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RESUMO 

 

 
Em busca da democratização do ensino superior, o governo do ex-presidente Lula, 

impulsionou a adesão ao ENEM com sua inclusão como critério ao PROUNI e com sua 

vinculação, em 2009, ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), atingindo 4.147.527 

participantes. Diante deste cenário, este trabalho investigou de que maneira o processo 

seletivo influencia no perfil socioeconômico dos estudantes de graduação. Nesse contexto, 

objetivou-se analisar o perfil socioeconômico dos alunos do curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal de Viçosa antes e depois desta instituição destinar 80% das suas 

vagas para candidatos do SISU/ENEM. Para tanto, teve-se como objeto de estudo os 

candidatos aprovados nos anos de 2010 a 2013 deste curso. Como método de coleta de dados, 

foi utilizado questionário estruturado, o que permitiu a obtenção de respostas mais precisas. 

Além disso, este estudo se qualifica como exploratório por proporcionar maior familiaridade 

com o problema e aprimorar ideias.  Esta pesquisa possui caráter descritivo, pois procurou 

descrever as características de determinada população ou fenômeno. Dentre os principais 

resultados constatou-se que houve alteração do perfil socioeconômico dos discentes do curso 

e o aumento do número de estudantes que trabalham para ajudar nas despesas de suas 

famílias. Por fim, destaca-se a importância da ampliação do entendimento desta nova forma 

de acesso ao ensino superior que era adotada integralmente por 65% das 75 instituições 

públicas nacionais em 2011 e que em 2013 recebeu a inscrição de 7.173.574 estudantes. 

 

 

 

Palavras-chave: Políticas públicas, Secretariado Executivo, ENEM. 
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¹ O ProUni foi criado pelo Governo Federal em 2004 e é um programa que concede bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior (BRASIL, 2009) 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui grande deficiência histórica de cidadania advinda da escravatura e do 

Brasil Império, períodos nos quais muitos brasileiros perderam seus direitos como cidadãos. 

Para reparar esse déficit, o governo desenvolve políticas públicas que seguem a lógica da 

expansão desigual no tempo e no espaço e da ausência da redistribuição de riqueza na 

perspectiva social (MEKSENAS, 2002). 

Para Meksenas (2000) muitas características da sociedade brasileira atual evoluíram 

sob a égide das relações patrimoniais. Relações estas que foram organizadas na esfera dos 

municípios no Brasil-Colônia, que se ampliaram durante o Império e que persistem na 

República. O autor também afirma que foram a colonização de exploração e o exercício do 

poder patrimonialista os fatores principais que influenciaram no avanço das desigualdades 

sociais no país.  

Portanto as políticas públicas são a resposta que o Estado apresenta perante uma 

necessidade vivida ou manifestada pela sociedade (TEIXEIRA, 1997). 

A utilização dessas políticas como instrumentos auxiliadores na tomada de decisões 

dos governos é produto da Guerra Fria e a proposta de aplicação de métodos científicos às 

formulações e às decisões do governo sobre problemas públicos se expandiu até mesmo para 

a política social (SOUZA, 2006). 

 Os anos 1980 foram pródigos em estudos sobre as políticas públicas, sobre a relação 

entre os modelos econômicos e a forma de intervenção do Estado como promotor de políticas 

sociais, inicialmente com a contribuição teórica oriunda dos campos da Sociologia e da 

Ciência Política e posteriormente do terreno da Educação. 

No Brasil a forma de acesso ao ensino superior foi marcada pela fixação de regras, leis 

e fiscalização do Governo Federal, o que garantiu sua característica excludente e 

discriminatória. 

 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desde o seu primeiro mandato (1995 – 

1998), buscou reestruturar as universidades públicas e, para tanto, criou o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) em 1998 para avaliar os estudantes que concluíam o Ensino Médio. O 

ENEM também passou a ser utilizado, em 2004, como forma de seleção para os candidatos 

concorrerem a bolsas de estudos no Programa Universidade para Todos (ProUni)¹. 

Azevedo (2004) destaca que a educação ganhou centralidades, no contexto da (des) 

regulação neoliberal, por tornar-se a base dos processos de desenvolvimento científico e
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 tecnológico que se transformaram em forças produtivas. O autor acrescenta que a 

tentativa de melhorar as economias nacionais, por meio do fortalecimento da ligação entre 

escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado, vem sendo registrada pela 

literatura. 

Buscando a democratização do acesso ao ensino superior, um conjunto de medidas foi 

tomado pelo Governo Federal durante os dois mandatos do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (2003 – 2010), entre eles o lançamento do novo ENEM e do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU). Para o Ministério da Educação (MEC), o modelo de avaliação do ENEM é 

inovador, na medida em que rompe com conceitos tradicionais da “educação bancária” que 

enxerga o processo de ensino-aprendizagem como uma transferência do conhecimento do 

professor para o estudante. 

A proposta do novo ENEM possui como suas metas principais: democratizar o acesso 

às vagas federais de ensino superior, permitir a mobilidade acadêmica e, também, induzir a 

reestruturação das matrizes curriculares do ensino médio. (BRASIL, 2009) 

No entanto, devem-se considerar as existências de certas implicações políticas e 

pedagógicas do novo ENEM. Conforme, Leher (2009) há o risco da consolidação do elitismo 

educacional e da ocorrência de uma falsa mobilidade acadêmica. Já que a mobilidade 

estudantil pretendida favorece somente os estudantes que possuem renda para se deslocar. 

Diante disso, este trabalho procurou responder a seguinte pergunta: de que maneira o 

processo seletivo influencia no perfil socioeconômico dos estudantes de Secretariado 

Executivo da UFV? 

