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RESUMO 

Este trabalho trata das escolhas de instituições e cursos superiores por estudantes pobres, 

buscando identificar se e como se utilizam das novas políticas de acesso para concretizar 

suas escolhas, tanto no setor público quanto no setor privado. Objetiva, ainda, conhecer 

se os perfis socioeconômicos são semelhantes nos dois tipos de instituição estudados, um 

público e outro particular, e quais suas estratégias para o acesso e a conclusão de seus 

estudos. A pesquisa envolveu, além da revisão bibliográfica e documental sobre recentes 

políticas de acesso ao ensino superior, a utilização de dados do questionário do ENADE 

para tipificar os cursos e os perfis dos estudantes estudados, e entrevistas com estudantes 

de três cursos diferentes nas duas instituições. A ideia central era fazer uma análise 

comparativa entre os fatores que induzem as escolhas, favorecem o ingresso e 

posteriormente a afiliação dos estudantes nas instituições públicas e privadas. Ao 

encontrarmos perfis e estratégias semelhantes nas duas instituições, percebemos, então, 

que os processos de escolha são permeados de critérios subjetivos (desejos e vontades) 

com forte influência das possibilidades objetivas (recursos financeiros e trajetória 

escolar). 

  

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: educação superior – perfil socioeconômico – políticas de acesso – 

estratégias 
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ABSTRACT 

This work is about choices of institutions and college courses made by poor students, 

seeking to identify if and how they use new government policies of access to institutions 

to concretize their choices, in public institutions as muchs as in private ones. It also aims 

to understand if the socioeconomic profiles are similar in both types of these reaseached 

institutions, one public and another private, and which strategies are used by theses 

profiles to access and finish their courses. This research involved, besides literature search 

and documentary about recent government policies of access to institutions, using 

ENADE assessment data to defining the courses and the profiles of the researched 

students, and interviews with students of three differents courses in these two institutions. 

The main goal was to analyze comparing the factors that induce the choices, foster and 

then the affiliation of the students in public and private institutions. When we find similar 

profiles and strategies in the two types of institutions, we, then, notice the process of 

choosing are full of subjectivety (wishes and desires) with Strong influence of the 

objective future possibilities (financial resources and school history). 

  

 

 

 

 

 

Keywords: college – socioeconomic profile – access to institutions policy – strategies 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

GRÁFICOS: 

Gráfico 1 – Evolução do número de IES no Brasil de 1980 até 2013 ........................ 18 

Gráfico 2 – Número de matrículas e concluintes de 2003 até 2013 ........................... 28 

Gráfico 3 – Declaração Cor/Raça do curso de Administração/UFF .......................... 45 

Gráfico 4 – Renda Familiar do curso de Administração/UFF ................................... 45 

Gráfico 5 – Declaração Cor/Raça do curso de Pedagogia ........................................ 48 

Gráfico 6 – Renda Familiar do curso de Pedagogia ................................................. 49 

Gráfico 7 – Declaração Cor/Raça no curso de Psicologia ........................................ 56 

Gráfico 8 – Renda Familiar no curso de Psicologia ................................................. 59 

 

IMAGEM: 

Imagem 1 – Dados cadastrais Educa Mais Brasil ......................................................34 

 

QUADROS 

Quadro 1 – Número de instituições de ensino superior públicas e privadas de 1980 até 

2014 ........................................................................................................................... 22 

Quadro 2 – Quantitativo por natureza administrativa de matrículas de 1980 até 2014 

..................................................................................................................................... 23 

Quadro 3 – Características do curso de Administração ............................................. 40 

Quadro 4 – Características do curso de Pedagogia ................................................... 41 

Quadro 5 – Características do curso de Psicologia ................................................... 41 



10 
 

Quadro 6 – Situação Financeira do curso de Administração/UFF ........................... 46 

Quadro 7 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? – Curso de Administração/UFF ................................ 46 

Quadro 8 – Situação Financeira do curso de Pedagogia/UFF ................................. 50 

Quadro 9 – Situação Financeira no curso de Pedagogia/FAMATH ....................... 51 

Quadro 10 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? – Curso de Pedagogia/UFF ....................................... 52 

Quadro 11 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? – Curso de Pedagogia/FAMATH ............................. 53 

Quadro 12 – Política pública ou auxílio financeiro para custeio das mensalidades no 

curso de Pedagogia/FAMATH .................................................................................. 53 

Quadro 13 – Situação Financeira no curso de Psicologia/UFF ............................... 58 

Quadro 14 – Situação Financeira no curso de Psicologia/FAMATH ..................... 58 

Quadro 15 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? – Curso de Psicologia/UFF ...................................... 59 

Quadro 16 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? – Curso de Psicologia/FAMATH ............................. 60 

Quadro 17 – Política pública ou auxílio financeiro para custeio das mensalidades no 

curso de Psicologia/FAMATH ................................................................................... 61 

Quadro 18 – Comparativo entre os entrevistados ..................................................... 71 

Quadro 19 –  Comparativo entre as instituições ....................................................... 92 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 11 

 

CAPÍTULO 1 – A Educação Superior brasileira nos dias de hoje............................. 17 

1.1 – Governo FHC...................................................................................................... 20 

1.2 – Governos Petistas................................................................................................ 22 

1.3 NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE ACESSO: Novo ENEM e 

SiSU, REUNI, Educa Mais Brasil ........................................................................ 25 

 

CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DOS CURSOS 

ESTUDADOS, DO PONTO DE VISTA SOCIOECONÔMICO DOS 

ESTUDANTES ......................................................................................................... 36 

2.1 – Contexto da pesquisa: A escolha das instituições e dos cursos ......................... 37 

2.2 – Comparando os perfis ........................................................................................ 44 

 

CAPÍTULO 3 – ESTUDANTES POBRES E ESCOLHA DAS INSTITUIÇÕES E 

DOS CURSOS .......................................................................................................... 64 

3.1  – Sobre o longo caminho das entrevistas ............................................................ 65 

3.2 – O que, afinal, encontramos nas falas dos estudantes? ...................................... 70 

3.3 Comparando os achados ...................................................................................... 89 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 94 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 98 

 

APÊNDICE A – Transcrição das entrevistas ............................................................ 105 

 

APÊNDICE B – Quadros de perfil socioeconômico ................................................ 151 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 Nos anos de 1990, com a intensificação, no Brasil, da política neoliberal, houve 

uma estagnação da expansão da educação superior pública brasileira, com um menor 

investimento do Estado na educação superior pública, impulsionando a mercantilização 

universitária, aproximando a educação superior da lógica do mercado produtivo privado. 

 Nos anos 2000, há uma intensa modificação da estrutura da educação superior 

com o surgimento de políticas públicas que possuem o intuito de democratizar o acesso 

aos indivíduos das camadas populares que estavam, antes, excluídos desta etapa de 

escolarização. 

Ingressei na Universidade Federal Fluminense no ano de 2009, em plena 

efervescência da discussão e implementação do Reuni1, na UFF. Foram embates entre as 

diferentes forças políticas que me deixaram inseguras no início da vida universitária, e 

esta insegurança me fez buscar estudar para compreender melhor as políticas públicas do 

Ensino Superior. A readaptação a um novo espaço, noção de pertencimento e afiliação, é 

primordial para nos sentirmos à vontade no espaço. Acontece que quando cheguei a 

instituição, os embates políticos estavam intensos e os problemas estruturais e 

institucionais me causaram essa insegurança. A construção de redes de relações sociais 

contribuiu para essa melhor adaptação ao contexto. 

Em meu imaginário de estudante de escola particular de uma cidade pequena, as 

instituições públicas eram centro de excelência inabaláveis, não conseguindo notar seus 

problemas estruturais. Tais problemas orbitam tanto as questões financeiras (com falta de 

material, e estrutura física precária), mas também questões pedagógicas (que "rompem" 

com a educação mais mecanizada e linear que vemos nas escolas). É preciso um esforço 

muito grande dos estudantes para vencer estes primeiros desafios de adaptação e 

estabelecer uma maior autonomia nos processos de construção de conhecimento a fim de 

alcançar uma melhor relação com a realidade. E ainda precisamos de um maior 

                                                           
1 Reuni - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que tem 

o objetivo de ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Decreto n° 6.096 de 2007, referenda 

em seu artigo 1: "criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível 

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

universidades federais". Expansão esta, que também foi incentivada via interiorização universitária. 
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comprometimento da instituição em compreender as dificuldades e necessidades de seus 

estudantes. 

 Esses conflitos me fizeram buscar entender o contexto dentro da instituição de 

ensino superior. O descaso por parte dos governantes é responsável, em parte, por uma 

desmotivação dos poucos que conseguem alcançar o ensino universitário brasileiro. E em 

2011, surge o convite para a participação no NEPES (Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Superior), que me fez decidir de vez sobre o meu objeto de pesquisa acadêmica: 

Ensino Superior. 

Durante minha trajetória me empenhei em participar de todos os espaços da 

universidade e fui durante dois anos representante do Diretório Acadêmico Anísio 

Teixeira, o que também me aproximou das lutas de direitos por uma universidade mais 

justa e que dialogasse com os desafios enfrentados pelos seus estudantes. 

 A democratização da educação superior deve ser analisada por diferentes fatores, 

que incluem a demanda, passando pela formulação até chegar à implementação de 

políticas públicas para garantir essa democratização. Iniciamos então, este estudo 

pensando em como garantir o acesso de todos que desejam a educação superior. 

 As políticas públicas como o REUNI, PROUNI2, Ações Afirmativas3, e os novos 

mecanismos de acesso ao Ensino Superior como Novo ENEM 4e SiSU5 foram medidas 

adotadas pelo governo para auxiliar e proporcionar uma maior democratização da 

Educação Superior. 

                                                           
2 ProUni - Programa Universidade para Todos. Projeto criado pelo Governo Federal em 2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096 com a finalidade de conceder bolsas de estudo integrais e parciais, a 

estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, 

com renda per capita familiar máxima de três salários mínimos em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. Oferece, em contrapartida, isenção de 

alguns tributos às instituições de ensino que aderirem ao Programa.  
3 Ações Afirmativas - que consideram as origens socioeconômicas ou de autodeclaração de cor ou raça 

dos estudantes para possibilitar o seu ingresso na universidade.  
4 Novo ENEM – ENEM foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim 

da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. A partir 

de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. 

Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem para a democratização das oportunidades de 

acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade 

acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 
5 SiSU - desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições 

públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como única 

fase de seu processo seletivo. 
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 A ideia de que o processo de democratização não se finda na abertura de vagas, e 

sim numa relação entre acesso e permanência vem sendo objeto de vários estudos e 

pesquisas na educação superior como em VARGAS (2010); NEVES (2012); RISTOFF 

(2011); entre outros. 

 O objetivo do trabalho era perceber como os estudantes pobres escolhem as 

instituições e cursos, e como se utilizam das novas políticas de acesso para concretizar 

suas escolhas, tanto no setor público quanto no setor privado. Objetiva, ainda, conhecer 

se os perfis socioeconômicos eram semelhantes nos dois tipos de instituição e quais suas 

estratégias para o acesso e a conclusão de seus estudos. 

Procurei o Mestrado com a intenção de estudar a influência neoliberal na 

Educação Superior e como estava ocorrendo o acesso e a permanência dos estudantes que 

estavam à margem do sistema educacional. Minha visão era passional e muito forjada no 

senso comum, que com o pano de fundo do neoliberalismo não me possibilitava ver além 

de posições partidárias. O amadurecimento do tema veio através da realização de 

disciplinas e participações de eventos acadêmicos e essas novas reflexões me conduziram 

para esta nova problemática de estudo visando analisar comparativamente o acionamento 

e a recepção de políticas de democratização governamentais tanto para as instituições 

públicas, como no caso do REUNI, da Lei de Cotas6 e do SISU, quanto para instituições 

privadas, como no caso do ProUni e do FIES7. Se de início eram as políticas de acesso 

governamentais que nos interessaram, ao ingressar no campo nos deparamos com 

políticas próprias das instituições privadas, como as bolsas institucionais ou os 

“groupons”8 educacionais, as quais incorporamos a esse estudo. A preocupação era tentar 

perceber: como os estudantes escolhem entre uma política e outra? Entre uma instituição 

                                                           
6 A lei de cotas, foi instituída pelo decreto nº 12.711/2012, garante a reserva de vagas voltada para 

estudantes que cursaram o ensino médio, integralmente, na rede pública, oriundos de família de baixa renda 

e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, a famosa Lei de Cotas reserva, no mínimo, 50% das vagas 

disponíveis nas universidades e institutos federais, em cada processo seletivo, curso e turno, para este 

público. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. 

Acesso em: 30/05/2016. 
7 FIES - Fundo de Financiamento Estudantil, criado pela Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001. 
8 Groupons:  “é a maior plataforma de comércio eletrônico local do mundo. Está presente em 48 países, 

sendo pioneiro e líder global deste segmento, incentivando o comércio local e oferecendo aos seus clientes 

as melhores ofertas em produtos, serviços e viagens”. Aqui estamos utilizando este termo, pois a forma que 

são apresentados os descontos agrupados em um mesmo site, se assemelha a essa plataforma de venda 

digital de serviço, que atua também como uma estratégia de marketing para as instituições envolvidas. 

Disponível em: https://www.groupon.com.br/about. Acesso em: 30/05/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
https://www.groupon.com.br/about
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ou outra? Aliás, indagamos a todo momento, ainda, se a escolha é feita pela política ou 

pela instituição, e se essas escolhas são isoladas ou conjuntas. 

Neste aspecto, abrimos uma outra linha de investigação ao indagar como são 

apropriadas as políticas de democratização pelos seus destinatários. Observando que não 

ficaríamos restritos apenas nas políticas públicas (já citadas como REUNI, ProUni, entre 

outras) de democratização do acesso, mas incorporaríamos as estratégias da iniciativa 

privada (convênios com outras instituições como prefeitura e empresas e sites de 

concessões de bolsas) para questões de financiamento da educação, pensando que este 

setor do mercado é muito grande e precisa de estudos que nos façam refletir sobre as 

estratégias de acesso e financiamento do ensino superior como um todo. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram escolhidas duas instituições 

localizadas no mesmo município e no mesmo bairro, sendo uma pública e outra privada. 

a instituição pública adota política de cotas e a instituição particular se utiliza de 

diferentes características para o fornecimento das bolsas. Levamos, também, em 

consideração a forte correlação entre perfil socioeconômico e escolha de cursos 

(VARGAS, 2010) para haver maior compatibilidade entre os estudantes, por isso 

escolheremos cursos idênticos que são ofertados em ambas as instituições. 

Em nosso arcabouço teórico utilizamos estudos de VARGAS (2010); NEVES 

(2012); entre outros, para que nos ajudassem a compreender as políticas de educação 

superior. Para entendermos os processos de escolha das instituições nos apoiamos em 

estudos de BOURDIEU (1999) e COSTA (2010), dentre outros. 

Como abordagem metodológica utilizamos pesquisa bibliográfica e documental 

sobre as políticas de democratização do acesso ao Ensino Superior para compreender os 

processos de democratização que estão implementados em nosso sistema de educação 

superior. Para tipificar os cursos e as instituições utilizamos os dados do ENADE, e para 

aprofundar a caracterização utilizamos as entrevistas com estudantes nos cursos 

escolhidos e nas duas instituições. 

As entrevistas foram realizadas de forma aleatória e a busca pelos sujeitos se deu 

por imersão nos campos de pesquisa e por uma abordagem direta entre entrevistador e 

entrevistado. O objetivo era analisar comparativamente quais são os fatores fundamentais 

que favorecem a escolha das políticas e das instituições pelos estudantes. É importante 



16 
 

salientar que a autora teve sua primeira experiência no campo investigativo das 

entrevistas, e o processo não foi fácil. Para isso, foi importante pensar que para fazer uma 

entrevista é necessário compreender a priori o propósito da pesquisa e os seus objetivos, 

para então formular um roteiro que constasse os principais aspectos a serem abordados, 

de acordo com Silva (2012). 

No primeiro capítulo “A Educação Superior brasileira nos dias de hoje”, 

fizemos uma retomada dos números da Educação Superior hoje para entendermos de que 

contexto estamos falando. Também fizemos um panorama das políticas e dos programas 

que foram implementados, e como estas estratégias estão transformando o sistema que 

historicamente era considerado um sistema de elite para uma nova estruturação que está 

se tornando um sistema de massa9. 

Em nosso segundo capítulo “Estudantes pobres e ensino superior: 

características e discussões socioeducacionais”, procuramos traçar um perfil 

socioeconômico dos estudantes, através do questionário preenchidos pelos estudantes no 

ENADE, das duas instituições de ensino superior estudadas para no avanço do texto 

conseguir entender as escolhas de cada estudante. Destacamos ainda as características de 

cada instituição e curso. 

Já no terceiro capítulo “Desvendando o campo de pesquisa”, foi possível 

perceber como foram forjadas as escolhas de cada estudante, relacionadas ao seu perfil 

socioeconômico, mas também compreender nuances sobre seu processo de afiliação 

universitária (COULON, 2008) e seu conhecimento sobre as políticas públicas ou 

institucionais para o acesso ao ensino superior.  

Inicialmente acreditávamos que as escolhas seriam organizadas de uma maneira 

em que o estudante trabalhador iria optar por um ensino noturno em uma faculdade 

privada que normalmente é mais rápida (seja pela quantidade de período, ou por não haver 

interrupções como greves), efetivando de forma mais agilizada sua entrada no mercado 

de trabalho de sua formação. Essa hipótese acabou sendo relativizada ao longo da 

                                                           
9 Segundo TROW, 2005: o volume das matrículas dos jovens de 18 a 24 anos determina a característica do 

sistema de ensino. O sistema de elite absorve até 15% do grupo, o que mantém o privilégio social e a 

tradição acadêmica mantendo a mesma classe no direito ao acesso. Já o sistema de massas incorpora de 16 

a 50% dos jovens de 18 a 24 anos, mantendo a característica meritocrática ao acesso, embora possua 

mecanismos de acesso via políticas compensatórias. O sistema de acesso universal possui mais de 50% dos 

jovens no ensino superior, que apreende maior justiça social com maior igualdade entre grupos e classes. 
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pesquisa, primeiro por termos perfis bastante semelhantes nas duas instituições 

pesquisadas e nos turnos, e ainda por os estudantes trabalhadores terem buscados diversas 

estratégias (financeiras e sociais) para seu acesso e continuidade dos estudos dentro da 

educação superior. Chegamos a uma percepção que não são escolhidas as instituições de 

forma tão fria e calculada, e tivemos outras percepções sobre os aspectos que são 

motivadores dessas escolhas. Segundo Nogueira (2004, p. 18): 

(...) o processo de escolha de um curso superior ilustra, de modo 

privilegiado, a articulação das dimensões subjetiva e objetiva da 

realidade. Por um lado, tem-se um indivíduo com seus projetos de vida, 

seus interesses, seus gostos ou preferências. Por outro, tem-se o fato de 

que esse indivíduo possui um volume diferenciado de recursos 

econômicos, sociais e culturais (definidos por sua posição nas estruturas 

sociais e por seu passado escolar) e que ele se defronta com um sistema 

universitário e com um mercado de trabalho específicos (definidos em 

função da conjuntura social na qual ele vive). A questão, pois, é saber 

como essas duas dimensões se articulam ou, em outras palavras, como 

se dá a orientação social da escolha individual.   

 Isso nos coloca em uma nova perspectiva sobre as escolhas dos estudantes, ou 

seja, os processos de escolha são baseados em critérios subjetivos (desejos, projeto de 

vida e vontades) e também critérios objetivos (como trajetória escolar e recursos 

financeiros). Mas como abordar a escolha subjetiva com a realidade objetiva? É percebido 

então que a Teoria da Escolha Racional10 (NOGUEIRA, 2004), irá se conectar com o que 

há de mais conveniente no contexto social do estudante.  

  

 

 

 

 

 

                                                           

10 A Teoria da Escolha Racional é uma teoria baseada na ideia individualista onde os indivíduos 

são considerados racionais e que através de cálculos irão analisar as possibilidades disponíveis 

sabendo analisar os meios e os fins e conseguir aproveitar as melhores oportunidades. A ação 

individual irá auxiliar a compreender a sociedade como um todo. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v16n45/4328.pdf. 



18 
 

CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA NOS DIAS DE HOJE 

 As políticas sociais são influenciadas por fatores diversos e complexos, e é preciso 

estudá-las de forma contextualizada, dentro do período histórico onde as mesmas foram 

formuladas e/ou implementadas. A educação está vinculada aos valores sociais vigentes 

e dominantes na sociedade, e muitas vezes essa estrutura social é mantida através de 

políticas públicas. O Estado, na estrutura capitalista, pensa suas políticas dentro de uma 

sociedade de classes, e por isso, não tem a pretensão de mudar o status quo vigente. 

 A educação superior possui duas funções importantes e essenciais no 

desenvolvimento da sociedade como um todo. A primeira função é de formação de 

profissionais qualificados para ingresso no mercado de trabalho, que irão de certo modo 

reproduzir no meio social os conhecimentos adquiridos. E a segunda função da educação 

superior é produzir novos conhecimentos e formar indivíduos que sejam capazes de 

produzir cada vez mais novos conhecimentos. Existem no campo sociológico disputas 

sociais sobre o que é a educação superior e para que/quem servem os conhecimentos 

produzidos. Alguns acreditam que a educação superior pode servir aos interesses 

mercadológicos, sem que haja alguma contradição neste fato, mas outros grupos sociais 

acreditam que a educação superior precisa estar atenta aos princípios democráticos de 

igualdade de oportunidades. (DOURADO, 2011; RISTOFF, 2011). 

A partir da segunda metade da década de 1990 houve um aumento considerável 

no número de instituições de ensino superior privado, como podemos ver através do 

gráfico abaixo que mostra a evolução nos números de Instituições de Educação Superior 

(IES): 
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Gráfico 1: Evolução do número de IES no Brasil de 1980 até 2013 

 

Fonte: MEC/INEP – Censo de Educação Superior 2013 (gráfico elaborado pela pesquisadora) 

 

 Como podemos ver no gráfico, a expansão da educação superior se deu mais 

fortemente pela via das instituições privadas, chegando a 87,4% do número total das 

instituições. No que se refere ao número de matrículas, as instituições privadas também 

correspondem ao maior número de estudantes, chegando a absorver 74% dos estudantes 

nesse nível de ensino, segundo o Censo da Educação Superior de 2013. Ainda segundo o 

Censo, as instituições públicas e privadas se diferenciam nas vagas disponíveis em 

relação aos turnos. Nas instituições privadas, 73% das vagas estão concentrados no turno 

noturno, enquanto nas instituições públicas esse número é inversamente representado, 

com mais de 70% de vagas no turno diurno. As IES privadas precisam adequar-se a seu 

corpo de estudantes, por uma questão de mercado é necessário que estejam intimamente 

ligadas às demandas. Os turnos noturnos conseguem atender mais aos estudantes 

trabalhadores, que em sua maioria representam as classes populares. Já as IES públicas 

ao concentrar seus cursos no diurno, dificultam o acesso e a continuidade dos estudos dos 

estudantes das classes populares. 

Essas são apenas algumas das diferenciações dentro da educação superior, que 

longe de contribuir para a democratização acabam, muitas vezes, reproduzindo e 

reforçando as desigualdades da sociedade. Segundo Ristoff (2011, p. 209): 
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Precisamos vencer a afirmação secular, repetida cotidianamente na 

grande mídia e em textos acadêmicos mundo afora de que o campus é 

o espelho da sociedade e de que ele a reflete em todas as suas 

peculiaridades, privilégios, comoções e injustiças. Os dados mostram 

que o campus pode até ser um espelho da sociedade, mas é com certeza 

do tipo que distorce. Contas feitas, a conclusão a que se chega é uma 

só: sob muitos aspectos, os cursos de graduação não reproduzem, mas 

hipertrofiam as desigualdades sociais existentes. (RISTOFF, 2011, p. 

209). 

Alguns estudos mostram que a divisão das carreiras também tem relação direta 

com a classe social do estudante. Em geral cursos de menor prestígio social, e que 

dependem de menor investimento material e cultural, são mais frequentados por 

estudantes de classes populares. E podemos exemplificar esta questão com os cursos de 

licenciaturas, e das áreas nomeadas humanas. Já as classes mais abastadas com maior 

acúmulo de capital social e cultural, ficam com os cursos com maior status social que 

foram por Edmundo Campos Coelho denominados como cursos imperiais: Medicina, 

Direito e Engenharias (apud VARGAS, 2010). 

 As políticas públicas de democratização da Educação Superior, como todas as 

políticas, passam por diferentes análises, que iniciam com a demanda social, formulação 

da lei e chegando a sua implementação. Para pensarmos em como democratizar a 

educação superior, o primeiro passo seria pensar uma forma de acesso que permitisse o 

acesso a todos que desejem esse nível de ensino, e então surgem as políticas como o 

Reuni, o ProUni e as Ações Afirmativas, que consideram as origens socioeconômicas ou 

de autodeclaração de cor ou raça dos estudantes para possibilitar o seu ingresso na 

educação superior. Essas políticas vêm tentando superar as dicotomias existentes dentro 

do sistema, que favorecia a exclusão de determinados grupos sociais.  

As políticas estão contribuindo para um aumento no número de vagas, ou seja, 

estão aumentando o acesso ao ensino superior. Mas para que este acesso signifique uma 

real democratização, é preciso que venha acompanhado de Políticas de Permanência, para 

garantir a continuidade dos estudos, ainda mais se pensarmos que estaremos incluindo 

camadas sociais que historicamente foram excluídas deste espaço, e que em sua maioria 

não podem manter-se sozinhas na educação superior. Caso não haja uma política de 

permanência eficaz, pode-se incorrer num problema conhecido como inclusão excludente 

(EZCURRA, 2011), quando o acesso não vem acompanhado por políticas públicas de 
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permanência, provocando a chamada puerta giratoria, fenômeno que faz com que os 

estudantes saiam antes de conseguirem se formar.  

Como recorte temporal, iremos fazer as análises de políticas que foram formuladas 

em meados da década de 90, e para isso, sentimos necessidade de uma contextualização 

dos governos deste período. 

 

1.1 – Governo Fernando Henrique Cardoso e a reforma da década de 90 

A educação superior brasileira, desde a década de 90, vem sendo influenciada 

pelas políticas neoliberais, que corroborou para um cenário ainda maior de exclusão. As 

políticas de educação superior da década de 1990, durante o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995 – 2002), eram influenciadas pelos princípios 

neoliberais que têm nos organismos internacionais como FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e Banco Mundial principais orientadores das políticas sociais, como 

podemos ver em Chauí (1999) e Costa (2010). 

Estas políticas baseavam-se na ideia de que o mercado deveria regular tanto a 

economia como os gastos públicos, já que o setor privado alcançava melhores índices de 

produtividade e eficiência. Acredita-se que o Estado, grande e paternalista, torna-se 

oneroso, extremamente ineficiente e corruptível. A crise no sistema educacional não era 

considerada uma crise democrática, mas sim uma crise gerencial. Era preciso, então, 

reformar o próprio Estado e a forma de gestão. 

Amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as reformas 

seguiram três princípios: flexibilidade, competitividade e individualidade. As instituições 

passaram a ter diversos tipos de organização como: institutos isolados, faculdades, 

centros universitários, ao lado das universidades. A diversificação também possibilitou o 

surgimento de cursos em novos formatos como tecnólogos, mestrados profissionais, 

cursos sequenciais, educação a distância, entre outras modalidades (DOURADO, 

GOMES, OLIVEIRA, 2011). Este perfil de política foi excludente, pois não visava 

democratizar o acesso à educação superior para as camadas menos favorecidas da 

sociedade. 
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Esta nova configuração acirra a competitividade, já que são criados sistemas 

padronizados de avaliação para diagnóstico de qualidade. Há comparações entre as IES, 

sejam públicas ou privadas, com divulgação das notas de cursos e instituições, havendo 

um possível rankeamento das IES. Foi criado o Provão (Exame Nacional de Cursos) onde 

os concluintes faziam as provas para testar a qualidade do curso. Este sistema foi 

transformado no atual ENADE. 

Alguns estudos apontam que o conceito de universidade (baseado no tripé ensino, 

pesquisa e extensão) vem sendo diluído, o que acaba gerando uma banalização de seu 

papel social. A Reforma de 1968 pregava que a excelência da educação superior era 

garantida com as instituições apenas com o formato de universidade. A partir da década 

de 1990, houve uma aceleração no processo de privatização na educação superior seja 

pela expansão desenfreada de IES privadas, seja pela privatização por dentro das IES 

públicas. Foram criadas fontes alternativas de financiamentos privados no mercado – 

através de convênios, cobrança de mensalidades na pós-graduação, apoio de instituições 

privadas – dentro da própria instituição pública, devido à diminuição do investimento no 

financiamento das IES públicas. 

Segundo Cardoso (2014), as instituições públicas tiveram a expansão baseada na 

pressão pela eficiência e produtividade, aumentando o número de estudantes por sala, 

abertura de cursos noturnos, sem que houvesse um aumento nos investimentos para 

contratação de professores e outros funcionários administrativos para absorção do novo 

perfil de estudante. Com este aumento de estudantes, e sem um investimento que tivesse 

a mesma proporcionalidade, foi preciso buscar novas formas de financiamento: 

Por esses motivos, as instituições públicas de educação superior tiveram 

que diversificar suas fontes de financiamento, buscando no mercado os 

recursos necessários, tais como prestação de serviços, realização de 

convênios, cobrança de mensalidades nos cursos de pós-graduação, 

apoio de fundações privadas, entre outros. (CARDOSO, 2014, p. 33). 

A reforma proposta pelo governo de FHC, de fato, promoveu uma expansão na 

educação superior, ainda que em sua maioria pela via privada. O número de matriculas 

cresceu, em 2012 já era possível perceber o dobro do número de estudantes no ensino 

superior em 1996. Em 1990 tínhamos 1.540.080 matrículas, em 1996 eram 1.868.529 e 

em 2002, foi alcançado o número de 3.520.627 matriculados no ensino superior.  

Beneficiava uma gama de novos jovens, mas não houve democratização efetiva, já que 
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não existiu preocupação de inclusão das camadas marginalizadas do sistema, através de 

políticas de ação afirmativa. 

 

1.2 – Governos Petistas: Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

Nos governos petistas (Lula: 2003 – 2010, Dilma: 2011 – até hoje), tivemos dois 

tipos de ações que estão articuladas com o discurso da democratização da educação 

superior, por meio do aumento de matrículas nos setores público e privado. Era esperado, 

baseado nas características do Partido dos Trabalhadores11, que houvesse uma maior 

atenção com a qualidade social para privilegiar o acesso e a permanência do estudante 

das camadas populares marginalizados desse nível de ensino. E uma retomada do sentido 

da educação com bem público e direito social. Mas no começo do governo Lula já foi 

possível sentir traços da continuidade na questão da expansão do setor privado, embora 

também tenha tido expansão no setor público. 

Quadro 1 – Número de instituições de ensino superior públicas e privadas 

Ano Públicas % Pública Privadas % Privada Total 

1980 200 22,7 682 77,3 882 

1985 233 27,1 626 72,9 859 

1990 222 24,2 696 75,8 918 

1995 210 23,5 684 76,5 894 

2000 176 14,9 1.004 85,1 1.180 

2005 236 10,2 2.078 89,8 2.314 

2010 278 11,7 2.099 88,3 2.377 

2013 301 12,6 2.090 87,4 2.391 

2014 299 12,6 2.069 87,4 2.368 

Fonte: MEC/INEP – Censo de Educação Superior 2014 (tabela elaborada pela Pesquisadora). 

                                                           
11 “O Brasil ainda vivia sob a ditadura militar quando o Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado. Em 

10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP), o PT surgiu com a necessidade de promover mudanças na 

vida de trabalhadores da cidade e do campo, militantes de esquerda, intelectuais e artistas. Foi em um 

contexto político, econômico e social marcado por intensas mobilizações que o líder sindical, e principal 

fundador do PT, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se um dos protagonistas da história de luta contra as 

injustiças existentes no país. E a primeira conquista veio com o reconhecimento oficial do Tribunal Superior 

de Justiça Eleitoral do PT como um partido político brasileiro, em 11 de fevereiro de 1982. Desde então, o 

Partido vem disputando eleições e busca legitimar e consolidar a sua representatividade no Poder Executivo 

e nos parlamentos. Resultado desse empenho é a vitória nos pleitos para Presidente da república de 2001, 

2006, 2010 e 2014. Eleitos democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff criaram políticas 

públicas para combater a miséria e oferecer oportunidades para o povo brasileiro. Hoje, mais de 22 milhões 

de cidadãos superaram a extrema pobreza”. Fonte: http://www.pt.org.br/mossa-historia/ 
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No quadro acima podemos ver que entre 2000 e 2005, final do governo FHC e 

início do Governo Lula, há um aumento bastante significativo no número de IES de 

maneira geral, com quase o dobro de instituições. É importante observar que o grande 

aumento se deu por meio de instituições particulares, mas não podemos ignorar a criação 

de 60 IES públicas nesse período de 5 anos, de 2000 até 2005. Se pensarmos em todo o 

governo petista, há um aumento de aproximadamente 133 IES públicas de 2000 até 2014.  

 

Quadro 2 – Quantitativo de matrículas por natureza administrativa de 1980 até 

2014 

Ano Públicas % Pública Privadas % Privada Total 

1980 492.232 35,7 885.054 64,3 1.337.286 

1985 556.680 40,7 810.929 59,3 1.367.609 

1990 578.625 37,6 961.455 62,4 1.540.080 

1995 700.540 39,8 1.059.163 60,2 1.759.703 

2000 887.026 32,9 1.870.219 67,1 2.964242 

2005 1.192.189 26,7 3.260.967 73,2 4.453.156 

2010 1.643.298 25,8 4.736.001 74,2 6.379.299 

2013 1.932.527 28,8 5.373.450 71,2 7.306.977 

2014 1.961.002 25,1 5.867.011 74,9 7.828.013 

Fonte: MEC/INEP – Censo de Educação Superior 2014 (tabela elaborada pela pesquisadora). 

O boom de matrículas também ocorreu com mais ênfase nas IES privadas, que 

alcançaram em 2014, 74,9% das matrículas. Apesar de uma pequena retomada no número 

de IES públicas, é o setor privado que vem absorvendo o impacto do aumento das 

matrículas. 

As políticas fomentaram o crescimento da educação superior pública através do 

REUNI, como já dissemos, mas também promoveram a expansão da educação superior 

via setor privado com o ProUni, ainda foram criadas outras políticas de expansão como o 

Sistema de Universidade Aberta no Brasil (UAB)12 e os IFET’s (Institutos Federais de 

Educação Tecnológica)13. 

O REUNI, criado via decreto presidencial, visava promover a expansão e a 

interiorização do sistema federal de educação superior com aumento e expansão do 

                                                           
12 UAB – Sistema de Universidade Aberta do Brasil, criado via Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. 
13 IFET’s – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia criado via Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008. 
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espaço físico, e da atenção acadêmica e pedagógica nas IES federais. Os parâmetros 

estabelecidos podem ser vistos no parágrafo 2º do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007: 

Art. 2o O Programa terá as seguintes diretrizes: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento 

de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 

itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a 

circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 

educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 

buscando a constante elevação da qualidade; 

IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente 

não voltadas à profissionalização precoce e especializada; 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 

superior com a educação básica. 

