem-

nascidos”, que recebem investimento familiar na trajetória escolar e social, os alunos 

provenientes de famílias mais desprovidas estariam submetidos às imposições escolares 

ou ao acaso para “encontrar seu caminho num universo cada vez mais complexo”.  
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 Heringer e Honorato (2014) salientam a importância das políticas de permanência, 

principalmente para os estudantes menos privilegiados darem continuidade no curso 

superior. 

Estudantes menos privilegiados não podem contar com a família (ou 

contam de forma reduzida) para os apoiarem nas demandas surgidas em 

função de uma escolarização prolongada. Assim, acabam tendo que 

criar suas próprias práticas e estratégias ou contar com eventuais 

mecanismos institucionais de apoio à sua permanência no ambiente 

universitário e/ou para assisti-los na oferta de algum recurso. (p. 320) 

 Nas últimas décadas os movimentos de luta intensificaram o debate a respeito da 

permanência universitária como direito. As discussões foram aprofundadas com o passar 

dos anos e reafirmadas através do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) – Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010. O Programa tem como objetivo o 

apoio na permanência dos estudantes de baixa renda em instituições públicas federais 

para conclusão do curso superior. As instituições estaduais54 que utilizam o Sistema de 

Seleção Unificada (SiSU) como processo seletivo para o acesso, possuem o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAEST) - Portaria Normativa nº 25, 28 de 

dezembro de 2010, com os mesmos objetivos previstos no PNAES. As duas iniciativas 

preveem ações das instituições de ensino superior como: moradia estudantil, alimentação, 

transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio 

pedagógico. Baseado na autonomia universitária, cada instituição administra os recursos 

do PNAES e do PNAEST da forma que acha necessário. 

 A assistência e a permanência estudantil muitas vezes são confundidas e tratadas 

como se fossem a mesma coisa. As políticas de assistência estão incluídas nas políticas 

de permanência, estas são destinadas a todos estudantes do ensino superior, já as de 

assistência devem ser pensadas para aqueles em situação de “vulnerabilidade”, ou seja, 

os pertencentes as “Classes C, D e E”, sem condições econômicas de frequência no curso 

(HONORATO, 2015, p. 100) 

 

 

                                                           
54 Como já citado em outro capítulo. A UERJ utiliza vestibular próprio como processo de seleção e os 
recursos para a instituição são disponibilizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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Desse modo, as ações de assistência estudantil teriam um foco mais 

específico, sendo dirigidas à gestão das dificuldades em custear livros 

e fotocópias, ao pagamento de refeições para se manter na instituição 

de ensino pelo menos para estar presente nas aulas, ao custo com 

deslocamento de casa e/ou trabalho até a universidade e de 

alojamento/residência estudantil. Há autores que também consideram a 

atenção a “necessidades especiais”, por exemplo, atendimento 

psicológico e/ou psiquiátrico dos estudantes. [...] O próprio PNAES 

amplia a definição para “atenção à saúde”; “inclusão digital”; “cultura”; 

“esporte”; “creche”; “apoio pedagógico”; “acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e supertodação”. (HONORATO, 

2015, p. 100)   

 Em vista disso, as ações de assistência estudantil das instituições públicas federais, 

articuladas com o Plano Nacional de Educação (PNE), estariam voltadas em maior ênfase 

para as dificuldades materiais do estudante através do pagamento de bolsa auxílio 

permanência para apoiar os gastos com o curso. Com essa mesma finalidade, a Lei nº 

5346, de 11 de dezembro de 2008 que destina cotas para os estudantes ingressantes nas 

Universidades Estaduais do Rio de Janeiro, em especial a UERJ, prevê o pagamento de 

bolsa durante o período de curso na universidade.  

As dificuldades materiais, em alguns casos, são acompanhadas de outras 

dificuldades, simbólicas, culturais e institucionais, que passam despercebidas pelas ações 

que visam a permanência do estudante no ensino superior. Para Honorato (2015) as 

dificuldades culturais, simbólicas e/ou com o “trabalho acadêmico” deveriam ser objeto 

da ação de política de permanência pensada para todos”. (p.101)  

As exigências de uma graduação são partilhadas por todos os 

estudantes, no entanto, é preciso levar em conta que, para a maioria dos 

jovens pobres, esse sempre foi um universo praticamente impenetrável. 

Essa questão é essencial para compreender a rotina de estudantes de 

origem popular, em um momento em que a universidade é forçada a se 

democratizar pela pressão histórica dos movimentos populares. 

(CARNEIRO; SAMPAIO, 2011, p. 54) 

Para os estudantes de camadas populares, essas dificuldades são acrescidas das 

interferências do meio em que vivem, pelo percurso na escolarização básica e o capital 

cultural familiar diferenciado dos estudantes provenientes de famílias mais abastardas. 

Tendo como exemplo Bourdieu (2013b), em sua obra A escola conservadora: as 

desigualdades frente à escola e à cultura explica o privilégio cultural pelo uso da língua 

materna que os estudantes das classes abastadas possuem sobre os estudantes oriundos de 
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meios menos favorecidos, no curso de letras. Principalmente no início do curso, com a 

adaptação do manejo da língua e com as avaliações dos mestres. (p. 50)  

Para Coulon (2008) “a universidade é uma experiência de estranhamento radical: 

o saber, a linguagem, os procedimentos se organizam de maneira diferente daquela do 

ensino médio. ” (p. 70) 

A entrada na universidade, para alguns estudantes, significa romper com a rotina, 

costumes e hábitos do ensino médio e a necessidade de adaptação a esse novo espaço que 

é diverso das experiências escolares anteriores. A rotina do curso, o acesso ao campus, a 

ambientação na universidade, a relação professor e aluno, conciliar trabalho e/ou estágio 

com as disciplinas, são uns dos desafios que os estudantes enfrentam ao ingressar no 

ensino superior.  Essa etapa consiste de “uma série de rupturas bruscas que os estudantes 

vivem com certa dificuldade” (Ibidem., p. 69)  

Na obra de Coulon (2008) intitulada “A condição de estudante: a entrada na vida 

universitária” o autor considera necessário aprender o ofício de estudante. Para isso é 

preciso afiliar-se à instituição universitária, ou seja, adaptar-se ao novo ambiente, onde o 

sucesso escolar depende da integração ativa nesse novo espaço. O autor possui a hipótese 

de que os estudantes não afiliados fracassam. “Afiliar-se é por ele definido como o 

reconhecimento social da própria “competência” para lidar com as instituições e rotinas 

acadêmicas”. (HONORATO, 2015, p. 101)  

[...] O estudante afiliado é aquele cuja competência torna-se uma 

rotina, ele possui todas as características de um membro e 

desenvolve as tarefas sem estranhamento. A afiliação do sujeito 

implica no fato dele deixar de pensar no que está fazendo e 

simplesmente conseguir desenvolver as ações cotidianas de uma 

forma automática. (CARNEIRO; SAMPAIO, 2011, p. 58) 

 Para que o estudante esteja afiliado à instituição universitária é necessário que esta 

disponibilize informações e subsídios para o estudante dar continuidade no percurso 

acadêmico sem fracasso. Sem políticas de assistência visando a permanência no ambiente 

universitários, a afiliação acaba se tornando um imperativo na rotina do estudante que 

precisa desenvolver estratégias para dar continuidade no curso. A dificuldade de acesso 

às questões burocráticas internas da instituição, de ambientação com o curso e a 

universidade, assim como a relação entre professores e alunos também são problemas a 
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serem enfrentados pelos estudantes. Para os estudantes moradores de favelas, os 

problemas internos do território são dificuldades a mais no percurso acadêmico e na 

permanência na instituição de ensino superior. 

Para Carneiro e Sampaio (2011) existe um estranhamento inicial acerca das tarefas 

típicas do primeiro dia de aula do estudante que, na maioria das vezes, não prevê alguns 

acontecimentos e perde tempo tentando resolvê-los. No entanto, este estranhamento em 

relação às tarefas do cotidiano universitário não existe apenas no primeiro dia de aula ou 

a primeira semana; estar afiliado à rotina acadêmica exige um aprendizado progressivo, 

que está direcionado a inúmeras ações vinculadas ao ambiente universitário. (p. 61)  

As dificuldades enfrentadas pelos estudantes com origem social menos 

privilegiada e de grupos tradicionalmente excluídos ao ingressarem no ensino superior, 

podem ser percebidas logo no primeiro contato com o curso e a instituição através da 

adaptação e/ou com questões presentes no cotidiano do curso que podem perdurar durante 

todo o percurso acadêmico, influenciando na permanência e sucesso acadêmico.  

Heringer e Honorato (2014, p. 319) relacionam a mudança no panorama do acesso 

ao ensino superior, através das políticas de cotas e ações afirmativas, com o aumento no 

acesso ao ensino secundário por uma parcela de grupos “culturalmente desfavorecidos” 

na França, segundo Bourdieu & Champagne. De acordo com apontamentos55 dos autores, 

na obra Os excluídos do interior, com o passar do tempo os ingressantes do ensino 

secundário compreenderam que apenas o acesso não era suficiente nesse nível de ensino 

para que alcançassem o sucesso.  

As políticas de assistência e permanência desenvolvem papel importante para 

permanência desses estudantes na universidade, o ingresso por intermédio das políticas 

públicas é apenas o primeiro passo para o acesso desses alunos ao ensino superior.  

A afiliação só é possível se o estudante estiver integrado à instituição e realizando 

as atividades do curso sem ou com ônus suportável em sua permanência. Desse modo, é 

importante que as instituições de ensino superior desenvolvam e apliquem medidas a fim 

de minimizar as dificuldades durante esse período, levando em consideração as 

                                                           
55 O caso apontado por Bourdieu & Champagne no ensino secundário na França é percebido no Brasil 
após a expansão no acesso ao ensino superior. 
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dificuldades materiais (transporte, alimentação, aquisição de textos e livros) e simbólicas 

(inserção e continuidade no sistema de ensino). 

Com a finalidade de compreender o espaço no qual os estudantes desta pesquisa 

estão inseridos, a seguir trago um breve panorama histórico do Complexo de favelas da 

Maré. 

2.2 A favela da Maré: história e espaço 

O Complexo de favelas56 da Maré está localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, 

próximo aos bairros do Caju, Ramos, Bonsucesso e Penha; entre vias importantes do Rio 

de Janeiro: Avenida Brasil, Avenida Presidente João Goulart (Linha Vermelha) e Avenida 

Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) na Cidade Universitária (Fundão).  É constituído por 16 favelas57 e mais de 130 

mil habitantes, sendo uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. O processo histórico de 

surgimento da favela da Maré, entre 1940 e anos 2000, aconteceu de forma distinta seja 

por políticas habitacionais do poder público ou por iniciativas de organização dos 

moradores através do aterramento de algumas localidades constituídas por manguezais. 

Antes da chegada dos primeiros moradores à Maré - vindos principalmente do 

Nordeste e do interior do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais - o território era 

compreendido por pântanos, manguezais e praias junto a orla da Baía de Guanabara. O 

nome Maré se deu ao fenômeno que afligia os moradores. 

  Em 1980, as palafitas foram erradicadas pelo Projeto Rio58 do Governo Federal.  

Foram construídos grandes aterros e conjuntos habitacionais na região, para o 

reassentamento das famílias removidas das áreas palafitas. 

                                                           
56 “Os estudos sobre esse tema associam o termo favela ao evento de Canudos. Euclides da Cunha, que 

registrou com detalhes a campanha contra aquele arraial baiano, cita várias vezes o morro da Favella e 
também descreve a planta leguminosa chamada favela, própria daquela região. ” (SILVA, C., 2006, p. 43) 
57 Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Parque Maré, Nova Maré, Nova Holanda, Rubens Vaz, Parque 
União, Conjunto Esperança, Conjunto Pinheiros, Vila do Pinheiro, Vila do João, ‘Salsa e Merengue’, 
Marcílio Dias, Roquete Pinto, Praia de Ramos, Bento Ribeiro Dantas. 
58 Projeto Rio tinha como um de seus objetivos o saneamento da orla da Baía de Guanabara ocupada por 
palafitas. (SILVA, C., 2006. p. 20) 
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Figura 1: Maré década de 70 - Palafitas. 

Fonte: Arquivo Museu da Maré 

O processo de construção da Maré se deu a partir de 1940 com a ocupação do 

Morro do Timbau, o único morro dentre as demais favelas. As primeiras habitações 

surgiram em palafitas no manguezal próximo ao morro, local onde hoje é conhecido como 

Baixa do Sapateiro. Na época a construção da “Variante Rio-Petrópolis”, atual Avenida 

Brasil, foi essencial para consolidação da ocupação do Morro do Timbau, com a 

oportunidade dos moradores trabalharem na construção da via.   

A construção da Avenida Brasil foi de suma importância para os novos 

moradores que chegavam à Maré, pois oferecia oportunidade de 

trabalho direto para a mão de obra não qualificada que seria aproveitada 

principalmente na construção civil. Além disso, atraiu várias indústrias 

para a região, como a Refinaria de Manguinhos – que consolidou a área 

como polo industrial com ampla oferta de empregos e oportunidades 

econômicas.Também é importante a construção, na mesma época, da 

Cidade Universitária que abrigaria a Universidade do Brasil – atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Muitos operários que 

construíram o campus foram morar no Morro do Timbau assim que as 

obras se encerraram. (SANTOS; SILVA; MARINHO, 2013, p.21) 

No início da década de 90 as outras vias expressas: Linha Amarela e Linha 

Vermelha foram construídas, trazendo melhores condições de locomoção para os 

moradores e maior visibilidade para as favelas em torno das vias, mostrando a 

precariedade de infraestrutura e serviços básicos que o Estado deveria prestar a 

população.  

A Maré teve seu território delimitado através do Decreto nº 7.980, de 12 de agosto 

de 1988 e foi instituída como bairro em 1994 durante a gestão do ex-prefeito César Maia 



66 
 

através da Lei Municipal nº 2.119 de 19 de janeiro de 1994. Entretanto, segundo 

especificações do IBGE a Maré é considerada um aglomerado subnormal, que é 

[...] o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 

caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma 

das características abaixo: - irregularidade das vias de circulação e do 

tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos 

essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia 

elétrica e iluminação pública). (IBGE, 2010) 

Desse modo, considerando as características dos demais bairros da cidade do Rio 

de Janeiro e entendendo que a Maré não se enquadra nas condições de um bairro, pois 

não possui as condições mínimas de educação, saneamento básico, segurança, habitação, 

dos demais bairros do Rio de Janeiro. Desse modo, o termo favela é utilizado para 

caracterizar a localidade e para os 16 territórios divididos na Maré, devido à 

especificidade de cada região. 

 

Figura 2: Mapa da Maré 
Fonte: Estadão 
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Algumas das 16 favelas da Maré são fronteiriças59, mas com características 

sociais, econômicas, geográficas e históricas heterogêneas. (SILVA, 2011) 

O bairro Maré é constituído por uma faixa de ocupação praticamente 

contígua, à margem da Avenida Brasil, que se estende do Conjunto 

Esperança à Praia de Ramos, ao longo de favelas que faziam parte dos 

bairros de Manguinhos, Bonsucesso ou Ramos. Todavia, sua 

delimitação não incluiu o território da comunidade de Marcílio Dias, 

situada em um dos extremos do chamado Complexo da Maré. Assim, 

quando se faz referência ao bairro Maré, a favela Marcílio Dias não é 

contada, uma vez que permanece pertencente ao bairro Penha Circular. 

(SANTO; SILVA; MARINHO, 2013, p.22) 

A Maré, possui espaços para além das favelas delimitadas pelo Lei Municipal nº 

2.119 de 1994. Desse período aos dias atuais, novos aglomerados surgiram. O Censo de 

2010 aponta sete60 novos aglomerados. Desses, a localidade conhecida como Paraibuna, 

não possui dados na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 A localidade conhecida como Marcílio Dias é a única que não faz fronteira com as demais localidades. 
Está aproximadamente a 2,5 km da Praia de Ramos e localizada entre um território da Marinha do Brasil 
(Casa do Marinheiro) e a Fábrica Kelson, na altura do bairro da Penha Circula. A mesma não está localizada 
no mapa, pois as informações encontradas através de busca na internet, não apontam a localização 
correta do local. 
60 Sinalizados na tabela através do (*). 
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Tabela 4: População, Domicílios, Habitantes por Domicílio, Área e Densidade 

Demográfica segundo as localidades da Maré 

Localidades 
População 

(1) 

Domicílios 
(1) 

Habitantes 

por 

Domicílio 

Área (m²) 
(2) 

Densidade 

demográfica 

(hab/ha) 

Área Formal 61 4.064 1.301 3,12 1.248.892 32,54 

Avenida Canal * 319 105 3,04 23.872 133,6 

Avenida Canal II * 12 5 2,40 1.610 74,5 

Baixa do Sapateiro 7.562 2.499 3,03 112.729 670,8 

Comunidade Vila do Pinheiro * 388 108 3,59 9.458 410,2 

Conjunto Bento Ribeiro Dantas 2.898 719 4,03 50.339 575,7 

Conjunto Esperança 3.994 1.332 3,00 68.835 580,2 

Conjunto Nova Maré 3.174 850 3,73 47.584 667,0 

Conjunto Pinheiros 4.117 1.337 3,08 60.423 681,4 

Conjunto Salsa e Merengue 6.926 2.021 3,43 121.591 569,6 

Conjunto Vila do João 12.970 4.435 2,92 349.902 370,7 

Conjunto Vila dos Pinheiros 14.418 4.679 3,08 321.320 448,7 

Joana Nascimento * 64 24 2,67 2.368 270,3 

Maré (Rua Guilherme Frota) * 273 94 2,90 1.292 2.113,0 

Morro do Timbau  5.916 1.964 3,01 124.926 473,6 

Nova Holanda 13.341 4.085 3,27 144.893 920,7 

Paraibuna* - - - 2.155 - 

Parque Maré 12.421 4.018 3,09 141.799 876,0 

Parque Roquete Pinto 7.488 2.382 3,14 91.500 818,4 

Parque Rubens Vaz 5.154 1.710 3,01 71.050 725,4 

Parque União 19.662 6.621 2,97 225.173 873,2 

Pata Choca * 1.536 538 2,86 40.167 382,4 

Praia de Ramos 3.073 932 3,30 39.865 770,9 

TOTAL 129.770 41.759 3,11 3.301.743 393,0 

Fonte: (1) Instituto Pereira Passos, com base em IBGE, Censo Demográfico (2010); (2) Instituto 

Pereira Passos (2010). Tabela atualizada pela autora. 

No que diz respeito ao rendimento da população62 em salários mínimos, a favela 

do Parque união é a localidade que mais possui rendimentos em salários mínimos, seguida 

da Vila do João e Vila dos Pinheiros.  

 

 

                                                           
61 Segundo o IBGE, área não ocupada por favelas. 
62 As localidades: Paraibuna, Maré (Rua Guilherme Frota) e Joana Nascimento não tiveram dados nesta 
pesquisa do Censo.  
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Tabela 5: Total de Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes por 

Cortes de Renda segundo as localidades da Maré 

Localidades 

Até 

1/2 

SM 

Mais de 

1/2 a 1 

SM 

Mais 

de 1 a 

2 SM 

Mais 

de 2 a 

3 SM 

Mais 

de 3 

SM 

Sem 

Rendimento 

ou Sem 

Informação 

Avenida Canal 2 35 40 6 1 21 

Avenida Canal II - 2 1 - - 2 

Baixa do Sapateiro 45 941 863 201 115 334 

Comunidade Vila do Pinheiro - 20 46 12 6 24 

Conjunto Bento Ribeiro Dantas 5 195 329 78 47 65 

Conjunto Esperança 10 281 579 197 123 142 

Conjunto Nova Maré 51 315 215 52 16 201 

Conjunto Pinheiros 14 399 479 136 103 206 

Conjunto Salsa e Merengue 74 635 721 147 92 352 

Conjunto Vila dos Pinheiros 95 1600 1791 402 177 612 

Conjunto Vila do João 77 1340 1849 380 212 577 

Morro do Timbau 30 591 639 191 122 391 

Nova Holanda 83 1521 1451 340 155 576 

Parque Maré 96 1437 1451 319 157 558 

Parque Roquete Pinto 78 778 852 204 105 365 

Parque Rubens Vaz 24 468 734 193 89 202 

Parque União 46 2019 2515 797 437 807 

Pata Choca 14 146 239 65 29 45 

Praia de Ramos 13 343 261 52 28 235 

Área formal 15 238 300 71 53 205 

Total 772 13.304 15.355 3.843 2.067 5.920 

Fonte: Censo Demográfico, 2010. Instituto Pereira Passos. 

 Na década de 90, Jailson de Souza Silva (2011) relata as escolas presentes na 

região da Maré. Naquela época, existiam “14 (quatorze) escolas públicas, sendo 6 (seis) 

Centros Integrados de Educação Pública – CIEPS. A área reúne onze (11) creches 

comunitárias, além de várias escolas privadas de pequeno porte, voltadas para a educação 

infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental” (p.19) O autor relata que na 

época existia apenas uma escola de ensino médio em uma região próxima à Maré, e em 

1998 foi inaugurada na localidade uma instituição de ensino médio público. 

Segundo informações do Instituto Pereira Passos (IPP)63, com base no Censo 

2010, a Maré possui atualmente 7 (sete) creches municipais, 6 (seis) Espaços de 

Desenvolvimento Infantil (EDI), 7 (sete) Centros Integrados de Educação Pública 

                                                           
63(IPP, 2010). 
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(CIEPS), 10 (dez) escolas municipais, 1 (um) Centro de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA). Um dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) possui aulas de ensino 

médio noturno e uma das escolas municipais também é um colégio estadual noturno. 

Desse período aos dias atuais, houve a criação de 2 (duas) escolas municipais e 1 

(um) CIEP. No que concerne às instituições de educação infantil, em 2016 o número de 

creches diminuiu de 11 (onze) para 7 (sete), entretanto houve a criação de 6 (seis) EDIs. 

Quanto as instituições de ensino médio, não ocorreram mudanças significativas para 

integração dos estudantes mareenses nessa modalidade de ensino. Atualmente a Maré 

aguarda a inauguração de complexo educacional da Fundação de Apoio à Escola Técnica 

– FAETEC prevista para 2016, com aulas de ensino médio normal e técnico profissional.  

De acordo com os dados64 do Instituto Pereira Passos (IPP), com base nos dados 

do Censo Demográfico de 2010, 12% da população da Maré com idade de 8 a 9 anos não 

é alfabetizada; seguidas de 3,4% com idade de 10 a 14 anos e 7,8% para mais de 15 anos. 

Além das dificuldades de acesso à educação pública, uma das maiores 

dificuldades que a Maré enfrenta é a violência de grupos armados65 e por operações 

policiais.  Em meados de 2014 teve início uma ocupação na localidade por 2.700 militares 

que durou 15 meses e custou cerca de R$ 559, 6 milhões aos cofres públicos federais e 

R$ 303,63 milhões para prefeitura do Rio de Janeiro. A ocupação previa a criação de três 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Entretanto, após o término da ocupação, 

nenhuma unidade foi criada na localidade.  

As favelas são fronteiriças e com facções distintas, isso impede a movimentação 

dos moradores para favelas vizinhas por conta dos riscos de ocorrerem conflitos, que 

acontecem a qualquer hora do dia e da noite. Ações do Estado com a interferência policial 

também influenciam, principalmente porque essas ações, geralmente, ocorrem no início 

da manhã e na parte da tarde. A justiça66 recentemente proibiu as operações policiais na 

Maré no período noturno, por conta da truculência na abordagem e trato dos policiais com 

os moradores.  

                                                           
64 Disponíveis no apêndice C. 
65 A Maré está dividida entre duas facções e uma milícia (sinalizadas no mapa da Figura 2). Comando 
Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) e milícia. 
66 (O GLOBO, 2016) 
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As constantes operações influenciam diretamente na rotina da população e dos 

moradores, com violação do direito de ir e vir. No período que antecedeu as Olimpíadas 

do Rio de Janeiro e durante a realização dos jogos, as operações se intensificaram com a 

justificativa de trazer mais segurança para cidade. Essas ações geralmente ocorreram - e 

ocorrem -  durante o horário de aula ou antes da entrada nas creches e escolas, o que 

ocasiona o fechamento das mesmas, ou ainda no fim da tarde, no horário de saída dos 

estudantes. A foto abaixo, registrada no dia 26 de julho de 2016, retrata a situação dos 

estudantes e professoras, deitados no chão em busca de proteção, no momento da 

operação policial ocorrida no período das aulas. 

 
Figura 3: Rotina de uma escola em um dia de operação na Maré                                                

Fonte: Página do Facebook – Maré Vive 

Segundo informações do Jornal O Dia67 no dia 24 de julho de 2016 “de acordo 

com a Secretaria Municipal de Educação, 12 escolas, três creches e seis Espaços de 

Desenvolvimento Infantil (EDIs) não puderam receber seus estudantes. Juntas, estas 

unidades atendem a 5.531 alunos. ” 

Diante dessa realidade, vemos que a especificidade do cotidiano dos moradores 

da Maré, associado ao previsível baixo investimento cultural e financeiro na sua 

escolarização, desfavorece seu acesso à universidade pública. As dificuldades diante das 

questões sociais, culturais e financeiras perduram durante o ensino superior, tornando a 

permanência no ambiente acadêmico um desafio às questões materiais, simbólicas, 

culturais e institucionais para o não fracasso acadêmico. 

                                                           
67 (O DIA, 2016) 
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Figura 4: Favela da Maré 

Fonte: Jornal O Cidadão 

2.3 Abordagem metodológica 

Como exposto nos capítulos anteriores, nas últimas décadas ocorreram mudanças 

no ingresso ao ensino superior e inserção de sujeitos até então pouco presentes nesse 

segmento de ensino e invisíveis diante de políticas públicas. Com mudanças no acesso, 

as discussões acerca da permanência nas IES foram intensificadas, onde a democratização 

só pode ser compreendida quando o acesso, a permanência e a conclusão do curso 

superior são garantidas. A inserção no campo da pesquisa objetivou compreender a 

relação e apropriação dos estudantes entrevistados com as políticas de acesso e 

permanência das instituições investigadas, UERJ e UFRJ. Apesar de ambas possuírem as 

referidas políticas, a maneira como são implementadas difere em cada instituição.  

Desse modo, a pesquisa68 foi realizada nas seguintes etapas: 

                                                           
68 Com a finalidade de dar início à pesquisa de campo foi realizado um longo percurso. Inicialmente um 
dos objetivos da pesquisa era investigar as mudanças no acesso e na permanência antes da promulgação 
das políticas públicas e posteriormente a elas. Visando compreender como, e se, estavam favorecendo os 
estudantes de camadas populares, de instituições públicas e privadas, moradores da favela da Maré. 
Desse modo, a fim de atingir os sujeitos das pesquisas, foi realizado contato com cursos pré-vestibulares 
da Maré, o Centro de Ações Solidárias da Maré (CEASM) e a Redes da Maré, esperava-se que através dos 
cursos pré-vestibulares seria possível entrar em contato com os estudantes aprovados nos últimos dez 
anos, para assim, aplicar um questionário exploratório com questões que abordassem o perfil 
socioeconômico, percurso escolar antes de ingresso no ensino superior, preparação para o vestibular e 
ENEM e percurso durante o ensino superior. O contato com as instituições citadas foi realizado, 
entretanto, o CEASM não poderia disponibilizar informações sobre aprovação dos estudantes nos últimos 
anos, por conta de perda de uma parte de seus arquivos em um incidente. A Redes da Maré, mostrou-se 
acessível para disponibilizar as listas (Com as listas do pré-vestibular o objetivo era atingir 100 
respondentes do questionário, diminuindo posteriormente para 60. Pretendia-se com o maior número de 
respondentes ter alunos de diversas universidades e cursos a serem selecionados para segunda fase da 
pesquisa, as entrevistas), porém as listas não foram concedidas pela instituição. 
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▪ Levantamento bibliográfico de artigos, livros, produções acadêmicas e 

dados estatísticos referentes ao tema da dissertação; 

▪ Desenvolvimento do questionário exploratório; 

▪ Aplicação do questionário; 

▪ Entrevistas; 

▪ Análise das entrevistas 

 O levantamento bibliográfico além de incluir artigos, livros, dissertações e teses 

que abordam a temática das mudanças ocorridas no ensino superior com a promulgação 

de políticas públicas, também incluiu produções que dialogam sobre estudantes que 

pleitearam vagas nas universidades, por intermédio dessas políticas, no caso a política de 

cotas. Destacando também produções que salientam para importância das políticas de 

permanência para continuidade nas IES e conclusão do curso. Acesso aos dados 

estatísticos do IBGE, Inep, Instituto Pereira Passos (IPP), Censos da Educação Superior 

foram coletados, tratados e transformados em informações a fim de exemplificar através 

dos números as mudanças na educação superior, principalmente no tocante a expansão 

ocorrida nas instituições públicas e privadas, entretanto em maior escala no âmbito 

privado. 

