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Resumo: 

A problemática deste trabalho considera o contexto neoliberal brasileiro e a inclusão de 

estudantes por meio de ações afirmativas implementadas no governo Lula, para o ensino 

superior (ES). Perguntamos, essa inclusão fará a universidade mudar seu caminho e seus 

objetivos? Esse contexto constitui-se em um novo desfio para as universidades e faculdades 

brasileiras quanto aos seus objetivos? O trabalho objetiva analisar a tentativa de democratização 

da universidade a partir das políticas de inclusão do governo Lula, frente à manutenção dos 

currículos existenstes para as redes pública e privada do ES brasileiro. O estudante matriculado 

pelas ações afirmativas é objeto deste trabalho, pois não eram esperados no ES, já que percem 

às classes populares. Adentram ao ES público por cotas, e ao ES privado pelo ProUni e Fies. No 

primeiro caso estão os negros, pardos, índios e egressos da escola pública. No segundo, estão os 

que não podem pagar o ES privado. Desta forma, considerando que muitos dos sujeitos atuais 

na universidade brasileira não têm o perfil das classes médias e elite, podemos indagar: as 

instituições de ES têm condições para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, a 

contento? Até aqui pesquisamos estudantes matriculados pelo ProUni numa universidade 

confessional do sudeste brasileiro, caracterizando-os segundo a origem socioeconômica e 

analisando a situação acadêmica dos bolsistas. Como a origem popular dos suejitos marca a 

falta de capital econômico, cultural e social de cada um, perguntamos: como sujeitos de classes 

populares podem responder às demandas da universidade? Pode a universidade cumprir com sue 
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papel diante desse novo quadro? Qual é a universidade que queremos e para quem? A 

universidade sempre foi “objeto de desejo” de sujeitos preparados academicamente. Atualmente 

este desejo representa de fato os interesses das classes populares, ou teria a universidade, hoje, 

outros objetivos? A metodologia empregada na pesquisa foi a análise de documentos, 

acompanhando desde a matrícula a permanência dos estudantes do ProUni verificando: quantos 

terminaram o curso em tempo normal; quantos alongaram o tempo de formação ou ainda, 

quantos desistiram ou foram reprovados. Foi feita uma comparação desses dados com os 

obtidos junto aos estudantes pagantes. A relevância do trabalho está no fato de buscarmos um 

entendimento sobre o papel da universidade, enquanto produtora e divulgadora do 

conhecimento científico, no contexto neoliberal atual e de como as mudanças ocorridas na 

universidade hoje, podem trazer conseqüências para os futuros profissionais dela egressos. A 

bibliografia marxista, neoliberal, estudos de Bourdieu, Lahire, Goodson, Sacristán e Apple 

direcionam nossa análise.  

Palavras-chave: 

Políticas públicas; classes populares; universidade; desafios atuais. 

 
Este trabalho pretende trazer algumas reflexões sobre a problemática que envolve o neoliberalismo 

brasileiro e a inclusão de estudantes por meio de ações afirmativas, implementadas para o ensino 

superior (ES) pelo governo Lula da Silva em 2005. 

A idéia desta problemática surgiu a partir de 2005 quando da implementação de uma das ações 

afirmativas no ES privado, o ProUni – programa universidade para todos. Como professora do curso 

de Pedagogia de uma importante instituição do ensino superior privada do sudeste brasileiro 

começamos a observar a difícil situação de jovens beneficiados pela bolsa ProUni. Muitas vezes nos 

deparamos com situações em que estes alunos colocavam suas dificuldades de várias ordens, 

acadêmica e material. A contradição vivida por eles era expressa nas dificuldades cotidianas da sala de 

aula, uma vez que o curso exigia deles uma formação esperada para todos que adentram ao ensino 

superior.  

Diante desta realidade verificamos a necessidade de conhecer melhor a característica desses novos 

estudantes beneficiados por políticas públicas educacionais, especialmente as criadas pelo governo 

Lula. Quem seria este estudante bolsista ProUni e quais suas expectativas com o ES, supondo num 

primeiro momento que estes sujeitos fossem oriundos de classes médias depauperadas, logo após o 

impacto do neoliberalismo(Boito Jr,2003) e a abertura do mercado implementada no governo Collor 

de Mello. Esta nova situação econômica criou uma onda de desempregos nas grandes empresas 

especialmente nos altos cargos trazendo para essa classe média uma nova situação econômica e social. 

As dificuldades para se encontrar um novo emprego e a falta de salários traziam então para essa classe 
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a necessidade de se buscar novas formas de adaptação social. Não queriam, claro, abrir mão da sua 

qualidade de vida, e no quesito educacional estavam acostumados a enviar seus filhos para escolas 

privadas, garantindo uma boa formação na educação básica. Com isso, a chance desses sujeitos 

estudarem em ótimas instituições de ensino superior públicas era (e ainda é) muito grande. 

Mantinham, as expectativas de classe média (Saes, 1977), ascensão social via universidade, o que é 

esperado. 

Tal hipótese inicial tinha como fundamento os estudos de Foracchi (1965) sobre os estudantes 

brasileiros suas características e expectativas expressas especialmente nos anos 60, no auge do 

movimento estudantil. Também tem como base os estudos de Bourdieu (2007) sobre a importância do 

capital cultural, social e econômico, mobilizados facilmente por essa classe na busca do capital escolar 

e naturalmente alcançar o conhecimento do ensino superior. 