 

 O Programa Universidade para Todos (ProUni) permite ao estudante que estudou 

todo o Ensino Médio na escola pública ou que tenha sido bolsista integral em escola 

privada, com renda familiar de até três salários mínimos, estudar em IES privadas com 

concessão de bolsas integrais ou parciais. Esse programa foi possível através do aumento 

do número de bolsas no setor privado pelo mecanismo de isenção fiscal. 

Mas também houve um incremento e ampliação do FIES (Financiamento 

Estudantil), que propicia que o estudante estude em instituições de ensino superior 

privadas, devendo para participar do programa, o curso ter obtido conceito maior ou igual 

a três no SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de 

que trata a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004). 

Já o Sistema de Universidade Aberta do Brasil (UAB), é voltado para o 

desenvolvimento da educação a distância, e oferece cursos de ensino superior aos 

indivíduos que tem dificuldade de acesso pela distância de instituições que oferecem 

ensino presencial. Teve como objetivo expandir e interiorizar a oferta de cursos superior 

pelo Brasil. Tem como prioridade oferecer cursos de licenciatura e formação inicial para 

professores da educação básica, visando diminuir a quantidade de professores leigos 

muito comuns ainda no interior. 
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Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET’s) foram criados 

pela reunião e reorganização de diversas instituições com diferentes estruturas 

responsáveis por educação superior, profissional e básica. 

Como podemos ver diante das políticas descritas, houve uma mudança nas 

políticas que visam incluir o estudante que anteriormente encontrava-se excluído deste 

nível de ensino. Ainda podemos destacar o papel fundamental de várias Ações 

Afirmativas, com a criação de políticas de cotas (que podem ser sociais, raciais ou 

sociais/raciais) para acesso e continuidade dos estudos para o novo perfil do estudante de 

camada mais popular. Segundo Dias e Ketzer (2007), as ações afirmativas são um 

conjunto de medidas especiais e temporárias que o Estado promove para reduzir ou 

eliminar as desigualdades sociais, raciais, étnicas, religiosas e de gênero historicamente 

acumuladas, gerando mais igualdade de oportunidade e tratamento, compensando as 

perdas advindas da discriminação. 

 

1.3 NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE ACESSO: Novo ENEM e 

SiSU, REUNI, Educa Mais Brasil 

Como vimos anteriormente, a educação superior brasileira se desenvolveu com 

fortes índices de exclusão da população pobre, caracterizando-se por ser um lugar 

elitizado e, portanto, reprodutor e produtor das desigualdades sociais dentro da nossa 

sociedade. Iremos analisar como foram criadas as políticas que visavam diminuir a 

desigualdade de acesso ao Ensino Superior no Brasil. Sendo a educação como direito de 

todos, é preciso criar instrumentos que permitam o acesso e a permanência de todos os 

grupos sociais. 

É possível pensarmos que com as constantes mudanças no acesso universitário e 

com a entrada de estudantes de setores que antes não estavam dentro deste nível de 

educação nos coloca outra questão que não mais apenas a entrada desses indivíduos, mas 

também em sua continuidade. Coulon (2008) relata que o estudante precisa adaptar-se ao 

ambiente universitário, aprendendo então um ofício temporário, precisamos estar atentos 

no que se refere a taxa de fracasso e abandono escolar, principalmente dessas classes 

populares. Cabe ao estudante então, adquirir um nosso status social que dê conta de 

integrá-lo a esse novo espaço, seria o que foi chamado de afiliação. 
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É percebido por ele, que o estudante que não consegue concluir sua afiliação 

universitária acaba sendo excluído ou se auto exclui do sistema. Aprender a linguagem e 

o funcionamento do sistema irá ser determinante para que o estudante obtenha sucesso e 

conclua os seus estudos sem maiores percalços. Para isso, o estudante passa por três 

etapas ao entrar na vida universitária: o tempo de estranhamento que é onde ele entra 

em um ambiente totalmente desconhecido e diferente do que estava acostumado, o tempo  

da aprendizagem que é quando a adaptação vai ocorrendo aos poucos e ele vai 

aprendendo as regras do jogo, e o tempo da afiliação onde já aprendido e acomodada as 

regras da vida universitária, consegue manejá-las a seu favor produzindo uma adaptação 

ao ambiente que agora é, de fato, seu ambiente. 

 Veremos como estas políticas que ficaram mais focalizadas em atender as 

camadas que estavam historicamente excluídas deste nível de escolaridade Brasil ainda 

mantém as menores taxas percentuais de estudantes matriculados no ensino público 

superior na América Latina, com apenas 18,7% dos jovens de 17 a 24 anos, enquanto a 

nossa vizinha Argentina possui 45,6% dos jovens (CASALI E MATTOS, 2015). 

A seguir, iremos descrever algumas políticas de acesso ao Ensino Superior, que 

se constituem em meios utilizados pelos estudantes para acessar as instituições. 

Abordamos apenas aqueles que foram acionados pelos nossos respondentes e instituições, 

detalhando alguns aspectos de cada programa/política de acesso ao Ensino Superior. São 

elas: Novo ENEM e SiSU, REUNI, Educa Mais Brasil e Quero Bolsas, que serão ser 

explicadas com mais detalhes a seguir. 

No início da pesquisa, a hipótese mais provável é que estudássemos o ProUni 

como forma de acesso nas IES privadas, mas como a política não é mais utilizada pela 

IES escolhida, não iremos explicar de forma mais detalhada essa política. 

 

Novo ENEM e SiSU 

Agora, pretendemos fazer uma análise de implementação e aperfeiçoamento das 

políticas que surgem como mecanismo de democratização do ensino superior, com o 

objetivo de unificar os processos seletivos das IFES, será analisado se esse processo de 

seleção contribui para democratizar o acesso ou mantém o status quo. 
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O Ministério da Educação propôs uma reformulação do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) para que pudesse ser utilizado, de forma unificada, como forma de 

seleção para as instituições públicas federais.   

Na proposta enviada às IFES havia a ideia de que o novo ENEM aproximaria o 

Ensino Médio do Ensino Superior, discutindo os conteúdos necessários ao ingresso na 

educação superior, haveria um direcionamento do Ensino Médio como etapa preparatória 

a entrada na educação superior.  O Novo ENEM iria através de um Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU), contribuir para a seleção dos novos ingressantes nas instituições 

públicas federais. Com a implementação do SiSU há um aumento da concorrência que 

vislumbra em uma maior quantidade de pessoas querendo entrar na educação superior, e 

significa também que uma maior quantidade de pessoas não consegue o acesso. As 

diferentes concepções no direito à educação – como: função social da educação superior, 

alcance da meritocracia, privilegio, inclusão social, elitismo e seletividade social – 

dificultam a discussão sobre a melhor forma de seleção. 

O critério de seleção continua baseado no mérito e numa suposta igualdade de), 

acirrando a competição e a responsabilização individual. Essa reformulação ignora a 

defasagem existente entre as regiões e a dificuldade de adaptar-se às novas exigências. 

Foi criado então, uma estratégia de exclusão, e a democratização de oportunidades se 

configura em uma oportunidade igual de competição entre os desiguais ignorando o 

contexto. 

 Com esta concorrência nacional e aberta mesmo diante de tantas diferenças 

regionais é direcionado ao indivíduo a responsabilidade pelo seu fracasso ou pelo seu 

sucesso, culpabilizando apenas o indivíduo. Não é possível proporcionarmos igualdade 

de acesso numa perspectiva tão desigual de educação básica. 

Segundo Lobo Neto (2011, p 18), “é necessário questionar até que ponto as ações 

nacionais, quando igualmente aplicadas a todo país e a todos os estudantes das escolas do 

Brasil, são realmente democratizadoras”. O candidato terá maior facilidade em realizar a 

prova em outra região, mas caso seja aprovado terá o candidato com menor condição 

financeira como se estabelecer na região, já que não há moradias estudantis e nem 

políticas de assistência estudantil para todos, e logo os candidatos das classes mais 
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populares não obtêm êxito na mobilidade. Para haver uma democratização real do acesso 

é preciso que esta venha acompanhada de políticas de permanência estudantil. 

Estudos realizados por Machado e Szerman (2015) comprovam o efeito do novo 

sistema, centralizado, de admissão ao ensino superior. Segundo dados obtidos pelas 

pesquisadoras, existe um aumento na taxa de abandono dos estudantes “calouros” logo 

no início da faculdade. Essa política centralizada pode não ser suficiente para ampliar a 

migração de estudantes universitários, tendo em vista que a bolsa auxílio disponibilizada 

aos estudantes que migram de outro Estado é um valor baixo principalmente quando se 

leva em consideração o custo de vida das capitais metropolitanas, assim como também as 

despesas com o curso universitário, principalmente quando esses cursos são 

historicamente elitizados.  

Finalmente, precisamos considerar que no Brasil, o número de ingressos ao ensino 

superior aumentou substancialmente desde a implementação do ENEM como processo 

seletivo, por conta das políticas de expansão de vagas. Entretanto o número de concluintes 

se manteve baixo. Houve um aumento no ingresso, principalmente nas capitais 

metropolitanas do Sudeste do Brasil. E um declínio no número de concluintes, como 

podemos observar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Número de matrículas e concluintes de 2003 até 2013 

 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora. 
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Segundo o Censo do Ensino Superior do 2013, o número de estudantes que se 

formam em relação ao número de ingressantes chegou a apenas 36%, e que esse número 

veio decaindo, já que em 2006 era de 46%. Isso nos mostra que cada vez menos pessoas 

tem conseguido se formar. 

 

REUNI 

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

Federais foi criado com o objetivo de ampliação do acesso e da permanência no Ensino 

Superior, a partir do reaproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos pré-

existentes nas instituições públicas. 

Propôs um aumento substantivo na taxa de conclusão dos cursos presenciais para 

90%, e que a relação professor/aluno seja de 1 para 18, aumentando o número de alunos 

por sala. Foi uma ação integrada proposta no Plano de Desenvolvimento de Educação 

(PDE). Podemos, segundo Melo (2011), pensar em três etapas para a implementação do 

REUNI: primeiro ciclo previa a expansão para o interior com a criação inicial de 10 IES 

e criação de 49 campis universitários. O segundo ciclo era a expansão com reestruturação, 

com a adesão de todas as instituições ao plano, aumentando o número de vagas, em 

especial no período noturno, possibilitando acesso as camadas mais populares que já estão 

no mercado de trabalho. E o terceiro ciclo seria uma expansão com ênfase em interfaces 

internacionais, com a criação de instituições em lugares estratégicos e próximos as 

fronteiras.  

O REUNI pretendia, de maneira centralizada, combater a evasão, ampliar a 

mobilidade, as políticas de inclusão e permanência, e uma maior ligação entre a educação 

básica e o ensino superior. 
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Educa Mais Brasil14: outras formas de acesso 

Um fenômeno vem tomando cada dia mais forma nas instituições de ensino 

privado que, por meio de “sites de convênio” que oferecem bolsas de estudo tanto para 

instituições de Educação Básica como na Educação Superior (graduação e pós-

graduação), se apresentam como nova forma de financiamento que poderá facilitar o 

acesso ao Ensino Superior. Como objeto de estudo, atentaremos as possibilidades das 

bolsas ofertadas para cursos de graduação no Ensino Superior. 

Estudar uma nova forma de financiamento do ensino superior é importante em 

muitos aspectos. Primeiro porque o acesso é em si o primeiro passo para a democratização 

incluindo cada vez mais estudantes. Enfatizando que o acesso é apenas um dos passos, 

mas não ignorando ser este um importante passo para a inclusão de mais estudantes, 

portanto é fundamental estudá-lo em suas diversas formas. Outra questão que não fica 

explícita nestes programas é que não são, claramente, assinados por nenhum grupo ou 

instituição, apenas são colocados como “sites facilitadores” que reúnem instituições que 

desejam oferecer bolsas de estudos para estudantes.  

Como foi colocado no regulamento do EDUCA MAIS BRASIL “artigo 2° - O 

EDUCA MAIS BRASIL promoverá a captação de Instituições de Ensino que tenham 

interesse em disponibilizar bolsas de estudos para pessoas que atendam aos requisitos 

deste Regulamento”. E a princípio, este seria o objetivo deste site, criar uma associação 

entre instituições que tenham interesse em ofertar bolsas de estudo. 

O site serve apenas como uma ponte para que o estudante selecione a instituição 

que desejar dentro das que optaram por fazer parte do “credenciamento”. Outro aspecto 

muito importante a se pensar é o motivo das instituições procurarem outra forma de bolsas 

de estudo para estudantes se já existe essa possibilidade através do ProUni, um programa 

do governo federal de concessão de bolsas em troca de isenções fiscais. Uma das 

hipóteses pode estar ligada à como é a seleção do acesso nessas instituições conveniadas. 

Em todos os sites, cabe à instituição escolher qual será a forma de seleção. Ou seja, o site 

apenas oferece um “cupom” de desconto e o estudante vai com ele até a instituição. Em 

                                                           
14 Educa Mais Brasil foi fundado em 2003 e é um parceiro do Instituto Educar - Instituto Educar Brasil 

Programas Educacionais Ltda., que tem como objetivo democratizar o ensino superior seja por este 

programa de concessão de bolsas, ou através do crédito educativo. (Site do Instituto Educar). 
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muitos dos relatos encontrados no site destas associações, as instituições fazem a seleção 

através de processos seletivos próprios como redação, prova de conhecimentos, não sendo 

obrigatório realizar o Novo ENEM. Outra hipótese interessante a ser considerada é que 

nesses sites não há uma necessidade de comprovação de renda (que sabemos ser bem 

burocrática) para conseguir a bolsa de estudos. 

Instituto Educar, que é responsável pelo Educa Mais Brasil, tem como missão 

segundo o próprio site 

Democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil é ainda um desafio. 

A expansão do segmento privado e a consequente ampliação da oferta 

de vagas não foram suficientes para proporcionar a realização do sonho 

da graduação de milhares de brasileiros. 

Foi com este compromisso social que nasceu o Instituto Educar, único 

programa de crédito educativo sem juros disponível no mercado. 

Lançado em 2003, nosso inédito programa já beneficia milhares de 

estudantes. 

Os resultados vão além da transformação social do aluno. As 

instituições parceiras que dividem conosco a responsabilidade e os 

frutos deste programa de alcance social também crescem. 

Conheça nossas soluções para aumentar o número de matrículas, 

reduzir a inadimplência e vagas ociosas, recuperar alunos evadidos e, 

ainda, contribuir para a construção de um país mais democrático e 

desenvolvido. (Instituto Educar) 

 O processo segue o mesmo padrão nos sites de bolsas. Primeiramente o estudante 

escolhe o curso e a instituição disponível, realiza um cadastro e imprime o cupom com 

desconto para levar até a instituição. A própria instituição irá promover uma forma de 

seleção para aceitar o estudante com o cupom. Mas há peculiaridades nos dois sistemas 

mais difundidos – Educa Mais Brasil e Quero Bolsas15. Iremos nos ater ao estudo da 

primeira modalidade de convênio já que encontramos em nosso campo de pesquisa, 

estudantes com vínculo dessa natureza. Nesta instituição, ao se inscrever o estudante 

precisa pagar uma taxa com o valor equivalente a mensalidade integral para conseguir 

fazer o cadastro, e esta taxa precisa ser renovada a todo semestre para que a bolsa seja 

renovada.  

 Podemos presumir, que as instituições privadas buscam diversos meios de atrair a 

sua clientela. Muitos caminhos favorecem o acesso ao ensino superior privado. Como 

                                                           
15 Quero Bolsas foi fundada em 2012 e é uma associação voltada a obtenção de bolsas que se propõe ser 

um sistema de captação de estudantes de forma mais eficaz e menos burocrática. O site cobra uma taxa 

única, sem explicitar o valor, e o estudante vira um associado (chamado de QueroBolsistas), não havendo 

mais taxas a serem pagas durante todo o curso. 
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existem poucos (ou quase nenhum) artigos ou estudos sobre os sites coletivos de 

concessão de bolsas, podemos apenas arguir algumas hipóteses. Dentre elas, acreditamos 

que a burocracia e a exigência de uma boa nota no Novo ENEM, afasta um pouco os 

estudantes do ProUni e tem aproximado ainda mais as possibilidades dessa política de 

concessão de bolsas via iniciativa privada. Juntando ainda, a não necessidade de 

comprovar renda (muito) baixa, como é exigido no ProUni. 

Diante do exposto, traçaremos um perfil das instituições, dos cursos e de seus 

estudantes com a tentativa de analisar as políticas e seus impactos por dentro das 

instituições e como os estudantes percebem as alternativas e as possibilidades de acesso 

ao Ensino Superior. 

 

Educa Mais Brasil: uma nova estratégia para o acesso universitário? 

O Educa Mais Brasil apareceu como uma grata surpresa logo no início do meu 

caminho de pesquisa. A descoberta aconteceu através de uma curiosidade aguçada após 

ver um anúncio na rede social sobre um programa de bolsas de estudo para instituições 

particulares. Vimos então que a instituição que estávamos pesquisando estava conveniada 

com esse programa de bolsas. Várias dúvidas foram sendo colocadas à medida que íamos 

pesquisando mais sobre o programa: Como, de fato, funcionaria o programa? Estarão 

aliados a grupos educacionais (como escolas, universidades e institutos)? Haverá alguma 

ligação com o próprio governo, ainda que de forma escamoteada, através de isenções 

fiscais ou outras questões? 

  O Educa Mais Brasil Tecnologia Educacional Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 

17.820.400/0001-46, é uma sociedade limitada: 

O principal objetivo dessa forma de sociedade é regulamentar a abertura 

de uma empresa a partir do investimento dos sócios para o capital 

social. O termo limitada significa que cada associado tem sua 

participação definida com base em sua contribuição.16 

Por ser uma sociedade limitada, não precisa divulgar seu balanço financeiro, 

sendo possível uma pequena pesquisa que mostra pouco do que gostaríamos de saber. O 

                                                           
16Disponível: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-uma-empresa-de-

responsabilidade-limitada-ltda,a377bb147df2e410VgnVCM1000003b74010aRCRD 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-uma-empresa-de-responsabilidade-limitada-ltda,a377bb147df2e410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-uma-empresa-de-responsabilidade-limitada-ltda,a377bb147df2e410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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nome de alguns dos sócios é possível através da pesquisa sobre o CNPJ. A sede da 

empresa com nome fantasia de Inovatio localizada em Salvador na Bahia, ativa desde 

25/03/2013. 

Algumas dúvidas no funcionamento foram perguntadas através do site da Educa 

Mais Brasil, em seu chat on-line que para acessá-lo precisa de um cadastro simples com 

nome, e-mail e telefone. A intenção era confirmar os critérios para a concessão dos 

descontos e se havia algum recorte de renda para isso. A resposta o atendente sobre essa 

questão nos confirma que os descontos não levam em conta essa questão: “Não é 

necessário comprovar renda”. E que a taxa de adesão é equivalente a 100% do valor da 

mensalidade, sendo paga a cada semestre: “Para aderir a bolsa do programa é necessário 

efetuar o pagamento da taxa de adesão, o mesmo corresponde a 100% do valor da 

mensalidade padrão do curso”. As respostas foram bem sucintas e pareciam seguir um 

padrão, mas confirmou o que pensávamos no que se entendia pelo funcionamento do 

programa. 

 Sobre algumas informações sobre a empresa, podemos ver na imagem abaixo que 

o capital social da empresa é de R$ 1.800.000,00. Não é possível saber o nome de todos 

os sócios da empresa, mas o sócio administrador possui mais 13 outras empresas em seu 

nome, nos seguintes ramos: uma de comércio varejista de materiais de construção não 

especificados anteriormente, duas de atividades de consultoria em gestão empresarial, 

exceto consultoria técnica específica, três faculdades (educação superior - graduação e 

pós-graduação), uma de aluguel de imóveis próprios, uma de holdings de instituições não-

financeiras, três de Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, uma de 

atividade de televisão aberta e uma agência de publicidade. Podemos ver que o sócio 

administrativo tem empresas em muitos ramos da educação, mas não parece ter ligação 

com o sistema bancário.  
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Abaixo, a imagem mostra os dados cadastrais da empresa Educa Mais Brasil, onde 

foram localizados os dados citados acima.  

Figura 1 - Dados cadastrais do Educa Mais Brasil. 

 

Disponível em: www.infoplex.com.br/perfil/cnpj/17820400000146 
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 Não foi possível saber com certeza se o Educa Mais Brasil conta com isenção 

governamental nas pesquisas realizadas. Como o capital da empresa não é aberto, não 

consegui chegar a esses dados, e provavelmente precisaria de mais tempo e foco nesse 

tema para talvez encontrarmos essas informações. 

 No próximo capítulo, adentraremos no campo de pesquisa, caracterizando-o e 

justificando sua escolha. Teremos uma caracterização dos cursos escolhidos, das 

instituições pesquisadas e o perfil dos estudantes que estudam em cada um dos cursos nas 

duas instituições, verificando se são perfis socioeconômicos semelhantes ou não. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E DOS CURSOS ESTUDADOS, DO 

PONTO DE VISTA SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES  

Primeiramente é importante falar que escolhemos como base a cidade de Niterói, 

seja por estarmos nela e pensarmos em produzir estudos sobre o município que nos abriga, 

mas também pela característica municipal de ser um polo universitário devido à grande 

concentração de instituições de ensino superior, e ao alto número da população com 

formação em ensino superior, cerca de 26,7% no Censo de 2010, enquanto a média 

nacional fica em torno de 8,3%. 

 De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)17 de 

2013, Niterói é a sétima cidade com maior desenvolvimento do Brasil. Com IDH de 

0,837, considerado um nível Muito Alto de Desenvolvimento Humano. Em 2011, Niterói 

foi considerada a cidade com a população mais rica, já que 30,7% da população estava na 

chamada Classe A, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas18. 

Após escolhermos a cidade, foi preciso definir quantas e porque escolheríamos as 

instituições. A mais fácil a se pensar foi a única instituição pública da cidade, a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), que possui importante função na vida social, 

cultural, profissional e econômica da cidade devido a seu grande corpo de estudantes.  

Uma vez decidida a IES pública, era necessário pensar em uma instituição que reunisse 

características que permitissem alguma comparabilidade, como possuir cursos em comum 

e ser próxima à UFF, para que pudéssemos excluir o fator localização e curso como 

critérios de escolha do estudante entre uma ou outra instituição. Entre variadas opções de 

instituições privadas, tivemos um processo mais intenso de escolha, e pensamos que a 

Faculdades Integradas Maria Thereza, por ser pioneira como instituição de ensino 

superior privada no município (consolidada há 40 anos) e pela proximidade ao maior 

campus da UFF, no Gragoatá, seria uma escolha interessante para complementar a nossa 

pesquisa.  

                                                           
17 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/ . Acesso em: 07/06/2016. 
18 Disponível em: http://www.cps.fgv.br/cps/bd/clippings/nc0830.pdf . Acesso em: 07/06/2016. 

http://g1.globo.com/economia/idhm-2013/
http://www.cps.fgv.br/cps/bd/clippings/nc0830.pdf
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Na primeira tentativa de conversa com esta instituição, ainda nos foi contado que 

esta não trabalha mais pela via do ProUni em seu acesso, e uma das ideias levantadas é 

que o ProUni não representa mais uma vantagem nem a instituição e nem ao estudante, 

sendo mais cômodo outras formas de desconto como bolsas próprias e possibilidades de 

sites de concessão de bolsas (que já foram neste trabalho colocados como “groupons 

educacionais”). Essa mudança no sistema de acesso nos causou curiosidade em 

compreender os motivos do ProUni não ser mais uma opção e os efeitos possíveis dessa 

mudança, o que procuramos investigar, mesmo que secundariamente. 

 

2.1 – Contexto da pesquisa: a escolha das instituições e dos cursos 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) surge com a junção de faculdades 

federais (Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade 

de Farmácia e Odontologia, Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina 

Veterinária), estabelecimentos estaduais (Escola de Enfermagem do Estado do Rio de 

Janeiro, Escola Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado do Rio 

de Janeiro) e particulares de Niterói (Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de 

Ciências Econômicas de Niterói). Sua criação foi através da lei nº 3.848/60, inicialmente 

com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFERJ. Em 1954, o 

Hospital Municipal foi incorporado a Universidade visando expandir o ensino e a 

pesquisa nas áreas da saúde e assistência.  

         Com a Lei nº 4.831/65, passa a denominar-se Universidade Federal Fluminense. A 

UFF é uma entidade federal autárquica de regime especial, com autonomia didático-

científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira, exercida na forma de seu 

Estatuto e da legislação pertinente.  

 A UFF está localizada em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro, e inclusive 

tem uma unidade em Oriximiná/PA. A UFF se configura como a instituição federal mais 

interiorizada do Brasil, devido a vários pólos e institutos espalhados pelo estado do Rio. 
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A UFF19 possui hoje mais de 40 unidades de ensino, com 129 cursos de graduação. Tem 

cursos presenciais em nove cidades20 e 28 pólos de graduação à distância. Em 2015, 

possuía 3.663 docentes. Desses, mais de 70% do corpo docente com nível de doutorado 

e 20% com nível de mestrado. Conta ainda com 56.355 estudantes vinculados no 2° 

semestre de 2015 e 2.867 técnicos administrativos. 

 A UFF possui ainda o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) onde são 

desenvolvidos pesquisa e ensino na área de saúde e de assistência, promovendo um 

atendimento à população da cidade de Niterói e ao redor.  

Na área educacional, a UFF possui um Colégio de Aplicação, o Colégio 

Universitário Geraldo Reis21, conhecido como COLUNI, que através de sorteio público 

promove a educação infantil e básica na UFF e ao mesmo tempo, favorece um espaço de 

pesquisa e prática discente aos estudantes de licenciatura com possibilidades de estágios 

supervisionados e projetos de Iniciação à Docência. 

Em relação à cultura, o Centro de Artes da UFF compõe o maior complexo 

artístico-cultural da cidade de Niterói com um teatro, uma galeria de artes, um cinema e 

um espaço de fotografia. Ainda como promotor de cultura, a UFF conta ainda com uma 

Orquestra, um Conjunto de Música Antiga, um Coral e um Quarteto de Cordas. 

 

Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH) 

 As FAMATH, situadas na Avenida Visconde do Rio Branco, 869 – São 

Domingos, Niterói/RJ, completou 40 anos de existência em 1975, sendo a primeira 

instituição de ensino superior privada de Niterói. A instituição possui, na atualidade, os 

seguintes cursos de graduação: Administração, Pedagogia, Psicologia e Ciências 

Biológicas (licenciatura e bacharelado, sendo esta última especializada em Biologia 

Marinha). Também possui Cursos de Pós-graduação em diversas áreas, cursos de 

                                                           
19 Disponível em: http://www.uff.br/?q=br/numeros.  
20 A UFF está presente, com cursos presenciais, nas seguintes cidades: Angra dos Reis, Campo dos 

Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta 

Redonda. 
21 Disponível em: http://www.coluni.uff.br/apresentacao-1 

 

http://www.uff.br/?q=br/numeros
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extensão e pesquisa (como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 

PIBIC e o Programa Institucional de Bolsas de Extensão, PIBEX), e ainda o MEJ22 

(Movimento Empresa Júnior das FAMATH, iniciado em 2015). A instituição possui 

ainda um Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que presta serviço psicoterapêutico a 

comunidade. Os estudantes de Psicologia são supervisionados por psicólogos docentes, e 

esse serviço configura-se um estágio obrigatório para a obtenção de grau de psicólogo. 

 A instituição possui um Plano Pedagógico Institucional (PPI), bem organizado e 

estruturado, disponível a todos para consulta. Nele estão pautados um histórico da 

instituição, seus princípios filosóficos, teórico-metodológicos, sua organização didático-

pedagógica, as políticas de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e gestão, e ainda 

sua responsabilidade social. 

 Destaco um trecho dos princípios filosóficos e teórico-metodológicos que 

mostram a visão educacional da instituição: 

Nos cursos universitários havia uma sequência de matérias e conteúdos 

estabelecidos, definidos nacionalmente, que todas as unidades de 

ensino tinham que apresentar em suas grades curriculares. Havia um 

tempo determinado, de início e fim, com estágios, práticas, amparadas 

pelas teorias. Hoje, a formação não tem o sentido de algo estável, tem 

que ser múltipla, complexa e rápida, supervalorizando a prática, o 

cotidiano e o conhecimento. Saindo de um processo pedagógico mais 

estável, previsível, com enfoque disciplinar, a formação profissional 

passa para processos educativos problematizadores e significativos que 

visam tanto o saber quanto o saber fazer e que atuem em reflexão 

permanente das práticas.  

A discussão curricular atual passa a ter como referência o 

desenvolvimento de competências que apresenta uma visão crítica à 

compartimentação disciplinar do conhecimento e defende a 

constituição de um currículo que ressalte a experiência concreta dos 

sujeitos como situações significativas de aprendizagem”. (FAMATH, 

2013, p. 7). 

 

                                                           
22 MEJ - Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins econômicos, constituída e gerida exclusivamente 

por estudantes de graduação de estabelecimentos de ensino superior, que presta serviços e desenvolve 

projetos para empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a orientação de 

professores e profissionais especializados. 

O objetivo primeiro das empresas juniores é promover a melhor experiência de mercado aos estudantes 

graduandos na instituição à qual ela é vinculada. Por esse objetivo entende-se fomentar o crescimento 

pessoal e profissional do aluno membro, por meio do oferecimento de serviços de qualidade e a baixo custo 

ao mercado. Dessa forma, além de atingir seu próprio objetivo, as EJs contribuem para o desenvolvimento 

do empreendedorismo em sua região. Em alta escala, o Movimento das Empresas Juniores (MEJ) contribui 

com uma importante parcela no desenvolvimento empresarial e econômico do país. (SILVA, 2012) 
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 Podemos perceber que a instituição afirma buscar o diálogo com a sociedade na 

qual está inserida, buscando adequar-se aos seus anseios, seja na vida pessoal como nas 

necessidades profissionais e mercadológicas, atendendo assim tanto os seus estudantes 

como o mercado de trabalho. Sobre a pesquisa, a FAMATH entende que 

(...) a pesquisa é entendida como emancipadora da educação e exerce 

papel imprescindível para a formação do espírito crítico, tendo função 

fundamental na formação do profissional. O processo de pesquisa 

questiona o saber vigente e abre a possibilidade da criação de novos 

conhecimentos. Dessa forma, novas apropriações e leituras da realidade 

são feitas e redefinem o objeto de estudo. A partir do seu dinamismo 

crítico e criativo, é possível articular teorias e práticas para 

compreender e/ou explicar um dado científico e o exercício profissional 

nas diversas áreas de conhecimento. (FAMATH, 2013, p. 23). 

 

Cursos Escolhidos  

Ao fecharmos as instituições escolhidas para a pesquisa, foi necessário pensar em 

quais cursos poderíamos pesquisar o perfil socioeconômico dos estudantes a nível de 

comparação entre as duas instituições. Diante disso reduzimos aos cursos que aparecem 

nas duas instituições. Vimos que todos os cursos presentes nas FAMATH tinham 

equivalência na UFF, e escolhemos três cursos que julgamos ter grande relevância e 

alcance diferenciado no tipo de perfil do estudante. Os cursos escolhidos foram 

Administração, Pedagogia e Psicologia. A seguir iremos entender um pouco a estrutura e 

o tipo de formação de cada um desses cursos dentro de cada instituição. Para isso foi feita 

uma pesquisa nos sites institucionais. A escolha desses cursos também foi baseada na 

ideia de termos como abranger as diferentes áreas de conhecimento, buscando um outro 

parâmetro de comparação. 

 

Características dos cursos 

Quadro 3 – Características do curso de Administração 

 UFF FAMATH 

Ano de criação 1970 S.I 

Períodos do curso 8 períodos 8 períodos 

Carga horária total 3.000 horas 3.000 horas 

Turnos disponíveis Tarde e noite Noite 

Número de vagas por período 65 vagas 50 vagas 
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Site www.uff.br/adm www.mariathereza.com.br/ 

graduação/administração 

Ação Afirmativa Lei nº 12.711/2012 Não existe 

 

Quadro 4 – Características do curso de Pedagogia 

 UFF FAMATH 

Ano de criação 1947 S.I 

Períodos do curso 9 períodos 8 períodos 

Carga horária total 3.330 horas 3.326 horas 

Turnos disponíveis Manhã e noite Noite 

Número de vagas por período 80 vagas 100 vagas 

Site www.feuff.uff.br/index.php  www.mariathereza.com.br/ 

graduacao/pedagogia-2 

Ação Afirmativa Lei nº 12.711/2012 Não existe 

 

Quadro 5 – Características do curso de Psicologia 

 UFF FAMATH 

Ano de criação 1976 S.I 

Períodos do curso 10 períodos 10 períodos 

Carga horária total 4.217 horas 4.016 horas 

Turnos disponíveis Integral Manhã ou noite 

Número de vagas por 

período 

50 vagas 90 vagas 

Site www.coordenacaopsicologia.uff.br www.mariathereza.com.br/ 

graduacao/psicologia/ 

Ação Afirmativa Lei nº 12.711/2012 Não existe 

 

Podemos perceber que os cursos são equivalentes em termos de períodos e de 

carga horária total, variando mais na disposição dos turnos oferecidos. 

 

Perfil socioeconômico dos estudantes 

Para analisarmos e conseguirmos montar um perfil dos estudantes de cada 

instituição e curso, iremos utilizar as repostas dos questionários do ENADE. O objetivo 

de formarmos esse perfil é para caracterizar e estudar as características socioeconômicas 

dos estudantes dos cursos de Administração, Pedagogia e Psicologia nas duas instituições, 

para depois inquirir sobre os motivos que levaram cada estudante a escolher seu caminho 

acadêmico. 

http://www.uff.br/adm
http://www.mariathereza.com.br/
http://www.feuff.uff.br/index.php
http://www.mariathereza.com.br/
http://www.mariathereza.com.br/
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A seguir, justificamos a escolha das variáveis que iremos utilizar para a elaboração 

do perfil do estudante pesquisado. 

Cor/Raça: Em nossa sociedade, as diferentes oportunidades aparecem desde cedo 

de forma desigual para brancos e negros, e com isso, surge como uma demanda dos 

movimentos sociais, o sistema de cotas, que visa diminuir a disparidade das 

oportunidades educacionais. Alguns estudos, como o de Vargas (2010), mostram que a 

desigualdade racial é manifestada nas condições escolares, dificultando o seu acesso e 

continuidade de estudos seja pela herança acumulada de desvantagens do indivíduo negro 

e as descriminações que vem sofrendo ao longo de sua trajetória e isso irá refletir inclusive 

na escolha dos cursos, “Os brancos acabam ocupando majoritariamente os cursos mais 

concorridos, enquanto pretos e pardos ocupam principalmente os cursos menos 

concorridos” (VARGAS, 2008, p. 125). 

Nessa variável preocuparemos em colocar em diferentes categorias os estudantes 

que se declararam brancos e os estudantes que se declararam negros23, dando ênfase a 

essas duas divisões, visto que os indígenas e os de origem oriental pertencem a um grupo 

muito pequeno dentro das instituições de ensino.  