A partir dessa consideração, esta pesquisa tem como objetivo analisar o perfil 

socioeconômico dos alunos do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) antes e depois desta instituição destinar 80% das suas vagas de 

graduação para candidatos do SISU/ENEM. Para isso, foi realizado um levantamento 

socioeconômico dos alunos das turmas de 2010 e 2011 e, posteriormente, este foi comparado 

com os das turmas de 2012 e 2013. 

Este estudo trará contribuições no sentido de possibilitar uma melhor compreensão 

sobre a “democratização” do ensino superior que o Governo Federal busca alcançar por meio 

da utilização do ENEM como processo seletivo nacional unificado, tendo como exemplo o 

curso de Secretariado Executivo Trilíngue da UFV.  

Por conseguinte, justifica-se a escolha desse tema por sua relevância social e pela 

importância da ampliação do entendimento desta nova forma de acesso ao ensino superior 

que, em 2011, era adotada integralmente por 65% das 75 instituições públicas nacionais. Ou 
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seja, elas destinaram todas as suas vagas para preenchimento do SISU (GUIA DOS 

ESTUDANTES, 2011). 

Além disso, o levantamento do perfil socioeconômico dos estudantes de Secretariado 

Executivo Trilíngue da UFV pode subsidiar estudos para o desenvolvimento de projetos 

acadêmicos voltados para tais alunos. 

 Este estudo foi organizado em sete capítulos, estruturados da seguinte forma: 

Introdução, Justificativa, Objetivos, Marco Teórico, Metodologia, Resultados e Discussão e 

Considerações finais. Neste primeiro capítulo contextualizou-se brevemente o tema abordado 

e apresentou-se o problema. 

No segundo capítulo apresentaram-se os fatores que influenciaram a realização da 

pesquisa e sua importância e no terceiro os objetivos do estudo. Já no quarto capítulo 

abordam-se as principais teorias sobre o tema, e no capítulo seguinte abordaram-se os 

procedimentos metodológicos. No sexto capítulo foram apresentados e discutidos os 

resultados obtidos, e por fim, no último capítulo, foram feitas as considerações finais do 

trabalho. Posteriormente, apresentaram-se os elementos pós-textuais (referências e apêndices). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O uso do ENEM como processo seletivo é um tema socialmente relevante e 

importante, pois no terceiro ano após sua reformulação, era adotado integralmente por 65% 

das 75 instituições públicas nacionais (GUIA DOS ESTUDANTES, 2011) e, em 2013, 

7.173.574 estudantes se inscreveram neste exame (GUIA DOS ESTUDANTES, 2013). 

Entre as razões encontradas para a realização desta pesquisa, sobressai-se o interesse 

da pesquisadora pelo tema e o fato de o levantamento do perfil socioeconômico dos alunos de 

Secretariado Executivo Trilíngue da UFV poder subsidiar, no futuro, estudos para o 

desenvolvimento de projetos político-pedagógicos deste curso. 

Além disso, observou-se a falta de bibliografia específica sobre o impacto da 

utilização do ENEM como processo seletivo nas instituições federais de ensino superior. 

Sendo assim, o presente estudo originará subsídios no sentido de possibilitar uma melhor 

compreensão sobre a “democratização” do ensino superior que o Governo Federal pretende 

alcançar por meio do ENEM.  
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3. OBJETIVOS 

 

Diante da utilização do ENEM como processo seletivo, a fim de democratizar o acesso 

às vagas federais de ensino superior, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar se o 

processo seletivo influencia no perfil socioeconômico dos estudantes de Secretariado 

Executivo da UFV. 

Partindo dessa ponderação, este trabalho analisará o perfil socioeconômico dos alunos 

do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Universidade Federal de Viçosa (UFV) antes 

e depois desta instituição destinar 80% das suas vagas de graduação para candidatos do 

SISU/ENEM e 20% para os candidatos do Programa de Avaliação Seriada para Ingresso no 

Ensino Superior (PASES). Logo, foram definidos como objetivos específicos: 

 Levantar o perfil socioeconômico dos discentes das turmas de 2010 e 2011; 

 Compará-lo com o perfil socioeconômico das turmas de 2012 e 2013.  
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² De acordo com Ferreira e Bittar (2008), a tecnocracia é um tipo de governo dos técnicos no qual o poder está 

nas mãos de economistas, engenheiros, administradores públicos e privados ou militares profissionais. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.  Políticas Públicas 

  

   Para entender os desdobramentos de um determinado campo científico, é preciso, 

primeiramente, compreender sua origem. Souza (2006) afirma que a Política Pública, como 

disciplina acadêmica, surgiu nos Estados Unidos e, enquanto na tradição europeia eram 

estabelecidas teorias a respeito do papel do Estado e do governo, nos EUA eram enfatizados 

estudos sobre a ação dos governos. 

   A introdução da política pública como ferramenta das decisões do governo é produto 

da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia² como forma de enfrentar suas consequências 

e, a proposta de aplicação de métodos científicos às formulações e às decisões do governo 

sobre problemas públicos, se expande depois para outras áreas da produção governamental, 

inclusive para a política social (SOUZA, 2006). 

Segundo Teixeira (2002), políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de 

ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediações entre atores políticos da sociedade do Estado. São, nesse caso, políticas 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. 

Existem diversas definições de política pública e a mais conhecida, de acordo com 

Souza (2006), ainda é a de Lasswell (1936), ou seja, decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

Portanto, ao se elaborar uma política pública definem-se quem decide o quê, quando, com que 

consequências e para quem. 