Abordagens do tipo quantitativa e qualitativa, através dos questionários e 

entrevistas, foram escolhidas pois ao utilizar essa abordagem multimetodológica, 

acredita-se que “as técnicas de recolha de informação e as metodologias qualitativas ou 

quantitativas que as compõem não se opõem, antes se completam. ” (LALANDA, 1998. 

p. 872) 

O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõe. 

Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles 

interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. (MINAYO, 

1994, p.22) 

Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem 

ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. 

Mais ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 

metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 

eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no entanto, 

o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao material 

levantado e analisado. (GATTI, 2004, p. 13) 

 O questionário exploratório69, possui uma fase inicial composta com perguntas 

sobre: 1. Identificação (opcional); 2. Data de nascimento; 3. Sexo; 4. Naturalidade; 5. 

                                                           
69 Disponível no apêndice A, p.151. 
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Ano e período de ingresso na universidade; 6. Curso. Posteriormente são realizadas 45 

perguntas divididas em três categorias: 1. Perfil socioeconômico; 2. Trajetória escolar 

antes do ingresso na instituição de ensino superior; 3. Trajetória no ensino superior.  

  O questionário foi aplicado para alguns estudantes universitários da Maré através 

da plataforma do Google Forms pelo sistema de rede que pode ser compreendido quando 

se busca um “ego” focal que disponha de informações a respeito do 

segmento social em estudo e que possa “mapear” o campo de 

investigação, “decodificar” suas regras, indicar pessoas com as quais se 

relaciona naquele meio e sugerir formas adequadas de abordagem. De 

um modo geral, as pessoas indicadas pelo “ego” sugerem que se 

procurem outras ou fazem referência a sujeitos importantes no setor e 

assim se vai, sucessivamente, amealhando novos informantes’. 

(DUARTE, 2002, p.142) 

 Essa técnica também pode ser conhecida como snowball ou metodologia “bola de 

neve” (GOODMAN, 1961), tratando-se de uma metodologia de indicação de possíveis 

participantes, aplicada em pesquisas quando os sujeitos que ser quer acessar são difíceis 

de encontrar. (VALENTIM, 2012). Para a aplicação dos questionários70, foram 

contactados71 oitenta e cinco estudantes de instituições públicas e privadas, com retorno 

de respostas de 41 estudantes, desses 35 de instituições públicas e 6 de instituições 

privadas72.  

Algumas das principais vantagens de um questionário é que nem 

sempre é necessário a presença do pesquisador para que o informante 

responda as questões. Além disso, o questionário consegue atingir 

várias pessoas ao mesmo tempo obtendo um grande número de dados 

[...] Ele garante também uma maior liberdade das respostas em razão 

do anonimato, evitando viéses potenciais do entrevistador. Geralmente, 

através do questionário, obtêm-se respostas rápidas e precisas. Mesmo 

sofrendo muitas críticas o questionário continua sendo muito utilizado 

nas diversas áreas. (QUARESMA, 2005, p.74) 

Com as respostas dos questionários foi possível identificar que a maior parte dos 

estudantes são cursistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade 

                                                           
70 A escolha da aplicação dos questionários motivou-se pela necessidade de distanciamento do objeto da 
pesquisa, visto que residi na Maré durante 26 anos. A aplicação dos questionários possibilitou o contato 
com sujeitos até então desconhecidos por mim, o que proporcionou uma melhor interação com os 
estudantes e descobertas sobre o percurso escolar e acadêmico. Experiência que talvez não fosse possível 
de ser atingida caso realizasse a pesquisa diretamente com amigos moradores da Maré, por exemplo. 
71 Sem o auxílio das listas dos estudantes aprovados na Redes nos últimos anos, o contato com os 
respondentes do questionário manteve-se através do sistema de rede através da rede social Facebook e 
de contato via e-mail. 
72 Como o número de alunos de instituições privadas não foi significativo, as respostas não foram 
consideradas para pesquisa. 
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Federal do Rio de Janeiro, com 11 e 22 alunos respectivamente. Os demais estudantes, 

são da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UniRio), totalizando assim, 35 estudantes de instituições públicas. 

Por intermédio dessas informações, apreendidas pelo questionário, as estratégias 

desenvolvidas para selecionar os estudantes para as entrevistas foram: 1. Maior número 

de estudantes em determinada instituição; 2. Seleção por área de conhecimento: humanas, 

exatas e biológicas/biomédicas; 3. Seleção de forma homogênea entre as localidades 

pertencentes à favela da Maré; 4. Ser aluno ingressante por política de cotas. 

Essa última opção, se justifica pelas mudanças ocorridas no ensino superior, nas 

últimas décadas, com às políticas de acesso. Dentre os respondentes, a maioria dos 

estudantes ingressaram em suas instituições de ensino superior por políticas de cotas. 

Diferente dos achados na pesquisa de Silva (2011), onde os estudantes não ingressaram 

por políticas de cotas ou medidas institucionais de reserva de vagas. Desse modo, se faz 

necessário analisar como foi o processo para ingresso no ensino superior, pelos estudantes 

cotistas, considerando a relevância dessa política de acesso no percurso escolar dos 

estudantes de camadas populares.  

A UERJ e UFRJ foram as instituições com maior número de respondentes. Assim, 

inicialmente, foram divididas três entrevistas para cada instituição, onde cada uma 

pertenceria a uma área de conhecimento: humanas, exatas e biológicas/biomédicas. Sendo 

assim, totalizariam 6 entrevistas73. No caso dos entrevistando da UFRJ, houve a 

inclusão74 de mais uma entrevista no grupo de biológicas/biomédicas, assim, foram 

realizadas sete entrevistas divididas por instituição e área, da seguinte forma, conforme 

explicitado na Introdução: 

▪ UERJ: História, Geologia e Nutrição 

▪ UFRJ: Psicologia, Engenharia Naval e Oceânica, Medicina e Fisioterapia 

 A escolha das entrevistas como metodologia ocorreu pelo fato do questionário não 

abarcar a especificidade de algumas informações dadas pelos estudantes respondentes. A 

narrativa, nesse caso, seria complemento das informações já apreendidas anteriormente 

pelo questionário. A forma de entrevistas utilizada, foi do tipo semiestruturada, elas 

                                                           
73 O número de entrevistas foi determinado considerando o tempo desta pesquisa e a duração das 
entrevistas, com a finalidade de realiza-las dentro do período previsto para defesa. 
74 Uma estudante de medicina, que ela estava realizando intercâmbio, retornou ao Brasil e mostrou-se 
disponível para participar da pesquisa. 
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permitem ao entrevistador flexibilidade e liberdade para realizar perguntas no decorrer da 

conversa. 

 Para Quaresma (2005), as entrevistas do tipo semiestruturada possuem como 

vantagem  

[...] a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação entre o 

entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. Elas 

também são possibilitadoras de uma abertura e proximidade maior entre 

entrevistador e entrevistado, o que permite ao entrevistador tocar em 

assuntos mais complexos e delicados, ou seja, quanto menos 

estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais 

afetiva entre as duas partes. Desse modo, estes tipos de entrevista 

colaboram muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos 

dos informantes que determinam significados pessoais de suas atitudes 

e comportamentos. (p.75) 

 As entrevistas75 foram realizadas com base em um roteiro que privilegia 5 eixos 

temáticos: 1. Percurso escolar antes do ingresso na universidade; 2. Trajetória na 

universidade; 3. Trabalho/Estágio; 4. Condições de acesso e permanência do entrevistado 

e seus familiares e amigos; 5. Perspectivas futuras. 

 O momento da análise dos dados apreendidos através das entrevistas, é composto 

de uma fase inicial de 1. Identificação dos entrevistados como informações 

socioeconômicas; 2. Escolarização dos pais e familiares; 3. Instituições que estudaram na 

educação básica e informações sobre o curso e instituição que estudam atualmente.  

Através da identificação dessas respostas, foi possível extrair das entrevistas as 

informações necessárias de acordo com as categorias selecionadas para análise. As 

categorias foram escolhidas de acordo com os eixos temáticos das entrevistas. Desse 

modo, foram utilizadas categorias que abrangem: 1. O percurso escolar durante a 

educação básica e preparação para o ingresso no ensino superior; 2. Investimento familiar 

na educação básica e no processo de ingresso no ensino superior; 3. Preparação para os 

exames; 4. A importância das cotas para ingresso no ensino superior; 5. Percurso 

universitário e a permanência. As categorias se desdobram em subcategorias que vão 

sendo incorporadas no decorrer do texto. 

                                                           
75 Os nomes dos entrevistados foram preservados e substituídos por nomes fictícios. 
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Destaco a seguir as informações apreendidas através dos 35 estudantes de 

instituições públicas respondentes do questionário, ressalto as trajetórias dos estudantes 

para acesso ao ensino superior público e os imperativos que possuem para permanecer no 

ambiente acadêmico, enfatizo também as questões subjetivas presentes nesse processo. 

2.4 Trajetória dos universitários mareenses 

Essa fase da pesquisa compreende o resultado das respostas obtidas através do 

questionário aplicado aos estudantes universitários da Maré em instituições públicas. 

Inicialmente o objetivo da pesquisa também era obter respostas de estudantes 

provenientes de instituições privadas. Entretanto, através da captação de respondentes, 

por indicações de outros estudantes, o número de estudantes de instituições privadas não 

foi significativo para que fosse incluído na pesquisa, comparado ao número de 

universitários de instituições públicas obtidos até o momento. Para Zago (2003) “o 

trabalho de campo dificilmente vai se desenrolar conforme o planejado e desse modo está 

sujeito a sofrer um processo de constante construção” (p. 293) 

 Através do levantamento do perfil dos estudantes investigados, objetiva-se 

identificar alguns indicadores que nos possibilitam compreender a especificidade do 

público universitário da favela da Maré. As respostas apreendidas nos possibilitam refletir 

sobre características como: sexo, cor/raça, faixa etária, instrução materna e paterna, 

trajetória de escolarização, possíveis dificuldades de acesso e permanência, 

motivação/incentivo para escolha do curso, dentre outras características.  

2.4.1 Perfil dos estudantes 

Os trinta e cinco estudantes que responderam ao questionário, dividem-se da 

seguinte forma: 23 mulheres e 12 homens, com idade entre 18 e 38 anos.  

Em relação à cor/raça os números revelam o predomínio de estudantes na 

categoria pardos (17) e uma outra parcela em outras categorias como brancos (8) e pretos 

(10). Não foram identificados estudantes indígena/de origem indígena ou amarelos. Desse 

modo, uma maior representatividade de estudantes negros76 (21) é percebida dentre os 

estudantes participantes da pesquisa.  

                                                           
76 Soma de pardos e pretos. 
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No quesito estado civil, 32 são solteiros, 2 casados e 1 separado/divorciado 

judicialmente. 

Em sua maioria são naturais do Rio de Janeiro (33). Os demais são dos estados de 

Minas Gerais (1) e Ceará (1). Quanto ao tempo que moram na Maré a maioria, 34 

estudantes, estão no local há mais de 10 anos e 1 estudante mora de um a dois anos.  

No que diz respeito ao local em que vivem: 13 moram na Vila do Pinheiro; 4 na 

Nova Holanda; 3 no Parque União; 3 na Baixa do Sapateiro; 3 no Morro do Timbau; 2 no 

Conjunto Novo Pinheiro; 2 no Parque Rubens Vaz; 2 no Conjunto Pinheiros; 2 na Vila 

do João; e 1 no Parque Maré.  

Com relação ao local em que os estudantes vivem, a maioria mora em casas (26), 

em apartamentos (5), em ocupações (2), em república (1) e sobrado (1). Desse número as 

moradias são: própria (29), alugada (3), ocupadas (2), república (1).  

A respeito da quantidade de pessoas que moram com os estudantes, 11 moram 

com três pessoas, 10 moram com duas, 8 com uma pessoa, 3 com cinco, 2 com quatro, e 

1 com seis pessoas. 

Quanto a escolaridade materna e paterna os resultados mostram que 4 mães dos 

entrevistados possuem ensino superior completo e 1 incompleto. No tocante a 

escolarização dos pais, 4 possuem ensino superior incompleto. 

Tabela 6: Escolaridade dos pais 

GRAU DE INSTRUÇÃO  
MÃE PAI 

Não alfabetizado 1 1 

Ensino fundamental incompleto 13 13 

Ensino fundamental completo 5 3 

Ensino médio incompleto 3 2 

Ensino médio completo 8 11 

Ensino superior incompleto 1 4 

Ensino superior completo 4 - 

Não sabe responder - 1 

Total 35 35 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No tocante a profissão da mãe e do pai, é possível identificar que a maioria das 

mães são empregadas domésticas (8), seguido de donas de casa (7) e professoras (3). No 
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que se refere à profissão dos pais, não é percebida uma maior frequência em determinada 

profissão, exceto para: eletricista, mestre de obras, militar e motorista que somam dois 

pais em cada uma. 

Tabela 7: Profissão dos pais 

MÃE PAI 
 Quantidade  Quantidade 

Autônoma. 1 Agente de aeroporto 1 

Auxiliar administrativo 2 Ajudante de caminhoneiro 1 

Auxiliar de produção 1 Ajudante de cozinha 1 

Auxiliar de serviços gerais 1 Assistente administrativo 1 

Babá 1 Autônomo 1 

Costureira 1 Auxiliar de estoque 1 

Cozinheira 1 Auxiliar de voo 1 

Do lar 7 Balconista 1 

Doméstica 8 Bancário 1 

Operadora de máquinas 1 Comerciante 1 

Professora 3 Conferente 1 

Professora e agricultora 1 Construção civil 1 

Professora em academia 1 Contador 1 

Recepcionista 1 Eletricista 2 

Recreadora 1 Garçom 1 

Representante de vendas 1 Gráfico 1 

Secretaria administrativa 1 Mecânico 1 

Servidora pública 1 Mestre de obras 2 

Técnica de Farmácia 1 Metalúrgico 1 
  Militar 2 
  Motorista 2 
  Não sei 1 
  Pedreiro 1 
  Pintor de carros 1 
  Plastificador 1 
  Secretário 1 
  Segurança 1 
  Técnico em elétrica 1 
  Vendedor 1 
  Vereador 1 
  Vigia 1 

Total 35 Total 35 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Os dados levantados sobre a renda familiar dos mareenses universitários 

confirmam que eles são provenientes de famílias cuja renda se concentra, em sua maioria, 

em patamares econômicos de 1 a 3 salários mínimos.77 

Tabela 8: Renda familiar 

RENDA TOTAL DA FAMÍLIA, INCLUINDO RENDIMENTOS 
 Quantidade 

Até 1 salário mínimo (R$937,00). 1 

Até 1,5 salário mínimo (R$ 1.405,50). 11 

De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.405,51 a R$ 2.811,00). 13 

De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.811,01 a R$ 4.216,50). 5 

De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.216,51 a R$ 5.622,00). 3 

De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.622,01 a R$ 9.370,00). 2 

Total 35 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Com relação à participação dos estudantes mareenses nas despesas da casa, 19 

colaboram com as despesas, 15 não colaboram e 1 arca sozinho com as despesas da 

família. A contribuição nas despesas de casa, muitas vezes, pode ser oriunda de trabalho, 

estágio ou bolsa auxílio que os estudantes recebem pela universidade que estudam, 

todavia, essa realidade não é a mesma para todos os estudantes que em alguns casos 

precisam do apoio da família para custearem os estudos. Nesse caso, ao perguntar sobre 

a situação financeira dos estudantes e como custeia os gastos do curso superior obtive as 

respostas da tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Referente ao salário mínimo do ano de 2017. 
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Tabela 9: Situação financeira dos estudantes 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 Quantidade 

Trabalho/estagio e possuo bolsa proveniente de programas 

governamentais 
8 

Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados por programas 

governamentais 
6 

Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados pela minha família 

(ou por outras pessoas) e por programas governamentais 
5 

Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados pela minha família 

(ou por outras pessoas) 
4 

Possuo trabalho informal, possuo bolsa proveniente de programas 

governamentais* e recebo ajuda da família (ou de outras pessoas) para 

auxiliar o financiamento de meus gastos 

3 

Possuo trabalho informal e possuo bolsa proveniente de programas 

governamentais 
2 

Trabalho/estagio e não possuo outra renda para auxiliar o financiamento 

de meus gastos 
2 

Trabalho/estagio e recebo ajuda da família (ou de outras pessoas) para 

auxiliar o financiamento de meus gastos 
2 

Trabalho/estagio, possuo bolsa proveniente de programas 

governamentais* e recebo ajuda da família (ou de outras pessoas) para 

auxiliar o financiamento de meus gastos 

2 

Possuo trabalho informal e não possuo outra renda para auxiliar o 

financiamento de meus gastos 
1 

Total 35 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Quando pergunto aos respondentes se pessoas da família concluíram o ensino 

superior, 20 sinalizam que sim e 15 que não. Quando indago quem são os familiares e se 

utilizaram políticas públicas de acesso, obtive respostas78 que incluem primos, tios, as 

próprias mães e irmãos, como segue: 

 

 

 

 

                                                           
78 O fato dessa pergunta depender de respostas não estruturadas (abertas), onde os estudantes escrevem 
com suas palavras, os resultados não abrangem, em todas as respostas, a pergunta de qual universidade 
os parentes cursaram e se utilizaram políticas públicas. 
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Quadro 3: Familiares que concluíram o ensino superior79  

GRAU DE PARENTESCO, INSTITUIÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS ADOTADA PELO 

PARENTE DO ENTREVISTADO 

Parentesco Instituições/políticas públicas 

Tio UFRJ. 

Primos e irmão Instituições privadas, através de desconto dado pela própria 

instituição e por ProUni. 

Pai e Irmã Ambos em instituição privada através do ProUni. 

Tia UERJ - sem política de ação afirmativa. 

Prima Educação Física - Estácio de Sá. 

Própria respondente Concluiu na UFF, em 2009. Na época sem cotas.  

Irmão Instituição pública. 

Tia UERJ. 

Tia Centro Universitário Facex. 

Irmãs Ambas na UFRJ (não ingressaram através de cotas ou outro 

tipo de política estudantil, não existia na época). 

Irmã Bolsa parcial em instituição particular. 

Tia Não sabe qual foi a instituição e as políticas utilizadas. 

Mãe UFRJ. 

Tio (1) / Prima (2) (1) UFPB / (2) Unipê. 

Mãe (1) / Tia (2) (1) Faculdade de Pedagogia Castelo Branco (UCB) / (2) 

Ciências Contábeis.  

Irmã UERJ - cota para estudante de escola pública e renda. 

Prima Pedagogia UERJ - cota para estudante de escola pública. 

Mãe UNISUAM - Bolsa concedida a parentes de funcionários.  

Tia paterna (1) / Tia 

materna (2) 

(1) Direito; sem uso de políticas de ação afirmativa / (2) 

Comunicação Social; sem uso de políticas de ação afirmativa. 

Mãe Estácio de Sá. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  

Dentre os 35 respondentes, 2080 informaram quem possuem parentes que já 

concluíram o ensino superior. É possível identificar 6 respondentes que informaram 

possuir irmãos que já concluíram o ensino superior, um informou que possui duas irmãs 

já graduadas, totalizando 7 irmãos com ensino superior completo. Quatro dos 7 irmãos 

que já concluíram o ensino superior estudaram em universidades públicas, 1 ingressou 

através de políticas de acesso; a estudante que informa ter 2 irmãs que concluíram o 

ensino superior informa que as irmãs não utilizaram políticas, pois eram inexistentes na 

                                                           
79 A numeração em parênteses não diz respeito à quantidade de familiares concluintes do ensino superior.  
80 Uma respondente informou que ela já havia concluído um curso superior, sendo a primeira da família 
a cursar uma graduação. 
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época. A outra referência de um irmão que estudou em instituição pública não é sinalizada 

a informação sobre política.   

No que concerne ao ingresso dos pais e das mães por políticas de reserva de vagas, 

um dos respondentes sinalizou que o pai concluiu a graduação através do ProUni, 

utilizando assim uma política pública para ingresso em instituição privada. 

Dos 20 respondentes que possuem familiares que já concluíram o ensino superior, 

8 possuem tios e/ou tias que concluíram o ensino superior, totalizando 10 tios/tias. Desses, 

4 são graduados em instituições públicas, sem referências sobre ingresso por políticas 

públicas.   

Quatro dos 20 respondentes informaram que possuem primos graduados, sendo: 

uma ingressante na UERJ por cotas; um através do ProUni; uma em instituição privada; 

e outro respondente informa que possui primos que ingressaram através do ProUni e 

concessão de bolsa por instituição privada. Do total de respondentes, 20 possuem 

familiares graduados; é um número considerável, mas ainda não significativo. 

 Após apresentar o perfil dos respondentes e algumas características 

socioeconômicas e familiares, a seguir é possível analisar suas trajetórias durante a 

educação básica. 

2.4.2 Trajetória escolar antes do acesso ao ensino superior 

No que diz respeito à trajetória escolar antes do ingresso na universidade, a 

maioria dos estudantes são provenientes de instituições públicas de ensino. No ensino 

fundamental, observa-se que 28 alunos estudaram em escolas municipais; 3 em escola 

particular; 1 em escola municipal e militar; 1 em escola federal; 2 estudantes realizaram 

o ensino fundamental parte em instituição pública e parte na privada, desses dois alunos, 

um deles estudou maior parte na pública e outro maior parte na privada.  

Sobre as instituições que cursaram o ensino fundamental, uma parte dos 

respondentes não estudaram em instituições escolares da Maré, o que, possivelmente, 

reflete em uma dificuldade de acesso a essas escolas, fazendo com que busquem esse 

segmento de ensino fora do local onde moram, em bairros adjacentes a Maré como: 

Bonsucesso, Ramos, Olaria e Ilha do Governador. 
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 Desse modo, 16 estudantes frequentaram o ensino fundamental todo em escolas 

públicas da Maré; 5 em escolas da Maré e em escolas de outros bairros; 13 em escolas 

fora da Maré e 1 em outro estado.  

No ensino médio o número de estudantes oriundos de escolas públicas é bastante 

expressivo, onde 28 estudantes concluíram os estudos em escolas estaduais; 5 em 

federais; 1 militar e 1 em escola estadual e militar.  No que diz respeito à modalidade do 

ensino médio, a maioria, 23 estudantes, cursaram em instituições tradicionais; 9 em 

escolas técnicas profissionais; 2 formação para o magistério e 1 cursou o ensino médio 

tradicional e depois supletivo.  
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Quadro 4: Instituições do Ensino Médio 

INSTITUIÇÃO (ÕES) ONDE ESTUDOU O ENSINO MÉDIO 

Local Instituição 

Bonsucesso Colégio Estadual Olga Benário Prestes 

Bonsucesso Colégio Estadual Olga Benário Prestes 

Bonsucesso Colégio Estadual Olga Benário Prestes 

Bonsucesso Colégio Estadual Olga Benário Prestes 

Bonsucesso Colégio Estadual Olga Benário Prestes 

Centro Colégio Estadual Júlia Kubitschek 

Copacabana Colégio Estadual Pedro Alvares Cabral 

Copacabana Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral  

Copacabana Colégio Estadual Infante Dom Henrique 

Fortaleza (CE) Escola de Ensino Fundamental e Médio Plácido Aderaldo Castelo 

Higienópolis Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

Ilha do Governador Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes 

Ilha do Governador Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes 

Ilha do Governador Colégio Estadual Professora Terezinha de Melo Gonçalves 

Ilha do Governador Colégio Brigadeiro Newton Braga 

Ilha do Governador / 

Catete 

Colégio Brigadeiro Newton Braga e Colégio Estadual Amaro 

Cavalcanti 

Jardim América Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek 

Jardim América Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek 

Jardim América Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek 

Manguinhos Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (FIOCRUZ) 

Manguinhos Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (FIOCRUZ) 

Maracanã Escola Técnica Estadual Ferreira Viana 

Maré Colégio Estadual Bahia 

Maré / Higienópolis / 

Ilha do Governador 

Colégio Estadual César Pernetta, Colégio Estadual Clóvis Monteiro 

e Centro de Estudos Supletivos 

Penha Colégio Estadual Heitor Lira 

Praça da Bandeira Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ/FAETEC) 

Ramos Colégio Estadual Lélia Gonzáles 

São Cristóvão Colégio Estadual Professor Ernesto Farias 

São Cristóvão Colégio Estadual Professor Ernesto Farias 

São Cristóvão Colégio Estadual Professor Ernesto Farias 

São Cristóvão Colégio Estadual Professor Ernesto Farias 

São Cristóvão Colégio Pedro II 

São Cristóvão Colégio Pedro II 

São Cristóvão Colégio Pedro II 

Vila Isabel / 

Copacabana 

Colégio Estadual João Alfredo e Colégio Estadual Infante D. 

Henrique 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

Ao analisar as instituições em que os estudantes cursaram o ensino médio, 

identifico que em sua maioria estudaram em instituições de ensino médio fora da Maré, 

o que reflete a deficiência desse segmento de ensino na localidade. A Maré atualmente 
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possui apenas duas instituições de ensino médio noturno em pontos distintos da Maré, 

sendo difícil acesso dependendo da localidade em que o estudante resida. 

No que se refere ao percurso na educação básica e a situação com reprovações, 1 

estudante obteve reprovações no ensino fundamental e 7 no ensino médio, os demais 27 

estudantes não tiveram reprovações. Dessas reprovações, a frequência com que ocorreram 

foi: seis estudantes reprovaram 1 vez, um por 2 vezes, um por 4 vezes. 

2.4.3 Preparação para ingressar no ensino superior 

Sobre como foi a preparação para o vestibular/SiSU, a maioria dos estudantes 

informaram que começaram a se preparar para as provas no terceiro ano do ensino médio 

e durante o mesmo. Uma pequena parcela se preparou alguns anos após a conclusão do 

ensino médio.  

Quadro 5: Preparação para o vestibular/ENEM 

QUANDO COMEÇOU PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM  
Quantidade 

No terceiro ano do ensino médio 14 

Ao término do ensino médio 10 

Não estudou para o vestibular/ENEM 3 

A partir do primeiro ano do ensino médio 2 

No segundo ano do ensino médio 2 

Estudava quando havia algum intervalo de provas na escola, mas nada muito 

"regrado" e com certa frequência 

1 

5 anos após o ensino médio 1 

13 anos após o ensino médio 1 

No 4º ano do ensino médio (na época o curso normal era em 4 anos) 1 

Total 35 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 Quando pergunto aos estudantes como foi a preparação para o vestibular e/ou 

ENEM, o pré-vestibular foi a alternativa que mais esteve presente entre as respostas dos 

respondentes. A segunda alternativa mais frequente entre as respostas foi a preparação 

através de vídeo aulas, sites e outras ferramentas via internet. 
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Tabela 10: Como os estudantes se prepararam para o vestibular/ENEM 

COMO FOI A PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR/ENEM 
 Frequência 

Curso pré-vestibular 25 

Internet (vide aulas, sites e 

outros) 
17 

Autodidata 10 

Grupo de estudo com amigos 7 

Nenhum 3 

Revistas 1 

Total 63 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

O acesso ao ensino superior, para alguns estudantes de camadas populares, pode 

ser um obstáculo, muitas vezes por conta de uma educação pública com lacunas que os 

impedem de ingressar nessa modalidade de ensino, principalmente em cursos altamente 

seletivos.  Os cursos pré-vestibulares comunitários surgem com o intuito de minimizar o 

distanciamento dos estudantes e do ensino superior. A relevância desses cursos para o 

ingresso de estudantes mareences já era tratada em 2003, em uma reportagem do jornal da 

Maré O Cidadão. 