Renda Familiar: O Brasil é um país com grandes problemas na divisão dos bens 

produzidos, o que gera uma enorme desigualdade econômica. Esta variável mostrou-se 

importante porque de acordo com o nível econômico familiar, o estudante terá menos 

dificuldade em se manter e avançar seus estudos no ensino superior. As dificuldades 

financeiras configuram-se como uma barreira na continuidade dos estudos, empurrando 

o indivíduo mais pobre para o mercado de trabalho cada vez mais cedo, e atrapalhando 

sua qualificação profissional. Em seu estudo, Mello (2004), mostra que o ingresso e a 

continuidade de estudo é diretamente influenciado pela relação de renda, ou seja, 

indivíduos de classe social mais alta, tem maior facilidade em manter-se estudando. 

Separamos nossa pesquisa em 3 faixas de renda: de 0 a 3 salários mínimos iremos 

classificar como renda mais baixa (os mais pobres), de 3 a 10 salários mínimos como 

renda média e a última faixa como renda alta (acima de 10 salários mínimos). Novamente 

                                                           
23 A nomenclatura usada no ENADE como opção de Cor/Raça é: branco(a); negro(a); pardo(a)/mulato(a); 

amarelo(a) de origem oriental; indígena ou de origem indígena. Acreditamos que esta nomenclatura não 

seria a correta, já que entendemos que negros(as) é a junção de quem se declara preto(a) e pardo(a). Por 

essa razão, escolhemos colocar em nossos quadros, a opção: preto no lugar de negro. E como negro, a 

somatório de pretos(as) e pardos(as)/mulatos(as). 
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pela pouca declaração nessa faixa mais rica, não iremos marcar tanto essa posição nos 

textos a seguir. 

Situação financeira: O estudante sem renda terá, geralmente, menos tempo de se 

dedicar aos estudos o que contribui para uma piora no seu desempenho escolar, 

desmotivando e podendo causar evasão dos estudantes que já estão no ensino superior. 

Através dessa variável também é possível compreender se a renda do estudante é apenas 

uma contribuição a renda familiar, ou se a família depende desta renda para sua 

subsistência. Segundo Vargas (2008, p.126):  

é razoável supor que o estudante trabalhador, geralmente oriundo de estratos 

sociais inferiores, não disponha de tanto tempo para se dedicar à graduação 

quanto seu colega estudante de tempo integral. Dito de outra forma, as opções 

de carreira se subordinam às dificuldades impostas por este quadro 

competitivo. 

Em a relação à situação financeira, iremos separar em 3 grupos também, os que 

não possuem renda (não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 

governamentais; não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou 

por outras pessoas), ao que tem renda mas não precisam contribuir para o sustento da 

família (tenho renda, mas recebo ajuda da família ou outras pessoas para financiar os 

meus gastos; tenho renda e não preciso de ajuda para financiar os meus gastos), e os que 

tem renda e ajudam no sustento da família (englobando as categorias: tenho renda e 

contribuo com o sustento da família e, sou o principal responsável pelo sustento da 

família). 

Recebe bolsa ou financiamento, e de qual tipo: O ENADE inclui em seu 

questionário a pergunta se o estudante recebeu ou recebe algum auxílio (bolsa ou 

investimento) para se manter no ensino superior. Esta variável é exclusiva para estudantes 

que estudam em instituições privadas, mas é importante saber o quantitativo de estudantes 

que possuem algum auxílio para custear a sua mensalidade, e qualificar o tipo de auxílio 

que tal estudante possui. Ainda analisaremos, com ênfase nas IES privadas, se houve 

algum tipo de bolsa ou financiamento que custeasse a mensalidade dos estudantes, seja 

por meio de políticas públicas de acesso e permanência, ou mesmo por bolsas dispostas 

pela própria IES ou mesmo por outra instituição privada. 

Ação Afirmativa: Outra variável que consideramos importante foi sobre ações 

afirmativas, para sabermos o impacto causado por essas ações na questão do acesso as 
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instituições. O objetivo das ações afirmativas é ampliar a diversidade da população nos 

instituições de ensino superior e por consequência no mercado de trabalho. Para Machado 

(2013), a transformação social no Brasil é necessária para que haja um novo mais 

possibilidade de ingresso de estudantes com diferentes origens sociais, mostrando e 

reconhecendo que a sociedade brasileira possui uma “diversidade e pluralidade étnica, 

social e cultural” (MACHADO, 2013, p.37). Nesta variável, percebemos um número bem 

baixo de estudantes com o acesso via ação afirmativa, cabe lembrar que os dados mais 

recentes disponibilizados são de formandos de 2012, ou seja, antes da conhecida Lei de 

Cotas entrar em vigor. 

 

2.2 – Comparando os perfis 

Administração 

 Informo, primeiramente, que não há relatórios sobre o curso de Administração nas 

FAMATH, já que por ser um curso novo, com estudantes ainda no 3º período, não 

possuem estudantes concluintes. Portanto, iremos abordar o perfil dos estudantes da UFF, 

sem que haja a possibilidade de comparação entre o perfil nas IES, portanto. 

 O universo de estudantes que fizeram a prova do ENADE no curso de 

Administração da UFF no ano de 2006 foi de 53 concluintes, em 2009 foi de 59 

concluintes, e em 2012 foi de 143. 
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Gráfico 3 – Declaração Cor/Raça no curso de Administração/UFF (em %) 

 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora.  
 

 Podemos ver que não modificou muito o perfil relacionado à cor/raça. Os brancos 

permanecem com mais de 70% dos concluintes de 2006 até 2012. Os negros eram 21,1% 

em 2006 e em 2012 houve apenas um pequeno aumento e chega ao número de 22,4% dos 

concluintes. 

 

Gráfico 4 – Renda Familiar no curso de Administração/UFF (em %) 

 
 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora.  

 

Quanto à renda familiar, houve uma mudança significativa na entrada de 

estudantes com renda média (de 3 a 10 salários-mínimos, conforme explicado 
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anteriormente) que em 2006 estava em 36,6% dos concluintes e em 2012 passou para 

55,3%. Também pudemos observar um aumento dos concluintes da faixa mais pobre já 

que em 2006 eram apenas 1,9% e em 2012, 13,3% dos concluintes.  

 

Quadro 6 – Situação Financeira no curso de Administração/UFF (em %) 

UFF 2006 2009 2012 

Não tenho renda e meus 

gastos são financiados por 

programas governamentais 

(não houve 

essa opção) 

(não houve 

essa opção) 

(não houve 

essa opção) 

Não tenho renda e meus 

gastos são financiados pela 

minha família ou por 

outras pessoas 

13,5 6,8 14,7 

Tenho renda, mas recebo 

ajuda da família ou de 

outras pessoas para 

financiar meus gastos 

28,8 34,1 48,3 

Tenho renda e não preciso 

de ajuda para financiar 

meus gastos 

17,3 36,4 21,7 

Tenho renda e contribuo 

com o sustento da família 
30,8 15,9 9,8 

Sou o principal responsável 

pelo sustento da família 
7,7 6,8 4,9 

SI 1,9 0,0 0,7 

 Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.   

Quanto à situação financeira, os estudantes que não têm renda permanecem numa 

mesma faixa com 13,5% em 2006 e 14,7% em 2012. Os que têm renda e não precisam 

contribuir para sustentar a família eram 46,1% em 2006 e passaram a 70,0% em 2012. Já 

os que têm renda, e contribuem com o sustento da família eram 38,5% em 2006 e em 

2012 caíram para 14,7%. Vimos que houve um aumento bastante importante entre os 

concluintes que tem renda, embora não sejam ainda responsáveis pelo sustento de suas 

famílias. 

 

Quadro 7 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de 

ação afirmativa ou inclusão social? – Curso de Administração/UFF (em %) 

 

UFF 
2006 2009 2012 

 Não 

(n
ão

 

h
o
u
v
e 

es
sa

 

q
u
es

t

ão
) 

97,7 90,9 

Sim, por critério 

étnico-racial 
0,0 0,0 
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Sim, por critério de 

renda 
0,0 0,0 

Sim, por ter 

estudado em escola 

pública ou 

particular com 

bolsa de estudos 

0,0 5,6 

Sim, por sistema 

que combina dois 

ou mais critérios 

anteriores 

0,0 0,0 

Sim, por sistema 

diferente dos 

anteriores 

2,3 1,4 

SI 0,0 2,1 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

 A maior parte dos estudantes não ingressou por nenhuma política de ação 

afirmativa, e em 2006 não havia ainda essa questão. Em 2012, 5,6% dos estudantes 

afirmaram ter ingressado através de políticas voltadas para estudantes de escola pública 

ou particular com bolsas. 

 O perfil dos estudantes do curso de Administração da UFF é de brancos, de renda 

média, trabalhadores, que ainda não precisam sustentar suas famílias, e que não acessaram 

o ensino superior através de políticas de ações afirmativas. 

Pedagogia 

No curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, o ENADE foi 

realizado em 2008 por 54 concluintes, no ano de 2011 por 164 concluintes, e em ano de 

2014 por 200 concluintes. No curso de Pedagogia das FAMATH, o ENADE foi realizado 

em 2008 por 16 concluintes, no ano de 2011 por 23 concluintes, e em ano de 2014 por 27 

concluintes. 
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Gráfico 5 – Cor/Raça no curso de Pedagogia (em %) 

 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora.  

 

Se em 2008, tínhamos apenas 28,6% de negros (pretos e pardos), em 2014 havia 

57% de negros entre os concluintes. É possível perceber como a implantação do sistema 

de cotas raciais em 2013 modificou o acesso e a conclusão dos estudantes negros na UFF. 

Anteriormente a UFF já possuía um bônus para estudante de escolas municipais e 

estaduais. A maioria dos concluintes do curso de Pedagogia na UFF no ano de 2014 foi 

de estudantes negros. 

Os concluintes negros do curso de Pedagogia nas FAMATH em 2008, foram 50%, 

enquanto os que se declararam brancos eram 46,2%. Podemos observar que não houve 

uma modificação muito significante se compararmos apenas com o ano de 2014. Mas, os 

dados de 2011 são mais diferenciados mostrando que os concluintes deste ano eram em 

sua maioria estudantes negros (60,9%). Em 2014, observou-se uma diminuição no 

número de negros, apesar de ainda ser maioria, com 51,8% dos estudantes concluintes se 

declarando negros. 

Nas duas instituições temos em maioria, concluintes que se declaram negros. Mas 

podemos observar que na UFF houve uma mudança brutal entre o número de brancos e 

negros de 2008 a 2014, mostrando uma maior representatividade dos negros em seu 

universo de estudantes. Por outro lado, nas FAMATH verificamos maioria de negros em 

Pedagogia em toda a série. 
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Gráfico 6 – Renda Familiar do curso de Pedagogia (em %) 

 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora.  

 

Em relação a renda familiar na UFF, os mais pobres em 2008 eram de 33,3% 

enquanto os da faixa média eram 61,5%. Já em 2014, os mais pobres eram 48,5% dos 

concluintes e 45% entre os na faixa média de renda. Aqui podemos ver como os mais 

pobres estão conseguindo entrar na educação superior que por muito tempo os estava 

deixando à margem desse nível de ensino. 

Nas FAMATH, em 2008, os mais pobres estavam em 73,1% dos estudantes 

concluintes e, 19,2% estavam na faixa média de renda. Em 2011, há uma modificação 

bem acentuada entre essas faixas24, com os mais pobres sendo apenas 41,1% dos 

concluintes e os da faixa média alcançando 43,4%. Já em 2014, voltamos ao parâmetro 

inicial da pesquisa tendo 70,4% dos concluintes na faixa de renda mais pobre, e os de 

faixa média sendo 26,5%. Podemos observar que o último questionário que os estudantes 

concluintes estão em sua maioria, dentro de uma faixa de renda mais pobre. 

Assim, em relação à renda familiar, podemos observar que nas FAMATH mais de 

70% dos estudantes estão na faixa mais pobre em 2014, mostrando uma grande inclusão 

                                                           
24 Apesar de nos chamar atenção a oscilação entre os dados, não é possível explica-la com os dados 
disponíveis. 
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desta faixa de renda. Essa á uma característica já observada na instituição desde 2008. Na 

UFF há em 2014, bastante equivalência entre os mais pobres (48,5%) e os de renda média 

(45%), com ambas as faixas alcançando perto de 50% dos estudantes. Houve uma 

pequena popularização se pensarmos que em 2008, os mais pobres eram 33,3% e em 

2014, houve um crescimento para 48,5%. 

Quadro 8 – Situação Financeira do curso de Pedagogia/UFF (em %) 

Universidade Federal 

Fluminense 
2008 2011 2014 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados por programas 

governamentais 

(não houve 

esta opção) 

(não houve 

esta opção) 
7,0 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados pela minha 

família ou por outras pessoas 

31,0 14,9 21,0 

Tenho renda, mas recebo ajuda 

da família ou de outras pessoas 

para financiar meus gastos 

33,3 47,4 28,5 

Tenho renda e não preciso de 

ajuda para financiar meus 

gastos 

9,5 13,0 11,0 

Tenho renda e contribuo com o 

sustento da família 
26,2 18,2 26,0 

Sou o principal responsável pelo 

sustento da família 
0,0 5,8 6,5 

SI 0,0 0,6 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

Já em relação à situação financeira, no primeiro grupo não tem renda em 2008 

eram 31% dos estudantes e em 2014 eram 28%. Já os que têm renda, mas não precisam 

contribuir no sustento da família, eram 45,8% em 2008 e 39,5% em 2014. Os que têm 

renda e ajudam no sustento da família em 2008 eram 26,2 % e passaram a ser em 2014, 

32,5%. Esses números nos mostram que há uma maior quantidade de concluintes que tem 

renda e destes dados podemos inquirir algumas situações como menor tempo para estudo, 

idade mais avançada. É importante também observarmos que 7% dos estudantes 

concluintes declararem que não possuem renda e são custeados por programas 

governamentais. 
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Quadro 9 – Situação Financeira no curso de Pedagogia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2008 2011 2014 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados por programas 

governamentais 

(não houve 

essa opção) 

(não houve 

essa opção) 
0,0 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados pela minha 

família ou por outras pessoas 

23,1 21,7 0,0 

Tenho renda, mas recebo ajuda 

da família ou de outras pessoas 

para financiar meus gastos 

30,8 34,8 48,1 

Tenho renda e não preciso de 

ajuda para financiar meus 

gastos 

3,8 8,7 7,4 

Tenho renda e contribuo com o 

sustento da família 
30,8 30,4 40,7 

Sou o principal responsável pelo 

sustento da família 
11,5 4,3 3,7 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

A relação de renda dos estudantes concluintes, nas FAMATH, sofreu mudanças 

importantes se pensarmos nas características de aumento na quantidade de estudante/ com 

renda. Em 2008, 23,1% dos estudantes alegavam que não tinham renda, passando para 

21,7% estudantes que não tinham renda em 2011, e em 2014, o número de estudantes que 

não tinha renda na época da conclusão era de 0,0%. Ou seja, em 2014, todos os estudantes 

concluintes do curso de Pedagogia da FAMATH possuíam renda. O número de estudantes 

que tinha renda e não precisava contribuir para o sustento da família era de 34,6% em 

2008, e foi crescendo sucessivamente para 43,5% em 2011, chegando a 55,5% no ano de 

2014. Os estudantes que tinham renda e contribuíam para o sustento da família, não sofreu 

tanta modificação, se em 2008 era 42,3%, em 2014 estavam em 44,4% do número de 

estudantes. Podemos perceber que a maior parte dos estudantes são trabalhadores e 

precisam dividir seu tempo e dedicação entre estudos e obrigações profissionais. 

Quanto ao trabalho, na UFF ainda podemos ver estudantes que não tinham renda 

ao final do curso, o que chegou a 0% nas FAMATH, entre os concluintes. O número de 

estudantes que já precisam contribuir com o sustento da casa também é bem diferente nas 

duas instituições. Na UFF, 32,5% contribui com o sustento da família, já nas FAMATH, 
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esse número é de 44,4%. Mostrando que nas FAMATH, os estudantes precisam se dividir 

mais entre a vida acadêmica e o sustento da família. 

 

Quadro 10 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de 

ação afirmativa ou inclusão social? – Curso de Pedagogia/UFF (em %) 

 
Universidade 

Federal 

Fluminense 

2008 2011 2014 

Não 97,6 91,6 76,5 

Sim, por critério 

étnico-racial 
0,0 0,0 0,5 

Sim, por critério 

de renda 

0,0 

1,9 0,0 

Sim, por ter 

estudado em 

escola pública ou 

particular com 

bolsa de estudos 

3,9 20,5 

Sim, por sistema 

que combina dois 

ou mais critérios 

anteriores 

2,4 0,0 1,0 

Sim, por sistema 

diferente dos 

anteriores 

(não tem 

essa opção) 
1,3 1,5 

SI 0,0 1,3 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

Na UFF, em 2008, 97,6% dos concluintes não tinha utilizado de nenhuma forma 

de ação afirmativa para o acesso ao ensino superior, e em 2011 ainda havia pouca 

mudança nesse perfil com 91,6% dos estudantes sem uso de ação afirmativa. O número 

de concluintes com ação afirmativa ainda se manteve baixo em 2014, mas com um 

aumento significativo entre os estudantes que ingressaram utilizando-se de ação 

afirmativa de escola pública. É importante salientar que até 201325, a UFF ainda não tinha 

ação afirmativa com ênfase no recorte racial, mas apenas com recorte de escola pública 

(municipal ou estadual). 

 

Quadro 11 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de 

ação afirmativa ou inclusão social? – Curso de Pedagogia/FAMATH (em %) 

                                                           
25 Disponível em: http://www.coseac.uff.br/conhecendoaUFF.htm#moda 
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FAMATH 2008 2011 2014 

Não 61,5 52,2 74,1 

Sim, por critério 

étnico-racial 
3,8 0,0 0,0 

Sim, por critério de 

renda 

15,4 

8,7 11,1 

Sim, por ter 

estudado em escola 

pública ou 

particular com 

bolsa de estudos 

17,4 7,4 

Sim, por sistema 

que combina dois 

ou mais critérios 

anteriores 

19,2 8,7 0,0 

Sim, por sistema 

diferente dos 

anteriores 

(não tem essa opção) 8,7 7,4 

SI 0,0 4,3 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  
 

Em 2008, 61,5% dos estudantes ingressaram sem nenhuma política de inclusão 

social e em 2014 esse número cresceu para 74,1% dos estudantes. Já por critério étnico-

racial, em 2008 foram 3,8% e esse número foi zerado em 2011 e continua zerado em 

2014. Com o critério de renda, o número em 2008 ainda era junto com ter estudado em 

escola pública ou particular com bolsa de estudos era de 15,4%. Em 2011, o número de 

estudantes com ingresso via critério de renda era de 8,7% e em 2014, subiu para 11,1%. 

Já os estudantes que ingressaram por meio de estudantes de escola pública ou particular 

com bolsa de estudos eram no número de 17,4% em 2011 e caiu para 7,4% em 2014. Se 

analisarmos o critério que une os dois sistemas (étnico-racial e de renda) era de 19,2% 

em 2008, passou para 8,7% em 2011, e em 2014 foi zerado (0,0%). Há ainda uma opção 

que seria um ingresso por sistema diferente dos anteriores, que não era opção em 2008, 

mas em 2011 foi no número de 8,7% dos concluintes e em 2014 participou com 7,4% dos 

estudantes concluintes. Podemos analisar que o número de estudantes que acessaram a 

instituição por ação afirmativa ou política de inclusão social teve uma queda significativa. 

Nas duas instituições, mais de 70% não acessaram o ensino superior via política 

de ação afirmativa. 
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Quadro 12 – Política pública ou auxílio financeiro para custeio das mensalidades 

no curso de Pedagogia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2008 2011 2014 

Nenhum, pois meu curso 

é gratuito 

(não tem essa 

opção) 
0,0 0,0 

Nenhum, embora meu 

curso não seja gratuito 
7,7 0,0 33,3 

ProUni integral 7,7 13,0 3,7 

ProUni parcial, apenas 7,7 8,7 3,7 

FIES, apenas 0,0 0,0 0,0 

ProUni Parcial e FIES 
(não tem essa 

opção) 
0,0 0,0 

Bolsa oferecida por 

governo estadual, distrital 

ou municipal 

(não tem essa 

opção) 
8,7 0,0 

Bolsa oferecida pela 

própria instituição 
46,2 39,1 55,6 

Bolsa oferecida por outra 

entidade (empresa, ONG, 

outra) 

23,1 17,4 3,7 

Financiamento oferecido 

pela própria instituição 

(não tem essa 

opção) 
0,0 0,0 

Financiamento bancário 
(não tem essa 

opção) 

(não há essa 

opção) 
0,0 

SI 3,8 13,0 0,0 

 Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

Houve uma diminuição no número de estudantes que utilizavam alguma 

bolsa/auxílio para ingressar na instituição. Em 2008 eram 7,7% dos estudantes que 

ingressavam sem nenhuma bolsa, e em 2014 chegamos ao número de 33,3% de estudantes 

que ingressam sem contrapartida financeira. O número de estudantes concluintes que 

declararam ter bolsa ProUni (seja parcial ou integral) era de 15,4% em 2008, passou para 

21,7% em 2011 e em 2014 decaiu para 7,4%, o que nos mostra que não oferece mais tanto 

impacto como política de acesso nesta instituição. Entretanto, as bolsas oferecidas pela 

própria instituição tiveram bastante aumento, alcançando mais da metade dos estudantes 

concluintes em 2014 sendo 55,6%, enquanto em 2008 eram 46,2 e em 2011, 39,1%. Este 

fator nos leva a pensar que a instituição tomou para si a organização de auxílios para seus 

estudantes, um fenômeno interessante de gestão que se aproxima mais da necessidade de 

seus estudantes e da comunidade atendida. Ainda temos um número bastante significante 

em bolsas oferecidas por outras entidades (ONG, empresas ou outras). Se em 2008 era 

23,1% dos concluintes com estas bolsas, em 2014 esse número é de apenas 3,7%, 

mostrando que o impacto de empresas parceiras vem diminuindo ao longo dos anos. 
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Após as comparações, podemos formular o perfil dos estudantes de cada 

instituição. Na UFF, o curso de Pedagogia, tem se tornado mais inclusivo se formos 

analisar o que o perfil dos estudantes tem mudado significativamente abrangendo uma 

população que estava excluída desse nível de ensino. O perfil da maior parte dos 

estudantes atualmente é negro, com uma divisão entre estudantes da faixa mais pobre 

(48,5%) e faixa média (45%), que vem crescendo, ainda que se forma discreta, com a 

maior parte dos estudantes com renda, mas que ainda contam com a ajuda para custeio 

dos gastos, e o número de estudantes que obtiveram o acesso através de políticas de ação 

afirmativa ainda não é muito grande, cerca de 23,5%. O curso de Pedagogia nas 

FAMATH tem como perfil da maior parte dos estudantes atualmente é negro, oriundo da 

faixa mais pobre, trabalhador, mas que conta com auxílio para custeio dos gastos, que 

acessaram a instituição via incentivos de bolsa ou auxílio próprio da instituição, mas que 

não utilizaram de políticas de ação afirmativa ou inclusão social. 

Essa análise nos mostra que em relação ao curso de Pedagogia, os perfis são bem 

semelhantes o que nos confirma a ideia de que esses estudantes poderiam ingressar em 

cada uma das instituições e nos motiva a tentar descobrir os fatores que auxiliaram as 

escolhas. Mas devemos considerar que nas FAMATH sempre houve uma maior 

predominância de estudantes negros e ainda que a proporção de estudantes com renda 

familiar na faixa mais pobre, com mais de 70% dos concluintes. 

 

Psicologia 

O universo de concluintes que realizou o exame do ENEM no curso de Psicologia 

na UFF no ano de 2006 foi de 155 concluintes, em 2009 foi de 125 concluintes, 2012 foi 

de 221 concluintes. Já o número de estudantes que realizou a prova do ENADE no curso 

de Psicologia da FAMATH no ano de 2006 foi de 82 concluintes, em 2009 foi de 68 

concluintes, e em 2012 foi de 125. 
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Gráfico 7 – Cor/Raça no curso de Psicologia (em %) 

 

Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora. 

 

Podemos observar que mesmo diante de políticas de ação afirmativa e demais 

políticas públicas de acesso, não houve uma mudança significativa que conseguisse 

incluir os negros no curso de Psicologia da UFF. E a sua grande maioria de estudantes 

concluintes continua sendo de brancos (76,5%) em 2012, enquanto em 2006 esse número 

era de 72,7%. Os negros eram, em 2006, 25% dos estudantes concluintes e em 2012 foram 

22,1%. É importante lembrar que a UFF só em 2013 passou a admitir em seu acesso com 

ação afirmativa de recorte racial, antes havia uma bonificação para estudantes de escolas 

pública. 

No número de estudantes concluintes do curso de Psicologia das FAMATH não 

houve modificação relevante no que se diz de uma maior diversidade racial com 74% dos 

concluintes em 2006 se declarando brancos e em 2012 temos o número de 73,6% dos 

estudantes com esta mesma característica. Os negros em 2006 eram 26% e em 2012 

mantém-se na mesma proporção com 25,6 estudantes concluintes. 
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 Gráfico 8 – Renda Familiar no curso de Psicologia (em %) 

 
Fonte: INEP/ENADE: Gráfico elaborado pela pesquisadora.  

Houve uma importante modificação no perfil econômico dos estudantes 

concluintes o que nos demonstra um maior acesso dos estudantes da faixa mais pobres da 

sociedade que em 2006 era de apenas 17,4% e em 2012 chegou ao número de 28,9%. A 

quantidade de estudantes concluintes na faixa média não teve muita mudança já que em 

2006 era 46,2% e em 2012 foi de 48,8%. Na faixa dos mais ricos o percentual teve 

bastante redução, com o número de 2006 sendo de 36,3% e em 2012 esse número chegou 

a 22,2% de estudantes concluintes. 

Em relação à renda familiar é possível observar uma modificação no perfil do 

concluinte da FAMATH. Em 2006 as faixas estavam divididas em 11,7% na faixa mais 

pobre, 62,4% na faixa média de renda e 24,7% na faixa mais rica. Já em 2009 os números 

tiveram bastante modificação, promovendo um maior acesso aos mais pobres com 40,0% 

no número de estudantes, com 49,1% na faixa média e com apenas 10,9% na faixa mais 

rica de renda. Em 2012, houve nova modificação com 22,4% da faixa mais pobre, 54,4% 

na faixa média e 23,2% entre os mais ricos. Os mais pobres estão conseguindo acessar 

com mais intensidade o curso de Psicologia nas FAMATH. 

Houve um aumento significativo na participação dos mais pobres como 

concluintes no curso de Psicologia em ambas as instituições. Ainda há uma prevalência 

em estudantes de renda média, com 48,9% na UFF e 54,4% na FAMATH.  
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Quadro 13 – Situação Financeira no curso de Psicologia/UFF (em %) 

Universidade Federal Fluminense 2006 2009 2012 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados por programas 

governamentais 

(não houve 

esta opção) 

(não houve 

esta opção) 

(não houve 

esta opção) 

Não tenho renda e meus gastos 

são financiados pela minha 

família ou por outras pessoas 

59,1 60,4 41,2 

Tenho renda, mas recebo ajuda 

da família ou de outras pessoas 

para financiar meus gastos 

30,3 30,2 47,5 

Tenho renda e não preciso de 

ajuda para financiar meus gastos 
3,0 2,8 6,3 

Tenho renda e contribuo com o 

sustento da família 
4,5 4,7 4,1 

Sou o principal responsável pelo 

sustento da família 
3,0 1,9 0,5 

SI 0,0 0,0 0,5 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

O número de estudantes que não possuíam renda na UFF também tem diminuído, 

mostrando que os estudantes estão entrando no mercado de trabalho mais cedo, apesar de 

ainda precisarem de auxílio para se manterem. O número dos estudantes que não 

trabalhavam passou de 59,1% em 2006, para 41,2% em 2012. O número dos que 

trabalham, mas ainda não precisam contribuir para o sustento da família era de 33,3% em 

2006 e subiu para 53,8% no ano de 2012. Já o número de estudantes concluintes que 

trabalha, que não precisa de ajuda e que são fundamentais no sustento de suas famílias 

passou de 7,5% para 4,6% havendo uma modificação pouco relevante. 

 

Quadro 14 – Situação Financeira no curso de Psicologia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2006 2009 2012 

Não tenho renda e meus 

gastos são financiados por 

programas governamentais 

(não houve 

essa opção) 

(não houve 

essa opção) 

(não houve 

essa opção) 

Não tenho renda e meus 

gastos são financiados pela 

minha família ou por 

outras pessoas 

42,9 38,9 39,2 

Tenho renda, mas recebo 

ajuda da família ou de 

outras pessoas para 

financiar meus gastos 

29,9 25,9 33,6 

Tenho renda e não preciso 

de ajuda para financiar 

meus gastos 

7,8 16,7 9,6 

Tenho renda e contribuo 

com o sustento da família 
9,1 9,3 13,6 
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Sou o principal responsável 

pelo sustento da família 
10,4 9,3 2,4 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

Os que não tinham renda e tinham seus gastos financiados por família ou outros 

em 2006 eram 42,9% dos concluintes e em 2012 passou a ser 39,2%, uma pequena 

mudança proporcional. Os que possuem renda, mas não precisam contribuir para o 

sustento da família estavam na proporção de 37,7% em 2006 e em 2012 aumentou para 

43,2%. Os concluintes que precisavam contribuir para o sustento da família eram 19,5% 

em 2006 e em 2012 foram 16,0%. Podemos observar que há bastante equilíbrio entre os 

anos, mas com uma predominância entre trabalhadores, que ainda não precisam manter o 

sustento de suas famílias. 

Ainda há uma grande parte de estudantes nas duas instituições que não tem renda 

e têm seus gastos custeados por outras pessoas, 41,2% na UFF e 39,2% nas FAMATH. 

Mas vem crescendo o número de estudantes que dividem o tempo entre o estudo e a vida 

profissional. Os que já tem renda e ainda precisam de ajuda financeira são a maioria nas 

duas instituições, na UFF esse número é de 53,8% e nas FAMATH é de 43,2%. Isso nos 

mostra que cada vez mais os estudantes ingressam mais cedo no mercado de trabalho e 

precisam organizar o tempo para continuar os estudos. 

 

Quadro 15 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de 

ação afirmativa ou inclusão social? – Curso de Psicologia/UFF (em %) 

Universidade 

Federal Fluminense 
2006 2009 2012 

Não 

(n
ão

 h
o

u
v

e 
es

sa
 q

u
es

tã
o

) 

99,0 96,8 

Sim, por critério 

étnico-racial 
0,0 0,0 

Sim, por critério de 

renda 
1,0 0,5 

Sim, por ter 

estudado em escola 

pública ou 

particular com 

bolsa de estudos 

0,0 2,7 

Sim, por sistema 

que combina dois 

ou mais critérios 

anteriores 

0,0 0,0 
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Sim, por sistema 

diferente dos 

anteriores 

0,0 0,0 

SI 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 Houve pouca mudança entre os concluintes que acessaram por ação afirmativa, 

importante salientar que a política de cotas raciais só foi implementada na UFF em 2013. 

Logo nas questões referentes a ação afirmativa, 99% dos concluintes em 2009 não se 

utilizaram de nenhuma política deste tipo. Enquanto em 2012, mais de 96% não haviam 

utilizado nenhuma ação afirmativa e 2,7% informaram que utilizaram a política de escola 

pública como ação afirmativa. 

 

Quadro 16 – Seu ingresso no curso de graduação se deu por meio de políticas de 

ação afirmativa ou inclusão social? – Curso de Psicologia/FAMATH (em %) 
FAMATH 2006 2009 2012 

 Não 

(n
ão

 h
o
u
v
e 

es
sa

 q
u
es

tã
o
) 

70,9 82,4 

Sim, por critério 

étnico-racial 0,0 0,0 

Sim, por critério de 

renda 
3,6 4,0 

Sim, por ter 

estudado em escola 

pública ou 

particular com 

bolsa de estudos 

9,1 3,2 

Sim, por sistema 

que combina dois 

ou mais critérios 

anteriores 

12,7 4,0 

Sim, por sistema 

diferente dos 

anteriores 

3,6 4,8 

SI 0,0 1,6 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

  

 No questionário de 2006 não havia ainda questões sobre ação afirmativa. Em 

2009, 70,9% dos estudantes declararam não ter utilizado nenhuma ação afirmativa no 

acesso, e este número sobe para 82,4% dos concluintes. Por critério de renda em 2009 

foram 3,6% dos concluintes e em 2012 tiveram 4,0%. Na questão sobre a escola pública 

ou particular com bolsa, foram 9,1% dos estudantes contemplados e 3,2% em 2012. Por 

sistemas que combinam dois ou mais sistemas de ação afirmativa, em 2009 foram 12,7% 

e em 2012 foram apenas 4,0%. E os que informaram que ingressaram por sistema 
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diferente dos citados foram 3,6% em 2009 e 4,8% em 2012. Mostrando uma diminuição 

do acesso de estudantes através de políticas de ação afirmativa e inclusão social. 

 Ainda é pequeno o número de concluintes que ingressaram por políticas de ação 

afirmativa, 96,8% na UFF e 82,4% nas FAMATH alegam não ter utilizado nenhuma 

política de ação afirmativa no acesso. 

 

Quadro 17 – Política pública ou auxílio financeiro para custeio das mensalidades 

no curso de Psicologia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2006 2009 2012 

Nenhum, pois meu curso 

é gratuito 
(q

u
es

tã
o
 d

es
m

em
b
ra

d
a)

 

(não tem 

essa opção) 

(não tem 

essa opção) 

Nenhum, embora meu 

curso não seja gratuito 

(não tem 

essa opção) 

(não tem 

essa opção) 

ProUni integral 26,2 3,2 

ProUni parcial, apenas 9,5 8,0 

FIES, apenas 7,1 0,0 

ProUni Parcial e FIES 0,0 0,8 

Bolsa oferecida por 

governo estadual, distrital 

ou municipal 

7,1 1,6 

Bolsa oferecida pela 

própria instituição 
47,6 35,2 

Bolsa oferecida por outra 

entidade (empresa, ONG, 

outra) 

0,0 1,6 

Financiamento oferecido 

pela própria instituição 
2,4 2,4 

Financiamento bancário 0,0 0,8 

Mais de um dos tipos de 

bolsa ou financiamento 

citados 
0,0 2,4 

SI 7,2 44,0 

 Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

 Pode-se perceber a importância de bolsas oferecidas pela instituição em 2009 num 

percentual de 47,6% e em 2012 continua com uma proporção alta com 35,2%. O ProUni 

também teve grande relevância entre os concluintes de 2009 com 35,7% dos concluintes 

com este tipo de financiamento, e em 2012 esse número decai bastante chegando a apenas 

11,2% dos concluintes. Em 2006, a prevalência entre financiamentos estava no outro tipo 

de financiamento com 55,8%. Já no tipo de bolsa, continua sendo mais numerosa e 

oferecida pela própria instituição com 33,8% das bolsas. 



63 
 

 No ano de 2006, a questão que tratava de política pública ou auxílio financeiro 

estava dividida em duas questões. Em uma a pergunta era: que tipo de financiamento você 

recebe ou recebeu para custeio das despesas do curso? E a outra era: que tipo de bolsa de 

estudos você recebe ou recebeu para auxiliar a formação universitária? A informação 

importante que pudemos tirar é que a maioria do financiamento é via bolsas oferecidas 

pela própria instituição e que boa arte dos estudantes não teria nenhuma bolsa ou auxílio. 

Importante frisar também que não havia nenhum estudante concluinte que tenha 

ingressado via ProUni. 