Estudar então a relação entre o momento político neoliberal brasileiro e a expansão de vagas no ES 

privado, caso específico do ProUni, era oportuna. Tratava-se de um fato novo e com ele defrontamo-

nos com uma nova configuração antevista para a universidade; os novos estudantes eram apenas o 

início de novos desafios.   

Nessa direção em 2005 elaborei um projeto de pesquisa que tinha como objetivo principal caracterizar 

os estudantes do ProUni segundo aspectos socioeconômicos  da instituição privada de ensino superior 

já citada anteriormente.   

Essa primeira fase da pesquisa foi realizada nos anos de 2006-2007. Determinamos um grupo de 50 

estudantes (10% do total de alunos ProUni em cada curso) para fazerem parte do grupo estudado. Eles 

pertenciam a cinco cursos escolhidos para serem investigados conforme critérios por nós 

determinados, cursos mais e menos valorizados socialmente. Escolhemos a relação candidato / vaga 

do vestibular da FUVEST (exame realizado para estudantes egressos no do ensino médio na tentativa 

de adentrar ao ensino superior público) como parâmetro que determina cursos mais ou menos 

valorizados. Com esses critérios, apareceram cinco cursos três  da área de humanas,  Direito, 

Pedagogia e Ciências Sociais  e outros dois da área de humanas e da saúde, Psicologia e 

Fonoaudiologia.  

A partir de uma entrevista semi-estruturada conseguimos a caracterização socioeconômica dos 

estudantes ProUni além de especificar aspectos importantes sobre razões que os levaram a fazer o 

ensino superior, o que pensam sobre o programa de bolsas do qual usufruem e  informações que 

descrevem um pouco como esses estudantes enfrentam os cursos nos quais se encontram matriculados. 

Na segundo parte da pesquisa, ainda com os estudantes ProUni, trabalhamos para conhecer - em cada 

curso e no total dos alunos matriculados pelo ProUni – o desempenho acadêmico desses estudantes. 

Os dados que caracterizam os estudantes do ProUni seguem logo abaixo e com eles podemos refletir 

sobre as reais condições de formação superior desses estudantes, no que diz respeito à sua formação 

em função dos currículos.  
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Na primeira parte da pesquisa trabalhamos com um total de 50 bolsistas, 25 deles matriculados nos 

cursos de Fonoaudiologia, Pedagogia e Direito, primeiro grupo e um segundo grupo de 25 bolsistas 

matriculados nos cursos de Ciências Sociais e Psicologia.  Os estudantes bolsistas foram entrevistados 

por dois alunos de iniciação científica, participantes da pesquisa. Assim, como eram dois 

pesquisadores, cada um entrevistou 25 estudantes bolsistas. O número de bolsistas entrevistados 

obedeceu à proporção do número total de bolsistas em cada curso. Os bolsistas foram divididos da 

seguinte forma: cinco (05) do curso de Pedagogia, dois (02) do curso de Fonoaudiologia e 18 do curso 

de Direito para um dos pesquisadores. O outro pesquisador entrevistou 13 bolsistas do curso de 

Psicologia e 12 bolsistas do curso de Ciências Sociais. 

Com esses objetivos e a partir da coleta de dados passamos a apresentar os principais achados da 

pesquisa, bem como a análise dos mesmos.  

No caso dos 25 estudantes do primeiro grupo, Fonoaudiologia, Pedagogia e Direito, 13 deles 

ingressaram no curso superior com no mínimo 22 anos, quando o normal seria ingressar no ensino 

superior com 18 anos. Portanto, considerando a média de idade de 25.4 anos, há uma defasagem de 7.4 

anos com relação aos sujeitos que adentram ao sistema escolar com sete anos de idade e têm um 

percurso escolar de sucesso.  

No segundo grupo, Ciências Sociais e Psicologia a faixa etária dos estudantes está entre 18-45 anos. A 

média de idade deste grupo é 21.5. Se considerarmos a média do primeiro grupo, ou seja, 25.4 anos 

podemos dizer que, a idade predominante dos estudantes do ProUni é 23.4 anos ao adentrarem ao ES.  

A defasagem entre idade e série do segundo grupo é menor, em relação ao primeiro, neste último, a  

defasagem é de 7.4 anos, e no segundo grupo, a defasagem é de 3.5 anos. 

Em geral, os estudantes que conseguem manter a relação idade  / série sempre adequada  tendem a ter 

uma trajetória escolar de sucesso. Dificilmente estes estudantes sofreram com o processo de exclusão, 

por qualquer razão que seja: reprovação, mudança de cidade, trabalho infantil e outros fatores 

determinantes da evasão escolar precoce. Esses fatores foram estudados de forma aprofundada por 

Cunha (1981). 

Quanto ao grau de instrução dos pais dos alunos do curso de Psicologia e Ciências Sociais verificamos 

que sete (07) pais, dentro dos 25 têm formação no Ensino superior e quatro deles têm formação 

técnica. Aqui, encontramos congruência entre as informações sobre profissão / ocupação com os pais 

dos estudantes do curso de Direito, Pedagogia e Fonoaudiologia. Nos dois grupos verificamos que a 

formação no ensino superior está entre seis (06) e sete (07) pais, no máximo. Se considerarmos 100 

pais, somando-se todos os pais e mães dos dois grupos, teremos 13% dos pais com ensino superior 

completo, o que é pouco. Isto mostra que a maioria dos pais (87%) só fez ensino fundamental ou 

básico completo. 