O pré-vestibular comunitário vem amenizar uma vida escolar 

deficiente, onde os jovens passam a conhecer sua realidade fora do 

ambiente familiar e a questionar o preconceito existente nas 

universidades com negros e pobres. O real objetivo do pré-vestibular é 

diminuir os contrastes entre as classes sociais existentes nas 

universidades públicas, fazendo com que a maior porcentagem de 

pobres chegue a cursar o nível superior e voltem às suas comunidades 

com o intuito de mudar esta estrutura desumana de divisão, até que 

todos tenhamos um ensino de qualidade e acesso direto às 

universidades, que é direito de todos pois os impostos pagos pela 

população é que sustentam elas.  (O CIDADÃO, 2003, p.6) 

A maioria dos estudantes que responderam ao questionário apontaram que 

cursaram em algum momento da trajetória de estudos algum cursinho, totalizando 25 

estudantes. Quanto ao tempo que cursaram o pré-vestibular 11 frequentaram durante um ano; 

8 frequentaram dois anos; 2 frequentaram por três anos e 4 em menos de 1 ano.  

Desses números, a maioria estudou em cursos-pré-vestibulares da Maré como o 

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) e Redes de Desenvolvimento 

da Maré. Aqueles que cursaram cursinhos comunitários na Maré somam 17 estudantes; 2 

informaram que cursaram pré-vestibular comunitário, mas que não informaram qual; 

outros 4 realizaram cursos particulares; 1 cursou pré-vestibular na Maré e em outras 
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instituições; 1 realizou o cursinho em um preparatório da UFRJ81. Os demais 

respondentes, 10 estudantes, não realizaram curso pré-vestibular. 

2.4.4 Motivação pela escolha do curso e incentivo para cursar o ensino superior 

Ao serem questionados sobre a(s) motivação(ões) para cursar o ensino superior os 

estudantes poderiam sinalizar até cinco alternativas, sendo assim, as respostas com maior 

frequência de escolha foram: mudar a realidade social em que vivem;  seguida da 

influência de alguém ou algo que admira no curso; realização de um sonho; a 

possibilidade de conseguir melhor remuneração; maior chance de entrar no mercado de 

trabalho; aprimorar os conhecimentos da área de atuação; identificação com a área e 

outras motivações para escolha do curso superior. 

Tabela 11: Motivação pela escolha do curso superior 

PRINCIPAL MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO SEU CURSO SUPERIOR 
 Frequência 

Desejo de melhorar minha realidade social. 20 

Influência de alguém ou de algo que você admira no curso. 17 

Realização de um sonho. 14 

Possibilidade de conseguir melhor remuneração. 11 

Maiores chances de entrar no mercado de trabalho. 10 

Aprimorar os conhecimentos da minha área de atuação no trabalho. 7 

Por sempre me identificar e gostar da área. 1 

Outros: A militância. Embora a psicologia seja um curso 

majoritariamente burguês oferece possibilidades de pensar/intervir para 

construir uma sociedade melhor. 

1 

Total 81 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 No que se trata a quem mais influenciou os estudantes na escolha do curso 

superior, os estudantes informaram que as mães foram as maiores incentivadoras; seguido 

dos pais; professores; colegas, amigos (as) e outros membros da família; namorado, 

noivo, esposo (a); líderes ou representantes religiosos; outros não tiveram influências. 

 

 

 

                                                           
81 Pré-vestibular Rubem Alves. 
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Tabela 12: Quem incentivou para escolha do curso superior 

MAIOR INCENTIVO PARA CURSAR A GRADUAÇÃO 
 Frequência 

Mãe. 24 

Pai. 19 

Professores. 16 

Colegas/Amigos (a). 12 

Outros membros da família que não os 

pais. 
12 

Namorado/noivo/esposo (a). 11 

Líder ou representante religioso. 1 

Ninguém. 1 

Total 96 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

2.4.5 O ingresso no ensino superior 

A grande maioria dos mareenses universitários (20) ingressaram no ensino 

superior na primeira tentativa ao realizarem o ENEM ou Vestibular; os demais 

ingressaram depois de duas tentativas (12); três tentativas (2); quatro tentativas (1). Os 

estudantes ingressaram no ensino superior no período entre 2010 e 2016. 

Com relação à forma de ingresso, 19 ingressaram através do ENEM/SISU; 16 

estudantes ingressaram através do vestibular. A grande maioria desses estudantes 

utilizaram políticas públicas de ação afirmativa e/ou inclusão para ingressarem no ensino 

superior, totalizando 26 estudantes.  

Tabela 13: Políticas utilizadas para ingressar no ensino superior 

INGRESSO NO CURSO DE GRADUAÇÃO SE DEU POR MEIO DE POLÍTICAS DE 

COTAS OU INCLUSÃO SOCIAL  
Quantidade 

Sim, por sistema que combina dois ou mais critérios anteriores. 12 

Não. 9 

Sim, por critério de estudante de escola pública. 8 

Sim, por critério étnico-racial. 5 

Sim, por critério de renda. 1 

Total 35 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 Dos 9 estudantes não ingressantes por políticas de cotas ou ação afirmativa, 7 

ingressaram em instituições federais82 antes da promulgação da Lei 12.711. Um ingressou 

                                                           
82 Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). 
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em 2008 no ano em que a UERJ promulgou a atual política de cotas e uma estudante 

ingressou na UFRJ em 2013, quando a política vigente da instituição estava recém 

implementada.  

Os estudantes participantes da segunda etapa desta pesquisa, fazem parte dos 26 

estudantes ingressantes por políticas de cotas. A escolha visa salientar a relevância dessas 

políticas, assim como as políticas de assistência e permanência, no percurso acadêmico 

dos estudantes mareenses. Principalmente quando essas políticas de acesso são pensadas 

a fim de minimizar a disparidade histórica de acesso ao ensino superior público 

predominantemente elitista. 

A maioria dos estudantes, 34 dos 35 estudantes, demonstraram que tinham 

conhecimento das políticas de ação afirmativas quando pleitearam vaga para o acesso ao 

ensino superior. Ao perguntar como tomaram conhecimento de tais políticas, os cursos 

pré-vestibulares foram os maiores divulgadores das políticas de ação afirmativas; 

seguindo da alternativa que tiveram acesso à informação através de amigos; escola e 

jornais, programas de TV. 

Tabela 14: Como tomou conhecimento das políticas de ação afirmativa 

COMO TOMOU CONHECIMENTO DAS POLÍTICAS 

DE AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO SOCIAL 
 Quantidade 

Cursos pré-vestibulares 26 

Entre amigos 16 

Escolas 13 

Jornais, programas de TV 7 

Total 62 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 No que diz respeito aos cursos de ensino superior em que os estudantes estão 

matriculados, 25 cursos fazem parte das respostas dos estudantes 

 

 

. 
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Quadro 6: Cursos dos estudantes 

CURSO DE GRADUAÇÃO  
Quantidade 

Artes Visuais 1 

Biomedicina 1 

Composição Paisagística 1 

Conservação e Restauração 1 

Direito 1 

Economia 1 

Educação Física 2 

Engenharia Ambiental 1 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

1 

Engenharia de Produção 1 

Engenharia Elétrica 1 

Engenharia Naval e Oceânica 1 

Fisioterapia 1 

Geografia 2 

Geologia 1 

História 3 

Letras 1 

Letras - Português/Latim 1 

Letras - Português/Italiano 1 

Medicina 2 

Nutrição 2 

Pedagogia 3 

Psicologia 3 

Serviço Social 1 

Teatro 1 

Total 35 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

A maioria dos estudantes mareenses estão matriculados na UFRJ, somando 22 

estudantes. Na UERJ são 11 estudantes; UFF e UniRio, possuem 1 estudante cada. 

Quando pergunto se os alunos gastariam de ter ingressado em outra instituição, 27 

responderam que não e 8 demostraram que sim, que gostariam de ter ingressado em outra 

instituição. Desses, 4 gostariam de ter ingressado na UFRJ; 2 na UFF; 1 em alguma 

instituição “que não seja de direita” e 1 na Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

2.4.6 Trajetória no ensino superior 

Obstáculos no percurso do ensino superior, em alguns casos, podem dificultar a 

permanência dos estudantes na instituição de ensino, causando abandono, mudança de 

curso/instituição e trancamento.  
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Uma parte dos estudantes (15) disseram ter dificuldades para permanecer no curso 

superior. Dentre as maiores dificuldades listadas, podemos observar na tabela abaixo. 

Tabela 15: Dificuldades de permanecer no ensino superior 

PRINCIPAL (IS) DIFICULDADE (S) QUE ENFRENTA ATUALMENTE NO CURSO 
 Quantidade 

Falta de dinheiro. 18 

Carga horária do curso impede de trabalhar. 12 

Falta de infraestrutura na instituição de ensino superior. 11 

Falta de incentivo por bolsas da instituição de ensino superior. 11 

Falta de um ambiente propício para estudar quando não estou na instituição 

de ensino superior. 
9 

Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 9 

Conflitos internos na Maré. 7 

Conciliar o estágio com o curso superior. 6 

Nada dificulta. 6 

Entender o que está sendo ensinado. 6 

Conciliar as atividades acadêmicas (iniciação científica, monitoria, 

extensão) com as disciplinas. 
5 

Dificuldade de relacionamento com os professores e profissionais do curso. 2 

Preconceito. 1 

Falta de transporte. 1 

Falta de apoio da família. 1 

Problemas de saúde. 1 

Por estudar no campus da Praia Vermelha, necessito sair de casa 2 horas 

antes do horário das aulas, pois o trânsito está muito ruim por conta das 

obras e das mudanças no trânsito. 

1 

Total 107 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 O apoio para enfrentar as dificuldades vividas durante o curso superior é 

fundamental para prosseguimento dos estudos. Para os estudantes, os grupos que mais 

auxiliam no enfrentamento das dificuldades são: colegas de curso e amigos; mães; 

namorado, noivo ou esposo (a); pai; irmãos, primos ou tios (a); professores do curso; 

colegas de trabalho; avós. 
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Tabela 16: Grupos que auxiliam a superar dificuldades 

GRUPOS QUE AUXILIAM A ENFRENTAR 

DIFICULDADES DURANTE O CURSO SUPERIOR  
Frequência 

Colegas de curso ou amigos 22 

Mãe 21 

Namorado/Noivo/Esposo (a) 18 

Pai 15 

Irmãos, primos ou tios 11 

Professores do curso 7 

Colegas de trabalho 4 

Não tenho dificuldade 4 

Avós 2 

Total 104 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Quanto à perspectiva de conclusão do curso no período previsto, a grande maioria, 

27 estudantes, disseram que não irão concluir e 8 estudantes pretendem concluir no 

período esperado. Uma parte dos estudantes sinalizaram as greves como motivos que 

interferem na data de conclusão do ensino superior.  

Tabela 17: Influências no adiamento da data de conclusão do curso 

MOTIVOS QUE IMPLICAM NA DATA DE 

CONCLUSÃO DO CURSO 
 Quantidade 

Greve(s) 11 

Nada implica 8 

Reprovação (ões) 6 

Estágio 5 

Trabalho 5 

Opção própria 3 

Intercâmbio 2 

Conflitos de horários 1 

Dificuldades emocionais 1 

Dificuldades financeiras 1 

Extensão 1 

Falta de professores 1 

Motivos pessoais 1 

Carga horária 1 

Trancamento de disciplina (s) 1 

Total 48 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 Quando pergunto aos estudantes se recebem – ou já receberam – incentivos da 

instituição de ensino em que estudam através de bolsa permanência, 27 dos respondentes 
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informaram receber auxílio; 7 informaram que nunca receberam ou não recebem 

subsídios da instituição de ensino e 1 informou ter recebido ou receber auxílio 

alimentação. 

Tabela 18: Bolsas permanência já utilizadas 

RECEBEU/RECEBE ALGUM TIPO DE AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA  
Quantidade 

Bolsa auxílio permanência 27 

Não 7 

Auxílio alimentação / Bolsa auxílio 

permanência 

1 

Total 35 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 No que concerne às atividades acadêmicas, grande parte dos estudantes nunca 

realizaram atividades; as respostas mais assinaladas informam que os estudantes realizam 

ou já realizaram atividades de iniciação científica; monitoria e/ou tutoria; extensão; Bolsa 

PET; Bolsa PIBID; Bolsa CNPq; Bolsa CAIAC. 

Tabela 19: Bolsas acadêmica já utilizadas 

RECEBEU/RECEBE ALGUM TIPO DE 

BOLSA ACADÊMICA 
 Frequência 

Nenhuma 20 

Bolsa de iniciação científica 8 

Bolsa de monitoria/tutoria 5 

Bolsa de extensão 4 

Bolsa PET 1 

Bolsa PIBID 1 

Bolsa CNPq 1 

Bolsa CAIAC 1 

Total 41 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Após discussões teóricas, nos capítulos anteriores, sobre o processo de surgimento 

das atuais políticas públicas perpassando pelos governos citados, o panorama do ensino 

superior e os avanços que esse segmento de ensino teve nas últimas duas décadas 

principalmente na inclusão de grupos excluídos e no desdobramento de medidas que 

visam a permanência dos mesmos, faz-se necessário compreender, no atual panorama do 
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ensino superior, como essas políticas estão sendo implementadas e executadas através do 

relato dos sete estudantes entrevistados, conforme a seguir.  
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CAPÍTULO 3  

DO OUTRO LADO DAS POLÍTICAS, OS ESTUDANTES 

Nesse capítulo são abordadas as questões presentes na trajetória escolar dos 

estudantes mareenses entrevistados, em diálogo com os marcos teóricos utilizados. A 

análise das entrevistas foi realizada privilegiando as seguintes categorias: o percurso 

escolar durante a educação básica; preparação para ingressar no ensino superior; 

incentivo familiar para cursar a graduação; percurso antes e durante o acesso ao ensino 

superior; a permanência no ambiente universitário e as dificuldades simbólicas presentes. 

Inicialmente, o capítulo tem como objetivo analisar o percurso escolar dos estudantes 

anteriormente ao ingresso nas instituições investigadas, destacando as questões presentes 

na caminhada durante a escolarização básica até o ingresso na universidade. 

Posteriormente destaca o percurso acadêmico, enfatizando as questões presentes na 

permanência dos estudantes no ensino superior e os principais desafios durante a 

caminhada universitária.  

 Para melhor compreender o quem são os estudantes entrevistados, a tabela a seguir 

destaca o perfil dos estudantes com informações sobre as instituições frequentadas na 

educação básica; acesso ao ensino superior; curso e universidade que estuda; bolsa 

permanência; trabalho/estágio; informações educacionais dos familiares e renda familiar.  
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Tabela 20:  Perfil dos estudantes entrevistados 

 UERJ UFRJ 

Nome Ana Júlia Roberta Alice Fernando Heitor Talita 

Localidade Vila dos Pinheiros Vila do João Vila dos Pinheiros Baixa do Sapateiro Vila dos Pinheiros Vila dos Pinheiros Parque Rubens Vaz 

Idade 21 anos 24 anos 23 anos 24 anos 22 anos 26 anos 21 anos 

Auto declaração Parda Preta Parda Parda Branco Branco Parda 

Ensino 

Fundamental 
Pública Municipal Privada Pública Municipal Pública Municipal Privada 

Até a 7ª série – Privada        

8ª série - Pública 
Pública Municipal 

Ensino Médio Pública Estadual Pública Federal Pública Estadual Pública Federal Pública Técnica Estadual Pública Técnica Estadual Pública Federal 

Curso pré-

vestibular 
Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Tentativas para 

ingressar no curso 
1 2 2 1 4 1 1 

Cotas Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Curso Nutrição Geologia História Medicina Psicologia Engenharia Naval e Oceânica Fisioterapia 

Bolsa permanência Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Trabalho/Estágio Não Não Sim/Estágio Não Sim Não Não 

Escolaridade da 

Mãe 

Ensino Médio 

(incompleto) 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 
Ensino Superior Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Escolaridade do 

Pai 
Ensino Médio Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Ensino Superior 

(incompleto) 
Ensino Médio 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Ensino Fundamental 

(incompleto) 

Irmãos 3 1 1 1 0 1 2 

Irmãos 

universitários 
Não Não Não Não Não Sim Sim 

Familiares 

universitários* 
(1) Tio (2) Primas Não (1) Prima (1) Mãe (2) Tias (1) Irmão (10) Primos/a 

(1) Irmã (**) 

Primos/a 

Renda em salários 

mínimos 
Até 1,5 De 6 a 10 De 3 a 4,5 De 1,5 a 3 Até 1,5 De 1,5 a 3 De 1,5 a 3 

Fonte: Dados da pesquisa 2016

* O número indicando entre parênteses refere-se à quantidade de familiares universitários que os participantes da pesquisa possuem. 

** A estudante não informou o número exato de primos/primas que cursaram o ensino superior. 
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3.1 Antecedentes educacionais: a educação básica e a preparação para ingresso no ensino 

superior 

3.1.1 Percurso escolar: ensino fundamental e médio 

 A educação básica antecede o ingresso ao ensino superior e é cercada por desafios e 

dificuldades que podem perdurar durante toda a trajetória escolar e acadêmica. Os estudantes 

entrevistados frequentaram o ensino fundamental em instituições públicas e privadas; e o ensino 

médio em instituições estaduais e federais do Rio de Janeiro.  

 Por auxílio da tabela com o perfil dos estudantes é possível observar que dos sete 

estudantes entrevistados, 4 frequentaram o ensino fundamental em escolas municipais; 2 em 

escolas privadas e 1, parte na privada e parte na escola municipal. Dos alunos que estudaram 

em escolas municipais, 3 estudaram em escolas da Maré. 

No que diz respeito ao ensino médio, três estudantes frequentaram instituições federais 

concomitante com curso técnico profissionalizante; quatro em instituições estaduais. Desses, 

dois frequentaram curso técnico. Nenhum dos estudantes frequentou o ensino médio em escolas 

da Maré. 

Desse modo os entrevistados podem ser divididos em três grupos segundo às instituições 

que estudaram no Ensino Fundamental e Ensino Médio: 

▪ Grupo 1: E.F Municipal e E.M Estadual 

▪ Grupo 2: E.F Municipal e E.M Federal (técnico) 

▪ Grupo 3: E.F Privado ou maior parte83 e E.M Federal ou Estadual (técnico) 

 Alguns estudantes entrevistados relataram dificuldades de compreensão de algumas 

matérias ou de falta de professores no ensino fundamental. Para eles, essas dificuldades 

influenciaram e influenciam em seu percurso escolar, segundo eles como “falta de base” em 

algumas disciplinas principalmente ao ingressarem no ensino médio. Para os estudantes do 

Grupo 3, essas dificuldades no ensino fundamental e médio não foram percebidas com tanta 

ênfase em seus relatos como nos dois outros grupos. 

                                                           
83 A fim de melhor organização, o estudante de Engenharia Naval e Oceânica da UFRJ que estudou em instituição 
privada até a sétima série do ensino fundamental, estudando apenas a oitava série em instituição pública, está 
agrupado como estudante de instituição privada durante o ensino fundamental. 
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 Quando pergunto para os estudantes como foi o percurso durante o ensino fundamental 

e médio aqueles pertencentes aos Grupos 1 e 2 relatam uma maior dificuldade durante o ensino 

fundamental que refletiram durante o percurso no ensino médio, como é possível perceber nos 

relatos abaixo: 

Bom, eu estudei em escolas municipais em todo meu ensino fundamental até 

a segunda série eu estudei na Escola Municipal Carlos Chagas, que fica em 

Ramos [...] Depois até a oitava sério eu estudei na Escola Municipal Pedro 

Lessa, que fica em Bonsucesso. [...] Acho que minha maior dificuldade veio 

depois pela falta de base de biologia e ciências. O ensino era muito fraco, né. 

Nessas escolas municipais e na Escola Municipal Pedro Lessa. E aí depois 

quando eu cheguei no ensino médio eu senti que tinha muita pouca base de 

biologia e ciências em geral. (Alice – Medicina, UFRJ) 

Tive dificuldade em matemática e física porque na sexta série eu não tive aula 

de matemática.  Faltava muito professor e sempre nessas matérias de exatas. 

E ai eu lembro que foi a época de aprovação automática, por isso que eu passei 

porque senão eu acho que eu ia ficar reprovada. Com certeza. Até por que a 

sétima série é aquela série do descobrimento, de adolescência. Então foi bem 

difícil a sétima série, eu lembro que foi aprovação automática geral e todo 

mundo passou. (Roberta – História, UERJ) 

 A dificuldade na falta de “base” no ensino médio é menos percebida nos estudantes que 

cursaram em instituições privadas durante o ensino fundamental. Entretanto, a dificuldade 

durante o ensino médio não está diretamente relacionada, em seus relatos, ao ensino 

fundamental, mas ao ensino médio intenso, principalmente com matérias do ensino técnico. 

Alguns estudantes pertencentes a esse grupo enfatizam a boa “base” que tiveram nas 

instituições de ensino médio que estudaram. 

O ensino médio, fiz técnico em análises clínicas, só que eu acabei que nem 

terminei esse técnico porque eu não me identifiquei. No final, assim, eu já não 

gostava muito aí eu chutei o balde e fiz só o ensino médio. Mas foi muito bom, 

assim, foi muito bom. Se não fosse por isso com certeza talvez eu não estaria 

na faculdade hoje, ele me deu uma base muito boa, assim. (Fernando – 

Psicologia, UFRJ) 

Para os estudantes que cursaram o ensino fundamental em instituições municipais e 

frequentaram o ensino médio em instituições federais e estaduais técnicas, a dificuldade é 

percebida devido a defasagem durante o ensino fundamental. 
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Não tive grandes dificuldades no ensino fundamental. O ponto crítico foi sem 

dúvidas a passagem do 3º ano para o 4ºano; fiquei sem professora por 

aproximadamente dois meses pois a mesma não estava bem de saúde e a 

prefeitura não providenciava outra professora. Com isso, chegando no 4º do 

ensino fundamental apresentei algumas dificuldades pela defasagem do ano 

anterior; tive que procurar reforço escolar [...] Me mantive com boas medias 

e sem dificuldades até o termino do ensino fundamental. Chegando no ensino 

médio tive dificuldades em disciplinas como matemática, física e química, 

pelo déficit dessas matérias no colégio anterior; nas demais, consegui me 

manter bem. Chegando já no fim do primeiro ano as dificuldades já estavam 

em partes superadas. Após esse primeiro impacto, minha outra dificuldade foi 

só no terceiro ano, sempre com matemática, tendo que realizar a recuperação 

final da disciplina. (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

A rotina durante o ensino fundamental e médio também foi um assunto abordado 

durante as entrevistas. Como citado anteriormente, os estudantes entrevistados não cursaram o 

ensino médio na Maré e tiveram que ingressar em instituições distantes do local onde moravam.  

Dentre os estudantes da UERJ a estudante de História cursou o ensino médio no Colégio 

Estadual Lélia Gonzáles, em Ramos84. Ela sinaliza a experiência de suas primas que 

anteriormente já haviam estudado na instituição. A estudante salienta também seu desinteresse 

em estudar no Colégio Estadual Bahia, localizado na Maré e no Colégio Estadual Olga Benário 

Prestes, localizada no bairro de Olaria, além do fato de não ter sido alocada nas instituições que 

escolheu, como o Colégio Estadual Souza Aguiar.  

A estudante de Nutrição aponta que o motivo pela escolha da instituição, o Colégio 

Estadual Infante Dom Henrique em Copacabana, foi a ida dos seus amigos para a instituição, 

segundo ela, não gostaria de estudar distante de seus companheiros. O fato da instituição ser 

localizada próximo à praia também favoreceu a escolha. Para a estudante de Geologia a escolha 

da intuição foi feita pelo seu pai que via o Pedro II, unidade de São Cristóvão, como uma boa 

instituição, mesmo sendo sua opção estudar na FAETEC. 

Então, meu pai já sabia né que era um colégio bom. Aí quando eu tava no 

oitavo ano, oitava série, ele já bem botou pra estudar pros colégios federais e 

estaduais. Aí na verdade eu tinha passado primeiro pra FAETEC, só que saiu 

a reclassificação do Pedro II, aí eu queria ficar na FAETEC, mas meu pai me 

obrigou a ir por Pedro II porque era melhor e eu tive que ir, mas foi por 

incentivo dele mesmo. (Julia – Geologia, UERJ) 

A escolha pela Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek pelo estudante de 

Psicologia da UFRJ foi motivada pela familiaridade com o bairro onde a da instituição está 

localizada, em Jardim América, onde o seu pai residiu e ainda vivem alguns de seus parentes. 

                                                           
84 Bairro próximo à Maré. 
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Sua primeira opção era a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, como não conseguiu 

aprovação viu na E.T.E. Juscelino Kubitschek a possibilidade de prosseguir os estudos.  

As duas estudantes da área de biomédicas frequentaram o ensino médio na Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio em momentos diferentes, a estudante de Medicina 

ingressou na instituição em 2008 e escolheu a instituição sem muitos critérios, mas ela era bem 

citada, no curso pré-técnico que frequentava, pela boa reputação. A escolha foi baseada na boa 

colocação em rankings de ENEM e por ser localizada próximo à Maré, no bairro de 

Manguinhos.  

A estudante de Fisioterapia ingressou na instituição em 2013 através do sistema de cotas 

para estudantes egressos do ensino fundamental público, para ela a escolha da instituição foi 

uma estratégia para ingresso no ensino superior. 

Bom eu tinha [...] certeza que eu não queria estudar em um colégio estadual. 

Porque eu sabia que se eu fosse pra um colégio estadual eu poderia entrar em 

uma universidade sim, mas seria um pouco mais trabalhoso e eu teria que me 

exigir muito mais. Eu sabia que seu eu fosse pra um colégio não técnico, não 

necessariamente técnico, mas um colégio que não fosse estadual eu teria um 

pouco mais de oportunidade. (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

 Para o estudante de Engenharia Naval, que estudou na Escola Técnica Estadual Ferreira 

Viana situada no bairro do Maracanã, a influência pela escolha da instituição veio através do 

ciclo de amizades que fez quando saiu do ensino privado e ingressou no ensino fundamental 

público, no oitavo ano. 

Quando eu saí do Gama e Souza85 eu entrei no Teotônio86, lá eu conheci 

pessoas que até hoje são meus amigos e eles já tinham uma maior noção de 

escola técnica. Assim, de saber que existia escola técnica, conhecimento sobre 

escola técnica. Como eu comecei a andar com eles e tal, virei amigo deles, eu 

fui nesse caminho também. Eu acabei passando pra FAETEC87.  (Heitor -  

Engenharia, UFRJ) 

 Nesse caso a rede de socialização através dos amigos do ensino médio direcionaram a 

escolha pela escola técnica do qual o estudante não tinha conhecimento prévio. 

 Como citado, os estudantes entrevistados cursaram o ensino médio em bairros distintos: 

Ramos, Copacabana, São Cristóvão, Jardim América, Manguinhos e Maracanã. A rotina de 

                                                           
85 Escola privada de ensino fundamental e médio localizada em Bonsucesso, bairro próximo à Maré. 
86 Escola Municipal Teotônio Vilella localizada na Maré. 
87 Fundação de Apoio à Escola Técnica. 
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estudos atrelada a distância da instituição de ensino da residência dos entrevistados, também 

foi um imperativo durante seus percursos escolares. 

Era difícil, se eu acordasse um pouquinho atrasada já chegava tarde. (Ana - 

Nutrição, UERJ) 

[...] relação ao trajeto eu tinha que acordar umas 05h00 da manhã, quando eu 

pegava de manhã lá, aí eu ia andando pra Brasil e da Brasil pegava o 342 e 

pegava aquele caminho gigante, passava por dentro de Vigário Geral que é 

tipo, perigoso. E na época Parada de Lucas e Vigário Geral ainda não eram da 

mesma facção, então de vez enquanto tinha tiroteio, a gente tinha que ficar... 

(entrevistado faz sinais como se fosse “apreensivo”) Eu até passei uma duas 

vezes, do lado de um tiroteio, do lado literalmente. Os policiais atirando do 

lado da pista e a gente dentro do ônibus. Enfim, nada que a gente estivesse 

desacostumado. Enfim, acho que foi só esses encalços. (Fernando - Psicologia, 

UFRJ) 

 Para os estudantes que cursaram o ensino médio concomitante com o ensino técnico a 

rotina de estudos foi ainda mais desgastante devido ao fato de estudarem em período integral, 

realizarem estágio. A dificuldade no deslocamento entre a residência, a instituição e o local de 

estágio foi percebida no relato do estudante de Psicologia da UFRJ. Essa rotina foi determinante 

para o abandono do curso técnico. 