Concluindo, no curso de Psicologia na UFF pudemos perceber que não houve 

mudança no perfil do concluinte no que se refere a declaração de cor/raça, mantendo a 

característica de em sua maioria serem brancos. Já no que se refere a renda familiar já 

houve uma modificação com um aumento das faixas mais pobres e médias conseguindo 

um maior acesso, e no que tange à situação de trabalho também tem aumentado o número 

de estudantes trabalhadores, mas que não precisam contribuir para ajudar na 

complementação da renda familiar. Quanto a política de ação afirmativa, ainda não temos 

dados que possibilitem uma comparação maior visto que a política de ação afirmativa é 

ainda recente na UFF e os dados mais novos do ENADE no curso de Psicologia são 

apenas de 2012. O perfil de estudantes do curso de Psicologia das FAMATH é de 

estudantes brancos, de renda média, trabalhadores, a maioria que consegue algum tipo de 

auxílio para custear as mensalidades é via bolsas ofertadas pela própria instituição de 

ensino e que não estão acessando o ensino superior através de políticas de ação afirmativa. 

Novamente podemos perceber que os números são bem parecidos nas instituições 

o que nos fornece ainda mais indícios de que é possível haver uma comparação na escolha 

da instituição entre estudantes com o mesmo perfil socioeconômico. As instituições estão 

absorvendo camadas parecidas da sociedade, mesmo com políticas de acesso 

diferenciadas entre elas. Com uma pequena prevalência de um perfil de faixa mais baixa 

da sociedade sendo absorvida pelas FAMATH dentro de toda a série histórica. 

Devemos ainda nos atentar às notas do ENADE26 de cada curso em cada 

instituição para entendermos um pouco o aspecto acadêmico de cada um. Na UFF, temos 

no curso de Administração o conceito 4, em Pedagogia o conceito 3 e em Psicologia o 

                                                           
26 Importante lembrar que estudantes de alguns cursos, em especial nas universidades públicas, promovem 

um boicote as avaliações como o ENADE, e isso pode ter influência nas notas conquistadas. 
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conceito 1. Nas FAMATH, o curso de administração ainda não realizou o ENADE e, 

portanto, não tem nota. A Pedagogia obteve conceito 3, e a Psicologia conceito 2. As 

notas são referentes ao último ENADE realizado em cada curso, Pedagogia foi em 2014 

e Administração e Psicologia em 2012. Novamente podemos observar uma semelhança 

entre os conceitos nas duas instituições escolhidas. 

Após essa caracterização e a formação de um perfil de estudante para cada curso 

em cada instituição, ficou fácil perceber as semelhanças entre os públicos das duas 

instituições que escolhem cursos iguais. Isto feito, foi possível irmos a campo para fazer 

as entrevistas e posteriormente, as análises das mesmas, e é isso que iremos tratar no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

Desvendando o campo de pesquisa 

A partir do levantamento dos perfis socioeconômico e das características do curso, 

buscaremos através de entrevistas semiestruturadas descobrir fatores relevantes 

apontados pelos estudantes para responder alguns questionamentos que surgiram durante 

essa pesquisa. 

• O que os estudantes com perfis socioeconômicos 

semelhantes consideram na escolha das instituições? 

• Quais são os fatores mais relevantes que embasam tal 

escolha? 

• Quais são as informações que possuem sobre as políticas de 

acesso e que tipo de política escolhem? 

• Como os estudantes se adequam/adaptam à instituição? 

Como é o processo de afiliação? 

A partir de um diálogo entre as coordenações das instituições, foi possível obter 

autorização para que houvesse uma abordagem direta aos estudantes que fizessem parte 

do perfil pesquisado. Na UFF, buscamos estudantes que tenham ingressado por cotas, e 

nas FAMATH procuramos estudantes que tivessem ingressado na instituição através de 

alguma bolsa de estudos, para então compreendermos as razões da escolha das IES, dado 

o perfil semelhante observado na análise dos dados do ENADE. 
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3.1 Sobre o longo caminho das entrevistas 

 A ideia, neste momento, é que após as inserções no campo de pesquisa, com 

realizações de entrevistas como metodologia de compreensão qualitativa dos dados e não 

apenas uma coleta quantitativa, a construção sociológica da pesquisa ponderasse as 

hipóteses iniciais e nos desvende outras possibilidades não pensadas previamente. Mas a 

construção desta parte da pesquisa se deu em meio a alguns tropeços metodológicos 

seguidos de superação pessoal para a realização dessas entrevistas. 

O desconforto inicial da pesquisadora aliada à sua inexperiência na construção de 

entrevistas fora percebido logo na sua primeira inserção ao campo com as entrevistas 

exploratórias que foram apresentadas no exame de projeto, e ali, as estratégias para 

superá-las (ou, ao menos, minimizá-las) foram sendo construídas.   

Pensar o perfil desejado para a entrevista foi o primeiro passo para que o campo 

fosse sendo desvelado, o que se procurava era entender como as classes populares 

estavam elencando os fatores mais relevantes para o acesso ao ensino superior, quais eram 

os motivos das suas escolhas, as possibilidades de cada sujeito entrevistado... 

 Inicialmente, tínhamos como um recorte básico entrevistar alunos que tivessem 

entrado por sistema de cotas na instituição pública e pelo ProUni na instituição particular, 

pois tínhamos um pressuposto de que esse seria o programa mais utilizado pelos 

estudantes de camadas populares em instituições privadas, e que contava com critérios de 

renda bem definidos. Qual não foi nossa surpresa quando descobrimos que a instituição 

escolhida, não estava mais conveniada com o ProUni. Repensando as possibilidades, 

vislumbramos outras formas de ingresso com bolsas/descontos nas instituições provadas, 

mas em que nenhuma delas havia um recorte de renda logo de início. Essa situação criou 

uma maior dificuldade em descobrir que sujeitos entrevistar, mas voltamos ao perfil do 

estudante que queríamos estudar e mantivemos critérios que pudessem ter sido utilizados 

por estes mesmos estudantes ao pleitear uma vaga com bolsa na instituição pública. Ou 

seja, os entrevistados, em ambas instituições, precisavam ser: 

• Negros (pretos e pardos), e/ou; 

• Renda familiar mensal por pessoa igual ou menor a 1,5 salários mínimo, e/ou; 

• Estudante de escola pública 
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Sabendo-se que a Lei de Cotas pode ser usufruída por qualquer um desses grupos, 

e podendo serem ainda conjugadas em um mesmo sujeito. Logo, o estudante de instituição 

particular que tivesse essas características poderia ter concorrido a uma vaga no sistema 

de cotas da instituição pública. 

A escolha dos entrevistados se daria de forma aleatória, respeitando os critérios 

determinados, logo na UFF seriam entrevistados estudantes cotistas (independente de 

qual cota tenha sido utilizada), e indicações de conhecidos me fariam chegar a esses 

sujeitos, e nas FAMATH a busca seria um pouco mais complexa com a aproximação da 

instituição, com pedido de autorização da diretora acadêmica para que pudesse frequentar 

o espaço da instituição, e a proposição de um rápido questionário de perfil 

socioeconômico que seriam entregue a estudantes para que conseguisse o contato deles 

para uma posterior entrevista. 

Na UFF, esta rede de conhecidos me levou a estudantes de Psicologia e Pedagogia. 

O estudante de Psicologia mostrou-se bastante disponível e a entrevista transcorreu de 

forma tranquila. Na Pedagogia, a entrevista estava sendo realizada, quando precisamos 

interrompê-la, a pedido da entrevistada por questões pessoais. Faltando algumas 

perguntas, foi bem difícil a reaproximação, devido à estudante estar participando da 

ocupação do prédio da Faculdade de Educação. Tivemos ainda bastante dificuldade em 

ter acesso a um estudante da Administração que fosse cotista. Em minhas inserções no 

espaço de aula deles, não localizava os cotistas (pelo menos, não se diziam ser cotistas), 

e a busca por esse estudante foi bem difícil. Pensamos numa abordagem que retirasse um 

pouco o “peso” da palavra cotista na abordagem inicial e pensamos em localizar um 

estudante que tenha vindo de escola pública, até para analisarmos durante a entrevista se 

esse estudante teria ingressado por via das cotas, e caso não tivesse, entender os motivos 

por este não ter optado por cotas. 

 Nas FAMATH, tive bastante dificuldade em localizar estudantes de Pedagogia 

dispostos a colaborar com a pesquisa, a maioria dizia-se envergonhada e parava de 

responder minhas tentativas de contato. Foram 5 tentativas negadas com estudantes, até 

que consegui um estudante que estivesse disposto a colaborar com a pesquisa, ainda que 

tenha respondido algumas perguntas de forma monossilábica. Quanto aos estudantes de 

Psicologia e Administração, não tive problemas em acessá-los, rendendo entrevistas mais 

leves e bem descontraídas. 
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Com a aproximação mais intensa ao campo de pesquisa, foi importante perceber 

como ocorre o processo de concessão de bolsa na instituição privada. As entrevistas com 

os estudantes não davam conta de quais são as modalidades e os critérios de bolsa 

oferecidas. Neste momento, nos empenhamos em uma tentativa de conversar com algum 

gestor das FAMATH. 

A ideia de entrevistar uma gestora das FAMATH surgiu da necessidade de 

compreender os tipos de bolsa/descontos disponíveis para os estudantes. Era necessário 

compreender quais são as formas de acesso e a ligação entre o tipo de acesso e os 

descontos concedidos pela instituição. Era importante sabermos também se havia um 

critério social estipulado para a concessão desses descontos. Durante as entrevistas com 

os estudantes dessa instituição, algumas questões referentes a programas de permanência 

e de bolsa – como PIBIC, PIBEX, monitoria, entre outros – de como é a sua existência e 

sua forma de divulgação para os estudantes parecem meio confusas. Alguns estudantes 

não sabiam me dizer como era o funcionamento desses projetos como, por exemplo, o 

estudante de psicologia que acreditava que receberia alguma remuneração no Serviço de 

Psicologia Aplicada. 

Ao encaminhar um e-mail para a coordenação das FAMATH, fui prontamente 

atendida e a entrevista foi marcada para a mesma semana, com a secretária geral da 

instituição. Foi construído pela pesquisadora um roteiro de entrevista semiestrutada com 

questões pertinentes que nos ajudassem a responder nossas dúvidas. 

Durante a entrevista foi possível descobrir que a instituição trabalha com o 

desconto, oferecidos pela própria instituição, na base de 30% concedidos a estudantes que 

tenham feito o ENEM nos últimos dois anos, tendo ainda descontos para estudantes de 

reingresso e transferência de 40%. Mas é importante salientar que em nenhuma das 

opções de desconto seguem apenas esses critérios para a concessão dos descontos. Não 

há inicialmente o critério de renda para concessão de bolsas. O que ocorre é que quando 

o estudante já é da instituição e tem dificuldade para manter a mensalidade, é possível 

abrir um protocolo para pedir um aumento no desconto, 

Outra forma de desconto é quando o aluno já é nosso aluno e está vendo 

que aquele desconto que ele tem já está puxado, ou no meio do percurso 

dele aconteceu alguma coisa, ele procura o nosso setor financeiro, que 

eu sou responsável também, mas tem mais duas atendentes para receber 

os alunos, e a gente orienta que ele dê entrada no recurso, que é um 
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protocolo que ele abre junto com a comprovação de renda dele ou de 

uma carta de próprio punho explicando a situação. E aí nesse caso, a 

gente avalia cada caso e dentro da possibilidade do aluno e da 

instituição, a gente tenta localizar a melhor saída. Mas esse processo é 

individual. 

 Interessante perceber a análise individual para estudantes com dificuldades de se 

manter no ensino superior, e pergunto se esse processo contribui para a diminuição da 

taxa de evasão, se há uma preocupação com a permanência e combate a esse estudante 

que está pensando em abandonar a faculdade por motivos financeiros. 

A gente tenta fazer o possível para que o aluno não saia, porque é tanto 

do nosso interesse ter o aluno com a gente e pensando no lado dele 

também porque a gente sabe que estamos num momento difícil e além 

de ser um momento difícil, antes disse, é um sonho dele. Então a gente 

tenta abraçar cada um, atender eles e de ter essa proximidade maior com 

o aluno para entender o individual mesmo. 

Durante a entrevista era importante sabermos quais os motivos que fizeram a 

instituição a não aceitar mais o convênio com o ProUni, até porque a ideia inicial era 

estudar este programa dentro da instituição, pois hipoteticamente seria uma política 

voltada a classe popular. A entrevistada disse que o ProUni já não estava mais sendo 

aceito quando a mesma começou a trabalhar na instituição e por isso não soube dizer os 

motivos. Indaguei se houve uma perda de demanda e uma diminuição da procura dos 

estudantes de classes mais populares. A gestora informou que a demanda ainda é grande 

e que não houve diminuição da procura. 

Nós temos demanda, continuamos recebendo bastante procura. A gente 

pensou que ia sentir muito também quando saímos do FIES, que a gente 

tinha e passou a não ter e conseguimos nos manter sem o FIES. O que 

dificulta um pouco é essa crise que está se instaurando no país. A gente 

está começando a sentir um pouco, mas estamos correndo atrás, 

mostrando e buscando mais possibilidades 

Pergunto então sobre um novo convênio da instituição, fruto de estudo e interesse 

da pesquisa, o Educa Mais Brasil: 

Educa Mais Brasil é uma empresa de convênio, um dos muitos 

convênios que a gente tem, e também não sei dizer onde foi fechado 

esse convênio e se não me engano foi fechado com a Gabriela (Diretora 

Acadêmica). Mas o Educa Mais Brasil basicamente capta os alunos, a 

gente dá um número X de vagas disponíveis para eles e dentro desse 

número de vagas, eles trabalham para captar esses alunos. O que 

também se configura uma estratégia de marketing. 

 A gestora informou que a função do programa é captar os estudantes através de 

sites e propagandas e que essa seria uma forma de marketing encontrada pela instituição 
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para divulgação das vagas. Informa ainda que o estudante após chegar a instituição com 

um contrato e a carta de apresentação, tem seu lançamento ao sistema com o desconto 

obtido no site. Mas que a partir deste lançamento, se o estudante precisar trancar ou quiser 

abandonar o curso, não basta não pagar a parcela do convênio, é preciso que vá a 

secretaria dar baixa em sua matrícula. 

Pergunto se há um acompanhamento dos estudantes beneficiados pelos descontos, 

e a resposta foi que há sim o acompanhamento, e que é feito pelo setor financeiro. Mas 

que não há uma contrapartida desses estudantes que recebem descontos como uma 

prestação de serviço, apenas é exigido que o estudante não seja inadimplente. Mas que 

para além dos descontos já citados, a instituição possui uma bolsa chamada de bolsa 

trabalho: 

Agora a bolsa de prestação de serviço, a gente tem em alguns setores 

da faculdade que disponibilizam vagas para bolsistas. A gente tem um 

cadastro de alunos, eles procuram o setor financeiro, se cadastram lá. 

Tem que estar matriculado, tem que ser a partir do segundo período, e 

após o cadastro surgindo alguma vaga, o responsável do setor procura 

o banco de dados, seleciona o aluno que está na vez e faz a entrevista. 

Se ele passar, ele terá bolsa integral. Então ele trabalha por 6 horas e 

tem 100% da bolsa. Isso é renovado dependendo da conduta do aluno, 

das notas e é renovado a todo semestre. E ele ganha a bolsa trabalho. 

 

 Algumas dúvidas surgidas durante as entrevistas sobre a existência de bolsas para 

os estudantes e se havia remuneração para essas bolsas, se há pagamento para os que 

trabalham no SPA (Serviço de Psicologia Aplicada). Nos foi informado que os estudantes 

que participam de alguns programas de incentivo cientifico ou de extensões, monitorias 

podem receber remuneração que se dará em forma de desconto da mensalidade, mas que 

o SPA não é remunerado por ser parte do currículo como estágio obrigatório, e que há um 

valor cobrado para os pacientes desse serviço. 

Então ele está lá fazendo já uma vivencia do que seria um atendimento 

clínico, onde são todos supervisionados e ele está cumprindo a carga 

horária lá. Ele não recebe por isso, faz parte da formação acadêmica 

dele. Tem um valor simbólico que é cobrado da comunidade que faz 

parte inclusive do processo terapêutico do paciente, e isso tem um 

sentido no tratamento dele, de comprometimento. Enfim, cada 

abordagem vai trabalhar de uma forma, mas existe um porquê de cobrar 

esse valor simbólico. Numa clínica lá fora o valor é muito acima do que 

cobramos, até porque a pessoa que atende já é um profissional. Esse 

valor é levado para o SPA que administra o valor de uma forma que 

gere manutenção do local. 
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 A entrevista foi bem esclarecedora, e nos confirmou que grande parte dos 

estudantes tem algum tipo de desconto. O mínimo seria de 30% para estudantes que 

tivessem feito a prova do ENEM. Uma dúvida que não foi possível descobrir e que após 

leitura da transcrição é: Se a instituição fornece descontos para praticamente todos os 

estudantes, porque a mensalidade não pode ser cobrada por um preço mais baixo? Isso 

fica ainda mais evidente na fala da gestora especificamente para estudantes de Pedagogia 

onde se deixa claro que a mensalidade custa em torno de 900 reais, mas que já é oferecido 

um desconto de 60% para todos os estudantes, porque então a mensalidade não custar o 

valor com o desconto? A desculpa é conseguir alcançar o público destinado a esses cursos, 

que teria uma procura maior entre os estudantes de classes populares. 

Inclusive o desconto da Pedagogia é diferenciado, até para tentar atingir 

esse público. E como alguns alunos já entram com o valor do desconto, 

eles não entendem que o valor já é um valor com desconto. Então na 

pedagogia, o aluno já entra com 60% de desconto para que haja uma 

maior demanda nesse curso. 

 

 Conforme já salientamos, no que se refere a instituições privadas com capital 

fechado, não é possível termos acessos aos balanços financeiros que nos mostrem o 

quanto é arrecadado e qual o impacto de certas políticas nessas instituições. 

 

3.2 O QUE, AFINAL, ENCONTRAMOS NAS FALAS DOS ESTUDANTES? 

Decidimos analisar as respostas das entrevistas de acordo com critérios que 

pensamos ter sido mais relevantes para o desenvolvimento de nossa pesquisa. O que 

buscamos é analisar as semelhanças e as diferenças nas falas dos entrevistados para que 

possamos fazer uma reflexão sobre o que levou cada um à sua escolha.  

Iremos primeiro apresentar um quadro com a síntese das características dos 

entrevistados pela pesquisadora para que facilite as análises que virão a seguir: 
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Quadro 18: Quadro comparativo dos entrevistados 

 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 
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Separamos os itens e iremos colocar o que cada entrevistado respondia, para no 

fim tentarmos analisar o que de mais relevante foi encontrado em cada categoria. 

 

1. Influência: Escolaridade dos pais e incentivo de conhecidos 

Bourdieu em seus estudos enfatizou as diferentes “estratégias” na utilização do 

sistema escolar pelos grupos sociais. A escola atua então como mecanismo de reprodução 

cultural e social. O indivíduo possui uma “bagagem socialmente herdada”, essa bagagem 

inclui características que podem contribuir para o sucesso escolar e está dividido em: 

• Capital econômico, que irá permitir o acesso aos bens e serviços; 

• Capital social, que são as relações sociais que a família possui, sendo 

utilizados como influências, e; 

• Capital cultural, que aparece em duas formas, o institucionalizado, que é 

formado por títulos escolares, e também o capital cultural incorporado que 

age mais na subjetividade e inclui a cultura geral, domínio da língua culta, 

gosto e informações sobre o cotidiano escolar. 

O Capital Cultural incorporado como elemento da herança familiar é, para 

Bourdieu, o elemento de maior influência no destino escolar, o maior capital cultural 

familiar propicia ver a escola como continuidade da educação que se recebe no meio 

familiar, e quanto menor ele for, a escola será vista como algo estranho a realidade do 

estudante, sendo para ele mais difícil adaptar-se ao ambiente. 

Alguns estudos como Mello (2004) e Vargas (2008), apontam que a condição 

financeira, cultural e social das famílias favorece uma maior facilidade para o 

prolongamento da escolarização. Sendo assim, se um dos pais tiver uma titulação maior, 

o incentivo familiar é essencial para que o estudante prossiga com efetividade os seus 

estudos. 

 Para Lahire, o sujeito organiza suas experiências individuais a partir de múltiplas 

influências, e o modo como elas serão articuladas que irão gerar as suas ações práticas. O 

indivíduo nunca poderá ser subentendido apenas como parte de um coletivo, ou de um 

grupo social. O fato dele fazer parte de um grupo social não invisibiliza que cada um 

possui sua história social com vínculos que são formados internamente. A escala 
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individual não pode ser pensada apenas utilizando a teoria de habitus de Bourdieu. 

Mesmo que viva sob mesmas influências sociais, como acontece com filhos em um 

mesmo núcleo família, o modo como o indivíduo vai incorporar tal influência é subjetivo 

e individual. 

Esse reconhecimento do ator e da ação como realidades complexas 

propicia uma descrição mais fina e realista do processo de escolha do 

curso superior tal como vivido em escala individual. As representações, 

as preferências, as estratégias utilizadas pelos candidatos não poderiam 

ser aprioristicamente deduzidas pelo pesquisador a partir da posição 

social ocupada por eles. Seria necessário estudar a história de cada 

indivíduo, suas relações passadas e presentes, sua forma de lidar com 

situações diferentes e semelhantes à da escolha dos estudos superiores. 

(NOGUEIRA, 2013) 

 Essa ideia pode nos fazer compreender como sujeitos forjados no mesmo meio 

social desenvolvem-se distintamente um do outro em suas trajetórias, em específica as 

escolares. Mas é preciso que tenhamos cuidado ao trabalhar em escala individual e pensar 

o sujeito descolado do contexto social em que ele vive. É sabido que os indivíduos 

recebem as influências e podem aceitar ou resistir a elas. Precisamos pensar na certa 

individualidade em que o indivíduo se relaciona com as influências recebidas dentro do 

seu meio social. 

• ENTREVISTADO 1 – PSICOLOGIA, UFF 

O estudante não tinha muito contato com pessoas, apenas duas primas distantes, 

que cursaram o ensino superior. Sua mãe possui curso técnico de enfermagem. Assim que 

estava para acabar o ensino médio não havia uma pressão por parte da mãe para que 

ingressasse no mercado de trabalho. Mas diz que para a mãe já estava bom até onde ele 

tinha chegado, o estudante cursava um ensino técnico. Talvez possamos perceber nesta 

ideia, a vontade, mesmo que de forma branda, que a mãe tinha de um ingresso no mercado 

de trabalho. Em outra parte da entrevista é possível perceber que a mãe desejava que ele 

fosse para a PUC já que lá ele ingressaria apenas no segundo semestre e que, “No segundo 

semestre eu poderia estar melhor financeiramente, mas concluí na hora que seria mais 

prático e mais econômico vir para a UFF”. Mas disse que agora com 20 anos, a cobrança 

da mãe para que entre no mercado de trabalho é bem intensa. 
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Conta que apesar de estudar num colégio público considerado de elite não teve 

incentivo dos professores como influencia para seguir os estudos, e que esse insight era 

mais da turma. Quando questionado sobre a escolha do curso o estudante indica que: 

Mudei de cursos muitas vezes no terceiro ano, acho que pensei em uns 

quatro ou cinco cursos e passe de engenharia a psicologia. Tive certeza 

que não queria a engenharia que já era o mais certo no Conhecendo a 

UFRJ (...). Depois, eu já tinha psicologia em mente e não sei bem 

porque, e resolvi continuar com a psicologia. 

 No entanto relata que a escola proporcionou uma visita ao projeto Conhecendo a 

UFRJ, logo, mesmo que indiretamente, a escola incentivava os estudantes que havia um 

caminho a seguir. 

• ENTREVISTADO 2 – PSICOLOGIA, FAMATH 

O entrevistado possui mãe com ensino superior e diz que “Foi uma coisa natural. 

É aquela coisa que você tem que fazer e inclusive você fica perdido na questão da escolha 

do curso e tal. Mas assim, foi natural. Nunca tive tanta pressão em casa por conta disso”. 

Não havia pressão para que ingressasse no mercado de trabalho, e o ensino superior era 

algo bem naturalizado dentro do ambiente familiar. 

A importância da sua mãe sendo professora e ter ensino superior já é um indício 

de que o caminho de continuar os estudos era algo que perpassava sua vida escolar. 

Estudou em escola pública e disse que não fez cursinho para fazer o vestibular e atribui a 

isso a sua nota não ter sido suficiente para ingressar em uma instituição pública, mas 

mostra logo em seguida que não iria deixar de seguir seus estudos por conta disso e 

começou a pesquisar que instituição privada iria. E a opinião de seus pais foi bastante 

relevante para decidir que política utilizar, até porque eles seriam os responsáveis pelo 

pagamento das mensalidades e então pensou: 

Foi mais o prestígio, eu fiquei um pouco preocupado com a questão do 

valor em si, mas como lá em casa é meu pai que paga e ele não 

pestanejou muito. Porque minha preocupação seria essa, na época 

minha mãe até falou sobre o PROUNI e FIES, e hoje em dia não seria 

problema. Hoje qualquer um que queira pode fazer uma faculdade, é 

um recurso bom né? Mas aí depois ela mesmo deu um passo atrás e 

disse que preferia que eu não fizesse o FIES porque depois você fica 

um tempo tendo que pagar a faculdade, e é melhor a gente pagar logo 

agora. 
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Em outro momento, o estudante coloca que não acredita que a instituição tivesse 

peso no estudante ser bom ou não, que isso varia muito do empenho de cada um. Mas 

acredita que a visão crítica é a parte mais importante da formação. 

• ENTREVISTADA 3 - PEDAGOGIA, UFF 

A estudante relata que é a primeira pessoa de sua família que ingressou na 

educação superior, e que não houve incentivo da escola e nem familiar, mas não culpa 

sua família, entende que eles não conseguiam “compreender a importância de enxergar a 

universidade como um lugar de disputa de direitos”. Quem mais influenciou em buscar o 

ensino superior foi um movimento feminista que chegou até ela enquanto ainda era casada 

e não tinha perspectiva de prosseguir os estudos. Atribuiu a esse movimento sua primeira 

percepção a uma relação abusiva que vivia, e se sentiu importante para as outras 

companheiras. Essas companheiras a incentivaram a dar sequência a seus estudos, e 

muitas delas já havia ingressado em no ensino superior e foram fundamentais para que 

ela seguisse esse caminho. 

• ENTREVISTADO 4 - PEDAGOGIA, FAMATH 

O entrevistado conta que era um desejo seu desde o ensino Médio ingressar em 

uma instituição de ensino superior, que no primeiro momento essa não era a sua primeira 

opção de curso. Gostaria de fazer Jornalismo, mas optou por dar continuidade a sua 

formação já que fez curso Normal. Os pais sempre o incentivaram e apoiaram nas 

escolhas e nunca houve uma cobrança para que ajudasse no sustento da casa, inclusive, 

apesar de trabalhar, a faculdade é paga pelo seu pai, embora nenhum dos pais tenha 

chegado ao Ensino Superior. Chegou as FAMATH após pesquisar sobre seu prestígio e 

veio conhecer a instituição junto a amigas que estudaram com ele, após ser bem 

recepcionado, decidiu investir na instituição a sua formação: 

Cheguei a pesquisar sim pela internet o prestígio, e como se 

encaixava no meu perfil, resolvi vir ver. Não cheguei a olhar 

quadro docente. Mas vim conhecer e fui recebido pela 

coordenadora que trabalhava aqui e que era ótima, eu e minhas 

amigas viemos conversar com ela e ela foi muito boa com a gente. 

Fiz a matrícula com mais duas amigas da escola que também 

vieram estudar aqui. 
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• ENTREVISTADO 5 - ADMINISTRAÇÃO, UFF 

O estudante pensava desde o ensino médio em ingressar na educação superior. 

Sempre se interessou por marketing e finanças e acreditava que a administração era um 

curso que unia tudo isso, podendo abrir esse leque e aprimorar as duas coisas que ele 

gostava. Apenas um primo tinha ensino superior, mas não teve influência na escolha. 

A família apoiava sua decisão e não houve pressão para entrada no mercado de 

trabalho. O estudante possuía informações sobre as diferentes políticas de acesso ao 

ensino superior. 

• ENTREVISTADA 6 - ADMINISTRAÇÃO, FAMATH 

Apesar dos pais terem parado de estudar bem cedo, a estudante relata que sua 

família sempre incentivou a continuidade dos estudos,  

Eu cresci com meus pais ensinando que eu tinha que terminar a escola 

e começar a faculdade. Para eu ter um bom emprego e não depender de 

ninguém, não depender de marido quando eu casar. Sempre me 

ensinaram a ser independente. Meus pais não fizeram faculdade, meu 

pai se formou no Ensino Médio e minha mãe ficou no fundamental 

porque o pai não deixava, nem ele nem os irmãos. 

 A irmã também está no ensino superior e cursa o mesmo curso em outra instituição 

particular. 

 

2. Escolha da instituição: a política de acesso e o quais fatores foram mais 

decisivos na escolha 

Nesta categoria, o nosso objetivo era perceber quais os fatores que influenciaram 

os estudantes a escolher a instituição, e quais políticas de acesso foram utilizadas para 

esse ingresso. Inclusive foi possível perceber se foi a primeira opção ou se o estudante 

conhecia outras formas de acesso. 

Segundo Nogueira (1998), existem três tipologias referentes a classes sociais no 

que se refere ao conhecimento escolar das famílias – e a importância atribuída a escola – 

a primeira ficou conhecida como os “privileged/skilled choosers” que são os que possuem 

uma maior valorização do ato de escolha através de uma enorme capacidade de 

discriminar e decodificar o sistema de ensino; a segunda seriam os “semi-skilled 
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choosers” que possuem uma forte inclinação a escolha, ainda que não consigam 

discriminar os códigos já que lhe faltam recursos sociais e culturais, há uma certa 

discrepância entre sua ambição e boa vontade cultural com suas possibilidades concretas; 

e a última são os “disconnected choosers” que são formados por uma classe operária com 

pouco nível de instrução, e não há uma forte participação na vida escolar, há uma 

dificuldade em decifrar a linguagem escola e seus códigos. Critérios como distância e 

locomoção são os mais notados, e há uma conformidade, com a ideia de uma educação 

descolada da escolha escolar.   

Segundo Silva (2003), outra característica importante para o desempenho escolar 

e que agirá diretamente contra as limitações financeiras e pedagógicas dos estudantes é a 

ideia de uma inteligência institucional. Essa inteligência institucional, nada mais é, do 

que uma percepção clara das regras do jogo, ou seja, a visão de que precisa alcançar um 

objetivo próximo pode fazer com que o estudante, rearranje algumas posições já 

estruturadas dentro de si e pratique atitudes diferentes da que está acostumada. É preciso 

além de entender as regras do jogo institucionais, a maneira de lidar com elas para que 

seja tirado o proveito necessário para seguir em frente. Envolve, então, o poder de 

conhecimento ou desconhecimento de certas regras institucionais. 

• ENTREVISTADO 1 - PSICOLOGIA, UFF 

O entrevistado ingressou na UFF através da política de cotas, escola pública, 

social e racial. Passou em sua primeira tentativa, antes de decidir pela UFF o estudante 

tinha feito pré-matrícula na PUC com bolsa ProUni de 100%. O que inicialmente teria 

feito decidir vir para a UFF foi a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos para 

custear a passagem e material, já que mora um pouco longe. O estudante mostra que tinha 

muito conhecimento sobre as políticas de acesso, tanto em instituições públicas como em 

privadas. 

• ENTREVISTADO 2 - PSICOLOGIA, FAMATH 

O estudante fez o ENEM, mas sua nota não seria suficiente para ingressar numa 

instituição pública, resolveu então fazer o vestibular da instituição para conseguir o 

desconto oferecido per ela. Havia então conhecimento do estudante sobre as políticas de 

ação afirmativa e segundo o estudante, “Parece meio absurdo pensarmos que ainda hoje 

essa informação não chega a todo mundo”. Uma amiga apresentou a faculdade a ele e lhe 
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disse que era um curso bem legal e interessante, também havia um certo prestígio do curso 

de Psicologia nas FAMATH. 

Não havia o curso em sua cidade e acabava que Niterói seria o mais prático por 

ter ônibus universitário gratuito de sua cidade, nesse ponto podemos perceber que essa é 

uma estratégia bastante utilizada pelos estudantes que moram mais afastadas da região 

metropolitana. 

O estudante não pensou e nem tentou algum tipo de bolsa dentro da instituição 

como bolsa de extensão, monitoria e etc., mas sabe que existe alguns desses projetos, se 

confundiu ao me explicar que no SPA (Serviço de Psicologia Aplicada), o estudante 

receberia uma parte em dinheiro, informação negada pela gestora da instituição que 

alegou que por ser quesito obrigatório na formação, não há remuneração. 

Sobre a escolha de curso, o entrevistado diz que havia uma visão bem de senso 

comum sobre psicologia e que considerava uma área bem crítica, e se interessava por 

estudar a parte das psicopatias e da área mais ligada à parte forense. Mas não fez pesquisa 

sobre quadro docente e grade de disciplinas antes de ingressar na instituição. Disse que 

adoraria fazer filosofia e por um momento, na graduação, pensou em mudar o curso. Mas 

hoje vê que o mais provável é seguir para o mestrado ao invés de investir em outra 

graduação. A ideia do mestrado é que já se projeta como um professor de ensino superior, 

diz que diante do mercado de trabalho que conhece, é a área que sente vontade de ir, não 

gosta muito das análises psicológicas. Diz que se precisar trabalhar antes de terminar o 

mestrado, seria mais lógico seguir para a área de saúde mental. Essa ideia de ser professor 

foi pensada durante o curso, numa disciplina de psicologia educacional, onde foi 

questionada a visão capitalista e consumista do mercado, e que pretende sair desse 

contexto. 

• ENTREVISTADA 3 - PEDAGOGIA, UFF 

Pergunto se foi sua primeira tentativa de ingresso ao ensino superior, mas ela 

responde de forma curiosa: “Olha, eu prestei vestibular quatro vezes até entrar na 

educação superior, então acho que conheci de tanto tentar (risos). Eu usei as cotas de 

renda baixa e escola pública”. Mostra sua resiliência para ingressar a educação superior 

e por ter ingressado por cotas, demonstra que tinha essa informação antes de entrar na 

faculdade, usando essa política de acesso. 
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Escolha do curso teve a ver com o que fez no Ensino Médio, ela havia feito 

Formação de professores, e tinha a ideia de acabar sendo uma continuação. Gosta de 

trabalhar com a educação. A área de atuação que gostaria de trabalhar quando formada 

seria o sistema socioeducativo e disse que sempre foi seu desejo trabalhar no Degase, 

inclusive pensou em cursar Serviço Social, mas acabou decidindo por Pedagogia para 

trabalhar a área mais educativa dentro desse contexto. 

• ENTREVISTADO 4 - PEDAGOGIA, FAMATH 

O estudante ingressou na instituição após fazer o vestibular da instituição e 

informou que por passar no vestibular ganhou um desconto de 50%, a própria gestora 

informa que o curso de pedagogia já conta com esse desconto por ter maior procura de 

um público de renda mais baixa. Antes o entrevistado conta que fez o ENEM e optou por 

concorrer por cotas, mas sua nota o deixou na lista de espera e não foi possível conseguir 

a vaga.  

