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RESUMO

Entre os anos de 1991 a 2001, o ensino superior no Brasil foi marcado por vários fatores que sucatearam as IES públicas, tais como: a não criação 
de campi federais, a não expansão das universidades públicas e a desvalorização do professor. Um fato que chama atenção é que o perfil dos 
ingressantes nesse período deveria atender, em grande parte, à classe de baixa renda ou etnias excluídas; no entanto, permaneceram atendendo 
a quem poderia pagar o ensino superior e, dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
compravam o domínio das classes A e B nessas vagas. As políticas públicas voltadas para educação superior e implantadas ao longo da primeira 
década do século XXI passaram a fortalecer de forma significativa as IES públicas e foi através da implantação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), fortalecido entre 2001 a 2010, com a proposta de atingir metas de oferta para educação superior em torno de 30% aos jovens entre 18 a 
24 anos até o final da década, que se registrou o aumento de alunos que concluíram o ensino superior. Neste período ainda foram criados outros 
programas governamentais tais como: o Programa Universidade para Todos  (PROUNI), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o sistema da Lei de Cotas. Todos esses programas 
auxiliaram ainda mais esse crescimento, principalmente nas regiões que antes eram esquecidas como as regiões Norte e Nordeste em 
comparação com as regiões Sul e Sudeste do país, como demonstrado pelo Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 
Ministério da Educação (Simec/MEC). A partir de uma pesquisa inicial acerca dos programas supracitados, levando em consideração que o público 
alvo de tais ações é majoritariamente as classes C e D, podemos observar uma mudança significativa no perfil dos ingressantes das IES públicas. 
Contudo, a pesquisa ainda encontra-se no estágio de cruzamento de dados, e na ocasião estamos colocando em diálogo os dados nacionais com 
as informações coletadas a partir de uma pesquisa de campo que está por se desenvolver na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),  
especificamente nos cursos de Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. Nesses ambientes serão coletados dados acerca do perfil socioeconômico 
dos alunos ingressantes dos últimos três anos (2013 - 2016). Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário com 05 (cinco) 
questões elaboradas com o objetivo de identificar o perfil do ingressante, sua origem social, se o mesmo usufrui de alguma política pública e/ou 
programa social, a percepção do entrevistado com relação a sua perspectiva de mudança de conduta social a partir do ingresso no ensino 
superior. Tais dados serão confrontados com os dados oferecidos por fontes como IBGE, Simec/MEC e SEPPIR/PR. Os resultados iniciais são 
heterogêneos e vêm demonstrando a ocorrência de retrocessos e avanços em algumas questões, são reafirmadas as divisões de classe quanto ao 
ingresso em curso de maior concorrência, por exemplo, ainda nos cursos de medicina são recorrentes as aprovações de indivíduos das classes A e 
B, e isso se justifica pelo fato desses sujeitos terem acesso a uma educação básica de maior qualidade. Contudo, em números absolutos, o 
ingresso de pessoas no Ensino Superior chega a quadruplicar. Comparando os números de concluintes do Ensino Superior só na região Nordeste,  
entre 1991 e 2007, veremos que a diferença é gigantesca, em 1991, temos um total de 37.517. Em dez anos, passamos para 114.785 concluintes, 
esses são dados do ano de 2007, apenas para a região Nordeste do Brasil. (Fonte: MEC/INEP/DEED). Ainda, segundo dados publicados pela 
Andifes, as classes A e B ocupavam em torno de 58,4% das vagas das universidades federais, enquanto 41,6% das vagas remanescentes eram 
compostas pelas classes C, D e E, no período anterior a 2002. Tais dados, mesmo que indiciários, são significat
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