Também podemos dizer que nos dois grupos predominam as ocupações que exigem pouca 

escolarização ou nenhuma qualificação. Assim, no grupo de 50 pais (pai e mãe) de estudantes do curso 
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de Direito, Pedagogia e Fonoaudiologia, 28 pais e mães dos bolsistas executam trabalhos manuais, ou 

seja, com pouca ou nenhuma qualificação. Entre esses 28 estão 11 mães cujos filhos declararam ser 

donas de casa. Na categoria, supervisão de ocupações não manuais encontramos 19 pais e mães. 

Somente três dos pais (pai e mãe) têm ocupação como profissional liberal e proprietário de empresa de 

tamanho médio.  

No grupo de 50 pais (pai e mãe) de estudantes de Psicologia e Ciências Sociais também encontramos 

uma maioria de pais que executa trabalhos manuais. Entre as mães a ocupação predominante é dona de 

casa, 12 delas exercem esta atividade e somente uma delas é professora primária. Identificamos entre o 

restante de pais (pai e mãe) um total de 37 sujeitos que executam trabalhos que exigem pouca 

qualificação. As profissões encontradas nos dois grupos são: carpinteiro, mecânico, costureira, 

metalúrgico; comerciante, caminhoneiro, vendedor. Entre os profissionais liberais encontramos uma 

(01) psicóloga e um (01) empresário cuja empresa caracteriza-se como pequena, já que tem menos de 

(05) cinco empregados. 

Ao compararmos os dados podemos dizer que existe um equilíbrio entre os dois grupos. O grau de 

escolaridade dos pais concentra-se entre ensino fundamental completo e ensino médio completo, 

deixando-se de lado os pais que não terminaram o ensino fundamental ou ainda, os que não têm 

nenhuma escolarização. Neste último caso, encontramos um (01) dos pais nos dois grupos. A 

porcentagem de quem fez o ensino fundamental completo e ensino médio completo  está na faixa de 

34% e 32%, respectivamente, considerando-se os dois grupos, ou ainda, 100 pais dos sujeitos da 

pesquisa. O essencial é que o grau de escolaridade dos pais não é sequer o ensino médio, não têm 

formação básica mínima (ensino fundamental e médio). Divide-se entre ensino fundamental e médio, 

o que é pouco.  

Quanto à renda familiar, nos dois grupos esta concentrada-se entre dois e três salários mínimos, já que 

a maioria, 28 famílias no grupo dos estudantes dos cursos de Direito, Pedagogia e Fonoaudiologia e 40 

famílias no grupo dos estudantes dos cursos de Psicologia e Ciências Sociais encontram-se nessa 

situação. Apenas três (3) famílias têm renda superior a cinco salários mínimos. Este caso é 

interessante, pois em  duas destas três famílias os pais têm ensino superior completo, o que pode 

explicar o fato de terem uma renda maior. 

Ressaltamos que dos 50 sujeitos entrevistados, 32 deles trabalham, pelo menos meio período. O 

número de estudantes matriculados nos cursos de Direito, Pedagogia e Fonoaudiologia que trabalha é 

maior, com relação aos estudantes do outro grupo. Do total de estudantes pesquisados, a maioria, 38 

sobre 50 cursou o ensino básico em escolas públicas. 

Nos dois grupos, a avaliação sobre o programa universidade para todos é muito positiva, mesmo com 

algumas falas que apontam para a idéia de que o programa “é uma jogada de marketing do governo 

Lula e que este deixa de lado a discussão da expansão da universidade pública”. Dizem também os 

sujeitos: “como a elitização da universidade pública é marcante, o PROUNI é legítimo”, reforçando e 
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concordando com o ideário de repasse de recursos públicos para as instituições de ensino superior 

(IES) privado. Segundo eles o Estado financia o estudo nas universidades públicas de alguns poucos 

privilegiados, enquanto o PROUNI,  é uma medida que garante o acesso de muitos jovens de setores 

populares ao ensino superior. Para eles, essa é uma opção democrática frente à restrição de acesso nas 

principais IES públicas do país.  

Em termos de perspectivas profissionais os dados dos dois grupos apontam para a idéia expressa da 

valorização da mobilidade individual ascendente, conforme, Bourdieu (1975). O ingresso na 

universidade acena para a superação ou manutenção da situação socioeconômica familiar. Acreditam 

na importância social dos cursos nos quais estão matriculados.  

Na segunda parte da pesquisa o estudo dos históricos escolares dos sujeitos considerou os mesmos  

cursos da primeira parte, assim como os mesmos estudantes. Alertamos que em 2010 partimos de um 

total de 58 sujeitos, por razão de matrículas (transferências de estudantes de outras instituições) 

ocorridas ao longo dos anos iniciais da pesquisa. Todas as informações do histórico foram fornecidas 

pelo sistema de atendimento ao bolsista da universidade pesquisada. 

Quanto ao tempo de formação do bolsista em cada um dos cursos analisados temos que levar em conta 

o fato de todos serem iniciantes em 2005 e que há cursos de quatro anos e outros de cinco anos de 

duração. Portanto, o tempo máximo de formação, em regra, deve ser o ano de 2008 ou 2009. 