Sobre a escolha do curso, o estudante relata que o fato de ter feito curso normal 

o levou a fazer Pedagogia, mas que esse não era e ainda não é o que gostaria de fazer. 

Pensa em fazer o seu curso depois: 

Não sei bem os fatores, mas um importante é que gosto muito de dar 

aula. E uma das minhas fontes de inspiração, é a educação, mas é isso... 

Mas ainda sinto vontade de trocar de curso, de ir estudar Jornalismo 

mesmo. 

Sei lá... deixa eu terminar esse primeiro, estar acomodado, estabilizado 

financeiramente... aí quem sabe né? 

 Apesar disso, se mostra feliz sendo professor e tem ideia de mais tarde 

mudar de cargo dentro da escola e virar um coordenador pedagógico ou educacional. Mas 

disse que primeiro gostaria de ter um amadurecimento profissional e que se recebesse 

hoje uma proposta, não sabe se teria coragem de aceitar. As inseguranças são normais 

para ele, e acredita que as FAMATH preparam bem o estudante para entrar no mercado 

de trabalho. 

• ENTREVISTADO 5 - ADMINISTRAÇÃO, UFF 

O ingresso na UFF se deu através do ENEM e pela cota de escola pública. Mas 

antes, o estudante não tinha conseguido nota para passar para instituição pública e 

ingressou via ProUni em uma instituição particular no mesmo curso. Cursou apenas um 
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período e resolveu tentar no Enem novamente, mas o estudante conseguiu perceber 

algumas diferenças:  

(...) em relação a estrutura a privada é melhor pelo menos na minha 

experiência, porém a privada vê o aluno como cliente e sempre vai 

arrumar algum jeito de manter o aluno lá. Já em relação a identificação 

e ao comprometimento com a instituição na pública isso é muito maior. 

Escolhi mudar pensando no meu currículo. Mesmo sem saber o q 

esperar em relação a qualidade de ensino pensei q a UFF poderia me 

abrir portas futuramente e realmente abriu. 

 

 Logo no começo da entrevista, deixou claro que sua mudança foi baseada na 

questão do prestígio – já que também não pagava mensalidade devido à bolsa ProUni –, 

que em relação ao conteúdo em si não sentiu muita diferença, apesar de a UFF possuir 

muito mais eventos acadêmicos que favorecem a formação. Mas também relatou os 

problemas que a greve causa no tempo de formação, mas que pelas oportunidades que a 

instituição pública oferece, vale a pena o risco. Cita que em diversas entrevistas de 

estágio, apenas estudantes de instituição pública são convocadas e participam dos 

processos seletivos. 

• ENTREVISTADA 6 - ADMINISTRAÇÃO, FAMATH 

A sua entrada no ensino superior foi entremeada de muitos percalços, a estudante 

conhece os caminhos para a entrada no ensino superior e ela passou por vários processos 

seletivos, inclusive teve sucesso em alguns, mas as condições da vida fizeram com que 

ela não conseguisse entrar na IES. Essas tentativas anteriores que não tiveram êxito foram 

preponderantes para a escolha dela pela instituição, a procura e o desejo dela era ingressar 

logo os estudos e não precisar estudar novamente para prestar o ENEM no fim de ano. 

Sua irmã influenciou a escolha do curso por questões práticas de entrada no mercado de 

trabalho: 

Um pouco, porque nunca pensei em fazer Administração. Terminei a 

escola em 2013, em 2014 fiz pré-vestibular comunitário (Morro do 

Estado) na UFF. Em 2012, quando eu tinha 16 anos, consegui passar 

para a UERJ em Biologia, mas eu era muito nova e não fui. Em 2014, 

fiz o pré passei para nutrição na UFF de Volta Redonda, mas como 

minha mãe ficou doente, não tinha como me bancar em outra cidade e 

pagar o tratamento dela, e aí eu não fui. Em 2015, eu fiquei parada e 

esse ano como minha mãe faz administração também, e é um curso bem 

vasto. Para não ficar à toa e como não sabia mais o que eu queria fazer, 

resolvi fazer administração. 
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Fiz o ENEM e ingressei por essa prova. Não tentei ir para outra 

instituição, não fiz o SiSU. Não queria continuar parada, seria mais um 

semestre à toa, perdido. Eu precisava trabalhar e está muito difícil 

conseguir emprego até com ensino superior, sem é mais difícil ainda. 

 As dúvidas em relação ao curso permaneceram inclusive após entrar na 

instituição, mas procurou ajuda e conforto numa conversa que teve com o coordenador 

do curso de Biologia na própria faculdade, mostrando mais uma vez que a instituição está 

atenta as necessidades de seus estudantes como a mesmo já havia relatado: 

No início fiquei bastante em dúvida. Pensei em mudar para Ciências 

Biológicas que era mais próximo do que eu queria antes. Mas meus pais 

conversaram comigo por conta de estágios e de que emprego é mais 

difícil. E como Administração é um curso mais amplo, eu posso 

trabalhar em qualquer área. Eu posso trabalhar numa empresa 

ambiental, por isso eu fiquei em Administração. Então eu vim para uma 

área totalmente diferente, mas estou me encontrando. Fiquei bem 

desesperada e agoniada no começo do curso, cheguei a conversar com 

o coordenador da Biologia aqui, ele conversou e me explicou bastante 

coisas, mas aí eu fui ficando mais tranquila. 

 O mais interessante nessa pesquisa foi que por um acaso encontrei uma estudante 

que tinha ingressado pelo programa que descobri durante a inserção ao campo e que virou 

uma parte importante em toda a minha pesquisa, o Educa Mais Brasil.  Pergunto como a 

estudante relata que ficou sabendo do programa através da própria secretaria da 

instituição, “Aqui tem os descontos pelo ENEM e pelo Educa Mais Brasil. Quando eu 

vim fazer a matrícula perguntei e na secretaria me informaram para eu procurar o Educa 

Mais Brasil”. Na entrevista com a gestora, me foi dito que o ideal no consórcio com esse 

programa é que o programa chame os estudantes para a instituição, e que não o contrário. 

Mas que quando a pessoa chega pedindo desconto, eles indicam que a mesma procure no 

site os tipos de descontos que existiam. 

 A estudante não possuía maiores informações sobre o programa, apenas informou 

que fez o cadastro e que “é feito pela internet e pelo telefone. E aí, duas vezes no ano eu 

pago a mensalidade integral, vem metade para faculdade e metade para o Educa Mais, e 

nos outros meses eu pago 50% mesmo”, disse ainda que não sabia sobre quais são as 

penalidades caso o estudante resolva desistir do curso. Informou que apenas precisa ser 

pago até o dia 5 de cada mês para conseguir o desconto. 
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3. Estratégias para permanência: afiliação universitária, condição financeira e 

social 

A inserção no ensino superior é, segundo Coulon (2008), como o aprendizado de 

um ofício, temporário e transitório. Para jovens “pobres era um universo praticamente 

impenetrável” (CARNEIRO e SAMPAIO, 2011, p. 53). É preciso que o estudante afine 

as suas características pessoais, com a rotina universitária, criando então uma afiliação 

que gera um novo status social. O processo se desenvolve primeiro com um 

estranhamento que vai se tornar uma aprendizagem que promove uma afiliação, ou seja, 

o estudante torna-se membro e aprende o ofício universitário. 

Acreditar que a entrada no ensino superior é um momento de transição educativa, 

nos faz perceber o quanto o sistema de afiliação é importante pata o sujeito. Alguns 

aspectos, evidenciados por Almeida, Ferreira e Soares (2006), em seu ‘Questionário de 

Vivências Acadêmicas’, nos ajudam a pensar nos desafios encontrados pelos estudantes, 

o primeiro domínio seria o acadêmico: onde o estudante precisa realizar essa transição do 

ensino médio para o ensino superior que depreende compreender as estratégias e se 

entender com as avaliações e a metodologia de ensino; há também o social: os 

relacionamentos interpessoais com os professores e os estudantes seguem um padrão 

diferente do que temos na educação básica; quanto ao domínio pessoal é importante que 

a noção de identidade e pertencimento seja estabelecida para que forme sua visão do 

mundo e elabore melhor a autoestima e o amadurecimento; por fim, é preciso muita 

atenção ao domínio vocacional onde é forjado o seu destino profissional com processos 

de tomada de decisão e escolhas que irão ser fundamentais para o sucesso mais à frente 

na carreira escolhida. Dito isso é possível perceber que essa transição se configura como 

um processo complexo e pessoal, que muitas vezes são generalizados por padronizações 

que ignoram esses fatores no processo educativo. 

• ENTREVISTADO 1 - PSICOLOGIA, UFF 

Pergunto se o fato da UFF ser em turno integral chegou a ser um problema, e 

ele disse que já estava acostumado a estudar em dois turnos no ensino médio, e isso 

não foi naquele momento pensado como problema. Como ainda morava com a mãe, 

não possui e nem pensava nos gastos e contas que hoje tem que arcar ao morar 

sozinho. Diz que antes mandava currículo atrás de estágio, mas hoje não envia mais 
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porque o horário não permite. Nesse ponto cita que a UFF é uma faculdade bem 

elitista e que tem que batalhar muito para permanecer: 

Por essa questão, a UFF é bem elitista né? Não é qualquer um que 

estuda aqui, eu não sou privilegiado em questão financeira, então para 

eu me manter aqui é bem difícil. Já teve mês que não recebi bolsa e eu 

contei os dias que eu ia vir para faculdade. Vim apenas uma semana 

para faculdade, depois arranjei um bico de garçom, ganhei R$ 70, 

coloquei R$ 50 de passagem e os outros R$ 20 me virei para passar a 

semana. 

Sobre a questão da afiliação universitária, diz que está muito integrado ao 

ambiente da UFF, se adaptou a grade escolar e ao espaço. Enfatiza que se sente bem no 

espaço que não é um unânime na UFF, tendo espaços onde não se sente tão bem à vontade 

como: 

Eu lutaria até o fim para continuar na UFF. Eu gosto da UFF, da grade 

curricular, do espaço, acho que esse espaço que temos aqui é diferente 

de outros espaços que temos dentro da própria UFF. Se você vai para o 

Bloco F ou G, são espaços completamente diferentes, muito 

higienizados. E aqui, temos isso que marca a UFF de humanas, um 

espaço de discussão e debates de ideias. 

 Diz ainda que acha que a UFF superou suas expectativas no que condiz com uma 

maior liberdade das opressões sociais. Acredita que ainda precisamos avançar na questão 

do racismo porque ele não é pensado de forma estrutural: 

Talvez um dia eu encontre com ele. Eu não vejo ninguém falando nada 

pejorativo para um negro, mas eu vejo esse racismo bem estrutural. 

Vejo que na UFF há um recorte por curso também, onde pode o negro 

entrar e não prejudicar tanto a estrutura. 

Fiz um trabalho sobre cotas sociais sobre o ingresso dessas pessoas, e 

em nosso trabalho fomos pegando pessoas que se declararam negras 

para responder o questionário. Mais da metade das pessoas que se 

declaravam negras não entraram por cotas, e aí ficamos pensando 

assim: Cadê essas cotas? Para quem elas estão servindo? 

 Com esta fala, fica evidente também uma preocupação de como as cotas são 

divulgadas e o porquê de alguns estudantes que seriam os sujeitos beneficiados por esta 

política não estarem usufruindo desta estratégia. Até onde a informação chega? 

 Sobre estratégias de permanência, o estudante tem entendimento das políticas e 

bolsas disponíveis. Possui a bolsa Desenvolvimento Acadêmico a 2 anos, e que logo que 

entrou na UFF ficou sem bolsa por um semestre, mas no segundo já conseguiu uma bolsa. 

A bolsa é renovada a cada ano, dando um pouco de instabilidade a vida dos bolsistas. 
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Disse que apesar de muita dificuldade financeira, essa é a sua única dificuldade na UFF, 

mas que não chegou nunca a pensar em desistir e abandonar a faculdade. Disse que a 

bolsa é o que o mantém estudando e quando teve problema com a bolsa teve que fazer 

um ‘bico’ de garçom. 

 Um ponto interessante da identificação pessoal do estudante que se deu pela 

interação no espaço universitário é a sua maior percepção enquanto indivíduo negro. E 

interessante que ele tenha citado essa questão de forma espontânea quando pergunto se 

ele tem alguma contribuição para minha pesquisa, o fato que ele levanta e pergunta se é 

relevante para mim é se meu trabalho seria especificamente sobre as cotas, digo que não 

é o meu único foco, mas que aparece como um dos pontos centrais do meu trabalho. E 

então, o estudante me presenteia com a fala: 

Falando um pouco da minha experiência pessoal, quando eu entrei na 

UFF e até há um tempo escrevi que eu não me considerava negro, me 

considerava pardo... eu não coloquei a cota achando que estava 

burlando, é que a cota era para negros e pardos, e pela regra da renda e 

do colégio público também estava certo. E aí depois na UFF, e não sei 

dizer porque exatamente na UFF, eu percebi que não sou pardo e que 

nunca fui pardo. Minha mãe é negra, como é que... E para mim foi 

assim: caramba eu sou negro. E foi um susto, só agora me dei conta 

disso. Marquei a cota certa. E acho que a gente tem que ter um 

pouquinho mais de conversa em sala de aula sobre isso. Porque as vezes 

esses temas ficam muito restritos a grupos isolados, grupos de debates 

e tudo mais. Por mais que isso tenha que partir do interesse pessoal, fica 

só no interesse pessoal. Uma pessoa branca que nem sempre é bem-

vinda em grupos de debate dos negros, justamente por um par de 

opressões que sofreram, como não é bem-vinda a pessoa continua sem 

saber, afastados de um tema que é importante. Acho então que a UFF 

poderia insistir um pouco mais nesse tipo de ensino.  

O estudante demonstra um entendimento de que este tema precisa ser menos 

silenciado nos espaços institucionais e não apenas restritos aos seus pares em grupos de 

pesquisa ou voltados à política. É interessante percebermos o caráter progressista que o 

ensino superior pode trazer ao indivíduo. Quanto maior é o nível de escolaridade, maiores 

serão também os valores ‘civilizatórios’. Com isso, o estudante ao vivenciar o ensino 

superior e a vivência universitária consegue perceber-se negro e empoderar-se com essa 

informação. 

O estudante demonstra ainda uma certa incoerência no valor das bolsas, e que esse 

valor não garante a permanência de estudantes das classes populares já que moramos em 
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metrópoles muito caras para se manter, o que ao seu ver acaba “que expulsando o 

estudante pobre”.  

• ENTREVISTADO 2 – PSICOLOGIA, FAMATH 

A afiliação a instituição foi bem-sucedida por ter se sentido em um ambiente 

questionador, com professores que possuem abordagens abertas, disse que é diferente do 

que ouve de estudantes de outras instituições particulares,  

Especificamente não, mas pela conversa que tenho com alguns amigos 

vejo que aqui a gente tem umas abordagens, umas disciplinas bem 

abertas. Não tão com a ideia instituída, você não pega uma ideia e 

reforça ela. Você questiona sobre o que é aquilo. Tem uns professores 

em especial que são bem assim, mas já conversei com pessoas que 

estudam na Estácio e que era aquela coisa muito mecânica. 

Disse que como está quase terminando o curso, não pensa em mudar de faculdade, 

quando eu sugeri o que faria se ganhasse uma vaga numa instituição pública ficaria 

balançado, mas seria mais por conta da economia de dinheiro, mas pensa que poderia ter 

problemas para se adaptar a mudança. 

As críticas a instituição ficam mais direcionadas ao que ele considera falta de 

interesse dos estudantes em uma pegada mais política, coisa que normalmente percebe 

muito fortemente em estudantes de instituições públicas que pensam “mais fora da 

caixinha”. Gostaria que houvesse uma maior interação da psicologia com outras áreas 

como um amigo que estuda na UFF diz que ocorre por lá. 

Parece que eles vão para outros campos, sabe? Mesclam um pouco da 

poesia para debater a psicologia, na pública vejo que tem muito a visão 

política. Não percebo tanto essa parte política aqui, e assim, acho que é 

um grande diferencial sabe. Pode ser um preconceito meu com os 

alunos daqui, não sei, mas percebo que tem muito aluno que vem aqui 

só para cumprir o curso, e para ter só a formação.  

Mas diz que em relação a formação e a disciplina, suas expectativas foram 

superadas. 

• ENTREVISTADA 3 - PEDAGOGIA, UFF 

 Sempre pensou em instituição pública pela sua conhecida qualidade comentada 

por pessoas que estudavam lá e diz que nunca pensou em ir para uma instituição 

particular, e justifica esse pensamento da seguinte forma: 
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O motivo é que eu sou pobre e o estado tem uma dívida comigo de 

formar em uma universidade pública, ela é minha por direito e enquanto 

eu tiver fôlego vou continuar lutando pela minha permanência, meu 

salário não é pagar graduação, os ricos é que paguem! 

Só sairia da UFF se a UERJ não tivesse quebrada por causa do governo 

do estado! 

A UERJ é por uma questão de identidade, as federais são muito elitistas, 

um caos pra saúde mental de quem é fudido. 

 Nessa parte da entrevista, apesar de comentar que quer permanecer na UFF, a 

estudante demonstra que o processo de afiliação não foi bem-sucedido e que a diferença 

social e cultural impede que a experiência universitária seja agradável. A situação 

financeira também aparece como um problema para que a mesma se mantenha porque o 

que ganha como estagiária é muito pouco para viver numa cidade tão cara. Precisa contar 

com ajuda de amigos, e da menina que divide a república para se manter. Reclama ainda 

que há problemas cognitivos para se integrar e que alguns professores são muito 

academicistas. Já pensou diversas vezes em abandonar o curso, e quase trancou o 

semestre, “Mas eu já entrei, agora vou até o final, brigando, mas o estado vai ter que 

garantir minha formação”. 

 Considera que seria mais tranquilo se conseguisse uma bolsa na faculdade e que 

vem tentando desde que entrou na instituição, mas não conseguiu ainda. Disse que 

gostaria de receber qualquer uma, mas que a que vem tentando é a Bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico direcionada a estudantes de baixa renda. 

 Disse ainda que trabalha desde seus 17 anos e que trabalhava em shopping, mas 

teve que abandonar para conseguir estudar. Não acha que a grade atende as necessidades 

dos estudantes trabalhadores (nem na questão de horário e nem de disciplinas) e que o 

curso poderia melhorar se os “professores cheios dos seus doutorados, entendessem que 

não é a favela que tem se adequar ao belo horário deles e sim o contrário”. 

 A área de atuação que gostaria de trabalhar quando formada seria o sistema 

socioeducativo e disse que sempre foi seu desejo trabalhar no DEGASE, inclusive pensou 

em cursar Serviço Social, mas acabou decidindo por Pedagogia para trabalhar a área mais 

educativa dentro desse contexto. 
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• ENTREVISTADO 4 - PEDAGOGIA, FAMATH 

O estudante trabalha e tem que conciliar o trabalho ao estudo, mas diz que há 

compreensão sobre horário de chegada e saída dos estudantes. Um dos fatores que o fez 

decidir sobre a instituição, foram o desconto (50%), a indicação de conhecidos e o 

prestígio: “Agora estou começando mesmo ouvir muito, vem muitos palestrantes que vem 

aqui que foram estudantes das FAMATH e que hoje são coordenadoras da Fundação 

Municipal, e isso vai mostrando o prestígio”.  

 Apesar da rotina cansativa que leva, o estudante atribui um estudo mais tranquilo 

a esse emprego. Já havia um desânimo e uma dificuldade financeira que foi sanada com 

o emprego. Chegou a receber a proposta de bolsa trabalho da instituição, onde trabalharia 

por 6 horas e teria desconto de 100% da mensalidade, mas essa proposta veio junto a sua 

chamada para ser professor: 

Me convidaram para trabalhar aqui e ter a bolsa trabalho, é um 

cadastro que a gente faz e espera para ser chamado e ganhamos 

mais um desconto na mensalidade, e chegaria a 100% de 

desconto. Cheguei a passar na entrevista, mas aí fui chamado para 

ir para uma escola e o coração bateu mais forte em trabalhar no 

que eu gosto. 

 O estudante afirma que se sente à vontade na faculdade, tem boa relação com os 

colegas e os professores e diz que se houvesse uma proposta de mudança para outra 

instituição, ficaria balançado se fosse gratuito, pelo custo. Mas pretende terminar o curso 

que começou na instituição escolhida. Diz que conversa com uma amiga sobre a UFF e 

que não vê muita diferença de disciplinas entre as duas instituições, acredita que na UFF 

há uma maior quantidade de eventos, mas deixa claro que nas FAMATH também tem 

tido bastante eventos: 

A parte das disciplinas não vejo muita diferença, mas lá costuma ter 

mais eventos e palestras do que aqui. Já fui a algumas por lá e gostei 

muito. Aqui também temos bastante palestras, hoje tem uma sobre a 

PEC, até um pessoal da UFF que irá fazer e começa daqui a pouco. 

Quase sempre os professores liberam para assistirmos, e hoje ainda será 

uma comemoração do dia do professor. 

• ENTREVISTADO 5 - ADMINISTRAÇÃO, UFF 

Nunca tentou uma bolsa acadêmica já que sempre estagiou e seu salário contribui 

com o sustento da família, não podendo abrir mão dele. Chegou a pensar em bolsa de 
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monitoria, mas desistiu pela falta de tempo. Seu estágio é de 30 horas por semana, e ele 

começou a trabalhar logo no primeiro período da faculdade. 

Sobre o processo de afiliação o estudante diz que 

No começo me sentia um pouco deslocado sim era tudo meio novo pra 

mim é achava q eu era meio q um peixe fora daqui porque era um dos 

poucos q vinha de escola pública e um dos poucos negros também mas 

com o passar do tempo esse meu receio passou e acabei sim me sentindo 

pertencente do espaço. 

Sobre o que esperava encontrar na UFF, o estudante disse que esperava um ensino 

com uma qualidade maior, inclusive compara que não sentiu muita diferença da 

instituição privada e comenta que alguns professores não têm comprometimento com os 

estudantes. 

• ENTREVISTADA 6 - ADMINISTRAÇÃO, FAMATH 

 A entrevistada disse que na hora de escolher a instituição sabia que não queria ir 

estudar na mesma que a irmã, já que a irmã não está satisfeita com a organização da 

faculdade, falta acessibilidade e acesso a informações. Durante a pesquisa no Educa Mais 

Brasil após saber da existência do programa, viu que esta era a instituição que tinha uma 

bolsa maior e que era mais fácil o acesso, pegando apenas uma condução.  

Após ingressar, sente confortável e acolhida ao espaço, e está bem satisfeita com 

o ensino, apesar do curso ser novo e não ser possível medir sua reputação no mercado de 

trabalho, a faculdade conta com um prestígio interessante nas outras áreas e é uma 

instituição tradicional. O processo de afiliação é demonstrado também quando ao 

encerrada a entrevista, a mesma me convida para vivenciar os momentos culturais 

promovidas pela instituição toda terça, me explica que é um espaço aberto aos estudantes 

que queriam se apresentar de alguma forma para os demais colegas, disse que rola música, 

teatro, exposição e que isso contribui para que os estudantes tenham momentos de 

relaxamento e interação. Coisa que não ouve a irmã comentar que ocorra em sua 

instituição. 

Ao ser indagada sobre a UFF a entrevistada demonstra a enorme vontade que 

ainda tem de estudar na UFF, relata inclusive que por já ter passado e não conseguido 

entrar na UFF, essa vontade de estudar em uma instituição federal ainda persiste.  
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Tenho vontade de fazer transferência para a UFF, primeiro porque 

eu sempre quis a UFF. Segundo porque eu passei e não consegui 

ir, então virou uma coisa bem pessoal. E também por conta do 

custo. Não penso e fazer o ENEM, mas penso em fazer 

transferência externa. O ENEM é muito cansativo e não tenho 

mais o pique que eu tinha antes para fazer. Fico impaciente. Os 

motivos seriam custo, reconhecimento da faculdade porque é uma 

federal. É uma coisa que eu penso, mas não para agora e sim mais 

para frente. 

De certa forma a entrevistada já se sentiu por dentro da UFF já que estudou no 

pré-comunitário. Lá se interessou pelo viés político e abrangente da visão da educação. 

Mostrando que “você explora o mundo lá fora, você absorve muito mais que na sala de 

aula”. 

 Pergunto se o horário matutino da UFF atrapalharia os planos dela de mudança, já 

que a mesma está trabalhando como contratada da prefeitura de Niterói, ela diz que por 

ser uma instituição pública, ela poderia ir sem problema já que trabalha basicamente para 

pagar a faculdade e que se não tivesse esse custo, conseguiria se manter apenas com a 

ajuda dos pais. Antes trabalhava com a tia como auxiliar administrativa, mas não havia 

remuneração, era um negócio de família, mas lidou com a parte administrativa e já teve 

uma experiência na área. Mas que pretende fugir dessa área depois de formada, gostaria 

de se especializar numa área mais ambiental e de sustentabilidade, pensa que isso pode 

tirar o peso de não ter bancado a faculdade de Biologia por acreditar ter um mercado de 

trabalho mais restrito e com maior dificuldade de uma estabilidade financeira. 

 Sobre como se mantém no ensino superior e se tem problemas financeiros, ela 

disse que esse medo é bem grande no começo, mas que aos poucos você vai aprendendo 

a lidar com essa dificuldade para se manter. E teve problemas iniciais de que não era o 

curso que queria, que estava distante da área que desejava, mas depois pensou que todo 

curso irá ter matérias menos interessantes e que isso é normal, foi se acalmando e 

gostando das possibilidades do curso. 
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3.3 – COMPARANDO OS ACHADOS  

 Como vimos anteriormente, dos nossos entrevistados, a maioria é negra, com 

renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e estudantes do ensino médio público.  

Quanto aos incentivos para entrar no ensino superior, os estudantes da instituição 

privada contam que tiveram apoio dos pais e que seguir para a IES era quase um caminho 

natural a ser seguido. Dos estudantes da instituição pública, apenas o de administração 

teve apoio da família. Importante lembrar que o estudante já estava cursando o mesmo 

curso em outra instituição privada com bolsa de 100% do ProUni, e já trabalha para ajudar 

a custear os gastos da família. Os outros dois estudantes da UFF relatam que os pais não 

os incentivavam e torciam pela sua entrada no mercado de trabalho, pois não viam a 

educação superior como uma possibilidade a ser seguida pelos seus filhos, já que não 

havia pessoas da família cursando essa etapa de ensino. 

Apenas um dos entrevistados (Psicologia das FAMATH) não trabalha e nem 

possui bolsa, inclusive este é o estudante que tem uma mãe com ensino superior completo, 

e que é professora, lembrando-nos os estudos de l (apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 

2016) sobre uma categoria que possui alto capital cultural como um patrimônio sobre o 

mundo escolar. Esse foi o entrevistado com também o maior capital econômico (renda 

familiar), contando com o apoio dos pais para custear a mensalidade e também os demais 

gastos pessoais. 

Os estudantes das FAMATH não relatam muita dificuldade para continuar os 

estudos, nem problemas financeiros e nem de ordem cognitiva, mas os estudantes da UFF 

demonstram problemas financeiros e em termos de noção de pertencimento. 

Os estudantes da UFF reclamam de o horário não favorecer o estudante que 

precisa trabalhar, mas que ainda assim lutariam para continuar a sua formação na 

instituição, ainda que ganhassem a possibilidade de estudar em uma instituição privada 

com desconto, e que atendesse melhor a necessidade em relação ao horário das aulas. Seja 

pelo prestígio que ela oferece, pelas oportunidades ofertadas no mercado de trabalho, mas 

também pela ideia de merecimento por estar na UFF. A entrevistada de Pedagogia, por 

exemplo, disse que estudou a vida toda em escola pública e que a instituição pública e 

gratuita faz parte do direito à educação, e nela permanecerá. 
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Todos os estudantes pesquisados fizeram a prova do ENEM, e sua ideia inicial era 

ter nota para ingressar na instituição pública. De forma geral, utilizaram e tinham 

conhecimento das políticas de acesso disponível nas instituições públicas e privadas: 

todos tentaram ingressar na instituição pública através da política de cotas, e os que não 

conseguiram entrar na instituição pública, pesquisaram a instituição privada que mais 

achavam interessante e atendia suas necessidades, utilizando bolsas institucionais ou o 

desconto do convênio Educa Mais Brasil. 

Outra estratégia interessante dos estudantes que estudam na instituição privada 

tem a ver com a locomoção e facilidade de acesso, os que moram em cidades mais 

distantes contam com o auxílio do ônibus universitário, oferecido pelo município onde 

resides, que tem como ponto final o bairro onde estão localizadas as duas instituições 

estudadas. Uma das estudantes também disse que o fácil acesso foi preponderante na 

escolha da instituição, já que a outra instituição que tinha em vista, demandaria dois 

ônibus para chegar, aumentando o custo e o tempo de viagem. Na UFF, um estudante 

mora a uma distância de 2 horas da faculdade, mas não possui o ônibus universitário como 

auxílio, e os outros estudantes moram em Niterói, o que facilita o acesso. 

Sobre as políticas de permanência, todos os estudantes demonstram que sabem da 

existência nas duas instituições, mas apenas o estudante de Psicologia da UFF utiliza essa 

estratégia para dar continuidade a seus estudos. A estudante de Pedagogia da UFF reclama 

que ainda não conseguiu ser contemplada pela bolsa, e que está dentro dos critérios 

exigidos, mas a quantidade de bolsas é muito pequena para atender a todos que precisam. 

O estudante das FAMATH que não trabalha, nunca buscou bolsa em nenhum dos projetos 

oferecidos e se confunde ao achar que existe remuneração no estágio obrigatório realizado 

dentro da instituição. O estudante de Pedagogia na FAMATH conta que fez o cadastro 

que daria direito a bolsa trabalho, mas foi chamado na mesma época para o contrato como 

professor em uma rede municipal e resolveu ir para o emprego. 

A mudança que o estudante de administração fez ao sair do ProUni e tentar 

novamente uma vaga no ensino público foi motivada pelo prestígio que a instituição 

pública tem no mercado de trabalho, mas diz que se surpreendeu com a qualidade ser tão 

equivalente, e que esperava mais da UFF. Na instituição privada a estrutura era melhor e 

que na UFF sua formação foi atrasada pelas inúmeras greves, mas que ainda sim vale a 

pena pela UFF abrir as portas no mercado de trabalho. A estudante de administração das 

FAMATH também tinha já conquistado, anteriormente, uma vaga em uma instituição 
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privada, mas não pôde ingressar antes. Fez o ENEM, mas já pensava em ir para a 

instituição privada, pois não havia conseguido se dedicar a estudar e não queria esperar 

mais um ano para tentar novamente o cansativo ENEM. A estudante relata ainda que 

gosta da instituição, acha as pessoas acolhedoras, mas ainda tem o sonho de ir para a UFF 

pensando em seu viés mais político e abrangente no pensar a educação e também por ter 

passado uma vez e não conseguido ir. Inclusive pensa em fazer transferência e sairia até 

do trabalho se fosse preciso, já que o que recebe vai quase todo para pagar o custo da 

mensalidade. Os demais estudantes dizem que apesar desse envolvimento com a 

instituição e gostarem de estudar nela, aceitariam mudar para instituição pública baseado 

apenas no quesito financeiro, não acreditam que há uma escala de maior conhecimento 

nas instituições públicas. 

Já pensando no critério de afiliação, os estudantes das FAMATH em geral, 

sentem-se bem acolhidos e próximos a professores e demais funcionários, e relatam gostar 

das disciplinas e da abordagem dos professores. Há uma maior tolerância a atrasos e 

saídas mais cedo justificadas pelo trabalho, ou por terem que pegar o ônibus universitário. 

Os estudantes da UFF, no entanto, reclamam que os professores não entendem a 

necessidade de flexibilizar os horários e ainda reclamam que sentem um distanciamento 

dos professores, além de uma notável falta de comprometimento com os estudantes e seus 

problemas. E isso fica mais nítido na fala da estudante de pedagogia que diz que os 

professores exigem que a “favela” se adeque ao horário da instituição e que para incluir 

de fato as camadas mais populares, deveria ocorrer o contrário. 

Para melhorar a integração entre os estudantes, toda terça há nas FAMATH um 

projeto cultural que envolve os estudantes, com apresentação de alguma forma de cultura. 

Esse projeto foi criado por um professor da instituição. Mas na UFF há mais problemas 

referentes a isso, e um sentimento diferente entre os estudantes em cada uma das áreas. 

O de Psicologia sente-se à vontade em espaços e ambientes “de humanas”, e sente-se 

rejeitado e preterido em ambientes que considera mais brancos e elitistas (cita dentro do 

campus que estuda, os prédios da Economia e Matemática). A estudante de Pedagogia se 

sente deslocada, diz que as instituições federais são elitistas e reclama das dificuldades 

cognitivas para acompanhar o ritmo de estudo. Já o de Administração disse que no 

começo teve mais dificuldade do que quando entrou na instituição privada, e acha que 

esse estranhamento inicial se deve a ter poucos negros (e cotistas) no curso que ele 
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escolheu. Porém, hoje se sente pertencente ao espaço, tendo conquistado sua afiliação e 

sente-se à vontade no curso. 

A seguir, tentamos sintetizar as informações apresentadas ao longo das análises 

para que tenhamos uma melhor visualização comparativa entre as instituições. 

Quadro 19 – Comparativos entre as instituições 

COMPARATIVO 

UFF/FAMATH 

UFF FAMATH UFF FAMATH 

Semelhante Diferente 

Incentivo paterno 

para cursar ES 
 X 

Renda Familiar X  

Dificuldade para 

permanência 
 X 

Saber as políticas 

de acesso 
X  

Saber política de 

permanência 
X  

Escolha do curso X  

Afiliação  X 

Fonte: elaboração da pesquisadora. 

 Podemos ver que existem semelhanças e diferenças entre as duas instituições, mas 

que novamente é possível perceber que encontramos perfis de estudantes semelhantes 

entre ambas. 

Se pensarmos na escolha dos cursos, temos três situações que se repetem entre as 

escolhas de cada curso nas diferentes instituições estudadas: no curso de Administração 

vemos que a escolha foi motivada pela possibilidade ampla no mercado de trabalho e que 

esse foi o fator que fez os estudantes decidirem por este curso, já no curso de Pedagogia 

os estudantes acabaram por optar por dar continuidade ao que eles já tinham aprendido 

no Ensino Médio com formação na modalidade Normal. Apesar de gostarem de educação, 

ela não seria a primeira opção de nenhum dos dois estudantes: enquanto a estudante da 

UFF queria cursar Serviço Social, o estudante das FAMATH queria cursar Jornalismo, o 

que ainda pretende cursar após concluir a primeira graduação; e no curso de Psicologia 
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os estudantes não conseguiram relatar bem o que os fez optar por este curso, embora nas 

duas falas seja possível observar que há uma ideia de ao continuar os estudos tornar-se 

acadêmicos, ou seja, ambos tem a pretensão de seguir carreira de docente no ensino 

superior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAS 

 Após passar por uma análise histórica das políticas e da estrutura da educação 

superior, entrarmos no mundo dos dados coletados nos questionários do ENADE que nos 

ajudaram a construir o perfil dos estudantes. Chegando à fala dos entrevistados, o trabalho 

foi sendo modificado pouco a pouco de acordo com o que era achado a cada passo dado. 