Sim, sábado de manhã tinha aula de sociologia e geografia. É, era bem pesado. 

Assim, no terceiro ano era mais pesado ainda porque tinha o estágio né? Então, 

tipo, fazia estágio no Fundão, de manhã, na parte da manhã toda. Acho que 

pegava sete horas e ia até meio dia, aí daqui eu ia lá pra Jardim América e 

ficava até umas seis horas da tarde. [...] E aí era assim, era bem pesadinho. 

Talvez tenha sido um dos fatores que influenciaram pra eu deixar o curso, 

assim, eu ficava bem cansado. Eu fazia [...] técnico de laboratório.  Sabe o 

IPPMG, do lado do Fundão, do lado do hospital? Enfim, e lá era uma rotina 

bem pesada. Assim, na parte da manhã a gente coletava sangue, amostras de 

sangue e depois a gente subia lá pro laboratório, enfim, cada um ia pro seu 

setor pra analisar aquilo tudo. (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

Para aluna do curso de Geologia da UERJ que cursou o ensino médio no Pedro II 

simultaneamente com o curso técnico em meio ambiente, conciliar o número de matérias foi a 

maior dificuldade, principalmente em época de provas. 

No ensino médio eu senti um pouquinho de dificuldade porque minha rotina 

mudou, eu fazia no Pedro II e era técnico, então eu estudava de manhã e de 

tarde e aos sábados. Então eu tive dificuldade com rotina e assim, lá tinha a 

prova final, né. Tipo, depois das duas, três avaliações eu tinha mais uma 

chance, então eu sempre ficava de prova final. Em muitas matérias, porque eu 

sempre tinha quatorze matérias, então, em sete, pelo menos, eu ficava em 

prova final. Mas nunca reprovei, sempre passei. (Julia – Geologia, UERJ) 

 A estudante de Fisioterapia da UFRJ, também relata dificuldades durante o ensino 

médio, principalmente no terceiro ano, devido a rotina intensa com as disciplinas, o estágio, a 
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monografia a ser apresentada na conclusão do curso e a apreensão com a chegada dos exames 

para ingresso no ensino superior. 

O terceiro ano do colégio foi bem intenso e eu mesma me cobravam muito; 

fazia estágio todos os dias da semana, tinha que ler e escrever a monografia - 

sabíamos que sem fazer não nos formávamos-, além do mais, tinha que marcar 

encontros com orientador, convidar banca e coisas do tipo. Além disso tudo, 

tinha o ensino médio e o peso das proximidades do ENEM e UERJ. (Fernando 

-  Psicologia, UFRJ) 

 Os percursos escolares dos estudantes entrevistados nos mostram que mesmo com as 

diferenças e singularidades de cada um, suas trajetórias se assemelham em alguns momentos 

durante a escolarização básica. Um fato em comum entre eles é o local em que vivem, a favela 

da Maré. A realidade desse local, com suas características de descriminação, violência, pobreza 

que acabam sendo mascaradas pela dificuldade de reconhecimento e afirmação desse local, 

principalmente na saída do ensino fundamental e inserção no ensino médio. Pois mesmo que 

alguns alunos tenham cursado o ensino fundamental em escolas da Maré ou próximas a ela, o 

ensino médio é cercado por momentos de mudanças e descobertas, através do contato com uma 

escola nova, novos amigos, professores e o local de moradia acaba sendo, para alguns 

estudantes, ocultado por medo de discriminação.  

Segundo pesquisa88 em cinco favelas do Rio de Janeiro, realizada em 2013 pelo Instituto 

Data Popular em conjunto com a Central Única das Favelas (CUFA), 49% dos 500 

entrevistados disseram não revelar, quando estão em espaços fora da favela, o local onde moram 

por medo de sofrer preconceito e 75% acreditam que moradores de favelas sofrem preconceito.  

O Instituto Data Favela em parceria com a CUFA e o Instituto Data Popular, através de 

pesquisa89 realizada entre 2013 e 2015 com 2 mil moradores de 63 favelas localizada nas 

regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, 

Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Distrito Federal, identificaram que 84% dos 

moradores entrevistados acham que sofrerem preconceito e 64% apontam que as favelas são 

noticiadas de forma negativa.  

A mesma pesquisa90 mostra que 90% dos participantes comprovam que já sofreram 

preconceito, desses 32% disseram que a motivação do preconceito foi a cor da pele, 30% por 

morarem em favela, 20% pela falta de dinheiro e 8% o preconceito decorreu pela roupa que 

                                                           
88 (UOL NOTÍCIAS, 2013). 
89 (BRASIL ECONÔMICO, 2015). 
90 (DATA FAVELA, 2013). 
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vestiam. Na mesma pesquisa, 37% dos moradores de favela já foram revistados por policiais, 

com proporção de 65% entre jovens de 18 e 29 anos. No que diz respeito as revistas policiais, 

a média chega a 5,8 abordagens na vida.  

Os conflitos armados entre a polícia e o tráfico, facções criminosas, além das condições 

precárias de moradia e saneamento básico, por exemplo, são fatores que influenciam na relação 

entre pertencimento e território. Desse modo, não se cria uma identidade com o campo social 

que vive, para que esta seja materializada em outros campos sociais. Essa realidade também é 

refletida na necessidade que os estudantes possuem de deixarem a favela. Não existindo um 

vínculo, uma relação de troca entre o indivíduo e o espaço. 

O desejo de sair fruto de pressões exteriores é diverso do sentimento de 

incompatibilidade cultural, onde o agente assume um tipo de habitus que o 

leva a considerar a vida no espaço popular como um limite para o exercício 

de práticas adequadas aos valores que desenvolveu e o acesso aos produtos 

culturais que gostaria de consumir.  (SILVA, 2011, p. 137) 

Como mostram os dados citados o preconceito é a motivação para essa ocultação do 

espaço social que pode ocorrer em diversos meios, inclusive na escola e na universidade.  

 Vale salientar que no caso dos estudantes da Maré, como notado nos dados do 

questionário, a maioria cursou o ensino médio em instituições fora da Maré o que, 

provavelmente, pode ser um imperativo para que esses estudantes que vivem em um ambiente 

cercado de conflitos e disputas de poder não se sintam confortáveis para afirmar o local onde 

moram. É comum os moradores da Maré se referirem como local de moradia o Bairro de 

Bonsucesso, adjacente à favela. 

 Os entrevistados ao serem questionados como era ser morador da Maré e estudarem em 

suas escolas de ensino médio, alguns estudantes evidenciaram essa realidade de ocultação do 

local em que vivem. 

Cara, ninguém sabia porque eu não falava assim “Maré”, eu falava que morava 

em Bonsucesso. Mas assim, os meus amigos que eram da Maré também eles 

falavam a mesma coisa que moravam em Bonsucesso. (Ana – Nutrição,  

UERJ) 
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Então, eu não falava que morava aqui. Porque meus pais sempre tiveram 

também esse medo. Então, desde quando sai daqui pra estudar em Bonsucesso 

que é aqui do lado, eles sempre falavam: “Se perguntarem onde você mora, 

você mora em Bonsucesso”. Por medo de, assim, sofrer algum preconceito. 

Então no Pedro II era a mesma coisa, nem todo mundo sabia, os professores, 

só os amigos mais próximos sabiam onde eu morava. Tinha esse medo de 

dizer de onde eu vim. (Julia – Geologia, UERJ) 

No primeiro ano a gente era todo mundo um pouco preso [...]. Já no primeiro 

ano pro segundo a gente começou a ter uma mudança no nosso ponto de vista, 

[...] De tudo sabe? Então eu nunca tive nenhum problema de falar que era da 

Maré, lá [na escola]. E também tinha uma outra menina que era aqui da Maré 

e a gente sempre falava abertamente. Eu sei que tinha um menino [...] que ele 

morava aqui, mas ele não falava, mas também como era uma opção dele eu 

nem... Eu sempre falei [...] Só no primeiro ano eu não falava [...]. Eu sabia que 

tinha muita gente de colégio privado e eram pessoas que tinham uma situação 

de vida bem diferente da minha, então eu me sentia um pouco inibida. Tanto 

que no início a gente não tem trote porque é proibido, mas a gente tem uma 

apresentação coletiva de todas as turmas e aí eu falei que morava em 

Bonsucesso, mas eu acho que foi o único momento que eu falei. (Talita – 

Fisioterapia, UFRJ) 

3.1.2 Investimentos familiares na educação básica e ingresso no ensino superior 

 A continuidade na escolarização dos entrevistados, além da vontade própria de 

prosseguir os estudos, possui características da iniciativa dos familiares no investimento para o 

prolongamento escolar que é percebida de forma diferente entre os estudantes.  

[...] os comportamentos escolares adotados pelos alunos não se reduzem às 

influências do ambiente doméstico. Acompanhando seus desdobramentos, 

fica evidente a necessidade de considerar o papel do aluno como parte ativa 

do seu próprio percurso e das relações com outras instâncias de socialização, 

seja no bairro, no ambiente de trabalho, entre outras formas de interação 

social. (ZAGO, 2011, p. 21) 

A participação no acompanhamento dos estudos, através do auxílio com as atividades 

escolares, incentivo pela escolha da instituição de ensino é menos percebida entre os estudantes, 

podendo ser justificada pela pouca familiaridade dos pais com a escola devido à pouca 

participação nesse ambiente. Especificamente essa afirmativa não foi verificada no caso da 

estudante Júlia, que obteve a participação dos pais durante o percurso escolar, inclusive na 

preparação para ingresso na instituição de ensino médio. Os demais estudantes relatam, em 

maior parte, a participação financeira dos pais. 
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Nossa, assim, foi fundamental. Se não fosse eles não era possível e eles sempre 

me cobraram somente isso, só estudo. Eu não precisava fazer mais nada só 

estudar e era dando em cima o tempo todo. Qualquer coisa que eu precisasse 

em relação a escola eles estava alí pra fazer das tripas corações, mas me dava. 

E sempre incentivou muito, meu pai sempre me ajudou, sentava pra fazer 

trabalho, [...] pra estudar pra prova, até pra passar mesmo pro Pedro II, então 

assim, era incentivo total. (Júlia – Geologia, UERJ) 

Ah, foi essencial assim. No ensino médio acho que [...] nem tanto [...] Bom, 

na verdade foi bem presente também. Por que assim, [...] no ensino médio não 

tinha essa obrigação da mensalidade, parece que eles estavam ausentes, mas 

não porque as vezes eu tinha que levar dinheiro pra transporte também, ou pra 

enfim, comer alguma coisa nos intervalos, então assim foi uma participação 

mais financeira do que [...] intelectual, por exemplo, me ajudando com as 

matérias. Até porque aqui em casa minha mãe terminou o ensino médio, uns 

dois, três anos antes de mim e meu pai terminou o ensino médio há muito 

tempo. Enfim, pararam só no ensino médio, mas foram muito importantes sim. 

No ensino fundamental teve uma participação mais intelectual no início, mas 

depois [...] só foi isso mesmo. (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

No ensino fundamental a participação deles foi muito intensa em relação a 

suporte pra eu me manter na escola, dado que a escola era particular. Suporte 

em relação ao pagamento de mensalidade, em relação a ajuda de custo pra me 

alimentar e transporte. Em relação a auxílio intelectual eu não tive isso deles, 

mas nos primeiros dois anos eles me colocaram em explicadora pra eu 

recuperar a defasagem da escola anterior. No ensino médio foi bem parecido 

com o fundamental, porém não tinha auxílio por transporte já que eu tinha 

RioCard. (Heitor – Engenharia Naval e Oceânica, UFRJ) 

Entre os entrevistados é percebido que aqueles que possuem pais com níveis de 

escolaridade mais altos91 tiveram maior investimento intelectual durante a educação básica, em 

especial no ensino fundamental. O que é o caso da estudante de Geologia da UERJ que teve 

maior incentivo do pai nos estudos das provas da escola, na realização de trabalhos e na 

preparação para prova do Pedro II. 

Assim como no caso do estudante de Psicologia da UFRJ que teve maior investimento 

intelectual durante o ensino fundamental e financeira durante o ensino médio, devido ao fato 

de sua mãe ter concluído esse segmento de ensino pouco antes dele e do pai já ter concluído há 

muitos anos. 

Mesmo com uma maior participação no ensino fundamental, o incentivo na 

escolarização aconteceu de forma mais presente do que os estudantes em que os pais possuem 

pouca escolaridade. Para estes o incentivo aconteceu, por exemplo, no investimento financeiro 

                                                           
91 Ensino médio e acesso ao ensino superior. 
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na educação, com o pagamento de escolas privadas durante a educação básica e/ou na compra 

de material escolar e alimentação. Como é o caso do estudante de Engenharia da UFRJ. 

No caso da estudante de Medicina da UFRJ, a única que possui pais que ingressaram no 

ensino superior, a participação no incentivo aos estudos aconteceu de forma diferente aos 

estudantes que possuem pais com ensino médio completo.  A estudante compreende que a falta 

de incentivo dos pais e participação nos estudos aconteceu pela forma cultural da localidade. 

Vale ressaltar que o acesso dos pais ao ensino superior ocorreu apenas após a estudante concluir 

o ensino médio.   

Meus pais não eram muito participativos [...] Acho que aqui a gente não tem 

muito essa cultura dos pais ficarem em cima sabendo das notas, ajudando no 

dever de casa. É uma coisa controle que é delegado pra escola mesmo. [...] 

Meus pais eram muito nessa linha, não eram muito participativos. Faziam o 

básico, iam nas reuniões da escola. Nada além disso. (Alice – Medicina, 

UFRJ) 

 O incentivo na escolarização também pode ser compreendida através da continuidade 

dos estudos ao término do ensino médio. Pergunto aos estudantes entrevistados se após a 

conclusão do ensino médio os pais ou familiares incentivaram o ingresso no mercado de 

trabalho e a posição que tiveram quando os entrevistados optaram por cursar o ensino superior. 

Uma parte dos estudantes relatam que existiam a pretensão dos pais para que iniciassem 

atividades no mercado de trabalho, entretanto, aceitaram a decisão de continuidade dos estudos 

com o ingresso no ensino superior.  

Houve certa pressão sim, até porque fiz 18 anos e para eles era "idade certa" 

para ingressar no mercado de trabalho, me tornar mais "independente" como 

se estivessem me preparando para a vida. Meus pais sempre me deram apoio 

para continuar estudando, mas seria como de costume: Trabalhar pra pagar a 

faculdade e me auxiliariam a pagar também. Eles não tinham informação 

sobre como seria melhor para mim, fazer o vestibular e estudar na 

Universidade pública. Expliquei a eles, inclusive sobre a dificuldade que é pra 

passar e pra se manter. Na primeira tentativa, eu não passei, mas também não 

tinha tempo de estudar, pois trabalhava de domingo a domingo. Eles 

entenderam toda dificuldade, toda oportunidade e me deram força pra sair do 

trabalho e pagaram o pré vestibular pra mim. Não concordaram muito com a 

escolha do meu curso, mas não puderam fazer nada. (Roberta – História, 

UERJ) 

Vale salientar que alguns entrevistados enfatizaram a ideia de ingresso no mercado de 

trabalho por vontade própria, para auxiliar nas despesas de casa e tornar-se independente do 

auxílio financeiro das mães. Essa iniciativa pode ser percebida nas estudantes de Nutrição da 

UERJ e Fisioterapia da UFRJ, que são filhas de pais separados.  
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Inicialmente, era vontade minha e também da minha mãe que eu começasse a 

trabalhar, isso porque eu me sentia muito dependente da minha mãe e tinha o 

desejo de ajudá-la. Porém, com a aprovação, vi que seria difícil realizar as 

duas coisas concomitantemente. Lembro que, assim que comecei na UFRJ, 

procurei vagas no meu técnico, sou técnica em vigilância em saúde, mas é 

bem difícil de conseguir por ser uma área meio fechada; cheguei a realizar um 

concurso para a ANVISA, onde trabalharia com o técnico mas teria que me 

mudar para Brasília, o que não estava nos meus planos. Procurei com amigos 

que trabalhavam em posto para trabalhar por lá, mas com o regime de OS é 

meio difícil. Procurei também para telemarketing, mas não conseguia 

encontrar horário. Por fim, minha última tentativa foi de prestar um concurso 

para jovem aprendiz para Eletrobras. Até passei no processo, mas não daria 

para conciliar por naquele período ficar quase todos os dias da semana de 

manhã e de tarde na universidade. Minha mãe queria que eu tivesse ficado em 

alguma dessas coisas, mas ela nunca me obrigou a trabalhar. Ela nunca falou 

mas ela esperava a "continuação" das coisas por minha parte. Tenho certeza 

que se não optasse por fazer faculdade ela não iria gostar, neste sentido, ela 

sempre ajudou para que eu entrasse e continuasse na faculdade. Meio pai é 

meio a par da situação por não viver conosco. (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

Quando conclui o ensino médio, não havia passado no vestibular, tendo que 

estudar mais um ano para prestar o vestibular de novo. Minha mãe já sabia 

que eu queria ingressar no ensino superior e não influenciou para que 

ingressasse no mercado de trabalho apoiando que eu ficasse em casa 

estudando para o vestibular e frequentando o pré-vestibular. Ingressei no 

mercado de trabalho neste mesmo ano como jovem aprendiz por vontade 

própria, para não depender da minha mãe em questões financeiras e de modo 

que não atrapalhasse os estudos, pois trabalhava 4 horas ao dia. (Ana – 

Nutrição, UERJ) 

 A estudante de Medicina da UFRJ, relata que o irmão interrompeu o ensino médio e 

assim, seus pais tinham receio que ele fizesse o mesmo, logo incentivaram para que ela desse 

continuidade nos estudos.  

Como eu já vinha fazendo pré-vestibular no CEASM enquanto terminava o 

Ensino Médio e era novinha, tinha 16 anos, eles já sabiam que eu queria entrar 

na faculdade. O meu irmão começou a trabalhar com 14 anos e interrompeu 

os estudos no ensino médio, daí meus pais morrem de medo que isso aconteça 

comigo. (Alice – Medicina, UFRJ) 

Com o término do ensino médio e pretensão de ingresso no ensino superior, o suporte 

dos pais e familiares na preparação para os exames, também foi um ponto abordado durante às 

entrevistas. A preparação para os exames é um momento de apreensão e de estudo, seja através 

de cursos pré-vestibulares ou incentivo das instituições de ensino médio, como foi citado 

anteriormente. A família pode ser um suporte nesse momento para preparação no ingresso ao 

ensino superior, entretanto, quando comparado à influência que as famílias representam durante 

a educação básica e o investimento na preparação para o ingresso no ensino superior o suporte 

é diferenciado. 



109 
 

Certamente, a influência da família na escolarização dos filhos depende de 

vários fatores, mas deve-se levar em conta que essa influência pode ser mais 

intensa em relação à frequência do Ensino Fundamental, reduzindo-se quando 

se trata do Ensino Médio e tornando-se menos atuante ainda quando se refere 

ao ingresso no curso superior. (ROMANELLI, 2011, p. 101) 

A participação da família nesse processo, através de investimento financeiro, relatado 

por alguns universitários, possibilitou um tempo maior de dedicação aos estudos, pois não 

precisavam trabalhar. 

Basicamente me sustentando para que eu pudesse me dedicar aos estudos sem 

trabalhar. Foi um período de bastante sobrecarga financeira, sobretudo para a 

minha mãe que assume a maior parte das despesas em casa. (Alice – Medicina, 

UFRJ) 

Bom, eu acho que foi um suporte [...] mais familiar, mais financeiro, assim, 

talvez um incentivo moral tipo “vai lá filhão”, mas nada assim. (Fernando – 

Psicologia, UFRJ) 

 Os estudantes universitários das décadas de 80 e 90 entrevistados por Silva (2011) 

informam que a rotina de trabalho já se fazia presente no cotidiano no ensino médio e, em 

alguns acasos, a preparação para o vestibular só era possível através de cursinhos pré-

vestibulares privados, onde trabalhar se fazia necessário para arcar com as despesas dos estudos, 

visto que as famílias não tinham condições de realizar esse investimento.  

Entre os estudantes entrevistados, nesta pesquisa, mesmo que em alguns casos a vontade 

dos pais para que os filhos ingressassem no mercado de trabalho fosse presente, não identifiquei 

em seus discursos o trabalho como uma obrigatoriedade. Trabalhar enquanto uma necessidade 

para custear os estudos ou para auxiliar nas despesas da casa, não é uma realidade nesses relatos. 

Esse fato possibilitou uma maior disponibilidade de dedicação aos estudos durante o ensino 

médio e na preparação para os exames. Entretanto, vale salientar que essa iniciativa é tomada 

como estratégia e esforço familiar para os filhos darem continuidade aos estudos e ingressarem 

no ensino superior, visto que igualmente aos estudantes da pesquisa de Silva (2011) os 

estudantes desta pesquisa possuem condições socioeconômicas baixas. Lahire (2008) destaca 

que “os pais "sacrificam" a vida pelos filhos para que cheguem aonde gostariam de ter chegado 

ou para que saiam da condição sociofamiliar em que vivem. ” (p.29) 

O investimento na escolaridade dos filhos aconteceu de forma heterogênea entre os 

entrevistados, mesmo que em alguns pontos possuam em seus discursos alguma semelhança. 

Vale ressaltar que no caso específico de duas estudantes, Talita de Fisioterapia da UFRJ e Ana 
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de Nutrição da UERJ, que possuem pais separados, as mães estiveram mais frequentes e 

acompanhando o percurso escolar durante a educação básica.  

 O estudante de Psicologia da UFRJ e a estudante de Geologia da UERJ, que possuem 

pais com ensino médio demonstraram uma maior participação dos pais no investimento 

intelectual durante o ensino fundamental. No caso da estudante de Geologia essa realidade fica 

ainda mais explícita, quando ela se refere ao pai como participante da sua preparação para às 

provas das instituições de ensino médio e pelo fato dele ter optado que ela estudasse no Pedro 

II.  

A estudante de Medicina da UFRJ, que possui mãe com ensino superior e pai com o 

curso superior interrompido, enfatiza a falta de participação intelectual dos pais como algo 

cultural. Nesse caso, especificamente, não foi conferida a teoria de Bourdieu (2013b) acerca do 

maior investimento escolar em famílias com um maior nível de capital cultural. 

Os estudantes com pais com ensino fundamental completo e incompleto conferiram a 

participação familiar mais de forma financeira e àqueles com pais com ensino médio, tiveram 

maior investimento intelectual dos pais. 

Lahire (1997) salienta para necessidade de uma mudança de olhar na ausência de 

participação dos pais na escolarização dos filhos. 

Mas é preciso perguntar, por exemplo, se os diferentes casos de pais dispõem 

de tempo e ocasiões favoráveis para exercer, plena e sistematicamente, seu 

efeito de socialização escolarmente positivo. (p.30) 

 Como já citado em outros momentos, a pouca familiaridade dos pais com a escola 

também pode influenciar nessa realidade. 

3.1.3 Preparação para o vestibular da UERJ e ENEM para ingresso na UFRJ 

As instituições de ensino médio desenvolvem papel importante, para alguns estudantes, 

na preparação para as provas do ENEM e vestibular. Quando pergunto aos entrevistados sobre 

o percurso no ensino médio e atuação das instituições na preparação dos exames, as respostas 

enfatizam a participação das instituições através de aulas de reforço e simulados de provas 

anteriores. 
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Tipo, o ensino de lá é muito bom, assim, justamente por ser puxado né. Na 

parte mais de exatas, [...] por causa do técnico. Então eu tinha mais 

matemática, eu tinha mais química, eu tinha mais biologia, isso me ajudou um 

pouco com as minhas específicas. [...] Só o ensino mesmo que foi bom e eles 

incentivavam, lá tinha [...] como se fosse um pré-vestibular, mas não era, era 

como um reforço. Os aulões que eles davam pro vestibular, também. (Julia -  

Geologia, UFRJ) 

Bom, assim os professores eles eram a maioria bem [...] preparados pra dar 

aula mesmo, sabe? Eles conseguiam passar o conteúdo que tava ementa da 

disciplina e alguns deles faziam uns simulados assim, de vestibular e tal. Tinha 

gente da minha sala que fez o ENEM no segundo ano e conseguiu uma nota 

legal [...]. No terceiro ano essa coisa dos simulados se intensificaram bastante, 

assim, química, biologia, os professores eles se empenhavam bastante. 

(Fernando – Psicologia, UERJ) 

Entretanto, outras respostas sinalizam a pouca participação das instituições nesse 

processo de preparação para o ingresso no ensino superior. 

A escola em si não, isso varia muito de professor pra professor. Eu tinha uma 

professora lá ótima, que me ajudou muito. Eu guardei as coisas dela, guardei 

caderno pra me ajudar a estudar pro vestibular (Roberta – História, UERJ) 

 Para a maioria dos estudantes, os cursos pré-vestibulares foram fundamentais no 

processo de preparação para as provas do ENEM e vestibular da UERJ, exceto para os 

estudantes de Engenharia e Fisioterapia da UFRJ, que ingressaram nos cursos sem frequentarem 

cursinhos pré-vestibulares.  

O estudante de Engenharia teve uma trajetória escolar não linear, ou seja, com 

interrupção nos estudos ao término do ensino médio ou não dando continuidade nos estudos. 

No caso do estudante de engenharia essa característica é melhor compreendida, pois ao término 

do ensino médio, ingressou no curso pré-vestibular do CEASM com o intuito de aprovação no 

ensino superior, através de influência de um professor do cursinho a escolha foi pela carreira 

de Matemática. Entretanto, ao identificar que Matemática não era a área desejada o estudante 

abandona o curso e buscou inserção no mercado de trabalho. Assim, após o término do ensino 

médio, em 2008, o ingresso no curso de Engenharia acontece apenas em 2012. A preparação 

para o ENEM aconteceu de forma autodidata. 

A estudante de Fisioterapia atribui sua boa formação na escola de ensino médio como 

motivo para não cursar nenhum pré-vestibular. Ela salienta que a preparação para os exames 

aconteceu de forma autodidata, agregando ao conhecimento obtido durante o ensino médio, 

estudos em casa o que possibilitou a aprovação para o curso de Fisioterapia na UFRJ e Relações 

Internacionais na UERJ. 
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 Os demais estudantes frequentaram cursinhos pré-vestibulares na Maré92, na UFRJ93 e 

privados, como o Miguel Couto. Ao perguntar aos estudantes a importância que esses cursos 

tiveram na preparação para os exames, a estudante de Nutrição, que cursou o pré-vestibular na 

Redes da Vila do João, caracteriza o pré-vestibular como fundamental na sua aprovação no 

vestibular.  

[...] Porque, assim, é muito básico, o que eles passam [a escola]. [...] Eu era 

boa em biologia, era a única matéria que eu me esforçava mais no ensino 

médio. Aí tipo assim, eu achava que eu sabia de tudo. Aí eu cheguei no pré-

vestibular e tinham mais coisas, eu “caraca, se eu fosse fazer o ENEM assim 

eu ia tirar zero”. Olha, me ajudou bastante [o pré-vestibular]. Os professores 

também, eles ajudavam muito. Tem um professor até que me deu todos os 

livros, todas as edições de livros de química, biologia...Eles ajudavam 

bastante. Sem ajuda do pré-vestibular eu não iria passar. (Ana – Nutrição, 

UERJ) 

 A estudante de História da UERJ e Medicina da UFRJ, estudaram nos cursos Samora 

Machel e CEASM, respectivamente, posteriormente frequentaram o Curso Miguel Couto. Para 

aluna de história a primeira tentativa para ingresso nos exames, sem sucesso, acarretou na 

escolha de outro curso pré-vestibular. 

Primeiro eu fui pro pré-vestibular da UFRJ o Samora Machel [...], só que eu 

não consegui passar, não consegui ter nota. Eu não consegui passar no 

vestibular, eu cursei um ano e fiz o vestibular pra UERJ e não passei. Aí no 

outro ano eu estudei em outro pré-vestibular, o Miguel Couto, aí eu passei. 