No curso de Ciências Sociais (04 anos de formação) o total de bolsistas é de oito, deles somente dois 

se formaram em tempo normal (2008) com a média 7,5 de aproveitamento; quatro deles precisaram de 

mais tempo para concluir o curso (2009) com a média 8.0 de aproveitamento e dois alunos foram 

reprovados por nota ou freqüência insuficiente.  

 

 

Quadro nº 1 

Curso de Ciências Sociais: matriculados em 2005 Média  

Alunos formados em tempo normal (2008) 2 7,5 

Alunos formados fora do tempo (2009) 4 8,0 

Alunos reprovados por nota ou freqüência insuficiente 2   

Total 8   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada. 
  Quadro: Organizado por Camila Mendes Garcia76, aluna de IC / CNPq. 
 

 

 

                                                      
76 Os quadros de 1 - 6 foram organizados pela aluna Camila Mendes Garcia de IC/CNPq 
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O curso de Direito (05 anos de formação) tem um total de 27 bolsistas. Deles, 18 se formaram em 

tempo normal com a média 7.5 de aproveitamento; quatro deles permanecem matriculados e 

obtiveram nota seis de aproveitamento; um aluno bolsista desistiu do curso e quatro deles foram 

reprovados por nota ou freqüência insuficiente. 

 

Quadro nº 2 

Curso de direito: matriculados em 2005 Média  

Alunos formados em tempo normal (2009) 18 7,5 

Alunos que permanecem matriculados * 4 6,0 

Alunos que desistiram do curso 1   

Alunos reprovados por nota ou freqüência insuficiente 4   

Total 27   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada. 
  Quadro: Organizado pela aluna de IC / CNPq. 
  * Fará o curso com acréscimo de um ano ou mais. 
 

  

O curso de Fnoaudiologia, que tem duração de quatro anos tem um total de cinco alunos bolsistas. 

Deles quatro se formaram em tempo normal com a média 8.0 de aproveitamento. Um deles desistiu do 

curso. 

 

Quadro nº 3 

Curso de Fonoaudiologia: matriculados em 2005 Média  

Alunos formados em tempo normal (2008) 4 8,0 

Alunos que desistiram do curso 1   

Total 5   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada 
  Quadro: Organizado pela aluna de IC / CNPq. 
  

No curso de Pedagogia (04 anos de formação) encontramos nove alunos bolsistas e deles oito se 

formaram em tempo normal (quatro anos) e obtiveram a média 7.0 de aproveitamento; um deles foi 

reprovado por falta.   
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Quadro nº 4 

Curso de Pedagogia matriculados em 2005 Média  

Alunos formados em tempo normal (2008) 8 7,0 

Alunos reprovados por nota ou freqüência insuficiente 1   

Total 9   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada 
  Quadro: Organizado pela aluna de IC / CNPq. 
 

  
Os dados dos bolsistas do curso de Psicologia dão conta de que nele há um total de nove bolsistas. 

Deles seis terminaram o curso em tempo normal com a média 9.0 de aproveitamento; dois desistiram 

do curso e um deles foi reprovado por nota ou por freqüência insuficiente. 

 

 

Quadro nº 5 

Curso de Psicologia: matriculados em 2005 Média  

Alunos formados em tempo normal (2009) 6 9,0 

Alunos que desistiram do curso 2   

Alunos reprovados por nota ou freqüência insuficiente 1   

Total 9   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada. 
  Quadro: Organizado pela aluna de IC / CNPq  
 

  

Segue abaixo a situação acadêmica dos alunos bolsistas PROUNI que foram pesquisados até o 

momento. 

 

Quadro nº 6 

Situação acadêmica do aluno do PROUNI  
Média 

Ano 2005 – 2010 

Alunos formados em tempo normal  38 7,5 

Alunos formados fora do tempo  4 8,0 

Alunos que permanecem matriculados * 4 6,0 

Alunos reprovados por nota ou freqüência insuficiente 8   

Alunos que desistiram do curso 4   

Total 58   

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada. 
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  Tabela: Organizada por Camila Mendes Garcia, aluna de IC / CNPq. 
  * Fará o curso com acréscimo de  um ano ou mais. 
 

Os dados da segunda parte da pesquisa apontam uma tendência. De um total de 58 sujeitos, 20 deles 

são casos diferenciados, encontram-se nas categorias, formados fora do tempo; permaneceram 

matriculados, pois foram reprovados em uma ou outra disciplina, por isso, estes são candidatos a se 

formarem fora do tempo; reprovados por nota ou freqüência insuficiente (não temos a especificação 

precisa deste dado), e desistiram do curso. Vinte sujeitos nestas situações sobre 58 não é pouco, 

aproximadamente 34,5% ou seja, mais de 1/3 deles encontrara algum obstáculo durante o curso. Ao 

mesmo tempo, temos que ponderar, pois no geral 38 alunos sobre 58 tiveram sucesso (mais da metade 

deles), se formaram em tempo normal e a média de aproveitamento foi 7,5, o que não é pouco, estão 

acima da nota mínima (cinco) exigida para aprovação. 

Temos que reconhecer, mesmo contrariando a origem social destes estudantes, e de certa forma 

também a teoria de Bourdieu, mais da metade deles conseguiu  sucesso na Universidade, pois 

terminaram o curso com média 7.5 e dentro do tempo normal de curso. Nesses casos, podemos dizer 

que esses sujeitos conseguiram driblar as dificuldades impostas pela origem social e as defasagens que 

podem ter dificultado a trajetória escolar de muitos deles, já que os dados apontam para um baixo 

capital cultural dos pais e uma relação idade/série que mostra uma defasagem grande, já que a média 

de idade desses estudantes é 23,4 anos. 