 Inicialmente, pretendíamos estudar as políticas públicas de acesso, como o Reuni 

e o ProUni, para abrangermos as instituições públicas e privadas. Mas ao ingressar no 

campo de pesquisa, nos encontramos com a ausência do ProUni e a percepção de outras 

políticas e formas de acesso e financiamento para essas instituições, como o site de 

convênio Educa Mais Brasil. 

 A ideia inicial era perceber como eram escolhidas pelos estudantes as políticas ou 

a instituição que ele pretendia entrar. Será que a escolha entre ingressar na UFF e nas 

FAMATH são escolhas isoladas ou em conjunto com a percepção das políticas de acesso 

e possibilidades de financiamento? 

 Pensávamos que os perfis de estudantes encontrados nas duas instituições iam ser 

diferenciados através de alguns critérios socioeconômicos, ou seja, que algumas 

características seriam encontradas em estudantes da instituição pública e outras 

características seriam encontradas em sua maioria em estudantes de instituição privada. 

Mas logo em nossa primeira imersão nas características dos estudantes das duas 

instituições, pudemos ver, com base nos dados do ENADE, que o perfil tem se 

aproximado quando se observa o mesmo curso.  

Com essas questões em mente, foi estruturado um questionário para subsidiar 

entrevistas, onde analisaríamos categorias como: trajetória, acesso, instituição escolhida, 

vida acadêmica e sua relação de afiliação, e atual e futura vida profissional dos estudantes. 

O objetivo dessa imersão no campo e das entrevistas era conseguir perceber como e o que 

consideram estudantes com perfis semelhantes na escolha da instituição, quais fatores que 

são levados em conta, se havia informações sobre as diversas políticas de acesso, que tipo 

de política iriam escolher e como esses estudantes construíram a sua adaptação à 

instituição e ao ensino superior. 

 Percebemos então que esta hipótese precisava ser relativizada, e que os estudantes 

usam diferentes estratégias para vencer os desafios (financeiros e sociais) para conseguir 
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o acesso e a continuidade dos seus estudos dentro do ensino superior. Os processos de 

escolhas são entremeados de critérios subjetivos (suas vontades e sonhos) aliados às 

possibilidades objetivas (recursos financeiros e trajetória escolar), sendo a trajetória 

escolar fundamental para que o estudante alcance a vaga no processo seletivo. Durante a 

entrevista com os alunos das FAMATH, percebermos que todos os estudantes tentaram 

incialmente uma vaga no Novo ENEM, e que após uma não classificação ou 

impossibilidade de ser efetivada no ensino público, buscaram a instituição particular que 

lhes pareceu mais adequada, seja pelo valor investido como também pela proximidade e 

facilidade de acesso. 

Acredito que depois de produzirmos esse texto, sejamos capazes de pensar 

algumas ideias através do que apareceu na fala dos entrevistados (sujeitos da pesquisa) e 

que se configuram como problemas e dificuldades para entrar e permanecer dentro da 

educação superior. Quanto à forma de acesso, é possível perceber que os entrevistados 

têm consciência de que o ENEM é a porta de entrada para a educação superior e a opção 

de cotas é conhecida por eles, inclusive sendo utilizada por todos. Acreditamos que as cotas 

são instrumento importantes para que os estudantes das camadas populares consigam ingressar 

ao ensino superior, mas como podemos ver pelo número de vagas e o critério de nota, 

não conseguem fazer com que o acesso esteja ao alcance de todos. Talvez retirar um pouco a 

meritocracia do sistema do ENEM e propor um sorteio de vagas para os estudantes que iriram 

disputar uma vaga por cotas, muitas vezes a fração das cotas vem sendo mais disputada que a 

ampla concorrência.  Além disso, é relevante pensar no porquê de a instituição estudada ter 

rompido com a política do ProUni e incluir outras estratégias de políticas de acesso que 

envolvam parcerias privadas, seja da própria instituição ou de sites de convênio com 

bolsas de estudo, que não têm como contrapartida financeira isenções fiscais para a 

instituição.  

Como estratégias para reter o aluno até que ele conclua seus estudos, tivemos 

muitos relatos na fala dos entrevistados e podemos sintetizar alguns pontos importantes 

levantados por eles: 

▪ Bolsas específicas para alunos cotistas: é importante pensar se o 

estudante cotista já não deveria ter como garantia alguma bolsa para sua 

manutenção, nem que seja emergencial de um ano. Deveria ser uma 

condição vinculada ao acesso deste estudante que vem das classes 
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populares e que, muitas vezes, sofre pressão para o ingresso no mercado 

de trabalho; 

▪ Alojamento: um dos estudantes afirma que não pediu alojamento porque 

acredita que tem pessoas que vem mais longe do que ele, uma atitude bem 

altruísta, mas o citado estudante viaja mais de duas horas por dia para 

conseguir chegar à educação superior e acaba não tendo tempo para 

procurar um estágio que melhoraria sua formação; 

▪ Acompanhamento psicopedagógico:  alguns estudantes relatam 

dificuldades referentes à assimilação do conhecimento e das regras do 

ensino superior (afiliação), e outros demonstram certa dificuldade em 

“acompanhar” o que está sendo apresentado na aula. Partindo de um 

pressuposto que nem todos os estudantes vem com a mesma formação e, 

que em alguns casos, ele é bem deficiente em termos cognitivos, seria 

importante que houvesse um setor responsável para atender esses 

estudantes que, por não compreenderem o que está sendo proposto, podem 

desinteressar-se e abandonar o curso, ou pelo menos, ter um caminho 

bastante tortuoso com muitas reprovações e dificuldades durante sua 

trajetória. Poderíamos nos espelhar nas tutorias e monitorias que o sistema 

de educação a distância utiliza como estratégia para que os estudantes 

tirem suas dúvidas. Essas poderiam ser oferecidas por estudantes, que 

receberiam remuneração através de bolsas; 

▪ Compreensão de horários e visão mais individualizada destes 

problemas: a educação superior “abriu as portas” para receber os 

estudantes de camadas populares e precisa repensar algumas práticas, o 

professor precisa compreender que os estudantes trabalhadores não têm 

como opção abandonar seus empregos para estudar. Precisam contribuir e 

muitas vezes ser o sustento de sua família. Olhar com mais empatia para 

esses casos, fará com que os estudantes se sintam mais acolhidos, além de 

favorecer a afiliação necessária para que o estudante prossiga seus estudos; 

▪ Maior investimento na comunicação interna: divulgar com mais 

eficiência e ter canais de comunicações disponíveis e acessíveis aos alunos 

também favoreceria a afiliação do estudante, e um maior aproveitamento 

das possibilidades que a instituição universitária pode oferecer para 

complementar e melhorar a formação do estudante; 
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▪ Tripé universitário: é interessante observar que os estudantes, embora 

relatem que conheçam as bolsas de pesquisa e extensão, não conseguem 

ou não tentam fazer parte desses projetos. Incentivar a formação do 

estudante pesquisador (seja na extensão como na pesquisa acadêmica) e 

possibilitar o envolvimento deles em mais atividades dentro da IES, 

poderia gerar como contrapartida mais conhecimento e uma 

complementação da remuneração necessária para que o estudante 

permaneça e conclua seus estudos. Percebemos, ainda, uma maior 

dificuldade das instituições privadas em possibilitar pesquisas e extensão 

para os seus estudantes; 

▪ Locomoção: pensar que o custo da locomoção vem ficando cada vez 

maior, estratégias de auxílio transporte têm que ser pensadas. Estudantes 

conseguem, através de incentivos de alguns municípios, um ônibus que 

permite que estes cheguem a educação superior, mas era preciso uma 

política que pensasse num passe livre universitário, ou pelo menos em uma 

redução da passagem para que esses estudantes consigam chegar até ela 

sem comprometer tanto a sua renda; 

▪ Valorização da formação: ainda vemos que algumas famílias não 

percebem a importância do ensino universitário e não deem o incentivo 

necessário a seus filhos. Precisamos de campanhas que tragam essas 

famílias para perceber a formação que seus filhos possam vir a ter ao 

ingressar neste nível ensino. É preciso que eles acreditem que este espaço 

também é deles e, por conseguinte, de seus filhos. O direito à educação 

precisa ser colocado, para que todos que anseiam por continuar seus 

estudos, entendam que este pode ser um caminho. 

Nossos achados nos levam a reflexão de que as instituições públicas ainda não 

estão atentas aos novos perfis de estudantes que estão ingressando, e acabam 

“expulsando” os estudantes que não encontram apoio pedagógico e financeiro para 

manter-se estudando. Por outro lado, é possível pensar de forma mais sistemática como 

as instituições particulares estão se tornando mais sensíveis a necessidades dos estudantes 

e sabendo dialogar de forma mais eficiente com eles. Vale lembrar que temos a relação 

mais direta de consumidor nessas instituições através do pagamento de mensalidades. 

Mas as instituições públicas também não deveriam estar preocupadas em atender seus 
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estudantes da mesma forma? Afinal, os estudantes, e a sociedade em geral, também não 

mantemos essas instituições através de nossos impostos?! E principalmente, o projeto de 

democratização das instituições públicas não pressupõe ampliar o acesso e a permanência 

de todos os estudantes? 

Essas são algumas contribuições da nossa pesquisa para que o ensino superior 

consiga atender as camadas populares de maneira mais acolhedora e prazerosa. Já 

avançamos muito na garantia de direitos, mas é preciso, ainda mais nesse momento de 

incertezas que estamos vivendo, que não retrocedamos e não deixemos de lutar por uma 

educação de qualidade para todos. 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista com a secretária geral das FAMATH – Esta entrevista foi necessária 

para compreendermos quais são as estratégias de acesso utilizadas pela instituição, 

os critérios que utilizam no fornecimento das bolsas/descontos da mensalidade. 

 

1. Perfil do gestor (caracterização) 

Nome do entrevistado: Priscila Oliveira Barreto 

E-mail: secretariageral@famath.com.br 

Cargo ocupado: Secretária Geral 

Formação: Psicóloga 

 

2. Sobre a instituição 

Quais são as bolsas/descontos oferecidas pela instituição? Como é o fornecimento de 

bolsas? 

R: A gente trabalha pelo ENEM, o aluno tendo feito o ENEM de até dois anos atrás, ele 

tem o desconto de 30% que é o nosso piso de desconto. E tem os convênios, nós 

trabalhamos com empresas e alguns locais que nos procuram para fechar esse convênio. 

E as bolsas são oferecidas para funcionários e dependentes, também de 30%. Temos ainda 

desconto de quem vem de reingresso, que é quem já cursou uma graduação com a gente, 

e quem vem de transferência de outra faculdade, esses descontos de reingresso e 

transferência é um desconto diferenciado de 40%. Agora no nosso vestibular não damos 

desconto não, ele é só pra fazer essa passagem do processo seletivo e o aluno conseguir 

a aprovação para o ensino superior. Não tem desconto nesse processo não, mas sempre 

tem muita dúvida porque outras instituições dão esse desconto e isso confunde. 

Outra forma de desconto é quando o aluno já é nosso aluno e está vendo que aquele 

desconto que ele tem já está puxado, ou no meio do percurso dele aconteceu alguma coisa, 

ele procura o nosso setor financeiro, que eu sou responsável também, mas tem mais duas 

atendentes para receber os alunos, e a gente orienta que ele dê entrada no recurso, que é 

um protocolo que ele abre junto com a comprovação de renda dele ou de uma carta de 

próprio punho explicando a situação. E aí nesse caso, a gente avalia cada caso e dentro 



109 
 

da possibilidade do aluno e da instituição, a gente tenta localizar a melhor saída. Mas esse 

processo é individual. 

 

Quais critérios são utilizados para o oferecimento da bolsa/desconto? 

R: No ENEM, convênio, reingresso e transferência não temos nenhum outro critério para 

oferecimento da bolsa. 

 

Há uma análise socioeconômica dos estudantes? 

R: Só quando já é nosso aluno, que ele comprova e mostra até onde ele consegue ir, ai 

nós buscamos um parâmetro que nos indique um caminho a seguir. 

 

Quais são as estratégias de marketing utilizadas para promoção das bolsas de estudos? Os 

alunos já chegam sabendo desses descontos? 

R: A maioria já chega sabendo. Nós temos o setor de marketing que trabalha com nosso 

site, trabalha as formas de mídia social: facebook, google, panfletagem... E nisso, o 

ENEM, a transferência e o reingresso está tudo divulgado por lá. 

 

3. Sobre o PROUNI 

Porque a instituição optou por não ser mais instituição conveniada com o PROUNI? 

R: Quando eu entrei na instituição, eles já não aceitavam PROUNI. Na verdade, eu entrei, 

há seis anos, e eles estavam terminando o processo do PROUNI. A muito tempo, e por 

isso não sei te dar a exatidão do que levou a direção na época a extinguir. Inclusive a 

direção que extinguiu é diferente da direção atual. 

Você percebeu ou sabe se houve algum baque com a saída desse programa, em relação 

a demanda do público? 

R: Nós temos demanda, continuamos recebendo bastante procura. A gente pensou que ia 

sentir muito também quando saímos do FIES, que a gente tinha e passou a não ter e 

conseguimos nos manter sem o FIES. O que dificulta um pouco é essa crise que está se 

instaurando no país. A gente está começando a sentir um pouco, mas estamos correndo 

atrás, mostrando e buscando mais possibilidades. 

 

Vocês eram muito procurados por estudantes que vinham através dessa política de bolsa? 

O número de alunos PROUNI e FIES era muito alto? 



110 
 

R: A quantidade de alunos quando eu entrei para trabalhar aqui, é quase a mesma 

quantidade atual, então não tenho muito como te dar essa informação não. Posso até ver 

se há essa informação. Mas não foi tão brusco não. 

 

Sabe se outras instituições também estão optando por não fazer parte desse programa? Se 

tem algum indicativo das instituições particulares estarem saindo do PROUNI? 

R: Das outras instituições não, não saberei dizer sobre isso... 

 

4. Sobre o Educa Mais Brasil 

Como é a parceria com o site Educa Mais Brasil? Vocês indicam os alunos a procurar o 

site? 

R: Educa Mais Brasil é uma empresa de convênio, um dos muitos convênios que a gente 

tem, e também não sei dizer onde foi fechado esse convênio e se não me engano foi 

fechado com a Gabriela (Diretora Acadêmica). Mas o Educa Mais Brasil basicamente 

capta os alunos, a gente dá um número X de vagas disponíveis para eles e dentro desse 

número de vagas, eles trabalham para captar esses alunos. O que também se configura 

uma estratégia de marketing. 

Uma das minhas entrevistadas disse que conheceu o site através da atendente da 

secretaria das FAMATH que indicou que ele buscasse o site para ver se interessava. 

Vocês fazem a indicação do site? 

R: Não, na verdade é mais o contrário, o site que tem que trazer os alunos. O que a gente 

orienta é que temos um leque de convênios no site e orientamos que a pessoa de uma 

olhada no site para ver se ela se encaixa em algum deles. 

 

Os alunos podem trancar o curso com a bolsa do Educa? E se houver desistência, o 

estudante paga alguma taxa contratual? 

R: O aluno fecha o convênio pelo Educa Mais e se quiser trancar, ele tranca por lá 

também. Nosso sistema é semestral, ele continua sendo aluno. Para ele trancar a matrícula 

aqui, ele precisa vir pelo trancamento da instituição. 

Se ele não tiver com o convênio do Educa Mais Brasil, ele na verdade perderia a bolsa, 

mas continuaria vinculado a instituição? 

R: Isso... 
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Como é pago a bolsa do Educa, os alunos pagam diretamente a faculdade ou ao consórcio 

que repassa a faculdade? 

R: Só a primeira parcela que é paga no Educa Mais Brasil e dividida, as demais ele paga 

diretamente aqui na instituição com o boleto nosso. A gente que lança em nosso sistema 

o desconto. Funciona assim, ele traz o contrato, a carta de apresentação e o comprovante 

de pagamento do convênio dele, semestralmente, e aí a gente atualiza no nosso sistema. 

 

5. Sobre o acompanhamento e a permanência 

Há um acompanhamento do desempenho acadêmico dos estudantes beneficiados pelo 

desconto ou bolsa? 

R: O setor financeiro da cobrança que faz esse acompanhamento e eu supervisiono, a 

gente faz sim. 

 

Exige-se destes estudante uma contrapartida de notas ou prestação de algum 

estágio/serviços dentro da instituição? 

R: Não, aí depende do tipo de bolsa. As de porcentagem não há contrapartida, ele 

conseguiu e vai ter até o final do curso, sendo que ele perde se ficar inadimplente. Agora 

a bolsa de prestação de serviço, a gente tem em alguns setores da faculdade que 

disponibilizam vagas para bolsistas. A gente tem um cadastro de alunos, eles procuram o 

setor financeiro, se cadastram lá. Tem que estar matriculado, tem que ser a partir do 

segundo período, e após o cadastro surgindo alguma vaga, o responsável do setor procura 

o banco de dados, seleciona o aluno que está na vez e faz a entrevista. Se ele passar, ele 

terá bolsa integral. Então ele trabalha por 6 horas e tem 100% da bolsa. Isso é renovado 

dependendo da conduta do aluno, das notas e é renovado a todo semestre. E ele ganha a 

bolsa trabalho. 

 

Há alguma estatística sobre bolsas oferecidas e conclusão de curso destes estudantes? 

R: Não é do meu setor e posso ver o que você precisa e saber se temos esses dados para 

te repassar. 

 

Existem programa de bolsas de estudo (ex. PIBIC, PIBID, Extensão, Monitoria)? Quais 

e como são os critérios de escolha? 

R: Esse trabalho não consigo me aprofundar muito por que tem a professora responsável 

pelos cursos de PIBIC e geralmente é um coordenador, um professor e a própria Diretora 
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Acadêmica que acompanha esse processo. Mas sim, tem bolsas de desconto, o aluno 

geralmente ganha um valor, que vamos supor seja R$ 400 pela bolsa, e isso é diluído na 

mensalidade dele. E aí, além do desconto que ele tem, ele tem o desconto do PIBIC. 

Perguntei sobre a informação que um aluno me passou na entrevista sobre haver 

pagamento dos alunos que prestam serviço ao SPA (Serviço de Psicologia Aplicada)? E 

perguntei como funciona o SPA... 

R: Ele é uma proposta de atendimento a comunidade, um serviço de Psicologia Aplicada, 

para os nossos alunos, na grade de disciplinas, existe o estágio obrigatório que tem o 

clínico e o institucional, o clínico precisa ter um local que eles façam um estágio, e esse 

local é o SPA. Então ele está lá fazendo já uma vivencia do que seria um atendimento 

clínico, onde são todos supervisionados e ele está cumprindo a carga horária lá. Ele não 

recebe por isso, faz parte da formação acadêmica dele. Tem um valor simbólico que é 

cobrado da comunidade que faz parte inclusive do processo terapêutico do paciente, e 

isso tem um sentido no tratamento dele, de comprometimento. Enfim, cada abordagem 

vai trabalhar de uma forma, mas existe um porquê de cobrar esse valor simbólico. Numa 

clínica lá fora o valor é muito acima do que cobramos, até porque a pessoa que atende já 

é um profissional. Esse valor é levado para o SPA que administra o valor de uma forma 

que gere manutenção do local. 

 

Digo o quanto achei é interessante esse atendimento individual para o aluno que está 

com dificuldades financeiras, e cito que isso deve auxiliar na diminuição da taxa de 

evasão... se eles tem a preocupação de saber o que ocorre com o aluno que resolve 

abandonar a faculdade. 

R: A gente tenta fazer o possível para que o aluno não saia, porque é tanto do nosso 

interesse ter o aluno com a gente e pensando no lado dele também porque a gente sabe 

que estamos num momento difícil e além de ser um momento difícil, antes disse, é um 

sonho dele. Então a gente tenta abraçar cada um, atender eles e de ter essa proximidade 

maior com o aluno para entender o individual mesmo. 

 

Por fim, agradecendo a disponibilidade das FAMATH conto mais um pouco sobre a 

pesquisa e os dados do ENADE sobre o perfil dos alunos, e quando cito o perfil da 

Pedagogia, a secretária complementa... 

R: Inclusive o desconto da Pedagogia é diferenciado, até para tentar atingir esse público. 

E como alguns alunos já entram com o valor do desconto, eles não entendem que o valor 
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já é um valor com desconto. Então na pedagogia, o aluno já entra com 60% de desconto 

para que haja uma maior demanda nesse curso. 

 

 

Dúvidas tiradas no chat on-line do Educa Mais Brasil para compreender melhor 

como funciona o programa de concessão de bolsa 

 

Qual o critério para ingressar no Educa Mais Brasil? Existe um limite de renda? Se sim, 

como é comprovado? Quais documentos são necessários? 

ATENDENTE: Não é necessário comprovar renda. 

Como é pago o valor? Diretamente na instituição com o valor integral, e há um repasse 

do resto do valor por vocês? Ou pago um boleto a vocês que fazem um repasse a 

instituição? 

ATENDENTE: Para aderir a bolsa do programa é necessário efetuar o pagamento da taxa 

de adesão, o mesmo corresponde a 100% do valor da mensalidade padrão do curso. 

Como faço para me matricular na faculdade? 

ATENDENTE: Após a inscrição levará uma carta de apresentação para a faculdade, e 

prestará o vestibular. 

E se eu pagar a mensalidade e não passar no vestibular da instituição, terei meu dinheiro 

de volta? 

ATENDENTE: Caso não seja aprovada no vestibular será reembolsada em 100% do valor 

pago. 

Se tiver algum problema durante o curso posso trancar? Ou se eu desistir de cursar e 

quiser abandonar o curso, tem alguma taxa de desistência? 

ATENDENTE: O trancamento ou desistência do curso implica no cancelamento da bolsa. 

Sem nenhuma sanção ao aluno? 

ATENDENTE: Sem nenhuma taxa ou multa. 

Posso mudar de curso? 

ATENDENTE: Não é permitido trocar de curso pelo programa. 

Consigo ter acesso a um contrato ou termo de uso? 

ATENDENTE: Sim, Isabel antes da confirmação de inscrição é disponibilizado a você o 

regulamento. 
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Roteiro de entrevistas com os estudantes 

A entrevista é parte de uma pesquisa de uma dissertação no Programa de Pós-

graduação em Educação na UFF. A dissertação tem como objetivo compreender os 

fatores fundamentais na escolha da instituição de ensino superior que o estudante está 

cursando. 

Nessa pesquisa iremos trabalhar com estudantes de perfis semelhantes como: 

estudante de escola pública (ou em condição de bolsista integral em escola particular), de 

baixa renda que acessou a educação superior por meio de políticas públicas de acesso à 

educação Superior, tal qual, Ação Afirmativa (cotas ou bônus) ou ProUni e bolsas 

institucionais ou particulares (“groupons educacionais”). A análise de perfis semelhantes 

nos mostrará quais aspectos foram considerados na escolha, visto que poderiam acessar 

a educação superior pelas mesmas políticas públicas. 

 

1. Perfil do estudante (caracterização) 

• Nome do entrevistado:  

• Idade:  anos 

• Sexo: (  ) F    (  ) M 

• Naturalidade:  

• Cor:  

• Estado civil:  

• Curso: 

• Instituição: (  ) UFF e (  ) FAMATH 

• Ano de ingresso na graduação:  

• Previsão de conclusão do curso:  

• Renda familiar (em média): (   ) 1 a 3 salários-mínimos (   ) 3 a 5 S.M. 

• (   ) Mais de 5 S.M 

• Onde mora: 

• Com quem: 

• Trabalho dos pais ou responsáveis: 

 

2. Trajetória 

• Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

• Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 
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• Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 

 

3. Sobre o acesso 

• Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

• Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

• Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição particular? 

• Conhece pessoas que estudam em instituição públicas? O que sabe e ouve sobre essas 

instituições? 

 

4. Sobre a instituição 

• Como você conheceu a instituição? 

• Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

• Foi a sua primeira opção? 

• Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

• Observou a reputação e o prestígio no mercado de trabalho? 

• A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

• Você já ouviu falar da Universidade Federal Fluminense (também estudada por esta 

pesquisa)? O que sabe sobre ela? 

• Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (publica)? 

Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos? (Horário, prestígio, valor da 

mensalidade) 

• Encontrou o que esperava nas FAMATH? Atingiu suas expectativas? Por quê? 

 

5. Sobre a vida acadêmica 

• A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção? 

• Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, 

Monitoria, bolsa acadêmica, e outras)? 

• Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual 

seria? 

• Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior? Seria motivo financeiro ou 

desinteresse acadêmico? 
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6. Sobre a vida profissional 

• Você trabalha? Quantas horas por semana? 

• Desde quando? 

• Se não trabalha, precisou sair de algum emprego para continuar os estudos? 

• Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já 

precisa contribuir para o sustento da família? 

• Seu trabalho tem a ver com o curso escolhido? 

• Seu trabalho foi decisivo na escolha da instituição (horário, dedicação, proximidade)? 

Ou da escolha do curso? 

• Pretende atuar em que área? 

 

Entrevista 1 - O entrevistado de psicologia se declara como negro, estudou em 

escola pública, entrou na UFF, em 2014, através de cotas sociais e raciais, mora 

sozinho em São João de Meriti e a mãe é técnica de enfermagem. A entrevista 

ocorreu no Pilotis do bloco N, no intervalo de suas aulas, o entrevistado se mostrou 

bem à vontade e não indicou constrangimento durante a entrevista. 

 

1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

E: Até então, minha mãe sempre me preparou para entrar no ensino técnico, que era o 

CEFET. Ai ela (a mãe) pagava colégio particular no ensino fundamental, com ajuda do 

meu padrasto, para que eu me preparasse para entrar no ensino técnico, pelo menos. Eu 

entrei no Colégio Pedro II e para minha mãe estava tudo bem até ali, no Colégio Pedro II 

que comecei a pensar na ideia de ensino superior. Porque eu estava com enfoque mesmo 

no ensino técnico. 

Pergunto se o Colégio Pedro II tem essa característica de estimular a entrada no ensino 

superior? 

E: Foi meio uma vibe turma porquê de professor não tivemos muita cobrança não. 

Ingressou no ensino superior, logo que terminou o ensino médio. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

E: Tenho duas primas de segundo grau, uma na pública e outra na privada.  
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Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 

E: Não tinha muito contato com elas, não teve alguma influência na decisão de seguir os 

estudos.  

Sobre o curso... 

E: Mudei de cursos muitas vezes no terceiro ano, acho que pensei em uns quatro ou cinco 

cursos e passe de engenharia a psicologia. Tive certeza que não queria a engenharia que 

já era o mais certo no Conhecendo a UFRJ27, um programa que a instituição tem para que 

a gente vá lá e conheça um pouco mais dos cursos, e uma das pessoas que estavam 

apresentando os cursos disse que para fazer engenharia precisava saber fazer função, e 

percebi que não dava mais. Eu saí da palestra sabendo que tinha acabado. Depois, eu já 

tinha psicologia em mente e não sei bem porque, e resolvi continuar com a psicologia. 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

E: Sistema de cotas do SiSU pelos três tipos de reserva de vagas: estudante de escola 

pública, pessoa de baixa renda e ação afirmativa. 

 

Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

E: Entrou na primeira tentativa para ingresso ao ensino superior. 

 

Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição pública? 

E: Fez o ENEM e ingressou pelo SiSU. O ENEM eu fiz pensando na UFF, porque a grade 

do curso me agradava. Mas um pouco antes da UFF, eu tinha passado para a PUC28. Fiz 

a inscrição em um dia e no outro saiu o resultado da UFF, aí eu cancelei a PUC e decide 

vir para cá, pela questão de poder ganhar a bolsa. E eu morar um pouco longe. 

 

Pergunto qual seria bolsa dele na PUC? 

                                                           
27 O Conhecendo a UFRJ tem como principal objetivo contribuir para o acesso de estudantes, sobretudo 

da rede pública, à universidade, através da divulgação e informação dos conteúdos de cada curso de 

graduação, suas interfaces, perfil do profissional e possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

É uma ação que busca contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior. Com a realização 

do Conhecendo a UFRJ, a comunidade universitária firma o seu compromisso em defesa da universidade 

pública, gratuita e de qualidade. Disponível em: http://conhecendo.pr5.ufrj.br/index.php/conhecendo-o-

projeto. Acesso em: 13/10/2016. 
28 Pontifícia Universidade Católica (PUC). 

http://conhecendo.pr5.ufrj.br/index.php/conhecendo-o-projeto
http://conhecendo.pr5.ufrj.br/index.php/conhecendo-o-projeto
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E: Teria bolsa de 100%, mas ainda assim teria custo com passagem e material. Sempre 

pensei em fazer a pública, quando pensei em universidade particular me inscrevi no 

ProUni. O convênio com a nota de ENEM para entrar na universidade privada é pelo 

ProUni, me inscrevi na PUC e em algumas outras só para ver minha nota, mas resolvi 

tirar antes de fechar o prazo para não tirar a vaga de ninguém. A única que pensei em 

deixar porque eu gostaria de fazer foi a PUC. 

 

Conhece pessoas que estudam em outras instituições particulares? O que sabe e ouve 

sobre essas instituições? 

E: Vou falar de uma pessoa específica porque ela se matriculou numa faculdade que eu 

não quis depois que escolhi Psicologia (IBMR), ela faz psicologia lá e apesar de ter bolsa 

de 100%, ela reclama que tudo ela paga, inclusive certificado, coisa que aqui na UFF a 

gente bota no site e imprimi na hora. E aí eu pensei, nossa que diferença gritante. Ela 

precisa trabalhar para poder se manter. E, não é tão fácil ficar sem trabalhar, é muito 

complicado, mas dá para você levar de algum jeito. Mesmo com péssimas condições, dá 

para levar por um tempo. Não sei sobre a questão do ensino, em tem mais opções como 

congressos e palestras em geral. Uma coisa que eu sei sobre o ensino, específico desta 

pessoa, é que ela sempre posta no facebook as suas notas e sempre vem ao lado a sigla 

EaD (Educação a distância). E aqui não temos matérias EaD, ela faz psicologia e estuda 

a distância, que diferença é essa que está sendo construída porque em sala de aula nós 

construímos muita coisa. 

 

3. Sobre a instituição 

Como você conheceu a instituição? 

E:  Sempre que eu procurava sobre universidade federal, eu ouvia falar da UFF e da UFRJ 

como as principais, além da UFRRJ. E aí fiquei entre essas duas que eram as mais 

populares. Quando me matriculei na PUC conversei com uma amiga minha que era da 

economia aqui na UFF. Aí ela me falou para eu vir pra UFF, que seria a melhor coisa que 

eu poderia escolher pela possibilidade de ganhar bolsa, ela já sabia do meu problema de 

distância e tudo mais. Ela me ajudou a calcular quanto ou gastaria por mês, quanto seria. 

Minha mãe achava melhor eu ficar na PUC que eu entraria só no segundo semestre, lá na 

PUC você entra no segundo semestre quando entra por cota. No segundo semestre eu 

poderia estar melhor financeiramente, mas conclui na hora que seria mais prático e mais 

econômico vir para a UFF. 
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Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

E: O que mais pesou foi o custo. Prestígio a PUC também tinha e tive esse problema. 

 

Foi a sua primeira opção? 

E: Minha primeira ideia era vir ‘pra’ cá, só que o resultado da PUC saiu primeiro. Mas 

quando saiu o daqui eu já sabia que queria vir ‘pra’ cá. 

 

Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

E: Não, estava completamente alheio a estrutura. Me preocupei em pesquisar apenas as 

disciplinas e a grade do curso. 

E o horário (integral na UFF) chegou a ser um dificultador? 

E: Na PUC era um turno específico, como acontece em quase todas as faculdades 

particulares. Aqui não pensei se seria integral ou não, até porque na época que comecei 

ainda morava com minha mãe, tinha 18 anos e nenhum problema na vida. Eu estava relax. 

Eu já fazia CEFET de manhã e Colégio Pedro II à tarde, então só ficava em casa à noite 

e já estava acostumado com essa rotina de ficar fora de casa o dia todo. 

Pensou sobre a dificuldade de trabalhar com o horário integral ou já achava que a bolsa 

te ajudaria? 

E: Não cheguei a pensar na bolsa, mas até então não via problemas em me manter, essa 

questão financeira não era tão chamativa. Minha mãe ainda não falava tanto sobre 

trabalhar e tudo mais. Não havia pressão de trabalho e como eu morava com minha mãe, 

não tinha tantos gastos e contas. 

 

Observou a reputação e o prestígio no mercado de trabalho? 

E: Não está sendo fácil. Por questão de estágios, falo mais pelos amigos que tentam 

procurar. Eu mandei alguns currículos de estágio, mas hoje em dia já não mando mais 

pela questão de horário. A gente não tem mais tempo, é impossível. A ideia é que depois 

de um tempo na faculdade seria possível enviar currículo, mas hoje estamos com uma 

grade onde o estágio básico é todo pela manhã, os estágios específicos também serão pela 

manhã e as matérias vão ser a tarde. Então não teremos um dia ou um horário possível 

para isso. Por essa questão, a UFF é bem elitista né? Não é qualquer um que estuda aqui, 

eu não sou privilegiado em questão financeira, então para eu me manter aqui é bem difícil. 

Já teve mês que não recebi bolsa e eu contei os dias que eu ia vir para faculdade. Vim 
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apenas uma semana para faculdade, depois arranjei um bico de garçom, ganhei R$ 70, 

coloquei R$ 50 de passagem e os outros R$ 20 me virei para passar a semana. 

 

A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

E: Não. 

 

Você já ouviu falar da Faculdade Maria Thereza (também estudada por esta pesquisa)? O 

que sabe sobre ela? 

E: Ouvi muito pouco sobre a Maria Thereza, mas uma amiga faz acompanhamento no 

SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) de lá. E não ouvi mais nada sobre a instituição. 

 

Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (privada com 

bolsa, mais perto de casa)? Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos?  

E: Eu lutaria até o fim para continuar na UFF. Eu gosto da UFF, da grade curricular, do 

espaço, acho que esse espaço que temos aqui é diferente de outros espaços que temos 

dentro da própria UFF. Se você vai para o Bloco F ou G, são espaços completamente 

diferentes, muito higienizados. E aqui, temos isso que marca a UFF de humanas, um 

espaço de discussão e debates de ideias. 

 

Encontrou o que esperava nas UFF? Atingiu suas expectativas? Por quê? 

E: Acho que encontrei bem mais do que esperava aqui porque não sei se estava esperando 

muita coisa da UFF. Estava esperando algumas questões menos silenciadas já que no 

Pedro II tudo era muito silenciado. Havia muitas fobias de todos os modos e de todas as 

partes, por ser um colégio bem tradicional. Agora isso vem mudando, mas na UFF quando 

cheguei estava esperando algo mais para fora, para ser debatido e aqui encontrei esse 

espaço. Acho que a UFF me abriu para muitas questões. 

Você já sentiu ou presenciou alguma forma de preconceito aqui? Qual? 

E: Comigo diretamente não. Aqui temos uma liberdade bem maior da maioria das 

opressões. E nessa análise, eu separo o racismo do machismo para te explicar. Acredito 

que o machismo a gente discute mais, não vejo tanto em sala de aula, por exemplo, como 

já vi aluno de engenharia relatar. Mas o racismo, eu diria que vejo estruturalmente, sabe? 

Eu não tenho professor negro, não tive até agora, e dizem que depois a gente tem um. 