O estudo da política é o estudo da influência e do influente. A ciência 

política afirma condições; a filosofia da política justifica preferências. Este livro, 

restrito à análise política, não declara preferências. Afirma condições. Os influentes 

são aqueles que recebem mais do que existe para ser obtido. Valores disponíveis 

podem ser classificados como deferência, renda e segurança. Aqueles que recebem 

maais são elite, os restos são massa. (LASSWELL, 1936, P. 295, tradução nossa).
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As políticas públicas, para HOFLING (2001), podem ser compreendidas como as de 

“responsabilidade do Estado”, em outras palavras: o Estado é o responsável pela 

implementação e manutenção destas envolvendo, no processo de decisão, órgãos públicos e 

diferentes organismos e agentes sociais que se relacionam à política implementada. Portanto, 

para esta autora, as políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais, uma vez 

que as políticas estatais se relacionam com o Governo. 

Para Teixeira (2002), políticas públicas são definições relacionadas com a natureza do 

regime político e com a cultura da política vigente. Sendo assim, distingue-se “Políticas 

Públicas” de “Políticas Governamentais”, pois nem sempre as políticas governamentais são 

públicas, embora sejam estatais. Para serem “públicas” é necessário avaliar a quem se 

destinam os benefícios e se o seu procedimento de elaboração é submetido ao debate público. 

As políticas públicas têm como objetivo responder às demandas da população 

marginalizada da sociedade. Estas demandas, apesar de serem influenciadas pela sociedade 

civil por meio da mobilização social, são interpretadas por pessoas que ocupam o poder. 

Dessa maneira, buscam ampliar, efetivar e reconhecer institucionalmente os direitos de 

cidadania (TEIXEIRA, 2002). 

Dois tipos de atores existem em políticas públicas: os atores públicos que são os 

políticos eleitos, burocratas e tecnocratas e os atores privados que são os empresários e 

trabalhadores que agem enquanto gestores de mercado nas atuações de responsabilidade civil. 

Portanto, também existem as políticas públicas que objetivam regular os conflitos entre os 

diversos atores sociais que possuem contradições de interesses (FERREIRA, 1990). 

Segundo Lindblom (1997), a discussão sobre políticas públicas nunca leva a um 

acordo unânime em uma sociedade, não importando seu tamanho, pois sempre há aqueles que 

discordarão. O autor também afirma que, consequentemente, não há razão para buscar 

políticas públicas que induzam um acordo voluntário, já que as opiniões de determinadas 

pessoas devem prevalecer e as outras são obrigadas a aceder uma decisão que não tenham 

consentido voluntariamente. 

Este autor destaca que: 

Não se trata do que queriam, mas do que lhes foi obrigado a aceitar. Em alguns 

sistemas políticos, seu consentimento é alcançado por meio do terror. Em todos os 

sistemas, é obtido através de propaganda que os engana ou os ilude. E em todos os 

sistemas, há alguns tipos de pessoas as quais são concedidas a autoridade para tomar 

decisões ou se apropriam dela. Assim, o resto da população obedece aos que têm 

autoridade, seja porque têm medo de não fazê-lo ou porque creem que o exercício da 

autoridade é necessário para a ordem social. Para algumas decisões-chave, muitos 
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sistemas praticam o governo da maioria, que é uma forma útil de obrigar a minoria a 

aceitar as políticas que não a agrada. Novamente, acedem perante a imposição, seja 

porque não se atrevem a resistir ou porque creem que o governo da maioria é algo 

bom (LINDBLOM, 1997, p. 241, tradução nossa). 

 

Entretanto, de acordo com Ferreira (1990), esses atores ao atuarem em conjunto, após 

o estabelecimento de um projeto a ser desenvolvido no qual estão claras as necessidades e 

obrigações das partes, chegam a um estágio de harmonia que viabiliza a política pública. 

 Para que se possa definir o tipo de atuação da ação governamental, é importante 

considerar os tipos de políticas públicas, classificadas por Teixeira (2002) de acordo com os 

critérios apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Tipos de políticas públicas. 

Quanto à natureza ou grau da intervenção 

Estrutural Procuram interferir em relações estruturais como renda, emprego e 

propriedade. 

Conjuntural  Objetivam amainar uma situação temporária, imediata. 

Quanto à abrangência dos possíveis benefícios 

Universais Para todos os cidadãos. 

Segmentais Para um segmento da população, caracterizado por um fator 

determinado (idade, condição física, gênero e outros). 

Fragmentadas Destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. 

Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários 

Distributivas Visam distribuir benefícios individuais; costumam ser 

instrumentalizadas pelo clientelismo. 

Redistributivas Objetivam redistribuir recursos entre os grupos sociais: buscando 

certa equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, 

o que provoca conflitos. 

Regulatória Definem regras e procedimentos que regulam o comportamento dos 

atores para atender interesses gerais da sociedade; não visariam 

benefícios imediatos para qualquer grupo. 

Fonte: TEIXEIRA (2002, p. 3) 
 

  

 No Brasil, conforme Meksenas (2002), as políticas públicas seguem a lógica da 

expansão desigual no tempo e no espaço, do atendimento deficitário à população pobre e da 

ausência da redistribuição da riqueza na perspectiva social. 
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Consequentemente, para uma análise das políticas públicas nacionais é necessário 

estudar a deficiência histórica de cidadania que o país viveu tanto no regime da escravidão, no 

qual os direitos dos cidadãos não eram respeitados, quanto no Brasil Império, onde os 

coronéis dominavam o território brasileiro, uma vez que esses fatores deixaram resquícios até 

os dias contemporâneos. 