(Roberta – História, UERJ) 

 A estudante de medicina relata que antes de ingressar no curso, frequentou o curso de 

Geografia na UFF até o início do segundo semestre e Ciências Sociais na UERJ, tendo 

frequentado o curso pré-vestibular do CEASM em 2008. Visando aprovação no curso de 

medicina, solicitou bolsa no curso Miguel Couto, ingressando na universidade em 2012.2. 

Eu já tinha feito faculdade algumas vezes eu fiz pré-vestibular em 2008 aqui 

no CEASM e fui pra Geografia e tudo mais. E aí vi que apesar do CEASM ser 

um curso muito bom e tudo mais, não me dava a base que eu precisava pra um 

curso tão concorrido como medicina. Fui lá no Miguel Couto, implorei por 

uma bolsa e eles me deram e tinha aquela cobrança constante “Ah, você é 

bolsista, tem que mostrar resultado” e era bem complicado, assim, estudava o 

dia inteiro. Bem essa coisa de estudante de medicina mesmo, pré estudante de 

medicina. (Alice – Medicina, UFRJ) 

                                                           
92 Redes e CEASM. 
93 Pré- vestibular Samora Machel e Pré-universitário comunitário Rubem Alves. 
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Os cursos pré-vestibulares além da preparação para as provas, também compartilham 

informações até então desconhecidas para alguns, como as políticas de cotas para ingresso nas 

instituições públicas de ensino superior.  

Então, ele ajudou bastante, em relação a tudo. Em relação a cotas, em relação 

a isenção, em relação a conteúdo mesmo. Ajudou bastante. (Heitor – 

Engenharia, UFRJ) 

As informações sobre as instituições universitárias, provas, cotas são fundamentais na 

preparação para os exames. Ao perguntar aos estudantes como adquiriram essas informações, 

os curso pré-vestibular, como citado pelo estudante de Engenharia, aparecem com maior 

frequência. Assim como através de amigos, acesso à internet e às escolas. Entretanto, apenas as 

estudantes egressas de instituições federais de ensino médio sinalizam às escolas como 

transmissoras dessa informação. 

Eu entrei em 2006 lá e acho que em 2007, 2008 foi quando eles introduziram 

as cotas lá na escola, né. E aí começou muito a ter esse debate sobre as 

cotas e esse debate se estendeu pras cotas da universidade também. 
Tinham vários espaços de debate, as pessoas discutiam as cotas raciais, as 

cotas sociais e a gente era bem informado sim. (Alice – Medicina, UFRJ) 

Tipo assim, eu comecei a pesquisar mais sobre isso acho que no segundo ano 

quando eu reprovei. Ai eu comecei a conhecer as pessoas do terceiro ano, aí 

eles te falavam: “Ah, faculdade, pré-vestibular...” Essas coisas de pré-

vestibular, aí que eu fui me inserindo nesse meio, foi pelos meus amigos. 

(Ana – Nutrição, UERJ) 

Cara, eu acho que eu não aprendi sobre isso na escola, acho que foi mesmo 

de chegar lá no site do ENEM, do SiSU ver e depois procurar saber com 

os amigos. Foi uma coisa bem mais informal. (Fernando – Psicologia, UERJ) 

 Os cursos pré-vestibulares e as redes de socialização desenvolveram papel importante 

na preparação de alguns estudantes para os exames e no conhecimento específico sobre 

informações necessárias para o ingresso nas IES, muitas vezes não supridas pela escola. Como 

o caso da estudante de Nutrição da UERJ. No caso dos estudantes de Psicologia, Medicina, 

Fisioterapia da UFRJ e Geologia da UERJ as instituições escolares contribuíram para o acesso 

às informações e preparação para as provas. Entretanto, apenas a estudante de Fisioterapia 

atribuiu conhecimento obtido na escola como suficiente para pleitear a vaga no ensino superior 

sem a necessidade de realizar um cursinho pré-vestibular. 
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3.1.4 A importância das cotas para o ingresso no ensino superior 

 O acesso ao ensino superior, para os estudantes entrevistados, foi possibilitado através 

das políticas de cotas da UERJ e da UFRJ. Como já citado, uma parte dos estudantes salientam 

a defasagem durante a educação básica, caracterizada por eles como “falta de base”. “A 

desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior é construída de forma contínua e 

durante toda a história escolar dos candidatos. ” (ZAGO, 2006, p. 230) 

 As estudantes pertencentes ao Grupo 1, que cursam História e Nutrição na UERJ, 

possuem percepções diferentes sobre a importância da utilização das cotas para ingressar no 

ensino superior. A estudante de História caracterizou as cotas como fundamentais para seu 

ingresso no curso, visto que por ampla concorrência não conseguiria disputar a vaga pretendida. 

A dificuldade enfrentada durante o ensino fundamental, na sexta série, com a falta de 

professores na disciplina de matemática e física perpetuou durante a escolaridade e influenciou 

nas notas dos exames. Já para estudante de Nutrição, o ingresso através das cotas visava o 

recebimento de bolsa auxílio para custear os gastos com o curso, pois sem a bolsa não 

conseguiria subsidiar, por exemplo, gastos com passagem e alimentação. 

 Quando pergunto o motivo da escolha da política de reserva de vaga para o ingresso no 

ensino superior, obtive as seguintes respostas: 

Porque a nota era mais baixa mesmo, eu acho que se fosse por ampla 

concorrência eu não conseguiria. Olha até mesmo pela questão de exatas como 

eu te falei, no fundamental eu não tive. Não tive física, não tinha matemática 

passei um ano na sexta série sem matemática. Então, minha nota no vestibular 

em matemática foi um desastre, não só em matemática, mas em exatas em 

geral. Eu também não me familiarizei com exatas. Até mesmo no ENEM, 

minha nota no ENEM foi 400 e pouco em matemática, eu tirei menos que 500, 

em exatas, quer dizer. Mas foi 400 e pouco, minha redação foi 700 e pouco, 

as outras 600 e pouco, mas em matemática foi uma vergonha. Mas foi isso, 

fui muito mal mesmo. (Roberta – História, UERJ) 

É porque eu vi que tinha um monte de lei, né? Quem tinha bolsa auxílio [...] 

E assim, sem a bolsa auxílio eu acho que eu não ia conseguir me prover direito, 

ter que ficar pagando passagem, essas coisas. É muito difícil ainda mais sem 

trabalhar, por meu curso ser integral não ia ter como ficar pagando todo dia 

passagem, todo dia comida, essas coisas. Se não tivesse a bolsa auxílio eu acho 

que eu não ia dar conta. (Ana – Nutrição, UERJ) 

 As estudantes dos Grupo 2, que cursam Medicina e Fisioterapia na UFRJ, salientam a 

defasagem durante o ensino fundamental que acarretou muitas dificuldades em determinadas 

matérias, fazendo com que pleiteassem uma vaga no ensino superior através de cotas, devido à 
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concorrência para ingresso nos cursos, em especial com os alunos oriundos de instituição 

privadas. 

Bom, porque por mais que eu soubesse que eu vinha de um colégio que era 

público, mas que era uma realidade um pouco diferente das outras escolas 

públicas eu também [...] via uma diferença muito grande, por exemplo do meu 

colégio pra um colégio privado em que uma pessoa consegue tirar 900 na 

prova do ENEM. No início eu fiquei até um pouco mexida, assim, de botar 

cotas porque eu sabia que de alguma forma eu tava sendo injusta com as 

pessoas que tinham cotas, mas vinham de um colégio estadual, mantido pelo 

governo do Estado. Mas do mesmo lado também tinha essa outra questão do 

pessoal que vinha de colégio privado e tirava tipo notas, muito, muito altas. 

Eu já tinha defasagem anterior, né? (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

[...] Eu não tive ciências, eu não tive biologia, física, química direito na escola 

e venho de um background assim de uma classe social baixa, sabe? [...] (Alice 

– Medicina, UFRJ) 

 Para os estudantes do Grupo 3 a concorrência dos cursos foi a principal motivação para 

pleitear às vagas através das cotas. Os estudantes de Engenharia Naval e Psicologia da UFRJ, 

salientam sobre a concorrência com estudantes oriundos de colégios públicos federais e 

instituições privadas. 

Quando eu fiz pra matemática como não era o ENEM e as notas de corte, na 

época de matemática, pra entrar pra engenharia era um valor muito alto, assim, 

pra mim na época. E aí quando mudou pro ENEM eu pensei: só mudou a 

forma de avaliação, as notas vão continuar muito altas. E eu vi que eu tinha 

condição de entrar como cotista por causa do ensino médio, aí eu preferi entrar 

por cotas do que concorrer por vagas normais porque eu imaginei que eu teria 

mais condições de entrar e foi o que aconteceu, eu consegui entrar e eu entrei 

ainda assim na reclassificação.  A maioria das pessoas que estudam lá, hoje, 

elas vieram de escolas particulares, caras ou vieram de escolas públicas 

federais, CAPs, Colégio Naval, CEFET, Militar, Pedro II, todos esses tipos de 

colégios que não é comum aberto pra todo mundo. Como eu estudava na 

FAETEC ela era um pouco melhor que um colégio estadual sem ser técnico. 

(Heitor – Engenharia, UFRJ) 

[...] É porque assim, eu sabia que a minha formação, apesar de eu ter passado 

por escolas interessantes e por esse pré-vestibular que me auxiliou bastante, 

eu ainda não tinha a mesma bagagem de um cara que vem do PH, Pense, 

alguma escola grande dessas, tipo, São Bento. Eu sabia que minha bagagem 

não dava pra competir, sabe? [...] Assim, mais que justo você ter uma 

ferramenta de equiparação, de igualdade de classes, por mais que isso seja 

uma ferramenta ainda precária, ainda necessitado de ajustes, mas assim, é uma 

ferramenta válida. [...] (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

Para estudante de Geologia da UERJ, a motivação para ingresso através das cotas foi o 

fato de mesmo ter estudado no Pedro II, naquela época por ter dificuldades em algumas 

matérias, considera-se uma aluna mediana durante o ensino médio e graduação. 
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Porque eu achava que era muito concorrido e eu não ia conseguir no normal, 

por mais que eu tivesse feito Pedro II eu tinha dificuldades. Eu sempre passei 

nas matérias, mas eu nunca fui uma das melhores alunas, sabe? Sempre fui 

uma aluna mediana e isso influenciou um pouco também na faculdade em ser 

uma aluna mediana.[...] (Julia – Geologia, UERJ) 

 Os relatos dos estudantes mostram como as políticas de cotas foram importantes para o 

acesso ao curso superior, seja em cursos altamente seletivos como engenharia e medicina ou 

nas demais carreiras. O ponto em comum entre as narrativas é a concorrência em determinadas 

vagas com alunos egressos de instituições conhecidas pela qualidade do ensino e preparação 

para os exames. Desse modo, as políticas de cotas exerceram papel fundamental no acesso 

desses estudantes ao ensino superior. 

3.2 Percurso universitário, principais características 

3.2.1 O primeiro contato com a universidade, adaptação à nova rotina 

 A entrada na universidade para muitos estudantes pode ser considerada um momento de 

ruptura com a rotina do ensino médio e o início de novas experiências e desafios, “a transição 

do ensino médio para o ensino superior é delicada. Os índices de fracasso e abandono, ao longo 

do primeiro ciclo universitário, traduzem a dificuldade dessa passagem. ” (COULON, 2008, p. 

33)  

 O primeiro contato das estudantes de Geologia e História com a UERJ traduz a 

delicadeza desse momento de transição através do estranhamento inicial com a instituição e 

suas normas, um certo “mal-estar discente” (ZAGO, 2006b).  

Foi difícil, eu era totalmente leiga. Perdi minha matrícula, não sabia que era 

pra guardar o número, não sabia a relação de inscrição em matéria. Não sabia 

nada, não sabia nada mesmo. [...] (Roberta – História, UERJ) 

É fiquei assim, um pouco perdida, né? Aquele prédio, enorme cinzento. [...] 

Fiquei um pouco perdida, mas foi fácil a ambientação. Porque Geologia é um 

curso muito pequeno, então todo mundo se conhecia, então um ajudava o 

outro, foi bem tranquilo. (Júlia – Geologia, UERJ) 

 Para estudante de medicina da UFRJ, a sua origem provocou uma segregação com os 

outros estudantes,  provocada principalmente pelo  conflito entre a sua classe e a dos demais 

estudantes de medicina. Essa foi a primeira dificuldade encontrada no seu ingresso na 

universidade, pois segunda ela, trata-se de um curso com pouca presença de estudantes pobres. 

Posteriormente a dificuldade foi de adaptação aos professores e metodologia aplicada, assim 

como a matéria abordada nas disciplinas. Para Zago (2006b. p. 235), “os sentimentos de 
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pertencimento/não-pertencimento ao grupo dependem muito do curso, da configuração social 

dos estudantes de uma determinada turma. ” 

Nossa, se eu já me sentia uma alienígena no ensino médio na faculdade de 

medicina eu me sentia uma alienígena, sei lá, de outra galáxia. [...] A galera 

de medicina é uma galera rica, em sua maioria, eu posso contar nos dedos 

assim: numa turma de 90 alunos quantos não são pobres mesmo, não é nem 

dizer classe média. [...]  (Alice – Medicina, UFRJ) 

De acordo com Coulon (2008) o primeiro contato com o ambiente acadêmico é 

caracterizado pelo autor como “tempo de estranhamento”. Honorato (2015), ancorada em 

Coulon, descreve a primeira sensação das estudantes de Pedagogia da UFRJ no primeiro contato 

com a instituição como “susto”, “baque”, “estar perdida”, sensações semelhantes as descritas 

pelas estudantes desta pesquisa.  

3.2.2 Dificuldades materiais e simbólicas no percurso acadêmico 

Considerando as discussões propostas nos capítulos anteriores, sobre a expansão do 

ensino superior e o aumento no número de estudantes ingressantes nesse segmento de ensino, 

é fundamental que as políticas de acesso venham acompanhadas de políticas de permanência, 

assegurando a conclusão do curso universitário. Desse modo, serão destacadas nessa seção às 

questões presentes no percurso acadêmico dos estudantes entrevistados, enfatizando as 

dificuldades materiais e simbólicas. 

A sociologia da educação tem sinalizado para dois grandes conjuntos de dificuldades 

para permanência no ensino superior. Um diz respeito às dificuldades materiais e o outro grupo, 

às dificuldades culturais, simbólicas ou de “trabalho acadêmico”. (HONORATO, 2015, p. 100)  

 O PNAES prevê ações de assistência estudantil, para instituições federais, através de: 

moradia; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; 

apoio pedagógico; acesso a participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (PNAES, 2010). 

 Como já citado, no caso das intuições de ensino superior do Rio de Janeiro, a UERJ não 

recebe recursos do PNAES, por ser uma instituição estadual e do PNAEST por não utilizar o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como processo seletivo, tendo seus gastos 

financiados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Desse modo, as ações de assistência e 

permanência são desenvolvidas pela própria instituição, sem ação de política pública destinada 
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a esse fim, exceto o pagamento de bolsa auxílio para os estudantes ingressantes por cota, 

previsto na Lei Estadual nº 5346, de 11 de dezembro de 2008. 

A permanência na universidade, ou seja, de adaptação a nova rotina pode ser 

compreendida através das dificuldades dentro e fora do ambiente acadêmico. Entendo que para 

o estudante estar afiliado é necessário que as IES desenvolvam medidas de assistência e 

permanência que auxiliem no percurso acadêmico. Para Honorato (2015) “é necessário pensar 

uma “pedagogia universitária de afiliação” se realmente quisermos tratar de permanência” (p. 

113) 

 As dificuldades materiais são agravadas, principalmente, por falta de investimento das 

instituições e recursos financeiros, prejudicando o percurso acadêmico, devido à importância 

que possuem para continuidade no curso superior. Dentre essas dificuldades materiais mais 

presentes nos discursos dos estudantes estão: alimentação; transporte; aquisição de textos, 

livros e materiais para o curso. As dificuldades simbólicas referem-se à permanência no 

ambiente acadêmico e adaptação a ele e compreendem: rotina acadêmica; relação professor e 

aluno; compreender o que está sendo ensinado e, especialmente, contexto interno da Maré. A 

seguir, essas dificuldades são detalhadas. 

a) Alimentação 

Uma parcela dos estudantes precisa lidar com a rotina integral do curso superior ou com 

trabalho/estágio no contra turno das aulas. A alimentação pode ser prejudicada devido a correria 

na rotina de estudos, o restaurante universitário é uma das ações que auxiliam esse percurso.  

Entretanto, a demanda de alunos que necessitam dos restaurantes, mais conhecidos em algumas 

localidades como “bandejão”, é maior que a sua quantidade, ocasionando filas que ultrapassam 

o horário disponível para refeições. 

Os estudantes de Engenharia e Medicina da UFRJ, descrevem essa situação: 

A aula no final da manhã ela acaba meio dia e a aula no começo da tarde 

começa uma hora. A gente tem uma hora pra almoçar, uma hora é só o tempo 

que a gente fica na fila do bandejão. Então de almoço eu perco uma hora na 

fila, como rápido pra voltar pra aula. (Heitor – Engenharia, UFRJ) 

[...] almoçar fora de casa é caro e não dá pra ir no bandejão porque eu tenho 

45 minutos de almoço. O que eu faço é matar a última aula da manhã pra 

conseguir comer no bandejão. (Alice – Medicina, UFRJ) 
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A localização dos restaurantes também influencia em atrasos devido a distância e 

deslocamento entre prédios e/ou campus. A falta de restaurantes em alguns campus também é 

outra dificuldade a ser enfrentada. Para os alunos cotistas, que recebem bolsa, como custear 

alimentação e demais gastos do curso apenas com o valor da bolsa? E para os alunos 

ingressantes por cotas e não possuem bolsa auxílio? 

O estudante de Psicologia que realiza o curso no campus da UFRJ na Praia Vermelha 

relata a dificuldade de alimentação no campus devido a falta de um bandejão. 

O reitor liberou um sistema de quentinhas pra lá, só que as quentinhas são 

muito ruins[...] Assim, pra quem não tem dinheiro nenhum, infelizmente tem 

que se sujeitar aquela comida bem ruim, pra mim ainda da pra recusar sabe? 

Mas isso começou tem uns, três, quatro meses talvez. (Fernando – Psicologia, 

UFRJ) 

Considerando as instituições estudadas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) conta com três restaurantes94: Central, um no prédio de Centro de Tecnologia e outro 

no Prédio de Letras. Todos localizados no campus da Cidade Universitária – Ilha do Fundão. 

Vale salientar que alguns restaurantes são distantes de alguns prédios, fazendo com que os 

estudantes se desloquem do local onde possuem aula para realizar as refeições. A grande 

quantidade de alunos oriundos de outros prédios, provoca filas95 constantes nos restaurantes. 

O campus96 da UFRJ no município do Rio de Janeiro possui unidades no Centro da 

cidade e na Praia Vermelha que não possuem restaurantes. Após constantes reivindicações97 

dos estudantes, em agosto de 2016 a Reitoria da instituição implementou um sistema de 

quentinhas que são distribuídas gratuitamente aos estudantes, podendo ser cobrado o valor de 

R$ 2,00 nos próximos semestres.  

De acordo com informações do site da Associação dos Docentes da UFRJ (AdUFRJ, 

2016b), inicialmente foi implementada a distribuição de lanches98 uma vez ao dia, 

                                                           
94 Os restaurantes servem duas refeições ao dia, almoço e jantar, em todos os dias da semana o que beneficia os 
estudantes que moram no alojamento estudantil. O valor de cada refeição custa R$ 2,00 para todos os 
estudantes, cotistas ou não. 
95 A fim de minimizar o transtorno com filas, o restaurante do Centro de Tecnologia (CT) realiza agendamento 
online do horário para realizar as refeições no bandejão. O agendamento tem início todos os dias às 09h30, é 
necessário que o estudante informe o CPF no ato do agendamento.  
96 O campus Macaé e o Pólo Xerém, assim como a unidade da Praia Vermelha e do centro da cidade, também 
não possuem restaurantes universitários.  
97 Em 2014 os estudantes da Praia Vermelha, como forma de protesto, realizaram um “jantão” e distribuíram 
gratuitamente refeições para os estudantes. (EBC, 2016) 
98 Sanduiche, suco e fruta.  
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posteriormente com a distribuição de refeições99, passando para duas vezes ao dia, almoço e 

jantar.  

O restaurante100-101 universitário da UERJ foi inaugurado no campus Maracanã em 

2011, após anos de reivindicações dos alunos. Assim como na UFRJ, a UERJ também tem 

problemas com as filas do restaurante devido a demanda de estudantes que é maior que a 

capacidade102 disponível.  

A estudante de Nutrição da UERJ, também salienta para dificuldade de realizar a 

refeição no horário vago entre duas aulas, devido a fila no bandejão. 

[...] A fila do bandejão é muito grande, então assim, era uma matéria que 

terminava meio dia e vinte e a outra começava uma e vinte, então não tinha 

como. [...] A fila é muito grande, a gente fica na fila na hora que a aula já 

começou. (Ana – Nutrição, UERJ) 

Em 2015, após constantes reivindicações da comunidade discente da Universidade, foi 

assinado pelo então Reitor na época Ricardo Vieiralves um Ato Executivo de Decisão 

Administrativa (AEDA), por meio da Diretoria de Administração Financeira (DAF), que visa 

a construção de restaurantes universitários em seis103 campi da UERJ.  

Essas questões nos alertam para importância dos restaurantes universitários como ação 

de assistência e permanência na rotina dos estudantes para que consigam realizar suas 

atividades e refeições sem prejuízo na qualidade de vida. Os bandejões auxiliam no cotidiano 

do estudante, mas a quantidade de restaurantes disponíveis é inferior a demanda de alunos, o 

que ocasiona filas que interferem no horário disponível para realizar as refeições. Como 

consequência a opção é realizar as refeições fora do bandejão o que gera um custo a mais para 

esse universitário. No caso dos alunos que não podem contar com os restaurantes a situação é 

                                                           
99 Em decorrência da dificuldade de armazenamento, são servidos quiches, empadões e tortas, pois não estragam 
com facilidade.  
100 O bandejão serve duas refeições diárias, almoço e jantar, de segunda à sexta no valor de R$ 2,00 para os 
alunos cotistas e R$ 3,00 para os alunos não cotistas. 
101 De acordo com informações da Associação de Docentes da UERJ (AsDUERJ) as atividades do bandejão estão 
suspensas a partir do dia 16.01.2017, devido à falta de pagamento à empresa responsável pelas refeições que 
não recebe pagamento desde setembro de 2016. (AsDUERJ, 2016) 
102 O restaurante possui 324 lugares, os estudantes da UERJ totalizam cerca de 25 mil. 
103 Faculdade de Formação de Professores, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, Faculdade de 
Tecnologia em Resende, Instituto Politécnico de Nova Friburgo, Faculdade de Turismo em Teresópolis e Escola 
de Desenho Industrial. (UERJ, 2015) 
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ainda mais agravante, pois os estudantes não recebem refeições pela universidade, ou quando 

recebem, é de baixa qualidade.  

b) Transporte 

Nos últimos anos os estudantes de ensino superior intensificaram o movimento de luta 

pelo direito à gratuidade nos meios transportes do Rio de Janeiro. Em 2011, após intensa 

mobilização dos estudantes, inclusive com uma passeata que resultou na ocupação da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro por mais de 3 mil jovens, foi aprovado o benefício da meia 

passagem em ônibus municipais para estudantes bolsistas do Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e cotistas das instituições públicas.  

Em 2014 através do Decreto 38.280, durante o mandato do então prefeito na época 

Eduardo Paes, foi instituído a gratuidade na passagem para os estudantes. Além dos estudantes 

bolsistas do ProUni e cotistas das instituições públicas, os estudantes com renda per capita de 

até um salário mínimo também passaram a ter direito ao benefício. Outra vitória dos estudantes 

foi o direito de utilizar104 o bilhete único universitário aos fins de semana, o que não era 

permitido com o pagamento de 50% da passagem. 

O benefício da gratuidade nos ônibus municipais auxiliou os alunos cotistas que antes 

tinham que dispor de uma parte do valor da bolsa para custear as passagens, assim como os 

alunos não cotistas, mas que possuem baixo poder aquisitivo e não conseguiriam, ou 

conseguiriam com dificuldade, financiar passagens no trajeto de ida e volta da instituição. 

[...] Antes de ter o RioCard era o meu pai que dava o dinheiro pra passagem, 

aí depois veio o universitário que você pagava meia passagem e aí agora com 

o RioCard universitário é a melhor coisa que já inventaram. O RioCard e o 

bandejão. (Júlia – Geologia, UERJ) 

Mesmo sendo um benefício favorável aos estudantes de ensino superior, algumas 

questões precisariam ser discutidas devido à limitação do uso do passe livre no metrô, barca e 

ônibus intermunicipais. O que dificulta a otimização do percurso por outros meios de transporte 

além do ônibus. O fato do bilhete não ser disponível para outros municípios interfere no 

deslocamento dos estudantes que precisam estudar nas instituições do Rio de Janeiro; ou 

                                                           
104 O bilhete também estava disponível para os estudantes nos períodos de férias e recesso, entretanto segundo 
informações do RioÔnibus, a partir do dia 20.01.2017 o benefício só vai ser concedido durante o período letivo. 
Prejudicando os estudantes que realizam atividades na universidade durante o período de férias e recesso. Além 
de impedir que os estudantes realizem atividades culturais, passeios durante o período. (O GLOBO, 2017b). Após 
reinvindicações dos alunos, o bilhete único foi disponibilizado depois de uma semana de bloqueio.  



122 
 

daqueles que moram no Rio, mas estudam em instituições localizadas em outros municípios. 

Dentre as instituições estudadas, a UFRJ disponibiliza um valor para auxílio de passagens além 

do valor da bolsa. O valor é calculado de acordo com o local que o aluno reside105. 

A estudante de medicina da UFRJ, cursou um semestre do curso de Geografia na UFF 

e de Ciências Sociais na UERJ, quando pergunto como foi esse percurso a estudante relembra 

que quando estudava na UFF, tinha dificuldades para pagar o valor das passagens e quando 

estudou na UERJ, quando ainda não havia a política do passe livre, utilizava o RioCard106 do 

pai. 

O pior era o gasto com o ônibus, porque era ônibus intermunicipal. Quanto a 

alimentação, dava pra comer no bandejão da UFF, eu preferia até. No segundo 

período, que já dava pra montar a grade, eu montei pra me facilitar mesmo. Ia 

três vezes por semana, assim gastava menos com passagem. [...] Na UERJ era 

diferente, eu conseguia usar o RioCard do trabalho do meu pai emprestado. O 

pior dos gastos eram as xerox. Porque tinha que ler muito e todos os 

professores passavam muitas xerox, não dava pra achar os livros na biblioteca. 

(Alice – Medicina, UFRJ) 

A estudante de História da UERJ, comenta durante a entrevista que gostaria de realizar 

o curso na UFF, entretanto o valor da passagem é o maior impedimento. 

[...] O ônibus não aceita o RioCard [universitário], não passa [nos ônibus 

intermunicipais]. [...] Mas pra mim seria muito complicado, já é difícil, mas 

eu queria ir pra UFF se eu tive condições financeiras de arcar com passagem. 

Pra mim seria inviável ir pra UFF. [...] (Roberta – História, UERJ) 

O deslocamento de casa para universidade também é um contratempo na rotina dos 

estudantes. No caso dos estudantes da Maré que estudam na UFRJ no campus da Cidade 

Universitária o trajeto não é um obstáculo, devido à proximidade da favela com a Universidade. 

No entanto para aqueles que estudam na Praia Vermelha existe apenas uma opção de ônibus, 

pois uma parte dos ônibus que passavam próximo a Maré, em direção à Zona Sul, tiveram suas 

linhas extintas ou desviadas. A instituição mobiliza ônibus107 que fazem o trajeto Cidade 

Universitária – Praia Vermelha, nos horários de 06h30, 12h00 e 17h30; Praia Vermelha – 

Cidade universitária, às 12h15, 13h00, 15h30, 19h00 e 22h30. Porém, fora do horário dos 

                                                           
105 Apenas para a bolsa Acesso e Permanência, nas demais modalidades de bolsa auxílio o valor da passagem é 
fixo. 
106 Cartão que possui passagens, a serem utilizadas nos meios de transportes, com dinheiro creditado por 
empresa de trabalho ou pelo próprio usuário. 
107 Fonte: Linhas Intercampi http://www.prefeitura.ufrj.br/index.php/pt/linhas-intercampi 
 

http://www.prefeitura.ufrj.br/index.php/pt/linhas-intercampi
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ônibus, os estudantes dependem da única opção disponível para o trajeto que poderia ser 

otimizado caso pudessem utilizar o metrô, por exemplo. 