Talvez um dia eu encontre com ele. Eu não vejo ninguém falando nada pejorativo para 
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um negro, mas eu vejo esse racismo bem estrutural. Vejo que na UFF há um recorte por 

curso também, onde pode o negro entrar e não prejudicar tanto a estrutura. 

Fiz um trabalho sobre cotas sociais sobre o ingresso dessas pessoas, e em nosso trabalho 

fomos pegando pessoas que se declararam negras para responder o questionário. Mais da 

metade das pessoas que se declaravam negras não entraram por cotas, e aí ficamos 

pensando assim: Cadê essas cotas? Para quem elas estão servindo? 

Comentei que nas conversas com pessoas que não estão na educação superior, algumas 

dessas pessoas não tem o conhecimento das cotas raciais, e acham que não podiam entrar 

por cotas já que não haviam estudado em escola pública. A pessoa se declara negra, mas 

muitas vezes não tem o conhecimento que poderia concorrer a uma vaga por cotas. Até 

onde a informação chega é um problema também. 

 

OBS.: Pegando a taxa de concluintes negros do ENADE vemos uma baixa 

representatividade dos negros, mas como o ENADE é feito apenas pelos concluintes não 

temos uma visão se os negros estão entrando e não conseguindo se formar, e aí estariam 

sendo “expulsos”, já que não acho que seja uma evasão normal. E não conseguimos 

pegar esses dados, até porque não conseguimos saber quantas pessoas se declararam 

negras e entraram, e quantos se declararam negros e saíram. 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção? 

E: Não sei bem como explicar a minha escolha de curso, foi o único curso que tentei no 

ENEM. 

 

Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, Monitoria, 

bolsa de desenvolvimento acadêmico, e outras)? 

E: Tenho a Desenvolvimento Acadêmico. Na bolsa faço parte de um projeto, na Escola 

de Serviço Social, Contestação Política do professor Rodrigo Lima. A atuação é um pouco 

voltada para conselheiros tutelares. A gente não atua especificamente em campo, o último 

trabalho desenvolvido foi um ciclo de palestras para conselheiros tutelares trazerem 

algumas questões. Esse ano o trabalho está micro, começamos um pouco tarde e não está 

ainda muito concreto. Faço parte dessa bolsa a 2 anos. Eu entrei na UFF, fiquei um 

semestre sem bolsa e no segundo semestre já consegui uma bolsa, assim que abriu o 

processo seletivo. Como eu entrei numa chamada tarde já havia acabado as inscrições. 
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Então no segundo semestre peguei a bolsa permanência e depois fui para a de 

Desenvolvimento Acadêmico. A cada fim de ano, a gente tem que se inscrever de novo 

na bolsa de Desenvolvimento Acadêmico. Já estão abertas o processo seletivo do próximo 

ano. 

 

Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual seria? 

E: Fora a dificuldade financeira, sempre tentei me manter sereno para poder conseguir 

ficar na universidade. Não tive problemas para acompanhar as disciplinas. 

 

Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior? Seria motivo financeiro ou desinteresse 

acadêmico? 

E: A questão financeira apesar de difícil, nunca me fez pensar em desistir. Só uma vez, 

quando eu tirei uma nota que eu não estava esperando. Foi apenas uma frustação 

acadêmica, a nota não foi ruim, mas eu queria tirar 10 porque a professora era muito 

inteligente e eu queria ter ido melhor. Mas era uma cobrança minha. Para mim não é 

problema continuar na universidade, mas agora minha mãe já cobra que tenho 20 anos e 

preciso trabalhar. Agora a cobrança é extrema, o que não teve antes, agora é total. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Quantas horas por semana? 

E: Não trabalho, faço os estágios obrigatórios. O estágio básico tem o horário bem 

flexível, deveríamos cumprir 4 horas de trabalho de campo, mas para não chegarmos tão 

cedo no hospital quando não tem muita gente, chegamos às 10 horas e saímos às 12 horas. 

E fora isso, tem o horário da supervisão que são 4 horas. O horário da bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico é em torno de 3 horas semanais. 

Pergunto se ele já trabalhou antes? 

E: Se for de carteira assinada nunca trabalhei. Já fiz alguns ‘bicos’ quando tem problema 

com a bolsa. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

E: Como vivo sozinho, recebo uma ajuda da minha mãe e o resto dos meus custos eu 

complemento com a bolsa. A bolsa é o que me mantém. 
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Pretende atuar em que área? Já tem alguns espaços de atuação pensado? 

E: (Risos). Não ainda estou totalmente perdido. 

Pergunto se já existe algumas áreas que ele sabe que não quer atuar? 

E: O que eu não quero fazer já são as áreas que a UFF não costuma atuar, justamente por 

já estarmos cientes do mal que eles são. São as áreas de TCC, comportamentalista e tudo 

mais. 

 

A UFF te influencia a seguir mais para qual área, seria mais para a clínica, docência, 

hospitalar? Existe alguma área mais estimulada? 

E: Não tem bem uma área, mas espaços de atuação. Como em algumas instituições, aqui 

a gente questiona muito isso. Mas também a gente aprende a não fugir disso, porque é 

por lá que a gente pode mudar as coisas. Acho que qualquer e independente da área que 

eu for, irei atuar e trabalhar nessa área por mais que ela tenha problemas... Por exemplo, 

na área de prisões, acho que o melhor lugar é trabalhar na prisão. 

 

Acredita que a UFF te prepara para o mercado de trabalho? 

E: Para mim isso nunca foi questão, mas para algumas amigas existe essa questão delas 

não se sentirem prontas para o mercado. Mas também fico me perguntando o que que a 

gente quer, se é essa formação para o mercado. Como se fosse um manualzinho. Para 

mim isso nunca tinha sido uma questão e uma dificuldade para lidar na graduação da 

UFF. Claro tem momentos que a gente se sente um pouco mais... é não preparado para 

atuar. Eu não me sinto confiante para chegar numa clínica, perto quase de me formar, mas 

ainda assim acho que tem coisa que a gente pode ir aprendendo depois, ainda tem o 

estágio específico, mas no básico a gente já tem noção de como as coisas funcionam. Dá 

para terminar de se formar e se sentir menos despreparado. Na questão de visão crítica e 

aprendizado podemos ir enfrentar que estaremos prontos para nos virar. 

 

 Alguma contribuição para a pesquisa sobre sua vida universitária... se você pensa que a 

UFF precisa melhorar em alguns aspectos, ou a própria Psicologia. 

E: A UFF tem bastante problemas também, essa pesquisa é especificamente sobre as 

cotas?  

Respondo que não, mas que como estudo o acesso à Educação Superior, preciso 

perpassar pela questão das cotas. Mas que compreender o alcance das cotas seria 

interessante para meu contexto geral. 
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E: Falando um pouco da minha experiência pessoal, quando eu entrei na UFF e até há um 

tempo escrevi que eu não me considerava negro29, me considerava pardo... eu não 

coloquei a cota achando que estava burlando, é que a cota era para negros e pardos, e pela 

regra da renda e do colégio público também estava certo. E aí depois na UFF, e não sei 

dizer porque exatamente na UFF, eu percebi que não sou pardo e que nunca fui pardo. 

Minha mãe é negra, como é que... E para mim foi assim: caramba eu sou negro. E foi um 

susto, só agora me dei conta disso. Marquei a cota certa. E acho que a gente tem que ter 

um pouquinho mais de conversa em sala de aula sobre isso. Porque as vezes esses temas 

ficam muito restritos a grupos isolados, grupos de debates e tudo mais. Por mais que isso 

tenha que partir do interesse pessoal, fica só no interesse pessoal. Uma pessoa branca que 

nem sempre é bem-vinda em grupos de debate dos negros, justamente por um par de 

opressões que sofreram, como não é bem-vinda a pessoa continua sem saber, afastados 

de um tema que é importante. Acho então que a UFF poderia insistir um pouco mais nesse 

tipo de ensino.  

Sobre as bolsas começo com a UFRJ tendo uma bolsa de R$ 77030 para o aluno se manter, 

e na UFF é R$ 440. Uma diferença absurda. Não sei como essa distribuição é feita, mas 

o que que adianta ter uma pessoa que entra na faculdade e não consegue se manter nela, 

como você disse. Você expulsa os estudantes. Tem um pessoal que não tem moradia, a 

gente tem uma moradia, mas que não é uma moradia eficaz por ser muito seletiva. Fica 

deixando e permitindo quem vai morar em tal lugar. Fazendo esse tipo de classificação, 

e que não faz sentido esse modo de acolher, esse acolhimento quase que expulsando o 

estudante pobre. 

Comento que a questão da permanência é ainda um problema e um desafio a ser 

enfrentado na educação superior... sobre a questão dos cotistas não terem garantido uma 

ajuda de custo para manter-se estudando que seria uma forma de combater a evasão 

universitária. 

E: Vivemos numa metrópole, onde tudo aumenta e a bolsa continua de R$ 440. É um 

dinheiro muito pouco para a pessoa se sustentar durante um mês. 

                                                           
29 A questão de o negro aparecer separado do pardo confunde bastante o entendimento utilizado por nós em 

nossa pesquisa que observa o negro como o somatório dos pretos e pardos. 
30 Segundo o site, http://superest.ufrj.br/index.php/programa-de-bolsas, a bolsa na UFRJ está no mesmo 

valor de R$ 400 reais do que na UFF. A diferença é que na cidade do Rio de Janeiro existe o programa de 

RioCard Universitário que contribui com o valor da passagem aos alunos com baixa renda de acordo com 

Decreto 38.280 de 29 de Janeiro de 2014, que determina que os estudantes universitários de cursos 

presenciais beneficiados pelos programas do Governo Federal de cotas ou Programa Universidade para 

Todos, e os universitários de cursos presenciais com renda familiar per capita de até 1 (um) salário mínimo, 

recebam o valor da passagem modal. Estes alunos devem residir e estudar no Município do Rio de Janeiro. 

http://superest.ufrj.br/index.php/programa-de-bolsas


125 
 

Penso que esse valor não reflete muito a ideia de que a classe popular tem entrado na 

educação superior e que esse valor não reflete a real necessidade desses estudantes. 

Antes com a classe alta e média entrando, esse dinheiro era suficiente para a utilização 

das xerox e um lanche e outro. E não para a pessoa sustentar-se durante o curso. E isso 

precisa ser repensado. Se você está se inserindo, ou tentando, ou fingindo que está 

inserindo a classe popular, como fazê-la permanecer? Do jeito que está, ocorre de forma 

muito fraca. 

Pergunto se ele tentou o processo da moradia estudantil? 

E: Não tentei porque achei melhor fazer o trajeto, do que ficar me desgastando no 

processo de tentar a moradia. Até porque acredito que tem pessoas que moram muito mais 

longe, porque eu moro longe, muito longe, mas existem pessoas que moram muito mais 

longe. 

Então essas questões que acredito que tenha que ser mais trabalhadas, mais discussões 

sobre as opressões e a permanência desses estudantes mais pobres. 

Agradeço a contribuição e encerro a entrevista. 

 

Entrevista 2 - O entrevistado de psicologia se declara como preto, estudou em 

escola pública, entrou nas FAMATH com desconto de 30% por ter feito a prova do 

ENEM, em 2013, mora com os pais e a avó em Cachoeiro de Macacu vindo para 

Niterói no ônibus universitário e a mãe é professora de literatura e o pai trabalha 

na empresa de águas do município. A entrevista foi marcada para o intervalo entre 

as aulas, no pátio principal da instituição. O entrevistado se mostrou nervoso após 

contar que precisaria gravar o áudio, e disse que ia gaguejar, mas durante a 

entrevista relaxou e tivemos uma conversa bem agradável. 

 

1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

L: A gente não questiona muito isso, é meio que um processo... você passou pelo 

fundamental, você vai para o ensino médio e em seguida você vai para o ensino superior. 

Foi uma coisa natural. É aquela coisa que você tem que fazer e inclusive você fica perdido 

na questão da escolha do curso e tal. Mas assim, foi natural. Nunca tive tanta pressão em 

casa por conta disso. 

Pergunto se havia pressão para que fosse trabalhar? 
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L: Não... não havia pressão nem de ir para o ensino superior e nem de trabalho. Mas o 

ensino superior era algo natural. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

L: Só minha mãe. Fez letras na Estácio. 

 

Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 

L: Não houve essa ideia de que por ela ter chegado eu também teria que chegar, era muito 

natural mesmo. 

E sobre o curso... 

L: Muito difícil. Nunca tive contato com psicólogo antes de entrar no curso. Mas a gente 

tem uma visão de senso comum, eu pelo menos tive, que a psicologia era uma área bem 

crítica, questionava muito o saber e tal. E acho que escolhi mais por isso, pelo 

questionamento em si. E nos assuntos a parte que eu gostava sobre psicopatia, essas coisas 

que hoje eu nem dou tanta ênfase, mas foi mais por isso. Tanto é que fiquei muito na 

dúvida entre psicologia e direito, que eu poderia trabalhar com essa parte forense. Era o 

que me chamava mais atenção. 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso (Ex. PROUNI, FIES...)? 

L: Não tentei as políticas de PROUNI e FIES porque aqui não aceitavam. Fiz o ENEM e 

entrei com o desconto concedido por ele. 

 

Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

L: Uma tentativa. Eu nunca fiz pré-vestibular, nunca. Aí depois que eu entrei, não sei se 

é verdade né, mas sei que alguém falou que a grade daqui é melhor que a da UFF porque 

é mais abrangente, aí mesmo que me acomodei. Caí de paraquedas, mas caí num lugar 

mais acessível. 

 

Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição pública? 

L: Fiz o ENEM e o vestibular da própria instituição. Minha nota de corte do ENEM não 

dava né? Até porque eu não estudei, não fiz cursinho entendeu. Então não deu para passar 

e beleza, vou tentar para a privada. 
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Pergunto se ele tentou entrar por cota na UFF e se ele conhecia como funcionava o 

sistema de cotas, e enfatizo que muitas pessoas ainda desconhecem essa forma de 

acesso... 

L: Tentei pelas cotas sim, e já sabia que existia esse sistema. Parece meio absurdo 

pensarmos que ainda hoje essa informação não chega a todo mundo. 

 

Conhece pessoas que estudam em outras instituições particulares? O que sabe e ouve 

sobre essas instituições? 

L: Especificamente não, mas pela conversa que tenho com alguns amigos vejo que aqui 

a gente tem umas abordagens, umas disciplinas bem abertas. Não tão com a ideia 

instituída, você não pega uma ideia e reforça ela. Você questiona sobre o que é aquilo. 

Tem uns professores em especial que são bem assim, mas já conversei com pessoas que 

estudam na Estácio e que era aquela coisa muito mecânica. 

 

Conhece pessoas que estudam em outras instituições públicas? O que sabe e ouve sobre 

essas instituições? (Em especial na UFF que é a instituição estudada) 

L: Tipo esse meu amigo ali de vermelho. Ele estuda na UFF. Ah ele, como vou explicar, 

algumas disciplinas... deixa eu elaborar melhor. Parece que eles vão para outros campos, 

sabe? Mesclam um pouco da poesia para debater a psicologia, na pública vejo que tem 

muito a visão política. Não percebo tanto essa parte política aqui, e assim, acho que é um 

grande diferencial sabe. Pode ser um preconceito meu com os alunos daqui, não sei, mas 

percebo que tem muito aluno que vem aqui só para cumprir o curso, e para ter só a 

formação.  

Pergunto se ele pensa que alguns estão focados apenas em conquistar o diploma? 

L: Não vejo tanto interesse no geral, são poucos que vejo. Já os da pública não, tem um 

empenho maior sabe. 

 

3. Sobre a instituição 

Como você conheceu a instituição? 

L: Uma amiga minha de Cachoeira de Macacu, que faz psicologia também, que me falou 

que aqui era muito bom, muito legal. No senso comum, a Maria Thereza é referência em 

Psicologia, e aí decidi vir.  

Pergunto se na cidade dele não tem nenhum curso universitário? 



128 
 

L: Na minha cidade não tem faculdade, o mais perto é em Nova Friburgo, mas seria 

Estácio. Em São Gonçalo não sei se tem, mas aqui em Niterói é mais prático. 

Indago com que locomoção ele vem para a faculdade? 

L: Venho de ônibus universitário, a vinda dele para cá facilita para mim também. 

 

Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

L: Foi mais o prestígio, eu fiquei um pouco preocupado com a questão do valor em si, 

mas como lá em casa é meu pai que paga e ele não pestanejou muito. Porque minha 

preocupação seria essa, na época minha mãe até falou sobre o PROUNI e FIES, e hoje 

em dia não seria problema. Hoje qualquer um que queira pode fazer uma faculdade, é um 

recurso bom né? Mas aí depois ela mesmo deu um passo atrás e disse que preferia que eu 

não fizesse o FIES porque depois você fica um tempo tendo que pagar a faculdade, e é 

melhor a gente pagar logo agora. 

 

Foi a sua primeira opção? 

L: Tem aquelas dúvidas né? Fiquei muito na dúvida entre psicologia, direito e jornalismo, 

e não pergunte porque. Disse que no jornalismo apostei numa ideia de que seria um ramo 

interessante, acho que vou ter uma interação legal. 

 

Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

L: Não pesquisei antes. A grade foi só depois que cheguei. 

 

E sobre o serviço de SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) da instituição, você já sabe 

sobre ele? É um estágio obrigatório? Como funciona? 

L: É obrigatório, mas a partir do período que vem. No caso o 8° período. Nunca ouvi 

nenhuma crítica negativa não, pelo contrário, o pessoal disse que até é bom. Você atende, 

e pode já fazer um dinheiro e dar uma parte para a instituição31. Entendeu? 

Pergunto se ele sabe se existe algum tipo de bolsa para quem fica no SPA? 

L: Não sei te responder direito. 

 

                                                           
31 Essa informação de uma parte ir para o aluno e outra para a instituição não foi confirmada em minha 

entrevista com a gestora. Ela disse que por fazer parte do curso, o serviço auxilia os alunos nessa obrigação. 

Cobra-se um valor (simbólico) dos pacientes que lá são atendidos, mas esse dinheiro é utilizado na 

manutenção do próprio SPA. 
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Observou a reputação e o prestígio no mercado de trabalho? 

L: Sim, pelos professores. Por me darem essa visão mais crítica. Mas eu nunca apostei 

muito que a instituição tivesse peso no aluno. Acho que a gente pode ser um bom aluno, 

na pública e na particular, vai muito do empenho. Eu acho fundamental essa pegada mais 

crítica mesmo. 

 

A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

L: Fácil acesso sim, por conta do ônibus universitário. 

 

Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (privada com 

bolsa, mais perto de casa)? Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos?  

L: A questão é que não tenho muito conhecimento sobre outras faculdades privadas, já 

ouvi falarem bem da UVA (Universidade Veiga de Almeida), que no caso não é pública. 

Mas pública não ouvi muito sobre o foco da psicologia. Então, já quase me formando, 

não sairia daqui não. Poderia até sair para ir para outro curso, são planos que já tenho. 

Pergunto se o valor da mensalidade é um problema para que ele permaneça nas 

FAMATH? 

L: É caro. Ficaria muito em dúvida se realmente pintasse uma vaga por lá. Ia ser uma 

mudança e poderia demorar para me adaptar, mas por questão financeira até poderia ir 

mesmo. 

 

Encontrou o que esperava nas FAMATH? Atingiu suas expectativas? Por quê? 

L: Na questão da formação, acho que a política é algo muito fraca, mas eu não vejo a 

galera muito autentica, empenhada em ter que mudar, lutar por coisas melhores. Aquilo 

que a gente já percebe muito na pública. Mas sobre a formação e as disciplinas, foi além. 

Assim como a grande maioria, eu acho, eu pensava muito naquela coisa da caixinha. De 

você pegar o objeto da psicologia e executar, hoje em dia já faço uma visão contrária, 

com uma pegada bem foucaultiana. Tô bem assim, não quero exercer aquele padrão 

mesmo. Então me fez ver bem além, me fez não querer sair daqui e estar no sistema. 

Superei essa parte do senso comum. 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção?  
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L: Eu tinha uma visão muito cognitivista de analisar o sujeito, analisar o perfil do 

criminoso, essa era a minha ideia inicial. Acho que muito estudante de psicologia tem 

como foco e objetivo uma atuação meio CSI (seriado de TV americano), cognitivo. 

Pergunto se o horário das FAMATH é um horário facilitador para a permanência, e falo 

sobre a UFF ser integral e se isso para ele, é um fator dificultador para que os estudantes 

permaneçam? 

L: Tem muita gente que trabalha e sofre com a questão do horário, mas tem muito aluno 

que relatou que conseguiu estágio muito tranquilamente e que o horário contribui sim 

para isso. Eu não sei dizer exatamente, mas talvez essa questão do horário aqui seja 

melhor do que o da UFF, justamente por dar uma opção para quem quer e precisa 

trabalhar. Porque justamente a pessoa que precisa trabalhar já nem pensa em fazer na UFF 

em período integral. 

 

Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, Monitoria, 

bolsa de desenvolvimento acadêmico, e outras)? 

L: Não sei dizer exatamente qual, mas tem sim. E até para o PIBIC tem, mas não é todo 

mundo que está no PIBIC que ganha não. São poucas bolsas. Nunca tentei participar de 

nenhum processo. Semestre que vem que vou procurar estágio porque é obrigatório. Aqui 

eles nos dão a oportunidade de fazer o clínico, mas o institucional não. É um estágio não 

remunerado que faz parte da nossa grade curricular. 

 

Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual seria? 

L: Não, sempre fui bem convicto. Já pensei em fazer outros cursos sim, mas... é, na 

verdade já pensei em fazer vestibular para a UFF, mas em Filosofia. Fiquei muito nessa 

de largar a psicologia e tal. Mas não porque o curso era ruim, ou porque não foi nada 

daquilo que eu gostava, só que ainda tenho a visão de que a filosofia é muito mais crítica 

que a psicologia. A psicologia trabalha muito mais com conceitos cristalizados, 

dependendo da abordagem em sim. 

Pergunto se ele ainda possui essa vontade de fazer o curso de filosofia? 

L: Não tanto porque já estou pensando em fazer um mestrado, então filosofia eu não sei 

se vai rolar. Até porque eu faria por gosto, não seria uma questão de fazer para trabalhar. 

Gosto de filosofia e pensei em fazer. 
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Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior? Seria motivo financeiro ou desinteresse 

acadêmico? 

L: Não, apesar de ser bem puxado meu pai pagar a faculdade, não tive problemas a ponto 

de pensar em abandonar. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Quantas horas por semana? 

L: Não... 

 

Pergunto se ele já trabalhou antes? 

L: Trabalhei quando eu tive 17 anos como vendedor numa loja de almofadas. Era um 

dinheiro fraco, porque eu não era exatamente um trabalhador, mas sim um estagiário 

porque era assim que eles chamavam. Era uma merreca o que eu ganhava, e na época eu 

via como um início de carreira, eu pensava que ia começar ali e depois ia continuar em 

outro emprego. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

L: Meu pai paga a faculdade e como minha mãe e o pai são um casal, eles organizam as 

contas da casa e me sustentam. 

 

Pretende atuar em que área? 

L: Estou tendo muito contato com a pegada da influência do capitalismo e como você 

estuda a vida inteira para consumir. E quanto mais eu me deparo com isso, mais eu quero 

me afastar desse mercado de trabalho. Outra coisa que já reparei é que vejo muitos alunos 

bom para analisar tal coisa, sou aluno de psicologia e analiso aquilo muito bem, mas eu 

me sinto melhor em te explicar uma coisa do que te analisar, entende? Então acho que a 

ideia do mestrado, é sei lá, talvez dar aula depois. 

A parte clínica não passa na sua cabeça no momento? 

L: Olha, pode até rolar, mas a princípio não até porque tem aquela ideia de você ter seu 

nome e é algo muito arriscado você sair direto para clínica. Saúde mental é um caminho 

que penso muito também. E aí ser professor é um outro caminho bem maior que eu 

pretendo seguir. 
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Sempre pensou nisso ou a faculdade te influenciou? 

L: Foi por uma matéria que comecei a pensar. Foi na disciplina psicologia educacional 

que fala de todo o processo escolar, fala dessa questão do consumo que a gente está 

atrelado o tempo todo e eu ‘tô’ querendo sair fora disso. 

 

Acredita que as FAMATH te prepara para o mercado de trabalho? Você se sente 

confortável para entrar no mercado de trabalho? 

L: Depende a partir de que né? Se a pessoa tiver buscando um RH (Recursos Humanos), 

não na questão de professores, mas muitas disciplinas que pode ajudar sim a você chegar 

amanhã e já trabalhar numa empresa. Agora como meu viés não é esse, fica difícil. Se 

todos os professores tivessem uma pegada não tão institucional de pegar esse celular e 

levar ‘pra’ frente e perguntar porque esse celular está aqui. Aí eu acho que me prepararia, 

mas isso é para mim. Mas o aluno que tem como foco o RH, ou uma área mais 

empresarial, essa pegada também não ajudaria ele. Por isso acho que depende muito da 

onde a pessoa queria ir. 

A faculdade me dá uma segurança no que estou aprendendo, e que isso está sendo bem 

assimilado. Mas tem muito conteúdo chato, vou ser bem franco. E não ligo de falar que 

algumas coisas eu levo “nas coxas”, porque o nosso diploma a gente aí meio que 

trilhando. Então o que eu vejo que não dá para mim, mas que sou obrigado a fazer eu 

meio que faço para passar nas provas. São algumas obrigações. Na minha formação não 

tenho esse objetivo de tirar 10 sempre, vou buscando o que é interessante para me 

aprofundar e o demais eu vou levando. E é perguntar o que seria também ser um aluno 

nota 10. 

 

Considerações finais: 

Para mim, do meu ponto de vista, uma forma de unir a cultura no geral com a psicologia. 

Então, meu amigo de camisa vermelha ali da UFF, já falou comigo que tiveram textos 

que traziam poesia para debater com a psicologia, sabe é uma outra coisa, é muito mais 

abrangente culturalmente falando. E acho que seria bem melhor porque cultura é tudo, 

para tudo. Possibilita que a gente tenha uma visão melhor do mundo e do outro. 

 

Entrevista 3 - A estudante de pedagogia se declarou como branca, estudou em 

escola pública de formação de professores, entrou na UFF, em 2015 após 4 

tentativas, através de cotas sociais, mora em Niterói dividindo a casa com duas 
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amigas. A entrevista ocorreu no pelo Bloco D, no intervalo de suas aulas e foi 

interrompida nas últimas perguntas a pedido da entrevistada que precisava 

atender uma ligação. A estudante estava bem à vontade, mas a conclusão da 

entrevista se deu cerca de uma semana depois, até porque a estudante estava 

envolvida na Ocupação no prédio da Educação na UFF. A estudante tem uma filha 

de 4 anos e é solteira. 

 

1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

R: Comecei a pensar depois que engravidei, sou a primeira no ensino superior da minha 

família, não tive muito incentivo da escola, nem da família, mas dá família tenho certeza 

que foi por não compreender a importância de enxergar a universidade como um lugar de 

disputa de direitos. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

R: Eu conheci um movimento de mulheres e comecei a militar lá, CAMTRA32 é o nome, 

e lá conheci várias mulheres que me inspiraram e incentivaram. 

 

Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso?  

R: Sim. Foi através desse coletivo de mulheres. 

E foi a maternidade que te apresentou esse coletivo de mulheres? 

Na verdade, a CAMTRA surgiu na minha vida no 8 de março, eu trabalhava no centro do 

rio e vi um ato das mulheres, eu era casada e vivia uma relação muito abusiva e vi ali no 

ato todas as minhas demandas tendo importância pra outras mulheres. 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

R: Olha, eu prestei vestibular quatro vezes até entrar na universidade, então acho que 

conheci de tanto tentar (risos). Eu usei as cotas de renda baixa e escola pública. 

 

                                                           
32 Fundada em 1997 a CAMTRA (Casa da Mulher Trabalhadora) é uma organização feminista, 

sem fins lucrativos, que tem como missão ir ao encontro de outras mulheres com a perspectiva de 

colaborar para a promoção de seus direitos e para o fortalecimento de sua autonomia, tendo em 

vista a construção de uma sociedade justa e igualitária. 
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Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

R: 4 tentativas. 

 

Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição particular? 

R: Fiz o ENEM. Nunca pensei em particular. Sempre que pensava em universidade, 

pensava na pública. 

 

Conhece pessoas que estudam em instituição públicas? O que sabe e ouve sobre essas 

instituições? 

R: Conhecia sim muitas pessoas que estudavam lá. As pessoas sempre falavam da 

qualidade. 

 

3. Sobre a instituição 

Como você conheceu a instituição? 

R: Sempre conheci... 

 

Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

R: Não pensei no prestígio, mas já “tava” ligada. 

 

Foi a sua primeira opção? 

R: Como fiz Formação de Professores, era uma ideia de continuação... eu gosto de 

trabalhar com educação. 

 

Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

R: Não. 

 

A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

R: Sim. 

 

Você já ouviu falar das FAMATH (também estudada por esta pesquisa)? O que sabe sobre 

ela? 

R: Já ouvi falar, mas não conheço ninguém. 
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Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (publica)? 

Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos? (Horário, prestígio, valor da 

mensalidade) 

R: Não.  

Por quê? 

R: O motivo é que eu sou pobre e o estado tem uma dívida comigo de formar em uma 

universidade pública, ela é minha por direito e enquanto eu tiver fôlego vou continuar 

lutando pela minha permanência, meu salário não é pagar graduação, os ricos é que 

paguem! 

Só sairia da UFF se a UERJ não tivesse quebrada por causa do governo do estado! 

 

Seria na FFP, em São Gonçalo? Por que você mudaria, pela proximidade ou pela 

formação? 

R: A UERJ é por uma questão de identidade, as federais são muito elitistas, um caos pra 

saúde mental de quem é “fodido”. 

Comento se esse perfil de aluno não fosse talvez um dos motivos para que a universidade 

esteja tão abandonada... 

R: É claro que é por isso. 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção? 

R: Sim, foi minha primeira opção. 

 

Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, Monitoria, 

bolsa acadêmica, e outras)? 

R: Não, tô tentando desde que entrei. 

Pergunto qual delas está tentando? 

R: Qualquer uma pelo amor de Deus. (risos) Desenvolvimento Acadêmico. 

Digo como é ruim ela não ter conseguido ainda uma bolsa. E ela concorda! 

 

Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual seria 

(financeiro, moral, social ou cognitivo)? 

R: Todos os possíveis. 

Em que sentidos? Peço exemplos... 
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R: Financeira é isso, vivo com um estágio de 500 reais na cidade de Niterói que é cara 

pra ‘caralho’ não tem dinheiro pra ‘porra’ nenhuma 

Social é aquela história né, a UFF tem gente rica que não gosta de pobre pra todo lado. 

Tá bom? 

Tá ótimo... e a questão das matérias, você sente que há dificuldade de compreender o que 

é pedido por alguns professores? 

R: Sempre é né, tem professor que perde a linha com o ‘babação’ pela academia. 

 

Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior por alguns dos problemas citados? O que 

te faz permanecer, em que você se apega? 

R: Várias vezes, esse semestre quase tranquei inclusive. Mas eu já entrei, agora vou até o 

final, brigando, mas o estado vai ter que garantir minha formação. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Quantas horas por semana? 

R: Faço estágio, em uma escola municipal em Niterói. Trabalho de segunda a sexta, 

durante 5hrs por dia. Recebo R$ 500 por mês. 

Pergunto que tipo de estágio é, se é um programa de reforço escolar, e afirmo que é 

muito baixo o valor que recebe. 

 

Desde quando? 

R: Esse emprego, do começo do ano. Mas trabalho desde 17 anos. 

 

Se não trabalha, precisou sair de algum emprego para continuar os estudos? 

R: Sim, trabalhei em shopping a vida toda. 

E o horário não dava para conciliar? 

R: Não, eu trabalhava em Botafogo. 

Você acha que o horário da UFF em pedagogia atende as necessidades dos alunos? Em 

especial dos alunos trabalhadores?  

R: Não, a grade da pedagogia é péssima. 

O que você sugeriria de modificação que possibilitasse um maior aproveitamento da 

classe trabalhadora? 
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R: Ah que os nossos excelentíssimos professores cheios dos seus doutorados, 

entendessem que não é a favela que tem se adequar ao belo horário deles e sim o contrário. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

R: De amigos. 

 

Seu trabalho tem a ver com o curso escolhido? 

R: Meu estágio atual sim. 

 

Pretende atuar em que área?  

R: DEGASE33. 

Sempre pensou nisso ou a faculdade te influenciou? 

R: Sempre quis, inclusive minha segunda opção nos vestibulares foram serviço social. 

 

Entrevista 4 – O entrevistado se declarou negro, tem 20 anos, fez curso normal em 

uma escola púbica em Rio Bonito, tentou ingressar na universidade federal por 

cotas, mas pela nota do ENEM não conseguiu. Escolheu as FAMATH por 

indicação de conhecidos e pelo prestígio que sabia que a instituição possuía. Mora 

com os pais que sempre o incentivaram, a renda média familiar é de 1 a 3 salários. 

O estudante trabalha como professor contratado no município de Tanguá e vem 

para a universidade com o apoio do ônibus universitário. 

 

1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

M: Sempre estudei muito e foi logo assim que terminei o Ensino Médio já ingressei no 

ensino superior. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

                                                           
33 O Novo Degase – Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão vinculado à Secretaria de 

Estado de Educação, que tem a responsabilidade de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, 

favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, 

possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. 

Disponível em: http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp. Acesso em: 27/10/2016. 

http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp
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M: Não, sou o primeiro da família e do círculo de amigos mais próximos que entrou na 

universidade. Mas meus pais sempre me incentivaram a seguir os estudos. 

 

Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 

M: Não tinha conhecidos, mas o fato de ter feito normal me influenciou a seguir os 

estudos na área da Pedagogia. 

Pergunto se quando ele começou o Normal já tinha a ideia de que seguiria esse curso? 

M: Não, queria fazer Jornalismo, mas aí acabei parando aqui. Nem eu sei como, mas 

acabei parando na pedagogia. 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

M: Fiz o vestibular da instituição e no curso de Pedagogia já dava o desconto de 50%. 

 

Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

M: Foi na primeira tentativa. 

 

Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição particular? 

M: Fiz o ENEM, tentei ir para a Federal, fui para a lista de espera, mas não consegui a 

vaga não. 

Tentou por cotas? 

M: Tentei por cotas sim, racial e escola pública. 

 

Conhece pessoas que estudam em instituição públicas? O que sabe e ouve sobre essas 

instituições? 

M: Conheço pessoas que estudam lá e as conheci pelo ônibus universitário, gostam muito, 

mas assim pelo que eu e minha amiga discutimos, não vejo tanta diferença entre aqui e 

lá. A questão de matéria é sempre a mesma. Minha amiga faz letras e não relata ser muito 

diferente não. 

 

3. Sobre a instituição 

Como você conheceu a instituição? Se sentiu bem acolhido? 

M: Me senti bem acolhido, gostei e acho os professores nota 10, atenciosos. 
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Pergunto sobre a questão de horários... em especial para alunos trabalhadores. 

M: Eu trabalho, e venho de Rio Bonito que é bem longe daqui no ônibus universitário, 

até que consigo encaixar o horário, mas na hora da saída tenho sempre que sair um pouco 

antes para pegar o ônibus aqui na frente, mas fora isso é tranquilo. Os professores reagem 

bem a nossa saída antes do horário e compreendem que é necessário. 