 

4.2. Políticas Públicas de Acesso ao Ensino Superior 

 

 No Brasil, o ensino superior iniciou-se com os jesuítas no período colonial. Com a 

chegada da Família Real, em 1808, foram instituídas faculdades isoladas com caráter 

profissionalizante. Antes disso, a elite nacional buscava formação superior na Europa, 

especialmente na Universidade de Coimbra. 

 Paim (1982) afirma que a criação dessas instituições isoladas deu origem à 

necessidade de criação de exames preparatórios. No entanto, no período entre 1891 e 1910, 

marcado pela criação de várias escolas superiores no país, o acesso era automático, sem a 

necessidade de exames de estudo. 

 Em 1911, constata-se a institucionalização do acesso ao ensino superior por meio do 

Decreto nº 8.659, de 5 de abril, que estabelece o Exame de Admissão. Esses exames, segundo 

Tobias (1991), foram os passos iniciais para o surgimento dos atuais cursinhos preparatórios 

para o vestibular, já que os candidatos passavam por um processo árduo de preparação. 

Para Cunha (2000, p. 159) a instituição do exame visava garantir a função do ensino 

de “formar as classes intelectuais dominantes”.  

A introdução dos exames de ingresso às escolas superiores para todos os 

pretendentes foi uma tentativa de restabelecer o desempenho daquela função. Em 

suma, induzidos pela ideologia do bacharelismo, os jovens das classes dominantes e 

das camadas médias buscavam obter de qualquer maneira, um diploma superior, 

qualquer que fosse (CUNHA, 2000, p. 159). 

 

Em 1915, o Decreto nº. 11.530 de 18 de março alterou o nome desses exames para 

Vestibular. O Decreto nº 16.782-A de 13 de janeiro de 1925 acentuou ainda mais o caráter 

seletivo e discriminatório dos Exames Vestibulares, pois estabeleceu o critério de vagas nas 

instituições. 

Até esse Decreto, todos os estudantes que fossem aprovados no exame tinham direito à 

matrícula, com a Reforma de 1925, o diretor da faculdade fixava o número de vagas anuais e 
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os estudantes aprovados eram matriculados por ordem de classificação até completar as vagas, 

os demais teriam de fazer novo exame. (CUNHA, 2000). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.540 de 28 de novembro de 1968 

explicitou a função do vestibular como instrumento de seleção, conforme expressado no 

Artigo 21, o qual afirma que o vestibular “[...] abrangerá os conhecimentos comuns às 

diversas formas de educação do segundo grau para avaliar a formação recebida pelos 

candidatos [...]”. 

O histórico apresentado permite identificar que a forma de acesso ao ensino superior 

nacional foi marcada pela fixação de regras e fiscalização do Governo Federal, o que garantiu 

sua característica excludente e discriminatória. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996, excluiu 

de seu texto o termo vestibular, passando a adotar a expressão Processo Seletivo. Essa 

mudança, entretanto, não significou alterações nas práticas da forma de acesso.  

 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, desde o seu primeiro mandato, buscou 

reestruturar as universidades públicas, tendo como apoio a caracterização feita por 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, de que a educação superior brasileira 

passava por uma crise por não absorver a demanda crescente e não preparar corretamente os 

universitários para o mercado de trabalho e por insistir no modelo das universidades de 

pesquisa, conforme Silva Jr. e Sguissardi (2001). 

 A contrarreforma da educação superior no governo FHC efetivou-se por via de um 

processo de privatização da educação superior. Tal processo continuou no governo Lula. De 

acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2011), do conjunto de 

2.252 instituições de educação superior, 90% eram privadas (2.016) e apenas 10% públicas 

(236) no ano de 2008. 

 No governo Lula a continuação da reforma teve três eixos principais, de acordo com 

Silva Jr. e Sguissardi (2001): autonomia, avaliação e financiamento. Da avaliação dependia a 

distribuição dos recursos às IES e a autonomia estava vinculada à alteração da natureza 

jurídica das IES que se transformaram em organizações sociais. 

 Objetivando democratizar o acesso ao ensino superior, um conjunto de medidas foi 

tomado pelo Governo Federal, entre elas: Bases para o Enfrentamento da Crise Emergencial 

das Universidades Federais; Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da reforma da 

Educação Superior; a Lei nº 10.801, de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional de 
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Avaliação da Educação Superior-SINAES; implementação do novo ENEM e da Medida 

Provisória nº 213/2004, que institui o ProUni. 

O Quadro 2, que segue abaixo, mostra resumidamente as transformações que 

ocorreram nos processos seletivos de acesso ao ensino superior brasileiro. 

 

  Quadro 2. Transformações na forma de acesso ao ensino superior. 

Ano Mudança feita pelo Governo Federal 

1808 a 1910 O acesso às faculdades era automático. 

1911 O Decreto nº 8.659, de 5 de abril, institucionaliza o acesso ao ensino 

superior ao estabelecer o Exame de Admissão. 

1915 O Exame de Admissão tem seu nome alterado para Vestibular por 

meio do Decreto nº. 11.530 de 18 de março.  

1925 O Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro, institui o critério de vagas 

nas instituições de ensino superior. 

1968 A função do vestibular como instrumento de seleção é explicitada na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.540 de 28 de novembro. 

1996 A Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional excluiu de 

seu texto o termo vestibular e passa a adotar a expressão Processo 

Seletivo. 

2009  O ENEM é reformulado e proposto como única forma de acesso ao 

ensino superior nas Instituições Públicas Federais. 

  Fontes: Brasil, Cunha (2000) e Paim (1982). 