 Ao perguntar aos estudantes quais as principais dificuldades que enfrentam hoje, o aluno 

de psicologia da UFRJ que estuda na Praia Vermelha destaca a locomoção como principal 

dificuldade.  

[...] tem um pouco da locomoção também, porque assim, apesar de não ser tão 

longe eu moro aqui no Rio de Janeiro mesmo, na cidade do Rio, mas volta e 

meia tem engarrafamento, a Avenida Brasil que a gente tem que atravessar, 

enfim acho que é isso. (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

Os estudantes da UERJ que moram em uma parte da Maré também possuem apenas 

uma opção de ônibus para irem à universidade através da Av. Brasil. Em outra parte da 

localidade, é possível utilizar a linha de ônibus que passa na primeira parte e outra linha que 

vem de um bairro vizinho. Entretanto, o trajeto que os ônibus fazem até chegar próximo da 

universidade é muito extenso, o que dificulta a locomoção dos estudantes. 

c) Aquisição de textos e livros e materiais de curso 

A formação acadêmica é composta por leituras, utilização de materiais e, em alguns 

casos, viagens de campo para cumprir as atividades propostas no currículo acadêmico de cada 

curso. O acesso a esses instrumentos de formação para o estudante de camada popular pode ser 

um empecilho diante dos gastos pelos quais representam. “A vida dita material não impõe somente 

limites práticos à atividade estudantil; ela intervém moralmente no conjunto da vida intelectual [...]” 

(GRIGNON; GRUEL, 1999, p.2) 

Os estudantes entrevistados ressaltam em seus discursos essas dificuldades, que nem 

sempre são superadas apenas com o valor da bolsa permanência. E para os estudantes que não 

possuem o recurso da bolsa, essas dificuldades são ainda mais presente. As famílias nem sempre 

podem auxiliar no custeio com os gastos dos estudos e os estudantes acabam desenvolvendo 

estratégias para permanecer no ensino superior. O suporte da instituição através de bibliotecas, 

auxílio financeiro ou adaptação do currículo para atenderem os estudantes de camada popular 

ingressantes não está presente no relato dos estudantes. 

O estudante de psicologia da UFRJ, salienta para dificuldade de acesso a determinadas 

leituras proposta pelos professores do curso. Os valores dos materiais acabam por ser acessíveis 

apenas para a um grupo seleto de estudantes com maior valor aquisitivo.  
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Assim, se eu fosse ter o material físico de tudo que eu consumo, digamos 

assim, [...] eu acho que a bolsa não ia ser muito suficiente não. Porque assim,  

a maioria do material eu consigo achar online é, pdf, digitalizado, mas se não 

fosse por isso eu acho que eu ia ta bem ferrado, assim, é um curso com tanta 

leitura [...]. É que assim, tem uma leituras que são obrigatórias né, não adianta, 

você tem que ler as obras de Freud, você tem que ler as obras de Jung. Tem 

uma coleção de Freud que é, sei lá, trezentos/quatrocentos reais, mas tem uma 

coleção de Jung que é, sei lá, dois mil reais. (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

Quando pergunto ao entrevistado como a dificuldade de acesso a tais informações 

influenciam na sua formação, o estudante responde:  

Isso influencia na minha formação a partir do momento em que se entende que 

somente os estudantes com poder aquisitivo favorável à compra de material 

extracurricular poderão ter pleno acesso a informação e conhecimentos 

passados em aula. Enquanto eu, aluno de baixa renda, suburbano e periférico 

tenho que me contentar com o material disponível em xerox ou, raras vezes, 

quando escaneado/online. Idealmente falando, a universidade, através do uso 

da verba pública a ela destinada, deveria disponibilizar tal material a todos os 

seus estudantes, mas como não é assim que ocorre, que ao menos, apesar de 

incômodo para leitura, disponibilizasse esse material exclusivo online, 

gratuitamente. (Fernando – Psicologia, UFRJ) 

 A estudante de Medicina, da mesma instituição, ingressou na UFRJ pelo sistema de 

cotas, mas não recebe bolsa permanência. Os gastos com o curso são custeados por uma bolsa 

de iniciação científica que obteve um tempo depois de ingressar na instituição. Para ela, a 

universidade não está preparada para receber os estudantes de camada popular. De acordo com 

a estudante, os materiais a serem utilizados no curso são caros e os professores menosprezam 

os alunos que utilizam materiais mais baratos.  

É difícil porque medicina é um curso muito caro. É integral. Daí tem que tirar 

xerox, almoçar na faculdade. A faculdade cobra que se compre estetoscópio, 

aparelho de medir pressão, oxímetro e é realmente preciso pra examinar os 

pacientes. E são coisas caras. E alguns professores reclamam quando vêem 

alunos com os mais baratos (e de menor qualidade), um absurdo.  Eu também 

to no período que tem que pagar inscrição de provas pra plantão em 

emergência, e são provas caras. [...] (Alice – Medicina, UFRJ) 

 Para estudante de História da UERJ, a bolsa auxilia nos gastos provenientes da aquisição 

de textos utilizados nas disciplinas. Quando pergunto se o valor da bolsa é suficiente para 

custear tais gastos a estudante diz:  
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Olha, a bolsa ela facilita muito. Porque quando eu peguei muitas matérias eu 

gastei mais de duzentos reais de xerox, era uma coisa louca. Eu tenho, muita, 

muita papelada e eu gasto muito dinheiro com isso, gasto muito dinheiro com 

xerox porque a gente lê muito, são muito livros que a gente imprime e aí eu 

gastei muito dinheiro com xerox. [...] (Roberta – História, UERJ) 

 A estudante de Geologia da mesma instituição, também salienta o excessivo gasto com 

cópias e principalmente com viagens de campo. Segundo ela o valor disponibilizado pela UERJ, 

sessenta reais, não é suficiente. A bolsa, então, auxilia a suprir os gastos com essas viagens, por 

exemplo. 

Pra você ir pra campo a UERJ dá uma diária de campo que é maior diária de 

campo do Rio de Janeiro, mas mesmo assim é pouco, setenta reais quando 

você vai pra fora do estado, pra você pagar estadia e você se alimentar e dentro 

do estado acho que é cinquenta e pouco. Então a bolsa também ajudava a gente 

suprir esses outros gastos, de campo né? (Julia – Geologia, UERJ) 

 

d) Rotina acadêmica 

O rompimento com a rotina do ensino médio e ingresso no ensino superior é cercado 

por novas experiências e adaptações. A rotina na universidade e a carga horária do curso, 

relação com os professores, avaliações, são exemplos de novas experiências que expressam 

essa nova realidade. De acordo com Coulon (2008) o estudante ao ingressar no ensino superior 

passa por três etapas: estranhamento, aprendizagem e por fim afiliação. Para ele, os 

ingressantes no ensino superior não são estudantes, de fato, são “demandantes” do ensino 

superior e tornam-se estudantes quando estão afiliados 

A etapa do estranhamento consiste no primeiro contato com a instituição, suas normas 

e rotina diferentes das vividas durante o período escolar. Isso inclui a carga horária do curso, 

rotina de estudos, relação professor e aluno, adaptação ao espaço, às aulas que nem sempre são 

realizadas na mesma sala ou no mesmo campus. Uma série de acontecimentos fazem parte desse 

momento e perpassam os primeiros períodos do curso. Posteriormente, o momento da 

aprendizagem consiste na adaptação e organização dessas novas experiências na rotina de 

estudos. A afiliação é entendida quando o estudante compreende o universo acadêmico e 

aprende o ofício de estudante universitário. 

Como já citado, o primeiro contato dos estudantes entrevistados com às instituições 

universitárias foi cercado pelo momento inicial de estranhamento e compreensão das regras do 

ambiente acadêmico. Além disso os estudantes entrevistados relatam que a carga horária do 
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curso, a relação entre professores e alunos, a compreensão do que está sendo ensinado, são as 

principais dificuldades enfrentadas durante esse período. 

 A dificuldade de horário é descrita pela estudante de Geologia da UERJ como um 

momento de “loucura” devido a carga horária do curso e disciplinas no período integral, além 

da dificuldade de relação com os professores do curso. 

De horário de novo, né? Porque era todo uma loucura, não tava acostumada 

[...] Essa grade né? Louca, de manhã, de tarde, de noite e as disciplinas mesmo, 

alguns professores. Que, assim, eles [...] são muito arrogantes e são os donos 

da realidade, acho que só com isso. (Julia – Geologia, UERJ) 

Para a estudante de Nutrição da UERJ, essa realidade é refletida quando ela expressa a 

dificuldade de superar a rotina do curso integral. 

É porque eu fico o dia todo aqui, eu chego em casa e tenho que estudar ainda 

cansada. Tipo, agora eu não puxei muita matéria nesse período, deixei de 

puxar algumas, umas duas matérias. Aí tem dias que eu saio cedo, aí fica 

melhor pra estudar, entendeu? Porque ficar o dia todo aqui chegando sete da 

manhã e saindo cinco horas é horrível. (Ana – Nutrição, UERJ) 

Os estudantes de Engenharia e Medicina da UFRJ também enfatizam a dificuldade 

devido a carga horária dos cursos e impedimentos para trabalhar e realizar atividades 

extracurriculares.  

A carga horária é extremamente absurda, a gente ta querendo até, a gente 

aluno, fazer uma proposta pra mudar o currículo, só que ainda não foi pra 

frente. [...]  Essa carga horária não permite a gente fazer nada, eu sempre quero 

fazer alguma coisa extra e não consigo, nem desenhar que é o que eu gosto eu 

não consigo mais. Então essa é uma dificuldade também. (Heitor- Engenharia, 

UFRJ) 

É complicada, porque o curso é integral [...] Não da pra trabalhar e fazer outras 

coisas, assim. Teve uma época que minha família tava, tipo, com muitas 

dificuldades financeiras [...]. Aí eu tive começar a dar jeitos de dar aula, 

trabalhar em concursos, fazer coisas no fim de semana porque não da pra ter 

um emprego. (Alice – Medicina, UFRJ) 

 Para estudante de medicina, a carga horária implica na dificuldade de realizar alguma 

atividade remunerada fixa, tendo que desenvolver estratégias de permanência através de 

trabalhos informais para custear os gastos com o curso. Vale relembrar que a estudante 

ingressou por cotas, mas não pôde ter acesso a bolsa permanência, pois, devido problemas com 

o comprovante de residência, a UFRJ não aceita o documento da associação de moradores. 

Desse modo, custeia os gastos com o curso realizando trabalhos informais, quando possível, e 
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com o valor da bolsa de iniciação científica que conquistou um tempo depois do fim da bolsa 

Acesso e Permanência. 

Eu não to recebendo bolsa permanência, agora. Eu teria que ter dado entrada, 

só que eu não consegui porque a gente tem uma situação meio complicada lá 

em casa, a gente não tem nenhum comprovante de residência. Tem a casa, mas 

a Light não manda conta de luz direito, não tem telefone, essas coisas. E aí 

eles não aceitam de jeito nenhum, não aceitam nada, a declaração da 

associação. (Alice – Medicina, UFRJ) 

e) Relação professor e aluno 

Os entrevistados sinalizam a relação com os professores como outro grupo de 

dificuldades que enfrentam no percurso na universidade. Os relatos dos estudantes indicam uma 

maior dificuldade de relação dos alunos nos cursos de Geologia, Engenharia e Medicina.  

 As alunas dos cursos de Medicina da UFRJ e Geologia da UERJ foram as que mais 

relataram dificuldades de relacionamento com os professores através de atitudes 

preconceituosas de alguns professores dos cursos. A estudante de Medicina descreve o perfil 

dos professores do curso como aqueles que estão acostumados a lidar “com as elites da cidade”.  

O relacionamento com os professores é complicado, eu já denunciei um 

professor da faculdade uma vez porque ele foi abusivo, assim, ele fazia 

comentários racistas, homofóbicos e machistas o tempo todo. Desrespeitava 

as pacientes do hospital e a gente acabou decidindo entrar com uma denúncia. 

O perfil de professor da faculdade de medicina da UFRJ é esse assim, o cara 

que ta acostumado a lidar com as elites da cidade [...] Ele acha que pode falar 

o que quiser, que pode tratar os alunos do jeito que quiser e é autoritário, 

simplesmente por ser autoritário, confesso que o relacionamento com os 

professores é um pouco difícil. (Alice – Medicina, UFRJ) 

Para aluna de Geologia da UERJ, os professores reproduzem atitudes e falas machistas 

com as alunas do curso, visto que, historicamente, o curso é predominantemente masculino. 

[...] Não por onde eu morava, por ser pobre, mas sim por ser mulher. Muitos 

professores falavam que era pra gente ir fazer corte e costura, fazer artes 

porque Geologia não era pra gente. Já escutei muito isso, principalmente em 

campo. E assim, minha turma é uma turma que tem muita mulher, é diferente 

de muitas outras turmas, nós somos vinte e três mulheres e sete homens, isso 

na Geologia nunca existia. (Júlia – Geologia, UERJ) 

Para o aluno de engenharia Naval da UFRJ o relacionamento interpessoal com os 

professores é a maior dificuldade, devido a posição distante que os professores exercem, como 

detentores do saber. 
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[...] A relação com os professores na Engenharia Naval ela é um pouco 

distante, bem distante na verdade. Um ou outro professor que tem esse 

relacionamento melhor. Eu mesmo só tenho o relacionamento bom com um 

professor e só. [...] O relacionamento com os professores como eu falei, é bem 

complicado. Tem professor que não olha nem no rosto quando você ta falando 

com ele. Tem professor que não aceita quando você acha que ta certo, ele não 

quer te ouvir. A relação com os professores é bem complicada, bem 

complicada mesmo. Como eu disse um ou outro professor que é aberto. 

(Heitor – Engenharia, UFRJ) 

 A dificuldade na relação entre professores e alunos pode representar um percalço 

durante o transcurso acadêmico, visto que a troca, o respeito mútuo, são fundamentais para 

construção de uma relação harmoniosa e de um ambiente acadêmico agradável. 

f) Compreender o que está sendo ensinado e trabalho acadêmico 

Como já citado, o processo de rompimento entre a rotina do ensino médio e ingresso no 

ensino superior é cercado por novos desafios para o estudante. A adaptação à metodologia 

traçada pelo professor, aos trabalhos acadêmicos, às disciplinas, ao conteúdo proposto também 

faz parte do processo de aprendizagem dessa nova etapa. Para alguns estudantes entrevistados 

a linguagem dos professores e o conteúdo proposto nas disciplinas, são as principais 

dificuldades enfrentadas no percurso. 

Ao contrário do ensino médio, na universidade os professores não impõem 

tarefas precisas a ser entregues em determinados prazos. As exigências não 

são explícitas. Os estudantes, por sua vez, não sabem identificar o trabalho 

que deve ser realizado nem se sentem conduzidos ao trabalho intelectual. E 

isso porque a característica comum de qualquer “processo de passagem” para 

o ensino superior, em qualquer instituição, em todos os domínios de formação, 

é a aprendizagem do trabalho autônomo”. (HONORATO, 2015. p. 112) 

 Essa realidade é percebida na fala do estudante de Engenharia da UFRJ ao retratar o 

processo de transmissão e aprendizagem do conhecimento. 

A maioria dos professores [...] eles não têm pedagogia nenhuma pra dar aula, 

então a maioria deles são professores ruins. Não que ele não seja inteligente, 

mas ele passa de maneira bem ruim. Tanto é que a gente é quase um autodidata 

lá, eles só apresentam o que a gente tem que estudar, praticamente. (Heitor – 

Engenharia, UFRJ) 

  Assim como foi abordado anteriormente, no início deste capítulo, sobre a transição do 

ensino fundamental para o ensino médio, no início desse capítulo, e a falta de base que alguns 

estudantes enfrentaram ao ingressarem no ensino médio, o mesmo é percebido em alguns 

discursos dos estudantes ao iniciarem suas atividades no ensino superior. A maior contestação 

dos estudantes refere-se ao fato que, para eles, os professores partem do princípio de que os 
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estudantes já possuem conhecimento prévio sobre determinado assunto, sem levarem em 

consideração a educação que tiveram durante a educação básica e não demonstrarem interesse 

de auxiliá-los ou realizar mudanças para sanar essa defasagem.  

A estudante de Medicina da UFRJ relata a dificuldade nos primeiros períodos com 

algumas disciplinas, citando a falta de base em matérias como biologia, química e física, 

importantes para compreender matérias moleculares da graduação. A estudante destaca que 

essa dificuldade era presente em maior escala nos estudantes pobres que não possuíam “base” 

anterior. 

No começo foi bem difícil assim. [...] Uma pessoa que não tem muita base, 

não teve muita base de biologia, química e física, entrar numa faculdade de 

biomédicas e chega lá e é: biofísica, biocel, essas matérias super moleculares. 

Os mecanismos que você não conhece, foi, tipo, muito difícil pra mim no 

primeiro período. Eu percebia que não só eu, mas muita gente [...].  Comecei 

a conversar com a galera de enfermagem, a galera de biomedicina tinha muitas 

dificuldades assim, nessas matérias. O índice de reprovação aumentou muito, 

depois das cotas, justamente porque começou a entrar uma galera que não 

tinha dinheiro, uma galera mais pobre que não teve uma base tão boa. E a 

galera saia da faculdade sem saber muita coisa, sabe? E a faculdade não se 

importava com isso. Mas assim, no início eu tive muita dificuldade assim, tive 

que estudar muito [...] (Alice – Medicina, UFRJ) 

A estudante de História da UERJ, retrata que suas maiores dificuldades foram com a 

metodologia de trabalho proposta pelos professores, em especial para desenvolver um debate 

historiográfico do qual não sabia como realizar. Tendo que pesquisar alternativas de realizar a 

atividade através da internet.  

Tive muita dificuldade com tudo, com trabalho. Os professores jogavam 

trabalhos no primeiro período, foi bem difícil.  Tive muita dificuldade, 

principalmente com trabalho, com metodologia de trabalho, eu não sabia. No 

primeiro período a gente teve Grécia e Roma, e aí tinha que fazer um [...] 

debate historiográfico, nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E aí eu 

fui pesquisar no Google, mas olha, bem difícil. Depois eu soube que alguns 

professores se disponibilizaram para ajudar porque tinha uma galera forte lá 

com dúvida. Mas eu não sabia, tentei me virar sozinha em casa, mas mesmo 

assim foi um desastre. (Roberta – História, UERJ) 

A importância do papel do professor é descrita por Honorato (2015) como um momento 

de encorajamento e auxílio na apropriação de conceitos e palavras eruditas, por exemplo.  
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Quanto à expressão oral, não basta o professor solicitar que o estudante 

apresente algum conteúdo, é preciso ensina a ele a se apropriar de conceitos, 

de palavras eruditas; é preciso encorajá-lo a colocar questões com bom manejo 

da linguagem acadêmica no transcorrer das aulas. [...] Não sendo natural, o 

“trabalho acadêmico” deve ser ensinado, mas do que visto e exigido como 

“talento” e “aptidão” inatos e/ou como um “problema da família e da educação 

básica” (p.112) 

A estudante também relata em um outro momento da entrevista que um professor propôs 

como avaliação a confecção de um artigo, do qual ela não sabia como desenvolver. Enfatiza 

que existe no curso uma disciplina de laboratório que deveria auxiliar nessas atividades, mas 

que a disciplina não é ofertada no início do curso, quando os alunos mais precisam. 

Lá na UERJ tem uma matéria chamada laboratório. E o laboratório deveria ser 

primeiro, que ensina a fazer resenha, que ensina a fazer um debate 

historiográfico, que ensina por exemplo também a fazer artigo. Eu não sabia 

nada. Mas não, laboratório a gente estuda a partir do segundo período, no 

primeiro período não tem laboratório. Mas mesmo assim eles cobram no 

primeiro período. E tem laboratório que eu tive que não ensinou nada disso, 

era só discussão mesmo da atualidade, nunca aprendi a fazer uma resenha, 

nunca aprendi a fazer nada. Tudo sozinha, no Google, me virando, 

perguntando aos meus colegas. (Roberta – História, UERJ) 

Para estudante de Nutrição da UERJ, a maior dificuldade foi descobrir que não tinha o 

conhecimento prévio sobre determinada matéria, como achava que tinha. Quando pergunto 

como os professores se portam diante dessa situação, a estudante diz que os professores se 

mostram desinteressados, priorizam apenas suas disciplinas sem levar em conta as demais 

disciplinas do curso e as avaliações propostas. 

Assim eu achei muito difícil porque até as coisas que eu sabia eu tive umas 

disciplinas meio básicas, tipo genética. Eu achava “ah, sei tudo de genética”, 

mas eu não sabia nada de genética. Parece que eles aprofundam muito as 

matérias, aí fica muito difícil. Eu acho que eles nem ligam, porque tipo assim, 

eles acham que a gente só tem a matéria deles pra estudar. “Cagam” (sic) pras 

outras, passam milhões de trabalhos, milhões de provas, milhões de coisas pra 

você fazer e acham que só a matéria deles, eles não ligam se você ta cheia de 

coisas pra fazer. (Ana – Nutrição, UERJ) 

 A estudante de Geologia, da mesma instituição, relata que a dificuldade em algumas 

disciplinas no ensino superior já existia quando ela cursava o ensino médio no Pedro II. Por 

isso, não teve facilidade em algumas matérias devido a defasagem anterior.  A estudante reflete 

que a “bagagem cultural” influencia na assimilação dos conteúdos propostos.  
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Assim, em algumas matérias eu tive facilidade por causa do Pedro II e em 

outras matérias eu tive dificuldade porque eram coisas que eu já era ruim no 

Pedro II e que eu carreguei. E eu via que tinha gente que tinha muita facilidade 

[...] Acho que é coisa também cultural, por exemplo, meus pais sempre me 

incentivaram muito a estudar, mas a estudar na escola, estudar em casa pelos 

livros. Eu nunca fui incentivada a ver filme, a assistir série, a ir à teatro, a ir 

no museu, o estudo era aquele estudo prova. Então assim, você ter um 

conhecimento de mundo, ter uma bagagem cultural maior ajuda muito na 

faculdade, ajuda muito a desenvolver o seu raciocínio e eu não tinha isso, 

sabe? [...] Eu sentia isso porque eu via que todas as pessoas da minha sala 

eram, praticamente, acostumadas a ter isso, assistir série, enfim. E eles tinham 

muito mais facilidade de absorver as coisas, um raciocínio mais rápido [...] 

mas eu não sei se tem muita a ver da onde eu venho, mas sim com o que eu 

tive em casa. (Julia – Geologia, UERJ) 

g) Estudantes universitários mareenses: contexto interno da Maré e lugar propício para 

estudar 

Como exposto no subcapítulo “A favela da Maré: história e espaço” a favela da Maré 

é um espaço plural, composto por 16 favelas que convivem cotidianamente com operações 

policiais e conflitos armados entre facções que além de interferirem no direito de ir e vir, 

também são ações de abuso de poder dos policiais sobre os moradores. 

Pergunto aos estudantes como e se esses problemas afetam na permanência no ensino 

superior. A maioria dos estudantes enfatizam o fato que os conflitos entre facções ou operações 

policiais impede-os de ir à universidade. A estudante de Geologia da UERJ relata que o maior 

impedimento era ter acesso à universidade em dias de conflitos. Salienta que quando era 

possível sair, temia pelos familiares que ficavam em casa, influenciando no psicológico e no 

rendimento nos estudos.  

[...] Assim, influenciava mais no psicológico mesmo, sabe? Como é que você 

vai estudar preocupada com o que ta acontecendo? (Julia – Geologia, UERJ) 

 A estudante também salienta que alguns professores não compreendiam quando não era 

possível estar na instituição devido a problemas na Maré e relata que um dado acontecimento, 

não pode estar na instituição no horário previsto, 07h30 da manhã, para uma viagem de campo, 

pois estava acontecendo tiroteio na Vila do João, local onde mora. Na ocasião, o professor da 

disciplina, não quis aguardá-la, porém a estudante conseguiu chegar a tempo para viagem. 

Aí acabou que acalmou e eu consegui ir, mas assim, [...] como não é a 

realidade dele, ele não vai entender. (Julia – Geologia, UERJ) 

 Diante das dificuldades expostas, a estudante destaca a atitude compreensiva de um 

professor quando ela não pode ir à UERJ para entregar um trabalho, devido ao tiroteio.  
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“ Não, Júlia, segurança em primeiro lugar, pode ficar tranquila, semana que 

vem você me entregar”. Assim tem quem entende, tem quem não entende. 
(Julia – Geologia, UERJ) 

 Para estudante de História da UERJ, o momento de “pacificação” da Maré foi o 

acontecimento que mais teve influência no deslocamento até a universidade. A estudante 

salienta a preocupação dos colegas de curso em saber informações.  

tem vezes que não tem como ir mesmo, principalmente nessa época da 

pacificação foi horrível eu fiquei quase uma semana sem ir pra UERJ. Todo 

mundo já sabia, mandava recado pra mim no inbox108, perguntando no 

Facebook. (Roberta – História, UFRJ) 

 Quando pergunto se os professores compreendiam sua ausência a estudante diz: 

Sim, eles entendiam. Não tem nem como né? A maioria entendia. (Roberta – 

História, UFRJ) 

 Além das dificuldades de deslocamento em dias de operações ou disputa entre facções, 

os estudantes citam que a falta de um lugar propício para estudar quando não estão na 

universidade também é uma dificuldade. A Maré não possui espaços destinados para estudos, 

como bibliotecas ou sala de estudos. Os cursos pré-vestibulares da Redes e do Ceasm e o Museu 

da Maré contam com bibliotecas disponíveis em dias e horários determinados, entretanto, a 

localização109 não é propícia para muitos estudantes.  

Agora aqui tem um tipo de problema que eu quero estudar e tem som na rua, 

as vezes tem tiroteio, coisa que um bairro normal, aspas, não tem. Mas assim, 

[...] não sei se é porque eu já to acostumado, não é uma coisa que me atrapalha 

tanto. Eu acho que o que atrapalha mais é a dificuldade financeira. (Heitor – 

Engenharia, UFRJ) 

 

Não sei se é a minha rua, não sei se é uma coisa geral, mas eu não consigo 

estudar em casa e isso é muito frustrante porque eu tenho que passar muito do 

meu tempo fora de casa e isso tudo causa um estresse, sabe? Não é fácil 

também achar lugares próximos daqui pra conseguir estudar, tem que ou ir pra 

UFRJ que é lugar super deserto e perigoso no fim de semana ou ir pro Centro, 

que não é a melhor opção. E as vezes eu preciso estudar de madrugada e não 

tenho como fazer isso em outro lugar que não seja em casa, sabe? E é muito 

complicado. (Alice – Medicina, UFRJ) 

 Alguns estudantes desenvolvem estratégias de estudos para realizar nos dias e horários 

que não estão nas instituições estudadas. 

                                                           
108 Plataforma de troca de mensagem pertencente ao Facebook, rede social muito popular entre os estudantes. 
109 A Redes da Maré está localizada na Nova Holanda e o Ceasm e Museu da Maré no Morro do Timbau. 
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[...] Eu acho que depois de 22 anos, nascido e criado acho que a gente cria 

ferramentas, a gente se utiliza de ferramentas pra conseguir adequar, por 

exemplo talvez estudar mais na parte da tarde, na manhã porque a noite tem 

som pra tudo que é lado [...] Enfim, acho que [...] eu já acostumei né? 

(Fernando – Psicologia, UFRJ) 

 Essas dificuldades demonstram as singularidades presentes no percurso acadêmico da 

maioria dos estudantes entrevistados. Diante delas, para alguns, faz-se necessário desenvolver 

estratégias de permanência e o auxílio da família se faz presente para “sobrevivência” no 

ambiente acadêmico como é possível observar a seguir.  

3.3 Estratégias de permanência no ensino superior e suporte familiar 

 Diante das dificuldades citadas, as famílias e as estratégias de permanência assumem 

papel importante na vida dos estudantes a fim de minimizar os percalços durante a trajetória 

acadêmica. Para maioria dos estudantes a dificuldade financeira é a maior que enfrentam, sendo 

essa diretamente relacionada às dificuldades materiais durante o curso.  