 

Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

M: Foi pelo desconto que recebi e pela qualidade de ensino que muitas pessoas falavam. 

Aqui é bem reconhecido pelo curso de Psicologia, mas aí me disseram que o curso de 

Pedagogia daqui também era ótimo. 

 

Foi a sua primeira opção? 

M: Tirando a instituição federal que tentei pelo ENEM, essa foi minha primeira opção 

dentro das instituições particulares. 

 

Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

M: Cheguei a pesquisar sim pela internet o prestígio, e como se encaixava no meu perfil, 

resolvi vir ver. Não cheguei a olhar quadro docente. Mas vim conhecer e fui recebido pela 

coordenadora que trabalhava aqui e que era ótima, eu e minhas amigas viemos conversar 

com ela e ela foi muito boa com a gente. Fiz a matrícula com mais duas amigas da escola 

que também vieram estudar aqui. 

 

Observou a reputação e o prestígio no mercado de trabalho? 

M: Sim, foi importante esse reconhecimento no mercado. Agora estou começando mesmo 

ouvir muito, vem muitos palestrantes que vem aqui que foram alunos das FAMATH e 

que hoje são coordenadoras da Fundação Municipal, e isso vai mostrando o prestígio. 

 

A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

M: Não moro perto, mas o fato de ter um ônibus universitário que para na porta foi bem 

motivador para dar sequência ao desejo de estudar aqui. 

 

Você já ouviu falar da Universidade Federal Fluminense (também estudada por esta 

pesquisa)? O que sabe sobre ela? 
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M: A parte das disciplinas não vejo muita diferença, mas lá costuma ter mais eventos e 

palestras do que aqui. Já fui a algumas por lá e gostei muito. Aqui também temos bastante 

palestras, hoje tem uma sobre a PEC, até um pessoal do UFF que irá fazer e começa daqui 

a pouco. Quase sempre os professores liberam para assistirmos, e hoje ainda será uma 

comemoração do dia do professor. 

Pergunto se há um interesse dos estudantes para assistir os eventos, ou ocorre um 

esvaziamento de público... 

M: Há sempre um incentivo para ficar, normalmente os estudantes ficam sim e os 

professores também. 

 

Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (publica)? 

Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos? (Horário, prestígio, valor da 

mensalidade) 

M: Eu pensaria que agora já estou na reta final e que pensaria bem se deveria muar, mas 

levaria em conta mudar pela questão do custo sim. 

 

Encontrou o que esperava nas FAMATH? Atingiu suas expectativas? Por quê? 

M: Isso eu nem sei te informar porque eu nem sei o que estava buscando... mas me sinto 

integrado ao espaço, gosto de estar aqui. Me sinto bem e pertencente já! 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção? 

M: Não sei bem os fatores, mas um importante é que gosto muito de dar aula. E uma das 

minhas fontes de inspiração, é a educação, mas é isso... 

Mas ainda sinto vontade de trocar de curso, de ir estudar Jornalismo mesmo. 

Pergunto o que o impede de ir... 

M: Sei lá... deixa eu terminar esse primeiro, estar acomodado, estabilizado 

financeiramente... aí quem sabe né? 

 

Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, Monitoria, 

bolsa acadêmica, e outras)? 

M: Me convidaram para trabalhar aqui e ter a bolsa trabalho, é um cadastro que a gente 

faz e espera para ser chamado e ganhamos mais um desconto na mensalidade, e chegaria 
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a 100% de desconto. Cheguei a passar na entrevista, mas aí fui chamado para ir para uma 

escola e o coração bateu mais forte em trabalhar no que eu gosto. 

 

Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual seria? 

M: Desânimo dá sempre né? Agora que tenho emprego está bem tranquilo, mas quando 

eu entrei foi bem complicado né? Não cheguei a ter problemas para me adaptar as 

disciplinas e ao estudo, sempre gostei de estudar. 

 

Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior? Seria motivo financeiro ou desinteresse 

acadêmico? 

M: Vontade de trocar de curso, mas desistir de vez não. Mas depois resolvi primeiro 

concluir esse e depois pensar no outro. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Quantas horas por semana? 

M: Sou professor regente, trabalho 24 horas semanais. Trabalho por contrato em Tanguá. 

E ainda tenho que cumprir os estágios da faculdade, esse semestre consegui cumprir 

dentro da minha própria escola, mas o outro semestre foi bem complicado porque era 

ensino médio e tive que me desdobrar para dar conta, já que não é o horário de aula para 

cumprir os estágios. 

 

Desde quando? 

M: Vai fazer 2 anos, antes eu trabalhava em Rio Bonito e foi logo assim que me formei 

também como professor contratado.  

 

Se não trabalha, precisou sair de algum emprego para continuar os estudos? 

M: Não precisei não, havia acabado o meu contrato. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

M: Recebo sim, praticamente quem paga a minha faculdade é o meu pai, ainda não me 

sustento. Ajudo, às vezes, em casa, mas quem paga a faculdade é ele. 
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Seu trabalho tem a ver com o curso escolhido? Você sente que há uma conexão com o 

que você estuda e a sua prática? 

M: Sim, na área da educação. Mas na faculdade a gente vê muita teoria né? A pratica é 

totalmente diferente. Mas agora, depois de entrar na faculdade, consigo lidar melhor com 

os desafios que encontro. Consigo compreendê-los melhor. 

 

Seu trabalho foi decisivo na escolha da instituição (horário, dedicação, proximidade)? Ou 

da escolha do curso? 

M: O horário está bem tranquilo e se encaixa com o que eu preciso já que trabalho à tarde. 

 

Pretende atuar em que área? 

M: Por enquanto pretendo continuar dando aula, mas se surgir uma coordenação, eu 

gostaria de ir. 

 

Sempre pensou nisso ou a faculdade te influenciou? 

M: Sempre pensei e sempre tive vontade, isso aumentou na faculdade. Mas se eu me 

formar agora e me oferecerem, não sei se eu teria coragem pela falta de experiência minha 

ainda. Gostaria de esperar primeiro uma maior maturidade profissional. 

 

Acredita que as FAMATH te prepara para o mercado de trabalho? 

M: Prepara sim, apesar de termos umas inseguranças. Às vezes eles nos preparam bem 

sim, em algumas disciplinas mais que as outras, alguns professores nos dão mais 

estabilidade e preparo, mas no geral acho que estamos sim sendo bem preparados para o 

mercado de trabalho. 

 

Entrevistado 5 - O entrevistado se declarou negro, tem 22 anos, estudou em escola 

pública estadual, em sua primeira tentativa de entrar pelo ENEM não obteve nota, 

mas conseguiu bolsa pelo ProUni e cursou um semestre em faculdade privada. 

Depois fez novamente o ENEM, e ingressou na UFF, acreditava que a instituição 

pública abriria melhor as portas no mercado de trabalho. Está prestes a se formar, 

não possuiu dificuldades financeiras para se manter, pois estagia desde o primeiro 

período. Seus pais possuem o Ensino Médio completo, sua mãe é dona de casa e o 

pai auxiliar administrativo, a renda média familiar é de R$ 900,00. 
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1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior (sempre foi naturalizado)? 

E o curso, como pensou nele? 

D: No ensino médio, o curso pensei em fazer porque sempre gostei da área de marketing, 

mas também de finanças e administração me abre esse leque de poder estudar e aprimorar 

os dois. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

D: Primo formado em economia na Cândido Mendes34. 

 

Qual a escolaridade dos seus pais? 

D: Ensino médio completo. 

 

Qual a profissão dos seus pais? 

D: Meu pai é auxiliar administrativo, mãe é dona de casa. 

 

Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 

D: Não. 

 

Havia pressão dos seus pais para que você fosse para a educação superior? Ou que você 

fosse para o mercado de trabalho? 

D: Não sempre me deixaram bem à vontade em relação a isso 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

D: Enem / SiSU. 

 

Qual tipo de cotas você utilizou? Estudou em escola pública ou privada no Ensino Médio? 

D: Cota de escola pública. A resposta responde as duas perguntas anteriores (risos). 

 

Você passou na primeira tentativa? Pensou em outra instituição ou curso? 

                                                           
34 Universidade Cândido Mendes (UCAM). 
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D: Fiz a primeira vez o Enem em 2011 não passei para pública mas consegui uma bolsa 

do ProUni para o mesmo curso atual. 

 

E você chegou a cursar? Foi para qual instituição? 

D: Sim, 1 período. UniPli35. 

 

O que você sentiu de diferente na instituição pública e na privada? Por que você 

escolheu mudar de instituição? O que você pensa das universidades privadas? Como 

você esteve lá, deve ter uma boa visão! 

D: Tem muitas diferenças em relação a estrutura a privada é melhor pelo menos na minha 

experiência, porém a privada vê o aluno como cliente e sempre vai arrumar algum jeito 

de manter o aluno lá. Já em relação a identificação e ao comprometimento com a 

instituição na pública isso é muito maior. Escolhi mudar pensando no meu currículo. 

Mesmo sem saber o que esperar em relação a qualidade de ensino pensei que a UFF 

poderia me abrir portas futuramente e realmente abriu. 

 

Entendi... então na sua visão, a diferença ainda é de prestígio? O conteúdo e as disciplinas 

não têm muita diferença? E quanto a oportunidade de participar de palestras, eventos, 

você sentiu essa diferença? 

D: Em relação à conteúdo não senti muita diferença mesmo não. E sim sempre houve 

bastante eventos. 

 

Bastante eventos na UniPli ou na UFF? 

D: Na UFF. Mas não posso falar muito em relação a UniPli, porque só passei um período 

lá. 

 

3. Sobre a instituição 

Você já conhecia a UFF, tinha informações antes de entrar? Foi sua primeira opção de 

pública? 

D: Sim, tinha algumas informações porque tinha um amigo que já cursava administração. 

E foi a primeira opção. 

 

                                                           
35 UniPli: Universidade Plínio Leite – Em Niterói. 
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Você buscou informações como quadro docente e infraestrutura no site da UFF? Ou 

pegou apenas informações com esse amigo? 

D: Com o amigo apenas. 

 

Você se arrepende de ter mudado de instituição? Pelas greves? Ou por outro motivo? 

Você atrasou sua formação por conta disso? 

D: Às vezes pela greve bate um arrependimento sim, mas pelas oportunidades q a UFF 

me deu não (risos). Ainda não atrasei mas tem possibilidade caso aconteça greve nesse 

período. 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

Sobre a escolha do curso, você já falou sobre... E você diz que a UFF te abriu as portas, 

foi em que sentido? 

D: Oportunidade profissionais um exemplo simples, bem simples são as entrevistas que 

fui e que só tem candidatos de faculdade públicas. 

 

Ah, saquei... possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, 

PIBID, Monitoria, bolsa acadêmica, e outras)? 

D: Não. 

 

Nunca quis, nem pensou? 

D: Apenas monitoria, mas desisti devido à falta de tempo. Sempre estagiei... 

 

Você enfrentou dificuldade para se manter no ES? Já teve vontade de abandonar (por 

motivo financeiro ou desinteresse acadêmico)? 

D: Não. Fiz todos os períodos no tempo correto. 

E dificuldade financeiras, você enfrentou? 

D: Não. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Desde quando? Quantas horas por semana? 

D: Estágio desde o 1 período, 30 horas por semana. 
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A renda que você disse lá no começo, corresponde à média de toda sua família (pai e 

mãe), ou seria a sua renda? 

D: Média da família. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

D: Contribuo sim para o sustento da casa. 

 

Antes da faculdade você chegou a trabalhar? Precisou sair do emprego por não conseguir 

conciliar o horário? 

D: Não, não trabalhei antes. 

 

Pretende atuar em que área dentro da administração? Sempre pensou nisso ou a faculdade 

te influenciou? 

D: Marketing e já pensava nisso anteriormente, a faculdade não influenciou. 

 

Você se sentiu acolhido na UFF, como foi sua noção de pertencimento ao ambiente 

universitário? 

D: Pode definir melhor noção de pertencimento? 

Posso... teve problema para se sentir à vontade, seja com os alunos ou em relação a relação 

com professores e demais funcionários? Pense na ideia de nos sentirmos pertencentes ao 

espaço, pertencentes no sentido de estarmos à vontade, não nos sentirmos deslocados e 

inseguros no ambiente. É que esse fator de pertencimento, contribui e muito para facilitar 

a permanência! 

D: No começo me sentia um pouco deslocado sim era tudo meio novo pra mim, e achava 

que eu era meio que um peixe fora d’água porque era um dos poucos que vinha de escola 

pública e um dos poucos negros também mas com o passar do tempo esse meu receio 

passou e acabei sim me sentindo pertencente do espaço. 

 

Muito bom... depois a UFF acaba abraçando mesmo!  

D: Exatamente (risos). 

 

Você tem alguma contribuição para fazer a pesquisa...  
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Ou algo para contar sobre a UFF, o que você tinha como expectativa e como foi? A UFF 

alcançou suas expectativas? 

D: Apenas em relação ao ensino esperava uma qualidade melhor sim, como já disse não 

vi tanta diferença da faculdade particular esperava mais dos professores que muitas vezes 

não tem comprometimento com os alunos. 

 

Entendi... 

Obrigada, me ajudou muito... estava com muita dificuldade de encontrar um aluno cotista 

na administração! Vou agradecer seu amigo que me indicou a você... Boa noite e desculpa 

o trabalho! Boa sorte na parte final! 

D: Boa sorte na pesquisa também. 

 

Entrevista 6 - A entrevistada se declara branca, estudou em escola particular com 

bolsa, após passar algumas vezes para faculdades públicas e não poder ingressar 

nelas por diversos motivos, a estudante decidiu entrar na instituição privada para 

não precisar esperar e fazer novamente o cansativo ENEM. A estudante tem 

desconto de 50% pelo Educa Mais Brasil, e ingressou em 2016. Mora com os pais e 

a irmã que cursa o mesmo curso em uma outra instituição privada. Pensa que esse 

curso irá abrir mais facilmente o mercado de trabalho. 

 

1. Trajetória 

Quando você começou a pensar em entrar no Ensino Superior? 

T: Eu cresci com meus pais ensinando que eu tinha que terminar a escola e começar a 

faculdade. Para eu ter um bom emprego e não depender de ninguém, não depender de 

marido quando eu casar. Sempre me ensinaram a ser independente. Meus pais não fizeram 

faculdade, meu pai se formou no Ensino Médio e minha mãe ficou no fundamental porque 

o pai não deixava, nem ele nem os irmãos. 

 

Conhece familiar ou pessoa próxima que já tenha cursado Ensino Superior? 

T: Minha irmã está cursando Administração na Estácio, não há outros familiares que 

tenham chegado ao Ensino Superior. 

 

Esse conhecido influenciou sua escolha: tanto na instituição ou no curso? 
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T: Um pouco, porque nunca pensei em fazer Administração. Terminei a escola em 2013, 

em 2014 fiz pré-vestibular comunitário (Morro do Estado) na UFF. Em 2012, quando eu 

tinha 16 anos, consegui passar para a UERJ em Biologia, mas eu era muito nova e não 

fui. Em 2014, fiz o pré passei para nutrição na UFF de Volta Redonda, mas como minha 

mãe ficou doente, não tinha como me bancar em outra cidade e pagar o tratamento dela, 

e aí eu não fui. Em 2015, eu fiquei parada e esse ano como minha mãe faz administração 

também, e é um curso bem vasto. Para não ficar à toa e como não sabia mais o que eu 

queria fazer, resolvi fazer administração. 

 

2. Sobre o acesso 

Qual política pública ou privada utilizada no acesso? 

T: Aqui (nas FAMATH) tem que fazer vestibular, só que eu não fiz porque usei a nota do 

ENEM. Mas para ter bolsa é preciso fazer vestibular, mas ai eu usei o Educa Mais Brasil 

que me deu desconto de 50%. 

 

Existe alguma entrevista, algum critério para entrar na instituição através do Educa Mais 

Brasil? 

T: O cadastro é feito pela internet e pelo telefone. E aí, duas vezes no ano eu pago a 

mensalidade integral, vem metade para faculdade e metade para o Educa Mais, e nos 

outros meses eu pago 50% mesmo. 

 

Quantas tentativas foram necessárias para entrar no Ensino Superior? 

T: Três tentativas, 2012, 2013 e 2014. Passei em 2012 e em 2014. Em 2013, eu não passei. 

Como eu estava na 3º e estudava de segunda a sábado eu não focava no vestibular, focava 

mais na escola que era muito cansativo. Estudava no Grafite, unidade São Gonçalo, com 

bolsa desde sempre. Minha mãe pedia o desconto e conseguia. 

 

Fez o ENEM? Ingressou na educação superior através dessa prova? Tentou entrar em 

outra instituição? Pensou em instituição pública? 

T: Fiz o ENEM e ingressei por essa prova. Não tentei ir para outra instituição, não fiz o 

SiSU. Não queria continuar parada, seria mais um semestre à toa, perdido. Eu precisava 

trabalhar e está muito difícil conseguir emprego até com ensino superior, sem é mais 

difícil ainda. 
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Conhece pessoas que estudam em outras instituições particulares? O que sabe e ouve 

sobre essas instituições? 

T: Minha irmã não está tão satisfeita com a Estácio, por conta da instituição em si. Os 

alunos não têm muita acessibilidade, é um pouco bagunçada. Quando você precisa pedir 

uma informação sobre algum assunto. Eu nunca tive nenhum problema na Maria Thereza, 

eles são bem acolhedores. 

 

3. Sobre a instituição 

Como você conheceu a instituição? 

T: Nunca pensei em vir para cá. Foi pelo Educa Mais Brasil. Eu já conhecia a instituição, 

mas decidi vir pra cá porque era a maior bolsa oferecida. 

 

Quais foram as razões desta escolha (custo, prestígio e serviços/infraestrutura)? 

T: A questão do curso foi importante, já que eu não ia gastar tanto de passagem. Também 

fiz vestibular para a Unilasalle em Icaraí, só que lá ficaria mais longe e mesmo com a 

bolsa ficaria caro ainda. Me sinto acolhida a esse espaço e gosto da infraestrutura e das 

pessoas que ajudam a gente a nos encontrar. 

 

Foi a sua primeira opção? 

T: Depois de analisar os custos, foi minha primeira opção. 

 

Buscou informações sobre o curso ou a instituição (quadro docente e infraestrutura)? 

T: Aqui, o curso que eu faço é bem novo. Mas está crescendo, eu estou bem satisfeita 

com o ensino. 

 

Observou a reputação e o prestígio no mercado de trabalho? 

T: No início eu tinha essa preocupação, mas conversando com minha irmã ela abriu um 

pouco meus olhos e minha mente. E eu comecei a entender que as vezes não depende só 

da instituição, mas é de acordo com seu currículo, seu esforço. A faculdade tem boa 

reputação em seus cursos mais influentes, e isso é bom. 

 

A proximidade ou o fácil acesso foi relevante em sua escolha? 

T: O fácil acesso, com o gasto de apenas uma passagem, foi relevante na escolha. Era 

aqui ou ficar parada. 
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Você já ouviu falar da Universidade Federal Fluminense (também estudada por esta 

pesquisa)? O que sabe sobre ela? 

T: Eu sempre quis entrar para a UFF, cheguei a passar para UFF em Nutrição. Eu sempre 

quis passar para uma federal, infelizmente eu não consegui, por conta da doença da minha 

mãe. Eu conheci mais a UFF depois que fiz o vestibular lá, eu fazia o pré-vestibular do 

Morro do Estado que agora está no Valonguinho. Sei que tem um na Praia Vermelha e 

outro no Gragoatá. 

 

Como foi sua entrada no pré-vestibular? 

T: A mãe de uma amiga levou a gente lá, fizemos uma inscrição, e eles fazem uma 

entrevista para saber se você realmente precisa. Como é comunitário, tem uma lista de 

espera. E se na entrevista, eles verem que você precisa, você ganha a vaga. Você não pode 

ficar faltando, se faltar tem que ficar explicando, se for ao médico leva atestado. Eu 

aprendi muita coisa lá, eles fazem trabalho de campo, porque eles têm uma política que 

não se pode ficar só na sala de aula. Se você explora o mundo lá fora, você absorve muito 

mais que na sala de aula. 

 

Se pudesse mudaria para uma instituição com outra natureza administrativa (publica)? 

Haveria essa possibilidade? Quais seriam os motivos? (Horário, prestígio, valor da 

mensalidade) 

T: Tenho vontade de fazer transferência para a UFF, primeiro porque eu sempre quis a 

UFF. Segundo porque eu passei e não consegui ir, então virou uma coisa bem pessoal. E 

também por conta do custo. Não penso e fazer o ENEM, mas penso em fazer transferência 

externa. O ENEM é muito cansativo e não tenho mais o pique que eu tinha antes para 

fazer. Fico impaciente. Os motivos seriam custo, reconhecimento da faculdade porque é 

uma federal. É uma coisa que eu penso, mas não para agora e sim mais para frente. 

 

Sobre o Educa Mais Brasil, existe algum problema de você sair da faculdade no meio do 

curso, algum contrato que te impeça disso? 

T: Até onde eu sei não. No Educa Mais Brasil eu tenho uma data para pagar e se eu não 

pagar naquela data, eu perco o desconto e não posso mudar essa data. 

 

Encontrou o que esperava nas FAMATH? Atingiu suas expectativas? Por quê? 
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T: No início fiquei bastante em dúvida. Pensei em mudar para Ciências Biológicas que 

era mais próximo do que eu queria antes. Mas meus pais conversaram comigo por conta 

de estágios e de que emprego é mais difícil. E como Administração é um curso mais 

amplo, eu posso trabalhar em qualquer área. Eu posso trabalhar numa empresa ambiental, 

por isso eu fiquei em Administração. Então eu vim para uma área totalmente diferente, 

mas estou me encontrando. Fiquei bem desesperada e agoniada no começo do curso, 

cheguei a conversar com o coordenador da Biologia aqui, ele conversou e me explicou 

bastante coisas, mas aí eu fui ficando mais tranquila. 

 

4. Sobre a vida acadêmica 

A escolha do curso foi motivada por que fatores, era a sua primeira opção? 

T: Mercado de trabalho maior. Porque está difícil, e o mais acessível é o curso de 

administração. 

 

Sobre o horário, seria possível mudar para o horário que o curso tem na UFF, já pesquisou 

sobre isso? 

T: O horário lá é integral ou matutino, mas isso não atrapalharia por ser pública eu não 

teria problema, trabalho mais para pagar a faculdade. Na questão do horário, por enquanto 

aqui está bom, consegui um emprego de contrato na prefeitura de Auditora do Bolsa 

Família e trabalho até as 17 horas e venho direto para cá. 

 

Possui ou já possuiu algum tipo de bolsa (auxílio permanência, PIBIC, PIBID, Monitoria, 

bolsa acadêmica, e outras)? 

T: Aqui tem os descontos pelo ENEM e pelo Educa Mais Brasil. Quando eu vim fazer a 

matrícula perguntei e na secretaria me informaram para eu procurar o Educa Mais 

Brasil.  

 

Expliquei que queria saber se existia algum tipo de auxílio para quem faz parte de grupo 

de pesquisa, monitoria? 

T: Se não me engano aqui tem empresa júnior, é a partir do quarto período. Tem 

monitoria, mas não tenho certeza se existe alguma contrapartida de dinheiro ou desconto. 

 

Enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade para se manter no Ensino Superior? Qual seria? 
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T: No início fiquei com medo de isso acontecer, mas é aquilo, você entra e vai aprendendo 

a lidar com aquilo. Não tenho problema da parte financeira para me manter embora ela 

seja difícil. 

 

Já teve vontade de abandonar o Ensino Superior? Seria motivo financeiro ou desinteresse 

acadêmico? 

T: Na primeira semana, na primeira aula minha mãe perguntou se eu gostei e eu disse que 

tinha odiado e não queria continuar. A grade é totalmente diferente das outras 

universidades, as matérias. E eu me perguntava o que eu estava fazendo aqui, não é para 

mim. Tiveram algumas matérias que eu realmente não gostei, mas acho que isso é normal 

em qualquer curso. Sempre terão matérias que você gosta e outras que você não irá gostar 

de jeito nenhum, então eu pulei isso e superei. 

 

5. Sobre a vida profissional 

Você trabalha? Quantas horas por semana? 

T: Sim, em torno de 30 horas por semana. 

 

Desde quando? 

T: Tem três meses. 

 

Foi seu primeiro emprego? 

T: Trabalhei na loja da minha tia que é de material de construção, mas eu não recebia. Eu 

estava na escola e ia com ela trabalhar de auxiliar administrativa, cuidava de nota fiscal, 

contava os materiais para saber se chegava tudo certinho. Não chegava a ser um emprego, 

era uma experiência. Como se fosse um estágio não-remunerado. Mas sem saber já era 

na área administrativa. 

  

Se não trabalha, precisou sair de algum emprego para continuar os estudos? 

T: Não. 

 

Ainda recebe ajuda financeira da família ou de amigos para custear os gastos, ou já precisa 

contribuir para o sustento da família? 

T: Em casa não ajudo. Trabalho com contrato e você não tem direito a nada, nem a almoço 

nem a nada. Você recebe R$ 700 e só. Eu tenho cartão de crédito para poder comer na 
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rua, então eu divido. Às vezes eu pago a faculdade sozinha, mas quando o cartão vem 

muito cara, meus pagam a metade e eu a metade. Aqui eu tenho que pagar até dia 5 para 

conseguir o desconto de 50%, e fica em R$ 480. 

 

Seu trabalho tem a ver com o curso escolhido? 

T: Não exatamente. Eu trabalho com cadastro único do bolsa família. Faço mais a parte 

de atualização do cadastro das pessoas, faço uma entrevista com elas para saber o que 

elas pagam como aluguel, luz, se trabalham e quantos filhos tem, onde e como é a casa 

que eles moram. Seria mais uma parte da área de Recursos Humanos. 

Seu trabalho foi decisivo na escolha da instituição (horário, dedicação, proximidade)? Ou 

da escolha do curso? 

T: Eu não trabalhava, tinha feito a prova, mas ainda não estava trabalhando. Comecei a 

estudar para não ficar parada, mas acabou que me chamaram quando eu comecei a 

faculdade. 

 

Pretende atuar em que área? 

T: Quero fugir da área financeira. E estou pensando em fazer uma pós-graduação em 

gestão ambiental para trabalhar em empresas voltadas para esta área de reflorestamento, 

de sustentabilidade que ‘ai’ eu vou estar colocando na balança e tirando aquele peso de 

eu não ter feito Biologia, por medo, por ter receio de não conseguir ter uma estabilidade 

financeira. 

 

Sempre pensou nisso ou a faculdade te influenciou? 

T: Sempre pensei em ir para a área do meio ambiente, e na grade eu vou ter matéria de 

gestão ambiental e acho que estarei bem encaminhada. 

 

Acredita que as FAMATH te prepara para o recado de trabalho? 

T: Acredito que sim, estou gostando do curso e de como a instituição nos auxilia com as 

dúvidas e questões. 
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APÊNDICE B – QUADROS DE PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Quadro 1 – Declaração Cor/Raça no curso de Administração/UFF (em %) 

UFF 2006 2009 2012 

Branco(a) 76,9 77,3 75,5 

Preto(a) 3,8 2,3 0,7 

Pardo(a)/mulato(a) 17,3 20,5 21,7 

Amarelo(a) 1,9 0,0 1,4 

Indígena 0,0 0,0 0,7 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Quadro 2 – Renda Familiar no curso de Administração/UFF (em %) 

UFF 200636 2009 2012 

Nenhuma 
(não houve esta 

opção) 
0,0 2,1 

Até 1,5 salário mínimo 
1,9 

2,3 2,1 

De 1,5 até 3 salários mínimos 9,1 9,1 

De 3 até 4,5 salários mínimos 5,8 4,5 12,6 

De 4,5 até 6 salários mínimos 30,8 

 (de 5 a 10 S.M) 

2,3 12,6 

De 6 a 10 salários mínimos 29,5 30,1 

De 10 até 30 salários mínimos 

25,0 +11,5 + 15,4 

(de 10 até 34 

S.M) 

47,7 25,2 

Acima de 30 salários mínimos 

5,8  

(acima de 34 

S.M) 

4,5 6,3 

SI 3,8 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

 

 

                                                           
36 No ano de 2006 a questão sobre renda familiar teve as seguintes opções como alternativa: 

(A) Até 3 salários mínimos (até R$ 1.050,00).  

(B) De 3 até 5 salários mínimos (R$ 1.051,00 até R$ 1.750,00). 

(C) De 5 até 10 salários mínimos (R$ 1.751,00 até R$ 3.500,00). 

(D) De 10 até 15 salários mínimos (R$ 3.051,00 até R$ 5.290,00). 

(E) De 15 até 24 salários mínimos (R$ 5.291,00 até R$ 7.000,00). 

(F) De 24 até 34 salários mínimos (R$ 7.001,00 até R$ 10.500,00). 

(G) Mais de 34 salários mínimos (mais de R$ 10.500,00). 

 

Foi feita uma adaptação para ser compatível ao quadro. 
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Quadro 3 – Declaração Cor/Raça do curso de Pedagogia UFF (em %) 

Universidade 

Federal Fluminense 

2008 

 
2011 

 
2014 

 

Branco(a) 71,4 48,1 42,5 

Preto(a) 4,8 16,2 22,5 

Pardo(a)/mulato(a) 23,8 30,5 34,5 

Amarelo(a) 0,0 0,0 0,5 

Indígena 0,0 4,5 0,0 

SI 0,0 0,6 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

Quadro 4 – Declaração Cor/Raça no curso de Pedagogia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2008 2011 2014 

Brancos 46,2 39,1 48,1 

Pretos 26,9 26,1 22,2 

Pardos 23,1 34,8 29,6 

Amarelo 0,0 0,0 0,0 

Indígena 3,8 0,0 0,0 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
 

Quadro 5 – Renda Familiar do curso de Pedagogia/UFF (em %) 

Universidade Federal 

Fluminense 
2008 2011 2014 

Nenhuma 
(não houve esta 

opção) 
1,9 

(não houve 

esta opção) 

Até 1,5 salário mínimo 
33,3 

7,8 19,0 

De 1,5 até 3 salários mínimos 30,5 29,5 

De 3 até 4,5 salários mínimos 
61,9 

(50,0 + 11,9) 

16,2 24,0 

De 4,5 até 6 salários mínimos 14,9 12,0 

De 6 a 10 salários mínimos 18,2 9,0 

De 10 até 30 salários mínimos 4,8 7,1 6,0 

Acima de 30 salários mínimos 0,0 2,6 0,5 

SI 0,0 0,6 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
 

Quadro 6 – Renda Familiar no curso de Pedagogia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2008 2011 2014 

Nenhuma 
(não houve 

esta opção) 
0,0 

(não houve 

esta opção) 

Até 1,5 salário mínimo 

73,1 

8,7 3,7 

De 1,5 até 3 salários 

mínimos 
30,4 66,7 

De 3 até 4,5 salários 

mínimos 
19,2 

26,1 11,7 

De 4,5 até 6 salários 

mínimos 
4,3 7,4 
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De 6 a 10 salários mínimos 13,0 7,4 

De 10 até 30 salários 

mínimos 
3,8 8,7 3,7 

Acima de 30 salários 

mínimos 
0,0 0,0 0,0 

SI 3,8 8,7 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 

Quadro 7 – Declaração Cor/Raça no curso de Psicologia/UFF (em %) 

Universidade 

Federal Fluminense 
2006 2009 2012 

Brancos 72,7 67,3 76,5 

Pretos 4,5 3,8 4,5 

Pardos 20,5 26,9 17,6 

Amarelo 0,8 1,0 0,0 

Indígena 1,5 1,0 1,4 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Quadro 8 – Declaração Cor/Raça no curso de Psicologia/FAMATH (em %) 

FAMATH 2006 2009 2012 

Brancos 74,0 63,6 73,6 

Pretos 7,8 10,9 5,6 

Pardos 18,2 25,5 20,0 

Amarelo 0,0 0,0 0,0 

Indígena 0,0 0,0 0,8 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

 
 

Quadro 9 – Renda Familiar no curso de Psicologia/UFF37 (em %) 

Universidade Federal 

Fluminense 
2006 2009 2012 

Nenhuma 
(não houve esta 

opção) 
10,6 4,5 

Até 1,5 salário mínimo 
17,4 

8,7 7,2 

De 1,5 até 3 salários mínimos 12,5 17,2 

                                                           
37 No ano de 2006 a questão sobre renda familiar teve as seguintes opções como alternativa: 

(A) Até 3 salários mínimos (até R$ 1.050,00).  

(B) De 3 até 5 salários mínimos (R$ 1.051,00 até R$ 1.750,00). 

(C) De 5 até 10 salários mínimos (R$ 1.751,00 até R$ 3.500,00). 

(D) De 10 até 15 salários mínimos (R$ 3.051,00 até R$ 5.290,00). 

(E) De 15 até 24 salários mínimos (R$ 5.291,00 até R$ 7.000,00). 

(F) De 24 até 34 salários mínimos (R$ 7.001,00 até R$ 10.500,00). 

(G) Mais de 34 salários mínimos (mais de R$ 10.500,00). 

 

Foi feita uma adaptação para ser compatível ao quadro. 
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De 3 até 4,5 salários mínimos 
17,4 

(de 3 até 5 S.M) 
10,6 12,2 

De 4,5 até 6 salários mínimos 28,8 

(de 5 a 10 S.M) 

3,8 11,3 

De 6 a 10 salários mínimos 30,8 25,3 

De 10 até 30 salários mínimos 
18,9 + 10,6 + 4,5 

(de 10 até 34 S.M) 
21,2 21,3 

Acima de 30 salários mínimos 
2,3 

(acima de 34 S.M) 
1,9 0,9 

SI 0,0 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora.  

  

Quadro 10 – Renda Familiar no curso de Psicologia/FAMATH38 (em %) 

FAMATH 2006 2009 2012 

Nenhuma 
(não houve esta 

opção) 
3,6 24 

Até 1,5 salário mínimo 
11,7 

7,3 4,8 

De 1,5 até 3 salários mínimos 29,1 15,2 

De 3 até 4,5 salários mínimos 
24,7 

(de 3 até 5 S.M) 
21,8 20,0 

De 4,5 até 6 salários mínimos 37,7 

(de 5 a 10 S.M) 

10,9 9,6 

De 6 a 10 salários mínimos 16,4 24,8 

De 10 até 30 salários mínimos 

19,5 + 3,9 + 1,3 

(de 10 até 34 

S.M) 

10,9 21,6 

Acima de 30 salários mínimos 

0,0 

(acima de 34 

S.M) 

0,0 1,6 

SI 1,3 0,0 0,0 

Fonte: INEP/ENADE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

                                                           
38 No ano de 2006 a questão sobre renda familiar teve as seguintes opções como alternativa: 

(A) Até 3 salários mínimos (até R$ 1.050,00).  

(B) De 3 até 5 salários mínimos (R$ 1.051,00 até R$ 1.750,00). 

(C) De 5 até 10 salários mínimos (R$ 1.751,00 até R$ 3.500,00). 

(D) De 10 até 15 salários mínimos (R$ 3.051,00 até R$ 5.290,00). 

(E) De 15 até 24 salários mínimos (R$ 5.291,00 até R$ 7.000,00). 

(F) De 24 até 34 salários mínimos (R$ 7.001,00 até R$ 10.500,00). 

(G) Mais de 34 salários mínimos (mais de R$ 10.500,00). 

 

Foi feita uma adaptação para ser compatível ao quadro. 