 

 

4.2.1. ENEM e SISU 

 

 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 para avaliar os 

estudantes que concluíam o Ensino Médio. Com o passar dos anos, essa ferramenta começou 

a ser utilizada como critério de seleção para os candidatos concorrerem a bolsas de estudos no 

ensino superior privado, no Programa Universidade para Todos (ProUni). 

 Para o Ministério da Educação, o modelo de avaliação do ENEM destaca-se como 

inovador, na maneira com que rompe com conceitos tradicionais da “educação bancária”, que: 

Concebe o processo de ensino-aprendizagem como uma simples 

transferência do conhecimento do professor para o aluno, visto como 
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um depositário passivo de quem não se espera mais do que o esforço 

mecânico de memorização de fatos, regras e conceitos. Ao invés de 

testar a retenção de conteúdos das diversas disciplinas que compõem 

o currículo da educação básica, como fazem os vestibulares 

tradicionais, o Enem exige que o aluno demonstre o domínio de 

competências e habilidades na solução de problemas, fazendo uso 

dos conhecimentos adquiridos na escola e na sua experiência de vida 

(BRASIL, 2011). 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato, estimulou a 

adesão dos estudantes ao ENEM, ao incluí-lo como um dos critérios para seleção de bolsas do 

ProUni. Em 2009, o governo apresentou uma nova versão do ENEM e o vinculou ao Sistema 

de Seleção Unificada (SISU), que seleciona os alunos unicamente pela nota obtida no exame. 

O novo ENEM também foi proposto como única forma de acesso ao ensino superior nas 

Instituições Públicas Federais. 

As instituições puderam utilizar o ENEM em seus processos seletivos de quatro 

maneiras possíveis: como fase única com SISU; como primeira fase; combinado com o 

vestibular da instituição e como fase única para as vagas remanescentes do vestibular 

(BRASIL, 2011). 

O SISU é uma ferramenta eletrônica criada pelo MEC para gerenciar o processo 

seletivo das instituições que utilizam o novo ENEM. Este sistema processa os resultados com 

as notas e a classificação por curso de cada candidato. Além disso, também permite que ações 

afirmativas sejam preservadas. 

O Ministério da Educação (MEC) assegura que a proposta de reformulação do ENEM 

tem como objetivos fundamentais “democratizar o acesso às vagas federais de ensino 

superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do 

ensino médio.” (BRASIL, 2009). 

Para Morrone (2011), o vestibular tradicional desfavorecia os candidatos que não 

tinham condições de se locomover pelo território nacional e as vagas em universidades 

federais localizadas em Estados menores têm sido restritas aos candidatos residentes em suas 

próprias regiões. 

Contudo, Leher (2009) aponta o risco da consolidação do elitismo educacional, com 

a utilização do exame e sua relação com mobilidade acadêmica.  

 
Ao contrário da publicidade oficial, o ENEM privilegia os 

estudantes de maior renda. Um estudante paulista que, apesar de 
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elevada nota, não ingressou na faculdade de medicina da USP (dada 

a concorrência), poderá, com os seus pontos, frequentar o mesmo 

curso em uma universidade pública em outro estado, desde que 

tenha recursos. A mobilidade estudantil pretendida somente favorece 

os que possuem renda para se deslocar, uma vez que as 

universidades não dispõem de moradias estudantis e políticas de 

assistência estudantil compatível com as necessidades (LEHER, 

2009, p. 1).  

 

Portanto, da mesma forma como ocorreu em alguns períodos da história da educação 

no Brasil, o Governo Federal cria políticas de acesso ao ensino superior, todavia com o 

diferencial de um exame nacional para atender as instituições federais de ensino superior de 

todo o território. 

 Diante desse cenário, este estudo buscou identificar o perfil socioeconômico dos 

estudantes do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) antes e depois da abolição do vestibular e destinação de 80% das vagas aos estudantes 

provenientes do SISU para que se verifique de que maneira o processo seletivo pode afetar o 

perfil dos estudantes de um curso de graduação. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Objeto de estudo 

 

Como objeto de estudo foram escolhidos os discentes do curso de Secretariado 

Executivo Trilíngue da Universidade Federal de Viçosa, das turmas de 2010 a 2013. Pois os 

Colegiados Superiores aprovaram a substituição do vestibular tradicional pela seleção via 

SISU para os ingressos a partir de 2012, disponibilizando assim 80% das vagas para estes 

candidatos. As outras vagas são destinadas a estudantes originários do PASES que é um 

programa trienal que avalia os seus participantes por três vezes consecutivas, uma ao final de 

cada ano do Ensino Médio, e, após a terceira avaliação, classifica-os para concorrer a vagas 

dos cursos oferecidos pela UFV no primeiro ano letivo após a terceira etapa das provas 

(GUIA DO ESTUDANTE, 2010). 

 

 

5.2. Natureza da pesquisa 

 

 Esta pesquisa possui caráter descritivo, pois, conforme Cervo e Bervian (2006), uma 

pesquisa descritiva “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) 

sem manipulá-los”. Além disso, os autores também enfatizam que buscar conhecer as diversas 

situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 

comportamento humano, tanto do indivíduo isoladamente como de grupos e comunidades 

mais complexas são aspectos da pesquisa descritiva. 

Gil (2007) afirma que as pesquisas descritivas têm como principal objetivo descrever 

as características de determinada população ou fenômeno. Este estudo também se classifica 

como exploratório uma vez que, segundo o mesmo autor, tem como principal objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, buscando torna-lo mais claro ou construir 

hipóteses, ou ainda, aprimorar ideias ou descobrir intuições. 