Por outro lado, a teoria de Lahire aponta que dentro das classes populares pode acontecer de se ter 

determinadas configurações familiares e condições sociais que favoreçam o sucesso escolar de seus 

filhos, na escola básica. Aqui, os estudantes embora oriundos do  ensino médio público conseguiram 

cumprir com o  currículo da Universidade que freqüentaram. 

O mais preocupante entre os dados obtidos é o número referente aos formados fora do tempo normal 

de curso, reprovados por nota ou freqüência insuficiente. Vimos que dentro destas categorias estão 20 

sujeitos sobre 58. Como dito anteriormente, aproximadamente 34,5% ou seja, mais de 1/3 deles terá a 

trajetória do ES alterada de alguma forma em função da reprovação, o pior dos acontecimentos para 

aqueles que se mantêm matriculados nos cursos. 

É preciso também ponderar que estamos falando de 58 sujeitos, e não do universo de bolsistas da 

instituição. Por isso, é claro, os resultados se restringem a eles, mas não podemos deixar de enxergar a 

existência de um fato, a de que esses sujeitos são diferenciados pela origem social, e por isso, tiveram 

e têm trajetórias escolares específicas e com alguma dificuldade no percurso como um todo.  

A evasão escolar por reprovação, desistência e outras formas de exclusão são plausíveis no caso 

específico da trajetória escolar desses estudantes, e por isso a defasagem idade / série e os dados 

comentados sobre o quadro de número seis  se   justificam no ensino superior. Há indícios de que os 

estudantes desta pesquisa não chegaram à escola com habilidades e comportamentos adequados e 

esperados pela instituição escolar que facilitasse a aquisição de conhecimentos específicos. Os dados 
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indicam que os pais e a família em geral, não tinham comportamentos que os aproximassem do jogo 

escolar institucionalizado.  

Por se tratar de apenas uma IES privada esta pesquisa é preliminar, no entanto, pode-se concluir que 

os alunos do PROUNI tiveram algumas dificuldades em cumprir com a trajetória normal do curso 

superior pelo qual optaram, segundo os dados do quadro acima. 

Os trabalhos de Bourdieu (1975) e Lahire (2004) nos ajudam a compreender o caso desses estudantes, 

uma vez que os conceitos de capital cultural e social, aliados à extração social  dos sujeitos impedem 

que os mesmos tenham acesso à cultura dominante. As famílias dos estudantes pesquisados 

provavelmente não puderam oferecer, desde a infância dos mesmos, as condições mínimas para que 

pudessem ter acesso aos bens culturais em geral; o mesmo podemos dizer das relações sociais  

A terceira parte dessa pesquisa, teve início em 2011, tem como sujeitos os alunos pagantes dos 

mesmos cinco cursos freqüentados pelos alunos bolsistas: Direito, Psicologia, Fonoaudiologia, 

Ciências Sociais e Pedagogia. Nossas solicitações ocorreram com certa antecedência, mas a 

Universidade só nos disponibilizou parte delas agora, em 2012,  pois o setor responsável pelos alunos 

está sempre sobrecarregado. As informações, contidas em documentos devem propiciar a análise da 

entrada, permanência e aproveitamento desses alunos. Tal análise é necessária pois  só  assim teremos 

alguma base para dizer se existe diferença na forma de permanência e aproveitamento desses alunos, 

em relação aos alunos do ProUni. 

Nesta fase da pesquisa somente organizamos os alunos pagantes em dois grupos, em função do tempo 

de curso e não estamos falando em amostra. Por isso, não podemos compará-los aos bolsistas, mas é 

possível ter um panorama do que ocorre com os estudantes pagantes em relação à permanência no 

curso. 

Os dados apresentados em seguida têm como ponto de partida o número de matriculados por curso e o 

número de formados em quatro ou cinco anos. 

 

Tabela I - Matriculados e Formados  nos cinco cursos 

Matriculados 2005/ Cursos      Formados 2008/ 2009 

Ciências Sociais           Pedagogia      

                    Fonoaudiologia 

                            350 

                          

                          176 

Direito     Psicologia      

                            900 

 

                           508 

Total                     1250                            684   (54,72%) 

  Fonte: banco de dados da IES pesquisada 
  Dados organizados pela pesquisadora 
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Conforme Tabela I o total de alunos pagantes matriculados em 2005, considerando os cinco cursos é 

de 1250 estudantes. Entre os curso de quatro anos temos 350 estudantes matriculados  em 2005 e 176 

formados. Nos curso de cinco anos temos 900 estudantes matriculados e 508 formados. Podemos 

afirmar que os cursos de cinco anos, na sua totalidade, são mais procurados e podem ser mais 

valorizados socialmente e os de quatro anos são menos procurados e ao contrário dos demais podem 

ser menos valorizados socialmente. 

Abaixo, na Tabela II, podemos avaliar a situação entre matriculados e formados nos cursos de cinco 

anos. 