 As estudantes de Medicina e Fisioterapia da UFRJ são as únicas que não possuem bolsa 

permanência. Como anteriormente citado, a estudante de Medicina não conseguiu acesso à 

bolsa permanência por não possuir comprovante de residência solicitado pela comissão de 

seleção de bolsas. A estudante de Fisioterapia teve sua solicitação de bolsa negada porque, 

segundo a instituição, não se encaixa no critério de renda estabelecido. Ao fim da bolsa auxílio 

e permanência, as estudantes tiveram que contar com a colaboração da família e desenvolver 

estratégias de permanência.  

Foi, eu fiquei aqui uns cinco meses sem bolsa [...]. E aí eu fiz tudo enquanto 

era tipo de trabalho [...] Olha, eu trabalhei de tudo um pouco. Eu trabalhei em 

recepção de festa, essas festas de ensino médio, assim, que são super luxuosas. 

Eu fiz isso. Eu trabalhei, eu ajudei em festa infantil, eu fiz de tudo um pouco 

porque a minha mãe ajudava na forma que ela podia, mas não é que ela 

pudesse ajudar muito. [...]Tipo eu as vezes fazia coisas pra minha irmã e 

minha irmã me pagava um dinheirinho e foi assim que eu me mantive porque 

eu entrei com recurso e não consegui a bolsa. E eu realmente fiquei tão 

desesperada no início que eu pensei em sair da faculdade, pelo menos trancar. 

(Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

Eles [os pais] me ajudam com tudo que podem, praticamente me sustentam. 

Hoje eu arrumei maneiras de conseguir um dinheiro, faço uns bicos, às vezes 

trabalho em concurso aos domingos como fiscal, então desafoga um pouco. 

(Alice – Medicina, UFRJ) 

As duas estudantes ressaltam a importância das mães para permanecerem nos cursos. A 

estudante de fisioterapia, Talita, é filha de pais separados e mora com a irmã de 17 anos e a 

mãe. A estudante destaca a participação da mãe no custeio dos gastos familiares sem a 
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obrigação de sua participação nas despesas, dedicando-se aos estudos. Porém, como destacado 

anteriormente, a estudante salienta que para custear os gastos com o curso realiza atividades 

extras. 

A minha mãe é a única que trabalha e não exige que eu e minha irmã 

trabalhemos. Sendo assim, a ajuda da mãe é a de me manter na universidade 

sem que eu tenha que me preocupar com as despesas da casa. Estas tornam-se 

responsabilidade dela e também do meu pai, que nos ajuda mensalmente nas 

despesas como internet, telefone, etc. (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

A estudante de medicina destaca a participação da mãe no custeio dos gastos com o 

curso e revela que a mãe se endivida para auxiliar a estudante a permanecer na universidade. 

Eu vejo que a minha mãe se endivida muito pra me manter na faculdade. Às 

vezes eu descubro que ela pede dinheiro emprestado, mas ela não me diz. No 

meu caso, não é impossível me manter na faculdade, mas também não é fácil. 

Tem gente em situação muito pior. (Alice – Medicina, UFRJ) 

 Para os estudantes que recebem auxílio financeiro das instituições, a bolsa ajuda a 

minimizar as dificuldades financeiras, mas não são suficientes para custear alguns gastos. Como 

o caso, citado anteriormente, do estudante de Psicologia que não tem condições financeiras de 

custear os materiais literários do curso. Os demais estudantes enfatizam que a participação dos 

pais na permanência do ensino superior se baseia no sustento dos gastos familiares sem a 

obrigação da participação dos estudantes nesses gastos, além do incentivo na continuidade nos 

estudos.  

3.4 Intercâmbio através do Ciências sem Fronteiras 

 O programa Ciência sem Fronteiras (CsF) possibilitou o intercâmbio de duas estudantes 

entrevistadas, Talita do curso de Fisioterapia e Alice do curso de Medicina, que realizaram 

intercâmbio em instituições da Itália e Londres, respectivamente. Como citado anteriormente, 

as estudantes não possuem bolsa permanência, assim, tiveram dificuldades para custear alguns 

documentos necessários para o CsF. 

 A estudante de Fisioterapia, teve conhecimento do programa através de uma prima que 

estava nos Estados Unidos. Viu no CsF a oportunidade de conhecer a Itália, local que sempre 

teve desejo de visitar, mas não tinha condições financeiras. Com o conhecimento prévio da 

língua italiana, que obteve através de aulas na escola de ensino médio, a estudante iniciou o 

processo de seleção que durou um ano, em 2014. A escolha da instituição teve como critério o 

bom reconhecimento na área de biomédica e em fisioterapia, sendo assim, optou pela 

Universidade da Pádua (Università Degli Studi di Padova).  
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O passaporte e a prova de proficiência foram pagos por mim com o dinheiro 

ainda da bolsa (o passaporte) e a prova paguei com o dinheiro dos trabalhos 

que estava fazendo na época (sempre final de semana, de recepcionista de 

festa de formatura de ensino médio e faculdade). (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

Em janeiro de 2015, como a provação nas seleções do CsF, a estudante iniciou a 

organização dos documentos necessários para viagem, o passaporte já havia obtido 

anteriormente com o valor da bolsa auxílio permanência que recebeu durante um ano quando 

ingressou na UFRJ. O visto foi oferecido sem custo pelo governo da Itália, assim como um 

documento chamado “permesso de soggiorno”, indispensável para estar no país, mesmo com o 

visto. As passagens e o seguro saúde foram custeados pelo governo brasileiro, do mesmo modo, 

que a bolsa destinada para permanência no país.  

A estudante relata as diferenças entre as instituições italianas e brasileiras: 

A universidade era diferente daqui, porque a universidade lá é pública, mas 

você paga uma taxa anual e por conta disso a infraestrutura é outra. [a taxa] é 

baseado na tua renda, se tua família recebe bem, você vai pagar uma taxa 

maior, se você não tem muita... se tua renda não for muito alta você vai pagar 

conforme a renda da tua casa. (Talita – Fisioterapia, UFRJ) 

 Inclusive destaca as diferenças na metodologia proposta e relata como foi a experiência 

na instituição. 

[...] A didática deles é um pouco retrógrada, porque eles fazem só uma prova 

no semestre de cada disciplina e eu tive um pouco de dificuldade com isso, 

porque aqui a gente é acostumada a fazer três, quatro provas por disciplina. 

Então dai você tira a média, e lá não, eu só tinha uma prova pra estudar um 

montão de coisas. Mas apesar disso foi uma experiência incrível, não só a 

nível acadêmico porque eu também consegui fazer estágio lá e eu já consegui 

aprender alguma coisa prática da fisioterapia lá.  

O meu primeiro contato com a minha profissão foi na Itália [...]. Com 

profissionais altamente capacitados e também foi uma experiência a nível 

pessoal. [...] Eu pude aprimorar meu conhecimento da língua, eu aprendi a 

falar italiano porque eu sabia um montão de coisas de gramática, mas não é 

que eu falava italiano. E aí estando lá, esse ano, eu tive essa oportunidade de 

aprender a língua. [...] Também de aprender a me virar sozinha e cuidar de 

mim mesma porque eu tava ali, eu tinha gente comigo, mas eu tava sozinha. 

 A estudante também relata a experiência que teve ao ter contato com estudos de doenças 

que não são prioritárias no currículo das instituições brasileiras, devido ao perfil populacional 

do país. Aprendendo sobre esclerose múltipla ao realizar um estágio, por exemplo. Além do 

contato com pediatria e reumatologia. 

A estudante de Medicina, após o período de vigência da bolsa Acesso e Permanência, 

passou um período sem bolsa e posteriormente foi aprovada na seleção para iniciação científica 
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em biologia celular, que realiza trabalhos com câncer. Desse modo, já vislumbrava a 

possibilidade de realizar o intercâmbio através do CsF. A estudante teve contato com os editais 

anteriores e já estava preparada para os gastos que poderia ter. Ela ressalta que devido aos 

gastos, o CsF é um programa excludente.  

O processo ele não é um processo muito inclusivo. Você tem que pagar três 

mil reais de visto, quinhentos reais pra fazer uma prova de proficiência, então 

não tem pobre indo pro Ciências sem Fronteiras. É mais uma galera de classe 

média alta que vai pra lá e que tem condições de conseguir bancar essas etapas 

antes, sabe? Tem que traduzir histórico, pra mandar, e tudo isso a gente paga 

com o nosso dinheiro, assim. E foi complicado quando, por exemplo, descobri 

que o visto ia sair tão caro, quase desisti porque eu achei que não ia ter 

dinheiro, mas aí de novo aquela coisa do cartão, das parcelas...  (Alice – 

Medicina, UFRJ) 

 A instituição escolhida foi Goldsmith University of London, onde estudou psicologia 

clínica. A escolha do curso ocorreu, pois, a estudante pretende especializar-se em psiquiatria. 

Para ela, cursar psicologia clínica foi importante para compreender como a “psicologia aborda 

as questões da psiquiatria que também são questões da psicologia”.  

O programa Ciências sem Fronteiras, criado pelo governo federal, possibilitou que as 

estudantes citadas frequentassem instituições da Itália e Londres, aperfeiçoando suas 

especialidades nas áreas de Fisioterapia e Medicina. Entretanto, a fala da estudante de medicina 

ao dizer que o processo não é inclusivo, exprime as dificuldades existentes para ela como 

estudante de camada popular. Além da dificuldade financeira para custear os gastos com provas, 

visto, passaporte, o requisito de proficiência na língua estrangeira só foi possível para estudante 

de fisioterapia, pelo conhecimento prévio que obteve na escola. Não sendo essa a realidade da 

maioria dos estudantes de instituições públicas de educação básica.  

 É possível compreender, através das entrevistas, que a trajetória escolar desses alunos 

mesmo com pontos em comum, como por exemplo os grupos em que foram segmentados, a 

formação obtida foi distinta. Essa realidade se expressa nas falas dos estudantes de Engenharia 

e Psicologia, que estudaram em escolas da FAETEC, mas tiveram estímulos diferentes das 

instituições sobre a preparação para os exames. Assim como na fala da estudante de Medicina 

e Fisioterapia, que estudaram na mesma instituição de ensino médio, mas em momentos 

diferentes. A estudante de medicina, ingressou quando a instituição ainda não adotava política 

de cotas, segunda ela, sentia-se uma “alienígena” em uma instituição onde a maioria dos 

estudantes tinham condições financeiras diferentes da dela e vinham de instituições de ensino 
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fundamental privadas. Para estudante de Fisioterapia, a instituição demonstrou esforços para 

deixar os estudantes “meio que iguais a nível de conhecimento que recebiam”.  

 O CsF, na vida pessoal e profissional dessas estudantes, demonstra, mesmo com 

dificuldades, avanços no acesso dos estudantes da Maré à essas políticas. Acesso possibilitado 

pelas políticas de cotas, inserindo os estudantes mareenses no ensino superior público, em 

carreiras ditas de prestígio e historicamente elitizadas, como direito110, medicina e engenharia. 

Por outro lado, os relatos destacam que as políticas de assistência e permanência não atendem 

a todos que necessitam.  

  

  

                                                           
110 Um estudante respondente do questionário cursa Direito na UERJ. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho destaca a caminhada escolar dos estudantes da Maré antes do ingresso no 

ensino superior e a trajetória, até o momento das entrevistas, nesse segmento de ensino, 

discutindo o papel das políticas públicas para o acesso e a permanência desses estudantes em 

um sistema de ensino, que no passado, era pouco acessível aos mesmos. O trabalho de Silva 

(2011) citado no decorrer dessa dissertação, e o recorte histórico aqui proposto mostram que 

tivemos avanços com políticas de ampliação de acesso, de cotas e de permanência destinadas a 

camadas populares.  

Os relatos dos estudantes citados na pesquisa de Silva, realizada com estudantes de 

ensino superior das décadas de 80 e 90 quando não existiam as atuais políticas para o acesso, 

se expressam na fala de Márcia, que ingressou no ensino superior no curso de Letras (Português-

Literatura) da Faculdade de Humanidades Pedro II (FAHUPE111), cinco anos após a conclusão 

do ensino médio. A estudante conta que ingressou na instituição na quarta tentativa, após 

realizar um cursinho pré-vestibular. Entretanto, seu sonho era realizar o curso na UFRJ, objetivo 

que só foi concretizado quando realizou um curso de especialização em literatura infantil na 

instituição. Para a estudante citada, a maior dificuldade enfrentada durante a graduação foi a 

dificuldade financeira: “Quando estava na faculdade as dificuldades eram muito grandes, 

principalmente financeiras... Mas eu dizia que nem que fosse com cinquenta anos iria me 

formar. ” (SILVA, 2011, p, 87)  

As dificuldades materiais e simbólicas refletidas na permanência no ensino superior são 

percebidas relato dos onze estudantes entrevistados por Silva. Dois desses estudantes estudaram 

na Universidade Federal Fluminense (UFF). Como já citado em outros momentos  o acesso dos 

estudantes da Maré em instituições de outros municípios, como a UFF, tem o impedimento do 

valor da passagem e da falta de política pública que garanta o cartão universitário aos 

estudantes. Os estudantes da UFF da pesquisa de Silva, destacavam essa dificuldade de 

deslocamento para a universidade e também relatavam que a instituição contava com uma 

modalidade de bolsa institucional para os estudantes de baixa renda, a bolsa trabalho, que era 

atrelada a alguma atividade que deveria ser executada na instituição. Sendo assim, Ana, 

                                                           
111 A instituição foi idealizada pelo professor Vandick Londres da Nóbrega, diretor do Colégio Pedro II, e criada 
pelo Decreto n. 65.763, de 20 de dezembro de 1969. Comportava os cursos de História, Letras, Psicologia, 
Matemática, Química, Física e Biologia. O descredenciamento dos cursos pelo MEC ocorreu em 1997. 
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participante da pesquisa de Silva, descreve sobre o período que realizou o curso de Serviço 

Social na UFF: 

[...] corria atrás de bolsa na faculdade, mas não conseguia. Estava desesperada. 

Passei a fazer o curso só pela manhã, porque consegui um emprego na Blu-4. 

Por isso, atrasei o curso; ao invés de 4 anos, fiz em 5. Continuei buscando 

conseguir uma bolsa de trabalho, Você tinha que ir com uma camisa rasgada, 

furada, com todos os contracheques, mostrando que precisava de dinheiro. 

Fiquei numa fila enorme e não consegui. Teve uma época em que eu passei a 

fazer bicos, trabalhava em fábrica de fundo de quintal e fazia serviço o dia 

inteiro. Depois, consegui a bolsa de trabalho, pedi para me mandarem embora 

e me dediquei mais à faculdade, mas ainda com dificuldades, pois a bolsa era 

um salário mínimo. Fui fazer estágio remunerado no SESC e tinha bolsa de 

trabalho no hospital universitários. [...] (SILVA, 2011. P. 37) 

Os relatos da pesquisa de Silva e a análise dos dados apreendidos mostram que, no 

tocante às políticas públicas de acesso, o ensino superior teve avanços principalmente ao 

implementar o sistema de cotas como política112. Em âmbito federal através da lei 12.711 e 

estadual pela lei nº 3524.  

O conhecimento sobre as cotas e a preparação para os exames tornaram-se acessíveis 

devido às instituições de ensino médio ou por meio dos cursinhos pré-vestibulares. Cabe aqui 

salientar que o apoio das instituições escolares não é presente em uma parte dos discursos dos 

estudantes, principalmente dos estudantes egressos de instituições estaduais. Essa informação 

alerta para necessidade que as instituições de ensino médio, ensino superior e o MEC estejam 

alinhadas e dispostas a realizarem campanhas de conscientização sobre essas medidas 

institucionais e nacionais e o grupo para qual são destinadas, promovendo a informação entre 

os estudantes que não possuem acesso a meios de comunicação que possam viabilizar as 

informações necessárias. 

O acesso às universidades pelos nossos entrevistados ocorreu pelo processo de cotas, 

por critério de cor/raça e estudantes de escolas públicas. Devido à diferença entre as duas 

instituições na concessão de bolsas permanência, duas estudantes da UFRJ, dos cursos de 

Medicina e Fisioterapia, não possuem bolsas para custearem os gastos com a graduação. Para 

essas estudantes, o apoio da bolsa seria indispensável para custear livros e materiais necessários 

para as disciplinas. 

Os estudantes que recebem bolsas das instituições investigadas, relatam que o valor da 

bolsa não é suficiente para custear gastos com alimentação, materiais, viagens de campo. Essa 

                                                           
112 Anteriormente a promulgação da lei, a UFRJ possui um sistema de reserva de vagas próprio, como citado no 
capítulo específico da instituição. 
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realidade direciona o olhar sobre as políticas públicas de assistência e permanência em algumas 

questões: a quantidade de bolsas disponibilizadas não é suficiente para todos os estudantes; o 

critério de seleção das bolsas não considera algumas particularidades dos estudantes da Maré e 

de cursos específicos; e o valor destinado para suprir os gastos com o curso e a alimentação não 

é suficiente.  

Além disso, o exemplo do caso da estudante de Fisioterapia da UFRJ, que não obteve a 

bolsa permanência, mesmo possuindo renda per capita familiar dentro dos parâmetros 

estipulados pela instituição, a estudante questiona a veracidade dos documentos 

disponibilizados por alguns estudantes e salienta para “a necessidade de mudança no critério de 

seleção para que possíveis fraudes sejam evidenciadas”.   

Outro exemplo foi o ocorrido com a estudante de Medicina, que não consegue solicitar 

a bolsa permanência da UFRJ, pois a instituição não aceita o documento da Associação de 

Moradores como comprovante de residência. Como também o caso do estudante do curso de 

Psicologia da UFRJ, em que os professores solicitam materiais com valores inacessíveis para o 

estudante e para sua família. Os materiais de estudos solicitados também não são disponíveis 

nas bibliotecas, o que dificulta o acesso à informação necessária em sua formação, além do fato 

do campus em que estuda não possuir restaurante universitário para realizar as refeições.  

O caso da estudante de Geologia da UERJ, também descreve a realidade citada, quando 

a bolsa é indispensável para custear viagens de campo, visto que a instituição disponibiliza um 

valor baixo para custear passagem e hospedagem.  Mesmo assim, somado a gastos como 

alimentação e materiais, o valor da bolsa não supre todas suas necessidades.  

Através das trajetórias escolares dos estudantes participantes dessa pesquisa, é possível 

perceber como as políticas de cotas foram importantes para que tivessem acesso à educação 

superior, principalmente devido à “falta de base”, no ensino fundamental ou médio, presente 

em seus discursos. Para além do acesso, as discussões aqui tratadas ressaltam para necessidade 

de as políticas de acesso serem acompanhadas por políticas de assistência, visando a 

permanência e conclusão do curso superior. Por intermédio das dificuldades materiais e 

simbólicas citadas, foi possível perceber as particularidades presentes nos discursos dos 

estudantes e invisíveis aos olhos das instituições. Algumas ações, como a distribuição de livros 

e materiais para os estudantes cotistas, são citadas pelas instituições como medidas de 

permanência, que, no entanto, não são plenamente disponíveis aos estudantes, tendo em vista 

que os mesmos desconhecem tais ações. Especificamente nesta pesquisa, apenas a estudante de 
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Geologia da UERJ menciona a existência desse benefício. Entretanto, segundo ela, há dois anos 

os estudantes não recebem os referidos itens. 

O contexto pelo qual a UERJ113 passa nos últimos anos, em especial no presente ano de 

2017, pode ser responsável pela situação de omissão à distribuição dos livros e materiais que 

são de direito dos estudantes cotistas.  A instituição atravessa um período de crise, ocasionado 

pela falta de repasse de verba do Governo do Estado do Rio de Janeiro à instituição. Além da 

falta de pagamento dos servidores públicas e empresas terceirizadas, os estudantes sofrem o 

reflexo do descaso dos governantes. Atualmente os estudantes não terminaram o semestre de 

2016.2, por conta de uma greve que ocorreu em 2016 e durou 5 meses.  

As bolsas permanências dos alunos cotistas estão atrasadas: a bolsa recebida em janeiro 

deste ano é referente a novembro de 2016. A previsão de aumento do valor das bolsas de R$ 

400,00 para R$ 450,00 previsto para janeiro de 2017 não ocorreu, por conta do atraso no 

pagamento das mesmas. O início do semestre de 2016, que estava previsto para 17 de janeiro 

foi adiado para o dia 23, posteriormente adiado para o dia 6 de fevereiro114. A instituição115 

alega que não possui condições de funcionar devido ao estado crítico em que se encontra, o 

adiamento das aulas reflete na data de conclusão do curso dos estudantes e o atraso no 

pagamento das bolsas influencia diretamente a permanência na instituição. O fato do restaurante 

universitário suspender suas atividades por falta de pagamento da UERJ à empresa terceirizada, 

desde novembro de 2016, também é um agravante que prejudicará os estudantes que dependem 

do bandejão para realizar suas refeições.  

A preocupação dos estudantes entrevistados com a situação da UERJ, esteve presente 

em suas falas durante as entrevistas. A entrevista com a estudante de História foi realizada 

durante o período de greve em 2016 a mesma demonstra preocupação com o futuro e enfatiza 

que não irá concluir o curso na data prevista, 2018.1, devido à greve. 

O período que a UERJ enfrenta, demonstra preocupação para os docentes, discentes e 

servidores, devido à inviabilidade da instituição continuar funcionando e atendendo a 

comunidade discente e a população do Rio de Janeiro, visto que a instituição desenvolve 

programas de atendimento à sociedade. 

                                                           
113 Dificuldades também enfrentadas pela UENF e UEZO. 
114 As aulas da UERJ tiveram início em 10/04/2017. 
115 A instituição adia pela terceira vez o início das aulas do semestre de 2016.1 para o dia 13 de fevereiro de 2017. 
(UERJ, 2017) 
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A UFRJ, que recebe investimentos do governo Federal, passa por momentos de 

apreensão devido à PEC 55 instituída pelo presidente ilegítimo Michel Temer, que prevê o 

congelamento dos investimentos em saúde e educação em um período de 20 anos, a partir de 

2018. Para o Reitor da UFRJ, Roberto Lehrer, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

inviabilizará a manutenção de um sistema público, gratuito de educação. Para ele, a educação 

pública em risco seria  

Um cenário catastrófico, porque a expectativa da área econômica é de que 

com o congelamento nós teremos uma redução dos gastos públicos da ordem 

de 1,5% do PIB num espaço de dois anos. Então, pensando aí num cenário de 

dez anos teríamos, por baixo, uma queda de gastos sociais da ordem de 7 a 8% 

do Produto Interno Bruto, o que obviamente inviabiliza toda possibilidade de 

manutenção de um sistema público de educação, de saúde, previdência social, 

enfim das políticas sociais de uma forma geral. É importante destacar que hoje 

o gasto educacional no Brasil – todo o gasto, somando os municípios, os 

estados, tudo – temos aproximadamente 5,5% do Produto Interno Bruto. 

Então, dá para imaginar a escala do que significaria hoje termos uma perda de 

verbas públicas da ordem de 7% do PIB num prazo de dez anos. (BRASIL 

247) 

 A propensão de mudanças no cenário da educação, já era vista com receio pela estudante 

de Fisioterapia da UFRJ, que salienta em sua entrevista que caso os cortes na educação fossem 

realmente aprovados, refletiriam na disponibilidade das bolsas. Com isso, ela teria menos 

chances de pleitear uma bolsa para os próximos semestres. 

 O congelamento dos investimentos na educação, com a perda de verbas públicas, vai 

atingir diretamente a instituição que já passa por momentos de dificuldade, principalmente após 

o incêndio no prédio da Reitoria onde são ministradas aulas em diversas áreas116. Os estudantes 

estão recebendo117 aulas nos corredores e hall do prédio da Reitoria, que não possuem condições 

mínimas como iluminação e ventilação. 

Como visto, a ruptura da rotina do estudante do ensino médio e entrada no ensino 

superior requer um período de adaptação ao novo habitus, para assim o estudante afiliar-se à 

instituição. Por outro lado, a afiliação só é possível quando a instituição desenvolve medidas de 

permanência e assistência, auxiliando todo o percurso acadêmico até a conclusão do curso 

superior, desenvolvendo uma “pedagogia de afiliação” (HONORATO, 2015). Para tal, é 

necessário que o investimento na educação pública faça parte das agendas de discussões dos 

                                                           
116 Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas; Artes Visuais – Escultura; Composição de Interior; Composição 
Paisagística; Comunicação Visual Design; Conservação e Restauração; Desenho Industrial; Gravura; História da 
Arte; Licenciatura em Educação Artística; Pintura. 
117 Por conta do incêndio, o semestre de 2016.2 será prolongado até o dia 17 de fevereiro de 2017. 
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governantes. Para que universidade pública seja pensada como um espaço democrático, é 

necessário que viabilize condições necessárias de permanência para que os estudantes de 

camadas populares concluam o ensino superior sem ônus à sua formação.  

A motivação inicial dessa pesquisa, embasada em minha experiência acadêmica como 

estudante de camada popular, moradora da favela da Maré, exprime a importância das políticas 

públicas no acesso e na permanência de estudantes pobres no ensino superior. O pedido de cotas 

negado, condicionante para obtenção da bolsa permanência da UERJ, teve influência direta na 

minha formação e na minha afiliação à universidade.  O desejo de pertencer à universidade, 

para além da sala de aula, foi substituído pela necessidade de construir estratégias para 

permanecer na instituição, em um momento que as discussões sobre outras políticas públicas118 

contemplavam apenas os estudantes cotistas. 

A invisibilidade diante das políticas e da instituição, ora pelo número insuficiente de 

bolsas para os estudantes de camadas populares, ora pela ausência de mecanismos além das 

bolsas, refletem a importância da universidade ser pensada, em seu sentido literal, como um 

espaço de todos e para todos.   

Considerando o processo de obtenção das cotas nas duas instituições, como exposto no 

capítulo: O acesso e a permanência no ensino superior: um olhar sobre as políticas da UERJ 

e da UFRJ, é possível identificar que ambas possuem lacunas a serem reparadas.  

A UERJ ao atrelar a política de permanência a política de acesso, exclui os alunos que 

não ingressantes por cotas, mas que de alguma forma necessitam de políticas para 

permanecer119 na universidade. A UFRJ, quando concede uma bolsa no início do curso e após 

um ano abre processo para uma nova bolsa, possibilita que os estudantes não ingressantes por 

cotas consigam pleitear a bolsa auxílio, entretanto, os alunos ingressantes por reserva de vaga 

não estão assegurados para o recebimento desta bolsa.  

Analisando a conjuntura das políticas de acesso e permanência nas duas instituições, 

considero que uma complementa as lacunas presentes na outra. A política da UERJ para atender 

os estudantes não ingressantes por cotas, poderia expandir a bolsa para os estudantes de 

camadas populares que não possuem condições, principalmente materiais, de permanecer na 

                                                           
118 Na época, o cartão de meia passagem para estudantes cotistas e o valor parcial do restaurante universitário 
da UERJ. 
119 Quando ingressei na UERJ sem cotas, mesmo estando dentro dos critérios estabelecidos para estudantes de 
instituições públicas, a falta de auxílio da instituição com políticas que pleiteassem minha permanência 
influenciou no meu percurso acadêmico.  
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instituição. A UFRJ, por sua vez, poderia assegurar a política de bolsa para os alunos 

ingressantes por cotas, assim como disponibilizar o benefício para os estudantes que por algum 

motivo não ingressaram por intermédio da política. 

Vale salientar que algumas particularidades não são abarcadas pela política da UERJ. A 

exemplo os estudantes de camadas populares que não cursaram a educação básica em 

instituições públicas, mas que necessitam da bolsa para permanecer na universidade. Na UFRJ, 

diferente da UERJ, esse estudante teria condições de requerer a bolsa auxílio, após o ingresso.   

Um outro ponto a ser considerado, consiste no desenvolvimento de novas medidas de 

validação da documentação comprobatória para o requerimento de cotas nas duas instituições. 

São constantes os casos de fraude no processo de seleção das cotas, em especial na UERJ, 

principalmente por estudantes abastados que pleiteiam o ingresso por cotas devido a nota de 

corte ser menor que por ampla concorrência. O ingresso de um estudante fraudulento, além de 

impossibilitar o acesso, por reserva de vagas, dos estudantes de camadas populares, também 

viabiliza recursos financeiros para um estudante possibilitado de manter os gastos com o curso.  