O autor também ressalta que uma das características mais significativas é o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário, que será abordado 

detalhadamente no tópico 5.4. 
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Caracteriza-se ainda como longitudinal porque ocorrerá um acompanhamento do perfil 

socioeconômico dos alunos ingressantes durante 4 anos. E, como ressalta Lee (2010), dentre 

outros aspectos, essa forma de coleta de dados é muito útil para os pesquisadores elaborarem 

sólidas conclusões. 

 

5.3. População e amostra 

 

A cada ano, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Universidade Federal de 

Viçosa dispõe 25 vagas em seu processo seletivo. Neste estudo, os sujeitos de pesquisa foram 

os discentes das turmas de 2010 a 2013 e, da população de 129 alunos matriculados, foram 

respondidos 60 questionários, de acordo com a distribuição presente no Quadro 3. Portanto, 

obteve-se uma taxa de retorno de 46,51%. 

 

        Quadro 3: Número de respondentes por turma 

Ano de ingresso Nº de alunos respondentes 

2010 20 

2011 13 

2012 17 

2013 10 

TOTAL 60 

           Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 

 

Esta amostra foi obtida por meio de amostragem aleatória simples, já que cada um dos 

elementos tem a mesma probabilidade de ser incluído nesta por este ser retirado ao acaso de 

uma população finita (PRODANOV e FREITAS, 2013). Ainda sobre a amostra, destaca-se o 

fato de não terem sido distinguidos os estudantes ingressantes do ENEM dos candidatos do 

PASES. 

A fim de facilitar a comparação dos perfis analisados, os estudantes ingressantes nos 

anos de 2010 e 2011 fizeram parte do Grupo A e os ingressantes de 2012 e 2013, integraram o 

Grupo B, uma vez que os discentes do primeiro não foram admitidos pelo mesmo processo 

seletivo que os alunos do segundo. 
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5.4. Método de coleta de dados 

 

Como método de coleta de dados foi utilizado o questionário estruturado presente no 

Apêndice A. Segundo Marconi e Lakatos (2010), os questionários são instrumentos de 

pesquisa de observação direta extensiva e se constituem de uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença de um entrevistador. Além disso, 

oferecem a vantagem de atingir um maior número de pessoas simultaneamente, obtendo 

respostas mais precisas e de forma rápida. 

De acordo com Cervo e Bervian (2006), o questionário possibilita medir com exatidão 

o que se deseja. Ao mesmo tempo, este instrumento permite que os entrevistados mantenham 

o anonimato, se sentindo mais confiantes para darem respostas reais. Além disso, Marconi e 

Lakatos (2010) destacam outro benefício que este método de coleta apresenta: a uniformidade 

na avaliação, proveniente de sua natureza impessoal. 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo baseou-se no questionário 

socioeconômico aplicado pelo MEC, aos candidatos do ENEM 2010 (Anexo I). É relevante 

mencionar que o instrumento adaptado passou por um pré-teste com a finalidade de prever 

problemas e dúvidas que possam surgir durante a aplicação do mesmo. Uma vez que, de 

acordo com Goode e Hatt (1972), nenhuma quantidade de pensamento, por mais brilhante e 

lógico que seja, substitui uma cuidadosa verificação empírica. 

O questionário aplicado conta com 32 perguntas. Em 29 delas apenas uma resposta 

poderia ser selecionada e em 3 o respondente deveria responder sim ou não para as opções 

apresentadas. As perguntas são relacionadas às condições de moradia dos estudantes, em 

Viçosa e na casa de seus pais, ao trabalho dos pais, à renda familiar, ao tipo de escola em que 

estudaram e outros aspectos que possibilitaram a determinação do perfil dos respondentes. 

A coleta dos dados foi realizada, de Julho a Dezembro de 2013, mediante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que se encontra no Apêndice B. Esse 

documento, segundo Goldim et al. (2003), permite que a pessoa que esta sendo convidada a 

participar de uma pesquisa tome uma decisão autônoma, por meio da compreensão dos 

procedimentos e da existência ou não de riscos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a afirmação de Teixeira (2002), a democratização do acesso ao ensino 

superior brasileiro pode ser classificada como uma política pública segmental, em relação à 

abrangência dos possíveis benefícios, já que é destinada a um segmento da população 

caracterizado por um fator determinado (idade, condição física, gênero, etc.). 

Dessa maneira, conforme este autor expõe, tal política busca expandir, efetivar e 

reconhecer institucionalmente os direitos de cidadania por meio da ampliação do nível de 

escolaridade dos jovens brasileiros. 

A aplicação do questionário possibilitou o levantamento do perfil socioeconômico dos 

estudantes de Secretariado Executivo Trilíngue que ingressaram nos anos de 2010 a 2013 e, 

com isso, foi possível comparar os perfis das turmas, que ingressaram antes e depois da 

destinação de 80% das vagas do curso para candidatos do ENEM, para que possíveis 

mudanças fossem constatadas. 

As primeiras questões tinham como objetivo traçar o perfil dos estudantes escolhidos 

como amostra. 

A primeira questão foi sobre o sexo dos respondentes. Notou-se que 75% dos 

respondentes da turma de 2010 são mulheres e, na turma de 2013 este número é de 80%. Já 

entre os respondestes de 2011 e 2012 não há nenhum homem. 

 

 
Figura 1: Sexo dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
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Percebeu-se, que em todas as turmas há a predominância de estudantes do sexo 

feminino, conforme aponta a Figura 1. Este dado está em consonância com o estudo realizado 

por Bilert e Biscoli (2011) que aponta que, mesmo com o avanço na entrada de homens na 

área de Secretariado Executivo, o gênero feminino constitui o maior público desta. Ou seja, 

esta profissão ainda se caracteriza como feminina. 