 
 

Tabela II – Situação Acadêmica por Curso: Direito e Psicologia 
 
 

Cursos Matriculados em 
2005 

Cancelados, 
desligados, 
transferidos 
trancados 

Matriculados em 
2009 

Formados em 
2009 * 

Direito 660 613   (92,87%) 47    (7,12%) 382/660 (57,87%) 

Psicologia 240    216    (90%) 24    (10%) 126/240 
(52,5%) 

Total 900  829    (92,11%) 71   (7,8%) 508/900 
(56,44%) 

Fonte: setor de aluno da instituição pesquisada 
Dados organizados pela pesquisadora. 
* Formados= estudantes matriculados em 2005 e/ou matriculados antes de 2005 (alongaram o tempo 
de curso), por isso n° de formados é desproporcional ao de matriculados em 2009. 
 

Nos cursos de cinco anos como Direito e Psicologia  temos um total de 900 estudantes matriculados 

em 2005 e em 2009 encontramos 71. Como o total de formados em 2009 é 508 podemos supor que 

dentre eles estão todos os matriculados no último ano 71/508 ou 13,97% e que somente eles fariam o 

curso em tempo normal. Portanto, seguindo nosso raciocínio, se retirarmos do total de formados, 508, 

os 71 matriculados em 2009 sobrariam 437 alunos que alongaram o seu tempo de curso. Ou seja, 

437/508 ou 86,02% dos estudantes terminaram sua formação em mais de cinco anos  e seriam  

matriculados antes de 2005. Esse raciocínio nos parece mais lógico na medida em que a segunda 

coluna da Tabela II e Tabela III mostra uma desistência muito grande, junto com os trancamentos e 

demais categorias. Muitos devem reabrir a matrícula, voltar ao curso e terminá-lo em mais tempo. Por 

isso o cálculo é sempre feito em função do total de matriculados inicialmente, dentro deles estariam os 

que chegaram em 2008 na Tabela III e em 2009 na Tabela II; muitos teriam reaberto a matrícula, e 

outros devem ter voltado ao curso por terem cumprido, por exemplo, dependência, etc. isso pode 

explicar o aumento significativo de formados quando comparados ao número de matriculados no 

último ano. 
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Na Tabela III, abaixo, podemos avaliar a situação entre matriculados e formados nos cursos de quatro 

anos. 

 
 

Tabela III - Situação acadêmica por curso: Ciências Sociais, Pedagogia e Fonoaudiologia 
 

Cursos Matriculados em 
2005 

Cancelados, 
desligados, 

Transferidos, 
trancados 

Matriculados em 
2008 

Formados em 
2008 * 

Ciências Sociais 150     102  (68%)      48    (32%)     36   (24%) 
Pedagogia 152 147  (96,71%)      5    (3,28%) 99   (65,13%) 
Fonoaudiologia 48 43   (89,58%) 5    (10,41%)  41   (85,41%) 
Total 350 292  (83,42%) 58  (16,57%)    176 /350 

    (50,28%) 
Fonte: setor de aluno da instituição pesquisada 
Dados organizados pela pesquisadora 
* Formados= estudantes matriculados em 2005 e/ou matriculados antes de 2005 (alongaram o tempo 
de curso), por isso n° de formados é desproporcional ao de matriculados em 2009. 
  
   

Conforme Tabela III, cursos de quatro de anos, temos Ciências Sociais, Pedagogia e Fonoaudiologia 

com 350 estudantes matriculados em 2005 e 58 estudantes em 2008. Como em 2008 o número de 

formados é 176 podemos supor que entre os formados estão todos os matriculados no último ano 

58/176 ou 32,95%  que  teriam feito o curso em tempo normal. Seguindo o raciocínio anterior, se 

retirarmos do total de formados, 176, os 58 matriculados em 2008, sobrariam 118 estudantes que 

alongaram seu tempo de estudo. Ou seja, 118/176 ou ainda 67,04 % dos estudantes terminaram sua 

formação profissional em mais de quatro anos e seriam matriculados antes de 2005. 

Como se pode observar, dos cinco cursos em discussão, somente no curso de Ciências Sociais o 

número de formados (36) é inferior ao número de matriculados (48) em 2008, indicando que 12 

estudantes devem ter sido reprovados e, provavelmente, estes alunos levarão mais tempo para terminar 

o curso. Dentre todos os cursos  o de Ciências Sociais é exceção, com relação ao número de formados 

e matriculados. 

Tendo ainda em vista os dados das Tabelas II e III podemos pensar o que ocorreu ao longo do curso 

para que no último ano tenha um número tão pequeno de matriculados. Para isso calculamos a perda 

de alunos entre os matriculados em 2005 e os matriculados no último ano de cada curso. Verificamos a 

perda de alunos no decorrer do curso a partir do número de cancelados, desligados, transferidos e 

trancados. É o que se observa nas Tabelas II e III. na coluna cancelados, desligados, transferidos e 

trancados; o número é muito significativo, 92,11% na primeira tabela e 83,42% na segunda. Pode-se 

pensar que esse número deve ser atenuado com o número de reaberturas de matrículas, o que de fato 

ocorre, mas esses devem estar entre os matriculados. O movimento é bastante complicado, ao mesmo 
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tempo em que num semestre se tem um percentual de trancamentos no outro temos um outro 

percentual de reabertura e os registros da instituição pesquisada não são precisos a ponto de se ter 

essas movimentações. Isso nos impossibilita termos um número correto da evasão dos cursos. Nenhum 

dos dados acima relacionados à evasão, formados no tempo ou os que alongaram o tempo do curso são 

exatos, são aproximados. Os números sobre esses aspectos obtivemos a partir dos matriculados no 

início e final do curso e do número de formados.   