Um outro ponto que diverge das duas instituições é o fato da UFRJ disponibilizar, além 

da bolsa, um valor para custeio de passagens aos estudantes residentes em outros municípios e 

que não possuem condições de arcar com a despesa.  

Todas essas particularidades retratam que as políticas destinadas ao acesso e a 

permanência no ensino superior avançaram nos últimos anos com discussões visando a inserção 

de estudante de camadas populares nesse segmento de ensino. No entanto, essas políticas ainda 

precisam ser aperfeiçoadas para atenderem a demanda de estudantes que carecem do auxílio 

para minimizar as dificuldades encontradas no percurso acadêmico que influenciam na 

conclusão do curso superior.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

 

PARTE I - INFORMAÇÕES 

   

Nome completo: Naturalidade: (Estado de nascimento) 

________________________________ __________________________________ 

    

Ano de nascimento:  ___/___/___ 
Qual ano e semestre você ingressou na atual 

graduação: 

   _______.____ 

Sexo:    

(   ) Feminino (   ) Masculino  Curso: _____________________  

   

PARTE II - PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

     

1. Como você se considera? 2. Qual seu estado civil?  

(   ) Branco(a).  (   ) Solteiro(a).  

(   ) Preto(a).  (   ) Casado(a).  

(   ) Pardo(a). (   ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a). 

(   ) Amarelo(a) (de origem oriental). (   ) Viúvo(a).  

(   ) Indígena ou de origem indígena.   
   

   

3. Em qual favela do Complexo da Maré você 

mora? 

4. Você precisou mudar de moradia/cidade 

para cursar o ensino superior? 

______________________________ (   ) Sim  

 (   ) Não  

3.1. Há quantos anos você mora nesse local?    

(   ) 1 a 2 anos.   

(   ) 3 a 4 anos. 5. Qual seu tipo de moradia?  

(   ) 5 a 6 anos. (   ) Casa.  

(   )7 a 8 anos. (   ) Apartamento.  

(   ) 9 a 10 anos. (   ) República.  

(   ) Mais de 10 anos. (   ) Ocupação.  

Outro:_________________ Outro:______________  

  
  
6. Sua moradia é 7. Quantas pessoas moram com você? 

(   ) Própria. (   ) Uma. (   ) Seis.  

(   ) Alugada. (   ) Duas. (   ) Sete ou mais. 

(   ) República. (   ) Três. (   ) Moro sozinho(a). 

(   ) Ocupação. (   ) Quatro.  

Outro: ________________  (   ) Cinco.  

   

   

  

8. Com quem você mora atualmente? (Marque todas que se aplicam).  

(   ) Sozinho(a). (   ) Irmão/Irmã.  
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(   ) Pai. (   ) Filho/Filha.  

(   ) Mãe. (   ) Marido/esposa/companheiro(a). 

(   ) Madrasta/Padrasto. (   ) Pessoa(s) que não é (são) da família. 

(   ) Avô/Avó. Outro: _______________  

  

   

9. Qual o grau de escolarização seu pai? * 

(   ) Não alfabetizado. (   ) Ensino Superior incompleto Graduação. 

(   ) Ensino Fundamental incompleto. (   ) Ensino Superior completo Graduação. 

(   ) Ensino Fundamental completo. (   ) Pós graduação incompleta.  

(   ) Ensino Médio incompleto. (   ) Pós graduação completa.  

(   ) Ensino Médio completo. (   ) Não sei.  

 
9.1. Em qual profissão seu pai trabalha ou trabalhou a maior parte da vida? *  

____________________________________  

  

  

10. Qual o grau de escolarização sua mãe? * 

(   ) Não alfabetizada. (   ) Ensino Superior incompleto Graduação. 

(   ) Ensino Fundamental incompleto. (   ) Ensino Superior completo Graduação. 

(   ) Ensino Fundamental completo. (   ) Pós graduação incompleta.  

(   ) Ensino Médio incompleto. (   ) Pós graduação completa.  

(   ) Ensino Médio completo. (   ) Não sei.  

  

   

10.1. Em qual profissão sua mãe trabalha ou trabalhou a maior parte da vida?  

____________________________________  

   

  
11. Alguém da sua família concluiu o ensino 

superior?  

11.1. Especifique o grau de parentesco e a 

instituição que estudou, assim como a política 

utilizada para ingresso. (Caso existam)  (   ) Sim.  

(   ) Não.  _____________________________________ 

   _____________________________________ 

  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

   
   

12. Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos?  

(   ) Até 1 salário mínimo (R$880,00).  

(   ) Até 1,5 salário mínimo (R$ 1.320,00).  

(   ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.320,01 a R$ 2.640,00).  

(   ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 3.960,00).  

(   ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 3.960,01 a R$ 5.280,00).  

(   ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.280,01 a R$ 8.800,00).  

Outro: _______________  

  

  

13. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)?  
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(*) Bolsas provenientes de cotas, ações afirmativas, monitoria, extensão, auxílio permanência ou 

outros programas de bolsa da instituição universitária. 
 
(   ) Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados por programas governamentais* 

(   ) Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados pela minha família (ou por outras 

pessoas). 

(   ) Não trabalho/estagio e meus gastos são financiados pela minha família (ou por outras pessoas) 

e por programas governamentais*. 

(   ) Trabalho/estagio e possuo bolsa proveniente de programas governamentais*. 

(   ) Trabalho/estagio e recebo ajuda da família (ou de outras pessoas) para auxiliar o 

financiamento de meus gastos. 

(   ) Trabalho/estagio, possuo bolsa proveniente de programas governamentais* e recebo ajuda da 

família (ou de outras pessoas) para auxiliar o financiamento de meus gastos. 

(   ) Trabalho/estagio e não possuo outra renda para auxiliar o financiamento de meus gastos. 

(   ) Possuo trabalho informal e possuo bolsa proveniente de programas governamentais*. 

(   ) Possuo trabalho informal e recebo ajuda da família (ou de outras pessoas) para financiar meus  

gastos. 

(   ) Possuo trabalho informal, possuo bolsa proveniente de programas governamentais* e recebo 

ajuda da família (ou de outras pessoas) para auxiliar o financiamento de meus gastos. 

(   ) Possuo trabalho informal e não possuo outra renda para auxiliar o financiamento de meus 

gastos. 

Outro: __________________________ 

  

  

14. Qual sua posição em relação as despesas de casa?* 

(   ) Pago sozinho(a) todas as despesas.  

(   ) Não colaboro com o pagamento das despesas.  

(   ) Colaboro com o pagamento de parte das despesas.  

  

PARTE III - TRAJETÓRIA ESCOLAR ANTES DO INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR 

  

15. Em qual Estado você estudou e concluiu o ensino fundamental? * _____________________ 

  

    

16. Em que tipo de escola você cursou o 

ensino fundamental (5ª à 8ª série/9º ano)? 

16.1. Em qual(ais) a(s) instituição(ões) você 

estudou o ensino fundamental?*  

(   ) Municipal.  _____________________________________ 

(   ) Estadual.  _____________________________________ 

(   ) Federal.  _____________________________________ 

(   ) Militar.    

(   ) Particular.   
(   ) Maior parte na pública.   
(   ) Maior parte na particular.    

Outro: ________________    

  
   
17.  Em qual Estado você estudou e concluiu o 

ensino médio?  

17.1. Quando você concluiu o ensino médio? 

____________________ 

_______________   
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18. Em que tipo de escola você cursou o 

ensino médio? 

18.1. Em qual(ais) a(s) instituição(ões) você 

estudou o ensino médio? 

(   ) Estadual. _____________________________________ 

(   ) Federal. _____________________________________ 

(   ) Militar.   

(   ) Particular. 

18.2. Qual modalidade de ensino médio você 

concluiu?  

(   ) Maior parte na pública. (   ) Ensino médio tradicional.  

(   ) Maior parte na particular. 

(   ) Profissionalizante técnico (eletrônica, 

contabilidade...). 

Outro: ________________ (  ) Profissionalizante magistério (Curso Normal). 

 

(   ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou 

Supletivo. 

  Outro: __________ 

     

  

19. Durante seu período escolar, no ensino fundamental e ensino médio, você foi reprovado em 

algum ano letivo? (Marque todas que se aplicam). 

(   ) Não. 

(   ) Sim, no ensino fundamental. 

(   ) Sim, no ensino médio. 

(   ) Todos. 

  

 
19.1 Caso a resposta anterior seja sim, quantas vezes foi reprovado e qual ano reprovou? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
  
20. Para ingressar na sua atual instituição de 

ensino superior, você frequentou algum curso 

pré-vestibular? 

20.1. Caso a resposta anterior seja sim, qual curso 

você frequentou?  

   

   ___________________________________  _______________________________________ 

     

20.2. Caso tenha cursado algum curso pré-vestibular, quanto tempo frequentou o cursinho até 

obter aprovação na instituição de ensino superior? 

(   ) Menos de 1 anos. (   ) 4 anos. 

(   ) 1 ano. (   ) 5 anos ou mais.  

(   ) 2 anos. (   ) Não frequentei nenhum curso prévestibular.  

(   ) 3 anos. Outro: _________________  

  

    

21. Quando você começou a se preparar para o 

vestibular/ENEM?  

22. Como você se preparou para o 

vestibular/ENEM? 

(Opção de selecionar mais de uma alternativa). 

(   ) A partir do primeiro ano do ensino médio. (   ) Curso pré-vestibular.  

(   ) No segundo ano do ensino médio. (   ) Internet (videoaulas, sites e outros). 

(   ) No terceiro ano do ensino médio. (   ) Grupo de estudo com amigos.  

(   ) Ao término do ensino médio. (   ) Autodidata.  
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(   ) Não estudou para o vestibular/ENEM. (   ) Nenhum.  

Outro: ________________________ Outro: ___________________________ 

    

 
23. Após quantas tentativas você conseguiu ingressar no curso superior que escolheu? * 

(   ) Uma. (   ) Quatro.  

(   ) Duas. (   ) Cinco ou mais.  

(   ) Três.   

 
   
24. Em qual instituição você estuda? 24.1. Qual a principal razão para você ter 

escolhido a sua instituição de educação superior? __________________________ 

  (Possibilidade de selecionar até 3 alternativas) 

 (   ) Gratuidade.  

  (   ) Proximidade da minha residência. 

  (   ) Proximidade do meu trabalho.  

  (   ) Facilidade de acesso.  

  (   ) Qualidade/reputação.  

 (   )Possibilidade de ter bolsa de estudo. 

  Outro: ______________________ 

      

   
25. Você gostaria de ter ingressado em outra 

instituição de ensino  

25.1. Caso a resposta anterior seja SIM, em qual 

instituição gostaria de ter ingressado?  

(   ) Sim.  _______________________________  

(   ) Não.     

    

      

26. Por que você buscou cursar o ensino 

superior?  

26.1. Qual foi a principal motivação para escolha 

do seu curso superior?  (Possibilidade de marcar 

até 3 alternativas).    _________________________________ 

  _________________________________ 

(   ) Influência de alguém ou de algo que você 

admira no curso. 

  _________________________________ (   ) Realização de um sonho.  

  _________________________________ (   ) Desejo de melhorar minha realidade social. 

  _________________________________ 

(   ) Maior chances de entrar no mercado de 

trabalho. 

  _________________________________ (   ) Aprimorar os conhecimentos da minha área 

de atuação no trabalho.     

  

(   ) Possibilidade de conseguir melhor 

remuneração. 

   Outro: _________________________  

      

  

27. Quem lhe deu maior incentivo para cursar a graduação?  

(   ) Ninguém.  

(   ) Mãe. 

(   ) Pai.  

(   ) Outros membros da família que não os pais.  

(   ) Namorado/noivo/esposo(a).  
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(   ) Professores.  

(   ) Líder ou representante religioso.  

(   ) Colegas/Amigos (a).  

Outro:  _______________________________  

   

PARTE  IV  - TRAJETÓRIA NO ENSINO SUPERIOR 

   

28. Em qual período você realiza as disciplinas 

do seu curso?  

29. Qual foi sua forma de ingresso no ensino 

superior? 

(   ) Vestibular.  

(   ) Manhã.  (   ) ENEM/SiSU  

(   ) Tarde.  Outro: ___________________  

(   ) Noite.    

(   ) Integral.    

    

     

30. A graduação que você realiza foi sua 

primeira opção de curso?  

30.1. Caso a resposta anterior seja NÃO, informe 

sua primeira opção de curso.  

(   ) Sim.  ______________________________________ 

(   ) Não.   
     

    

31. Até o momento, ao longo da sua trajetória 

acadêmica, você já realizou alguma mudança 

de curso? 

31.1. Caso a resposta anterior seja sim, pra qual 

curso realizou transferência?  

______________________________________ 

(   ) Sim.    

(   ) Não.    

    

   

32. Você já trancou e/ou abandonou algum 

curso superior?  

32.1. Caso a resposta anterior seja SIM, qual 

curso e qual instituição trancou/abandou?   

(   ) Sim.  ____________________________________ 

(   ) Não.    

     

 
32.2. Qual(is) motivo(s) levou(levaram) ao trancamento/abandono do curso?  

(   ) Nunca tranquei/abandonei nenhum curso superior.  

(   ) Dificuldade de compreensão do conteúdo das disciplinas.  

(   ) Dificuldade de acesso ao campus.  

(   ) Dificuldade de custear os gastos do curso.  

(   ) Dificuldade de conciliar estudo e trabalho.  

(   ) Não se identificou com o curso.  

(   ) Problemas familiares.  

Outro: __________________________  

  

  
33. Você já realizou transferências entre 

instituições de ensino superior? 

33.1. Caso a resposta anterior seja SIM, qual 

instituição cursava?  

(   ) Sim.  __________________________________ 

(   ) Não.     
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34. Você concluirá a graduação no período 

previsto de conclusão do curso? 

34.1. Caso a resposta anterior seja NÃO Quais 

motivos implicam na data de conclusão do curso? 

(   ) Sim. ______________________________________ 

(   ) Não. ______________________________________ 

  
 
34. Qual sua previsão de conclusão do curso?   _____.___  

  

 
35. Atualmente, você possui dificuldades para permanecer no curso superior?  

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

  

 
35.1. Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) que você enfrenta atualmente no seu curso?  

(Possibilidade de marcar até 4 alternativas.)  

(   ) Nada dificulta.  

(   ) Trabalhar e estudar ao mesmo tempo.  

(   ) Conciliar o estágio com o curso superior.  

(   ) Conciliar as atividades acadêmicas (iniciação científica, monitoria, extensão) com as 

disciplinas. 

(   ) Entender o que está sendo ensinado.  

(   ) Carga horária do curso impede de trabalhar.  

(   ) Conflitos internos na Maré.  

(   ) Falta de dinheiro.  

(   ) Preconceito.  

(   ) Dificuldade de relacionamento com os professores e profissionais do curso.  

(   ) Falta de transporte.  

(   ) Falta de infraestrutura na instituição de ensino superior.  

(   ) Falta de apoio da família.  

(   ) Falta de incentivo por bolsas da instituição de ensino superior.  

(   ) Falta de um ambiente propício para estudar quando não estou na instituição de ensino 

superior. 

Outro: _______________________________________  

   

      

36. Você já teve vontade, ou tem, de 

abandonar os estudos?  

36.1. Explique os motivos que levam você a 

pensar em abandonar o curso. 

(   ) Sim.  ______________________________________ 

(   ) Não.      

 
37. Quais dos grupos abaixo lhe auxiliam a enfrentar dificuldades durante seu curso superior? 

(   ) Não tenho dificuldade. (   ) Líder ou representante religioso. 

(   ) Não recebo apoio para enfrentar 

dificuldades. (   ) Colegas de curso ou amigos.  

(   ) Pai. (   ) Professores do curso.  

(   ) Mãe. 

(   ) Profissionais do serviço de apoio ao 

estudante da IES. 
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(   ) Avós. (   ) Colegas de trabalho.  

(   ) Irmãos, primos ou tios. Outro: _____________________________ 

(   ) Namorado/Noivo/Esposo(a).   

   

  
38. Seu ingresso no curso de graduação se deu 

por meio de políticas de ação afirmativa ou 

inclusão social?  

39. Antes do ingresso no curso de graduação, 

você tinha conhecimento das políticas de ação 

afirmativa e inclusão social?  

(   ) Não.  (   ) Sim.  

(   ) Sim, por critério étnicoracial. (   ) Não. 

(   ) Sim, por critério de renda.     

(   ) Sim, por critério de estudante de escola 

pública.  

  

39.1. Como tomou conhecimento?  

(   ) Sim, por sistema que combina dois ou 

mais critérios anteriores.  

(   ) Não tinha conhecimento.  

(   ) Jornais, programas de TV.  

Outro: _____________________________ (   ) Cursos prévestibulares.  

   (   ) Escolas.  

  (   ) Entre amigos.  

 Outro: _____________________________ 

    

  

    

40. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você 

recebeu/recebe algum tipo de auxílio 

permanência?  

41. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você 

recebeu/recebe algum tipo de bolsa acadêmica? 

(   ) Nenhuma.  

(   ) Não.  (   ) Bolsa de iniciação científica.  

(   ) Auxílio moradia.  (   ) Bolsa de extensão.  

(   ) Auxílio alimentação.  (   ) Bolsa de monitoria/tutoria.  

(   ) Bolsa auxílio permanência. (   ) Bolsa PET.  

Outro: _____________________________ (   ) Bolsa PIBID.  

   Outro: _____________________________ 

      

  

42. Você já tentou obter alguma bolsa e não conseguiu. Por quê?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

   

43. Atualmente você realiza, na instituição de 

ensino superior, alguma atividade acadêmica 

de iniciação científica, monitoria ou extensão? 

43.1. Caso a resposta anterior seja SIM, qual 

atividade realiza?  

______________________________________ 

(   ) Sim  ______________________________________ 

(   ) Não   
Outro: ________________________  
  
 
44. Até o momento, durante o curso de graduação, você participou(a)/participa de programas e/ou 

atividades curriculares no exterior?  

(   ) Não participei.  

(   ) Sim, Programa Ciência sem Fronteiras.  
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(   ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; Brafitec; PLI; outro). 

(   ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual.  

(   ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição.  

Outro: ________________________  

   

   

45. Qual sua opinião sobre o sistema de cotas e ações afirmativas adotado para o ingresso em 

instituições de ensino superior? *  

(Ações afirmativas: Cotas para instituições públicas por critério racial, estudante de escola 

pública e/ou critério de renda; ProUni, Fies, para instituições particulares.)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 
Possui interesse de participar da segunda etapa dessa pesquisa?  

Marcar apenas uma opção.  

(   ) Sim  

(   ) Não  

Caso a resposta anterior seja SIM, qual seu e-mail para que eu possa entrar em contato? 

_____________________________________  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1ª parte: Percurso escolar antes do ingresso à universidade. 

▪ Como foi seu percurso escolar durante o ensino fundamental e médio (teve dificuldade 

em alguma disciplina, reprovações, dificuldade de acesso à escola, relacionamento com 

professores, rotina de estudos)? 

▪ Quais motivos levaram você a estudar na sua escola do ensino médio? 

▪ O fato de estudar em uma escola pública no ensino médio foi pensando em pleitear 

cotas? 

▪ Como era ser morador da Maré e estudar na sua escola de ensino médio? 

▪ A escola do ensino médio lhe ajudou a se preparar para o vestibular/ENEM? Como? 

▪ (Caso tenha cursado curso pré-vestibular) Como o curso ajudou a se preparar para o 

vestibular/ENEM? Como? 

▪ Quando você concluiu o ensino médio houve influência dos seus pais e/ou familiares 

para que você ingressasse no mercado de trabalho? Qual foi a posição da sua família 

diante da sua escolha para ingressar no ensino superior? 

▪ Sua família auxiliou no processo de preparação para o vestibular/ENEM? Como? 

▪ O que seus pais acharam da sua escolha de curso e universidade? 

▪  (Caso o estudante tenha utilizado ações afirmativas) Por que achou necessário 

concorrer a vaga através de ações afirmativas? 

2ª parte: Trajetória na universidade 

▪ Como foi o primeiro contato com a universidade? 

▪ Como está sendo sua experiência na universidade? (Dificuldade em alguma disciplina, 

sobre seu desempenho, relacionamento com colegas e professores) 

▪ Como é a participação da sua família hoje para sua permanência no ensino superior? 

▪ Quais são suas principais dificuldades? 

▪ O que sua instituição de ensino faz para minimizar suas dificuldades? 

▪ Além da bolsa permanência, quais outras medidas a universidade desenvolve para sua 

permanência no curso? 

▪ Como é ser morador da Maré e estudante do curso _____  na Universidade _____? 

▪ Problemas internos da Maré influenciam na sua permanência? 

▪ Existe algum fator que facilita ou dificulta o seu percurso na universidade? 

▪ Onde encontra apoio/suporte? 
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▪ Como é sua rotina na universidade? 

3ª parte: Trabalho/Estágio 

▪ Já teve experiência de trabalho ou estágio durante a graduação? 

▪ Considera difícil conciliar trabalho/estágio com a universidade? 

4ª parte: Condições de acesso e permanência do entrevistado e seus familiares e amigos 

▪ Em qual instituição estudou? Utilizou ações afirmativas? 

▪  (Caso alguém da família já tenha concluído o ensino superior). Como foi o processo 

para ingresso e como foi durante o curso em que seus familiares ou amigos estudaram? 

(Dificuldades para ingressar, realizou algum curso pré-vestibular... durante o ensino 

superior teve dificuldades para permanecer no curso, quais dificuldades eram essas, 

recebeu algum tipo de auxílio da instituição...) 

5ª parte: Perspectivas futuras 

▪ O que de mais importante a universidade lhe deixou? 

▪ Como pensa que será sua vida e carreira profissional após a conclusão do curso 

superior?  
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APÊNDICE C – DADOS EDUCACIONAIS DA MARÉ 

Total e percentual de pessoas alfabetizadas e não Alfabetizadas de 8 a 9 anos segundo 

as localidades da Maré e Município do Rio de Janeiro 

       

LOCALIDADES 

 CRIANÇAS DE 8 A 9 ANOS 

ALFABETIZADAS 
NÃO 

ALFABETIZADAS 
TOTAL 

PESSOAS % PESSOAS % PESSOAS % 

Avenida Canal 8 66,7% 4 33,3% 12 100% 

Avenida Canal II 1 100,0% 0 0,0% 1 100% 

Baixa do Sapateiro 202 85,2% 35 14,8% 237 100% 

Comunidade Vila do Pinheiro 15 75,0% 5 25,0% 20 100% 

Conjunto Bento Ribeiro 

Dantas 106 87,6% 15 12,4% 121 100% 

Conjunto Esperança 113 90,4% 12 9,6% 125 100% 

Conjunto Nova Maré 120 85,7% 20 14,3% 140 100% 

Conjunto Pinheiros 113 86,9% 17 13,1% 130 100% 

Conjunto Salsa e Merengue 236 83,1% 48 16,9% 284 100% 

Conjunto Vila dos Pinheiros 448 88,2% 60 11,8% 508 100% 

Conjunto Vila do João 339 86,7% 52 13,3% 391 100% 

Joana Nascimento - - - - - - 

Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - - 

Morro do Timbau 184 90,6% 19 9,4% 203 100% 

Nova Holanda 406 87,3% 59 12,7% 465 100% 

Paraíbuna - - - - - - 

Parque Maré 376 87,9% 52 12,1% 428 100% 

Parque Roquete Pinto 219 90,9% 22 9,1% 241 100% 

Parque Rubens Vaz 132 89,8% 15 10,2% 147 100% 

Parque União 571 91,7% 52 8,3% 623 100% 

Pata Choca 47 78,3% 13 21,7% 60 100% 

Praia de Ramos 97 85,8% 16 14,2% 113 100% 

Área formal 92 92,0% 8 8,0% 100 100% 

Total 3.825 88,0% 524 12,0% 4.349 100% 

              

Rio de Janeiro 92,7% 7,3% 100% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) 

 

 

 

 

 



166 
 

Total e percentual de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas de 10 a 14 anos segundo 

as localidades da Maré e Município do Rio de Janeiro 

       

LOCALIDADES 

 CRIANÇAS DE 10 A 14 ANOS 

ALFABETIZADAS 
NÃO 

ALFABETIZADAS 
TOTAL 

PESSOAS % PESSOAS % PESSOAS % 

Avenida Canal 29 96,7% 1 3,3% 30 100% 

Avenida Canal II 1 100,0% 0 0,0% 1 100% 

Baixa do Sapateiro 646 96,6% 23 3,4% 669 100% 

Comunidade Vila do Pinheiro 46 95,8% 2 4,2% 48 100% 

Conjunto Bento Ribeiro 

Dantas 303 98,4% 5 1,6% 308 100% 

Conjunto Esperança 316 98,4% 5 1,6% 321 100% 

Conjunto Nova Maré 404 93,3% 29 6,7% 433 100% 

Conjunto Pinheiros 338 98,0% 7 2,0% 345 100% 

Conjunto Salsa e Merengue 792 96,8% 26 3,2% 818 100% 

Conjunto Vila do João 997 94,6% 57 5,4% 1054 100% 

Conjunto Vila dos Pinheiros 1234 97,5% 31 2,5% 1265 100% 

Joana Nascimento - - - - - - 

Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - - 

Morro do Timbau 500 98,8% 6 1,2% 506 100% 

Nova Holanda 1327 95,9% 57 4,1% 1384 100% 

Paraíbuna - - - - - - 

Parque Maré 1055 94,9% 57 5,1% 1112 100% 

Parque Roquete Pinto 746 96,9% 24 3,1% 770 100% 

Parque Rubens Vaz 369 96,6% 13 3,4% 382 100% 

Parque União 1682 98,0% 34 2,0% 1716 100% 

Pata Choca 129 97,0% 4 3,0% 133 100% 

Praia de Ramos 336 94,9% 18 5,1% 354 100% 

Área formal 328 96,8% 11 3,2% 339 100% 

Total 11.250 96,6% 399 3,4% 11.649 100% 

              

Rio de Janeiro 98,0% 2,0% 100% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) 
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Total e percentual de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas com 15 anos ou mais de 

idade segundo as localidades da Maré e Município do Rio de Janeiro 
  

        

LOCALIDADES 

 PESSOAS COM 15 OU MAIS ANOS  

ALFABETIZADAS 
NÃO 

ALFABETIZADAS 
TOTAL 

 
PESSOAS % PESSOAS % PESSOAS %  

Avenida Canal 191 86,0% 31 14,0% 222 100%  
Avenida Canal II 6 66,7% 3 33,3% 9 100%  
Baixa do Sapateiro 5229 90,9% 521 9,1% 5750 100%  
Comunidade Vila do Pinheiro 214 91,1% 21 8,9% 235 100%  
Conjunto Bento Ribeiro 

Dantas 2037 96,5% 74 3,5% 2111 100%  
Conjunto Esperança 3011 96,6% 105 3,4% 3116 100%  
Conjunto Nova Maré 1847 89,7% 213 10,3% 2060 100%  
Conjunto Pinheiros 2964 93,9% 192 6,1% 3156 100%  
Conjunto Salsa e Merengue 4342 90,9% 435 9,1% 4777 100%  
Conjunto Vila do João 9103 93,0% 685 7,0% 9788 100%  
Conjunto Vila dos Pinheiros 9738 91,9% 853 8,1% 10591 100%  
Joana Nascimento - - - - - -  
Maré (Rua Guilherme Frota) - - - - - -  
Morro do Timbau 4391 95,8% 193 4,2% 4584 100%  
Nova Holanda 8966 91,3% 850 8,7% 9816 100%  
Paraíbuna - - - - - -  
Parque Maré 8240 89,6% 956 10,4% 9196 100%  
Parque Roquete Pinto 5015 91,5% 464 8,5% 5479 100%  
Parque Rubens Vaz 3654 90,9% 364 9,1% 4018 100%  
Parque União 13965 92,8% 1081 7,2% 15046 100%  
Pata Choca 1029 92,4% 85 7,6% 1114 100%  
Praia de Ramos 2116 94,0% 136 6,0% 2252 100%  
Área formal 1921 93,2% 140 6,8% 2061 100%  
Total 86.058 92,2% 7.262 7,8% 93.320 100%  
               
Rio de Janeiro 97,1% 2,9% 100%  

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) 

 