Quanto à faixa etária dos alunos, observou-se que, nas turmas de 2010 e 2011, 73% 

dos estudantes têm 21 anos ou mais e 27% destes têm 20 anos. Nas turmas de 2012 e 2013, 

15% têm 18 anos, 41% têm 19 anos, 26% têm 20 anos e 19% têm 21 anos ou mais. Sendo 

assim, a faixa etária dos alunos está de acordo com a dos estudantes de ensino superior 

brasileiro, que conforme pesquisa realizada pelo MEC (2010) é entre 18 e 25 anos. 

Outro dado analisado do perfil dos discentes está relacionado à cor/raça destes e é 

apresentado na Figura 2. A maioria dos estudantes do curso é branca, pois estes representam 

70% dos respondentes do grupo A e 41% dos respondentes do grupo B. Vale ressaltar que 

houve o aumento de estudantes que se autodeclaram pardos: este número passou de 27%, no 

grupo A, para 56% no grupo B. 

 

 
Figura 2: Cor/Raça dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
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Trilíngue na UFV. Já que, conforme Bezerra e Gurgel (2011), as instituições não oferecem 

maneiras generosas de acolhimento a estes estudantes e o número de negros diminui na 

medida em que o nível educativo aumenta. 

Em relação à situação de moradia atual, presente nas figuras 3 e 4, notou-se que a 

maioria dos discentes do curso mora com outros parentes ou colegas: 76% dos alunos do 

Grupo A e 56% dos alunos do Grupo B. Percebeu-se o aumento da porcentagem dos 

estudantes que moram sozinhos, passando de 15% no Grupo A para 22% no Grupo B. 

Observou-se também que 18% dos respondentes do Grupo B moram com os pais e os 

irmãos, enquanto no Grupo A são 9%. Uma das explicações possíveis para este aumento é o 

fato de que mais estudantes de Viçosa e microrregião estão ingressando no curso. Desta 

forma, assim como ocorria com o vestibular, como aponta Morrone (2011), os ingressantes 

ainda estão restritos aos candidatos residentes em suas próprias regiões. 

 

 
Figura 3: Situação de moradia do Grupo A. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
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Figura 4: Situação de moradia do Grupo B. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Vale ressaltar que, do total dos 60 alunos que responderam ao questionário, apenas 1 

reside em moradia pertencente à Universidade. Desta forma, todos os outros 59 respondentes 

moram em residência mantida pelos pais. 

Ao analisar este item e as figuras 3 e 4 juntamente com os dados relativos ao estado de 

procedência dos estudantes (Figura 5), conclui-se que, diferentemente da meta proposta pelo 

governo ao reformular o ENEM, não houve o aumento da mobilidade acadêmica na amostra. 

Além disso, no grupo A 79% dos discentes são mineiros, 12% cariocas, 3% paulistas, 3% 

capixabas e 3% tocantinense, enquanto no grupo B 93% são mineiros e 7% cariocas. 
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Figura 5: Estado de proveniência dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Este fato está de acordo com o afirmado por Leher (2009), uma vez que as 

universidades não dispõem de políticas de assistência estudantil compatibilizada com as 

necessidades dos estudantes. Portanto, a mobilidade pretendida com o ENEM favorece os 

alunos que têm renda para se deslocar e se manter com o dinheiro dos pais. 

Quanto ao nível de estudo dos pais, presente na Figura 6, apurou-se que 36% dos pais 

dos alunos do Grupo A têm o Ensino Médio completo, enquanto no Grupo B esta 

porcentagem é de, aproximadamente, 30%. Notou-se também que, 21% dos pais dos 

estudantes do Grupo A são graduados e estes representam 19% no Grupo B. 
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Figura 6: Nível de escolaridade dos pais. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 

 

Já sobre o nível de escolaridade das mães, percebeu-se que, conforme a Figura 7, 42% 

das mães dos discentes do Grupo A completaram o Ensino Médio e que no Grupo B este 

valor é de 37%. Além disso, as mães dos respondentes que têm Ensino Superior completo no 

Grupo A representam 27% e, no Grupo B, 26%. 

 

 

  
Figura 7: Nível de escolaridade das mães. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013 
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Ao comparar a formação acadêmica dos pais e mães dos discentes, percebeu-se que 

houve o aumento dos pais de alunos que não estudaram ou estudaram apenas da 1ª a 8ª série 

do Ensino Fundamental: no Grupo A tal porcentagem é de 18% e torna-se 26% no Grupo B. 

Notou-se também que a porcentagem de pais e mães que cursaram pós-graduação 

aumentou, passando de 15% das mães dos alunos do Grupo A para 22% no Grupo B e de 9% 

dos pais dos discentes do Grupo A para 11% no Grupo B. 

A ampliação da porcentagem de alunos cujos pais não estudaram ou estudaram até a 8ª 

série do Ensino Fundamental pode indicar que filhos de pais mais carentes estão ingressando 

no ensino superior. 

Além disso, ao analisar a Quadro 4, notou-se que as mulheres possuem um grau de 

escolaridade maior do que os homens. Este dado está de acordo com a Síntese de Indicadores 

Sociais publicada pelo IBGE (2010) que afirma que as mulheres estudam por mais tempo que 

os homens. Como exemplo, a referida pesquisa mostra que 60,6% das mulheres entre 28 e 24 

anos têm 11 ou mais anos de estudo. Já entre os homens desta idade a porcentagem cai para 

47,9%. 

 

 Quadro 4: Nível de escolaridade dos pais e das mães dos alunos 

 (perguntas 12 e 13). 