Diferentemente do caso dos estudantes do ProUni cuja origem social é popular, adentrando a 

Universidade com bolsa integral ou bolsa parcial de 50%,  os estudantes pagantes vêm de outra classe 

social, classes médias ou ainda, pertencem  à elite social. 

Os alunos pagantes não responderam a um questionário socioeconômico, mas podemos afirmar que 

pertencem às classes médias ou elite em função dos valores das mensalidades pagas por eles. O valor 

mais baixo (curso de Pedagogia) das mensalidades dos cursos em discussão é de 1042 reais ou ainda 

420 euros, aproximadamente. O valor mais alto é de 1990 reais ou 802 euros mensais. Somente as 

famílias mais abastadas podem manter seus filhos numa Universidade privada com esses valores.  

Diante dos dados acima queremos discutir e analisar  apenas dois deles, os que mais nos chamaram 

atenção: o primeiro,  a desistência77 expressa nos trancamentos, desligamentos, cancelamentos e 

transferidos e o segundo, o número de formados e tempo de formação nos   cursos considerados. 

Sobre o primeiro, o número de sujeitos que cancela a matrícula, se desliga do curso, que são 

transferidos ou ainda que trancam a matrícula, a partir do ano de 2005, início dos cursos, é muito 

grande; 92,11% no primeiro conjunto de cursos e de 83,42% no segundo. 

Sobre o segundo, o número de formados e tempo de formação nos diferentes cursos aqui considerados 

mostra que o número de formados é sempre muito superior ao número de matriculados no último ano 

de curso; no conjunto dos cursos ele varia entre 5 e 10 vezes maior nos cursos de cinco anos e entre 9 

e 20 vezes maior nos cursos de quatro anos. 

No que diz respeito aos trancamentos e demais categorias, muitas devem ser as causas, entretanto a 

razão financeira deve ser um dos fatores que leva os alunos a pedirem cancelamento, trancamentos, 

etc. Outra razão, a meu ver mais importante, é a questão curricular. Atualmente, em função da 

economia neoliberal cobra-se da universidade brasileira uma função que não lhe cabe. O mercado 

exige mão de obra mais especializada para que a produção seja maior, melhor e, portanto mais 

competitiva (Rodrigues, 2007). A nosso ver esse é o objetivo para o qual as escolas de ensino médio 

deveriam estar voltadas e não a universidade. Ela tem como escopo a produção de conhecimento, ou 

seja, o ensino a pesquisa e a extensão e estas suas funções são atualmente desenvolvidas com muito 

esforço.  

                                                      
77 Desistência aqui pode ser um trancamento temporário; muitos reabrem a matrícula. Não se trata, portanto de 
uma  evasão propriamente dita. 
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A nossa pergunta é, os estudantes não podem estar desistindo dos cursos nos quais estão matriculados 

por não verem aplicabilidade técnica imediata nas disciplinas desenvolvidas e exigidas nos currículos? 

Podemos pensar também que estes estudantes têm uma expectativa do ensino superior moldada 

segundo os padrões exigidos e divulgado pela própria ideologia neoliberal, ou seja, o ES é importante 

e único para que se possa atingir com ele a mobilidade exigida pelas classes médias  ou ainda, a busca 

pela reclassificação, segundo Bourdieu. Para essa classe talvez a universidade, seu currículo, esteja na 

contramão de suas ambições. A busca do diploma teria agora a finalidade de atender a demanda pelas 

técnicas capazes de engendrar novas posições de trabalho e por sua vez buscar um outro lugar no 

espaço social, o mais próximo possível das classes mais privilegiadas. Esse seria um dos impasses 

colocados para a universidade, do qual ao nosso ver ela tenta se desvencilhar. 

Para as classes mais abastadas ainda, as elites e a própria burguesia a busca pelo ensino superior tem 

outro objetivo, o de conseguir manter a classificação social que já têm. Esse conhecimento seria 

essencial para manter e fazer crescer os bens culturais e econômicos herdados da sua família de 

origem. Assim, buscam no ES as profissões mais indeterminadas e capazes de criarem novas 

profissões ou ainda, redefinirem de forma criativa as profissões já existentes, capazes de trazerem as 

ferramentas para a manutenção do seu lugar no espaço social. São as profissões voltadas para os 

setores mais novos da produção cultural e artística (meios de comunicação; publicidade e marketing; 

rádio e televisão, pesquisa em ciências sociais, etc). Para tais profissões o diploma tem um valo 

relativo, já que o desenvolvimento das mesmas depende do capital cultural herdado com o qual fará a 

diferença na desenvoltura de tais atividades. É o emprego de práticas culturas, habitus e bom gosto já 

interiorizados nesses estudantes, que farão a diferença, como diz Bourdieu, tais profissões só dão 

acesso “àqueles que  estão em  condições de juntar a esses  diplomas formais os diplomas reais” 

(2005, p.167). A universidade atual tem condições de atender a esses sujeitos? 

As universidades públicas devem atender melhor aos anseios das elites e burguesia brasileira, pois 

exigem formação básica de excelência  de seus estudantes e por isso podem oferecer cursos de boa 

formação cujas profissões podem ser particularmente criadas e recriadas pelos portadores de seus 

diplomas. Essa boa formação as instituições de ES privadas e reconhecidas já ressentem em  seus 

objetivos, dadas as reformulações curriculares a que foram submetidas pelo  ministério de educação e 

cultura (MEC) do Brasil. Os cursos antes de boa qualidade ficaram aquém dos oferecidos pelas IES 

públicas porque se tornaram cursos agilizados de menor tempo e menos onerosos para a nova 

burguesia de serviços educacionais. No caso dos estudantes pagantes aqui analisados essa poderia ser 

uma das razões da desistência ou dos trancamentos temporários. 

Quanto ao segundo aspecto que nos chamou atenção, o número de formados e o tempo de formação. 

Vimos a partir dos dados apresentados que o número de formados é sempre maior que número de 

matriculados no último ano. Isto nos mostra que mesmo os alunos pagantes não conseguem realizar o 

curso no tempo mínimo de formação. Tal qual os bolsistas ProUni, o fato se repete com os estudantes 
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pagantes. Sem tentar comparar  os dois grupos, uma vez que,  como dissemos  anteriormente, não 

trabalhos com amostras representativas, pudemos constatar o mesmo problema com os alunos 

pagantes. Principalmente, pelo fato de pagarem altas mensalidades, nossa hipótese é que acabariam o 

curso em tempo normal, com um nível mínimo  de reprovação. Não foi o que observamos. A 

porcentagem de estudantes que aumentam o tempo de curso (por reprovação ou trancamento) é muito 

grande, 67,04% nos cursos de quatro de anos e 86,02% nos de cinco anos. 

Diante deste quadro e pensando as condições de vida desses sujeitos, apoiamo-nos  nos conceitos de 

Bourdieu para dizer que, de qualquer forma  para   esses sujeitos pararem o curso temporariamente ou 

mesmo para sempre, não é tão preocupante como o é para os estudantes das classes populares. 

Enquanto para estes a formação universitária é extremamente importante em função das suas 

expectativas de ascensão, para as elites e a burguesia o trancamento ou mesmo o seu desligamento 

pode ter outro significado. Ao longo do curso superior podem ter vários interesses, novas opções de 

estudos e de trabalho, muitas vezes em outros países. Tudo isso pode trazer outros horizontes. 

Conforme Bourdieu, as elites e a burguesia buscam profissões diferenciadas  pois pretendem escapar à 

desclassificação e para isso “(...) podem, com efeito, ou produzir novas profissões mais ajustadas às 

suas pretensões (...) ou então reordenar, em conformidade com suas pretensões, por meio de uma 

redefinição que implica uma reavaliação, as profissões às quais seus diplomas dão acesso” (2007, p 

165). Nos cursos aqui analisados e em função das profissões por eles propostas, é possível que exista 

para esses estudantes a busca de novas profissões, juntando ao diploma pretendido novos estudos e 

experiências de trabalho que lhes darão um diferencial. Como são de uma origem social mais elevada, 

esses estudantes (...) “estão menos propensos a aceitar as ambições limitadas, progressivas e 

previsíveis na escala de uma vida, dos pequenos burgueses comuns” (Bourdieu, 2007, p. 166). 

 Finalizando nossas reflexões preliminares podemos dizer que a universidade recebe atualmente 

sujeitos antes não esperados, os de classes populares e os filhos de famílias de classes médias e da 

burguesia que têm hoje outras aspirações frente ao ensino superior. Diante desses novos fatos, o que 

fazer para atender aos bolsitas ProUni  que adentram ao ES privado sem a formação básica necessária  

possibilitando-lhes além do acesso,  a possibilidade de realmente  obterem o conhecimento pretendido 

pela universidade?  E quais as mudanças necessárias que a universidade deve colocar em ação para 

que os currículos  (Sacristán, 1998) sejam  acessíveis às classes populares ao mesmo tempo que 

propiciem as alternativas diferenciadas para  os que são de uma origem social mais elevada? Essas e 

outras questões darão continuidade ao nosso trabalho. 

 

 

 

 



6866 

 

Bibliografia 

Boito Jr., Armando. (2003) A hegemonia neoliberal no governo Lula. In: Crítica Marxista, n. 17, Rio 

de Janeiro: Revan, pp. 10-36. 

Bourdieu, Pierre. (2007) A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: 

Zouk. 

Bourdieu, Pierre. (2005) Escritos de educação. (org.) Noguerira , Maria Alice e Catani, Afrânio, 

Petrópolis, Editora Vozes. 

Bourdieu, Pierre e Passeron, J.C. (1975) A reprodução. Rio de Janeiro: LivrariaFrancisco Alves 

Editora S.A. 

Cunha, L. A. (1981) Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves Editora  S.A. 

Foracchi, Marialice M. (1965) O estudante e a transformação da sociedade brasileira. 1° Edição, São 

Paulo, Companhia Editora Nacional. 

Lahire, Bernard. (2004) O sucesso escolar nos meios populares as razões do improvável. São Paulo: 

Editora Ática. 

Neves, Maria Lúcia (Org.) (2002) O empresariamento da educação novos contornos do ensino 

superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã. 

Rodrigues, José. (2007) Os empresários e a educação superior.Campinas: Autores Associados. 

Sacristán, J. Gimeno; Gómez, A.I. Pérez. (1998) Compreender e Tranformar o Ensino. São Paulo, 

Artmed. 

Santos, B. de S. (2004) A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez Editora. 

Saes, Décio A. Marques de. (1977) Classe média e políticas de classe (uma nota teórica). In: 

Contraponto, 2 , novembro, pp. 96-102. 

 