Não estudou ou estudou da 1ª à 8ª 

série 

Mães Pais 

3% 11% 18% 26% 

Ensino médio incompleto 0% 4% 6% 15% 

Ensino médio completo 42% 37% 36% 30% 

Ensino superior incompleto 12% 0% 9% 0% 

Ensino superior completo 27% 26% 21% 19% 

Pós-graduação 15% 22% 9% 11% 

Não sei informar 0% 0% 0% 0% 

 Fonte: Resultados da pesquisa, 2013 

 

Este efeito também foi constato na Síntese de Indicadores Sociais de 2008 (IBGE, 

2008), que aponta que a média de escolaridade das mulheres ocupadas é de 9,2 anos e, para 

homens, é de 8,2 anos. 
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Quanto à renda mensal familiar dos estudantes do curso, constante na Figura 8, 

percebeu-se que 39% dos alunos do Grupo A têm renda mensal entre R$ 3.390,00 e R$ 

6.780,00 (de 5 a 10 salários mínimos). Este número passa para 30% no Grupo B. 

A porcentagem dos discentes com renda familiar entre R$1.356,00 e R$ 3.390,00 (de 

2 a 5 salários mínimos) se alterou passando de 24% no Grupo A para 26% no Grupo B. Já a 

porcentagem de alunos cuja renda familiar está entre R$ 6.780,00 e R$ 20.340,00 (de 10 a 30 

salários mínimos) no Grupo A é de 21% (7 alunos) e no Grupo B de 15% (4 alunos). 

 

 
Figura 8: Renda familiar mensal dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Como a porcentagem de estudantes que não souberam informar sua renda mensal 

familiar no Grupo B foi de 22%, relativamente alta se comparada aos 9% no Grupo A, é 

difícil afirmar com certeza qual a média da renda dos estudantes ingressantes nos anos de 

2012 e 2013, pois esta porcentagem quase se iguala aos 26% deste grupo que têm renda de 2 a 

5 salários mínimos. 

Quanto ao tipo de escola na qual os estudantes cursaram o Ensino Fundamental 

(Figura 9), observou-se que 48% dos alunos do Grupo A estudaram apenas em escola 

particular neste período e que este número cai para 42% no Grupo B. 
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Figura 9: Tipo de escola na qual os estudantes cursaram o Ensino Fundamental. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Os alunos que estudaram somente em escola pública durante o ensino fundamental 

representam 39% dos discentes do Grupo A e 23% do Grupo B. Destaca-se que a 

porcentagem de estudantes que mudaram o tipo de escola na qual cursavam o Ensino 

Fundamental aumentou significativamente de 12% no Grupo A para 35% no Grupo B. 

Na Figura 10, que segue abaixo, mostra-se que tanto a maioria dos estudantes do 

Grupo A (64%) como a maioria do Grupo B (69%) frequentaram escola particular durante o 

Ensino Médio. 
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Figura 10: Tipo de escola na qual os estudantes cursaram o Ensino Médio. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Os alunos que estudaram somente em escola pública no Ensino Médio passaram de 

33% no Grupo A para 27% no Grupo B. Portanto, notou-se que a política de democratização 

do ensino superior não afetou o tipo de escola da qual os candidatos são provenientes. 

Como aumentou a porcentagem de alunos ingressantes originários de escolas 

particulares, observou-se que o caminho percorrido pela adoção do ENEM não possibilitou o 

aumento de estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas na amostra 

analisada. 

Destaca-se que, dos alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública 36% 

deles, no Grupo A, têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos e, no Grupo B, eles são 14%. 

Já 27% deles têm renda de 5 a 10 salários mínimos no Grupo A e 29% no Grupo B. 

 A pesquisa apurou que, aproximadamente, 63% dos alunos do Grupo A estão 

trabalhando atualmente, enquanto este número sobre para 77% entre os estudantes do Grupo 

B. Na Figura 11 nota-se que a maioria dos estudantes dos dois grupos trabalha na 

universidade com bolsa estágio ou iniciação científica.  

Além do desempenho desta atividade, outro número a se considerar é o de estudantes 

que são profissionais liberais, professores ou técnicos. No Grupo A 19% dos alunos 

desempenham estas funções e 5% as desempenham no Grupo B. 
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Figura 11: Trabalho atual dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Quanto perguntados sobre o motivo da realização de trabalho durante a graduação 

(Figura 12), 48% dos estudantes dos grupos A e B responderam que trabalham para adquirir 

experiência e apenas 10% dos respondentes do Grupo A e 14% do Grupo B trabalham para 

ajudar nas despesas da casa, o que está em consonância com os dados que mostram que os 

estudantes habitam em casa mantida pela família. 

Portanto, ao analisarmos estes dados com o percentual de estudantes que trabalham 

nos dois grupos, percebe-se o que houve o aumento de discentes que ajudam a complementar 

a renda familiar pelo fato desta não ser o suficiente para arcar com as despesas que os alunos 

têm durante a graduação. 
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Figura 12: Finalidade do trabalho dos estudantes. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
 

Quanto aos cursos que são ou foram realizados pelos estudantes, conforme a Figura 

13, nota-se que 94% dos alunos do Grupo A fazem ou fizeram curso de língua estrangeira, 

contra 89% do Grupo B. Este fato pode ocorrer devido ao fato do curso ter o ensino de 

idiomas estrangeiros (inglês, francês e espanhol) como um dos grandes pilares para a 

formação dos profissionais. 

Também se observa que no Grupo A foi maior a porcentagem de estudantes que 

realizou curso preparatório para o vestibular (61%) do que para o ENEM (39%), enquanto no 

Grupo B a porcentagem foi igual (48%). Isso indica que nos anos de 2010 e 2011 a aderência 

aos cursos preparatórios para o ENEM era menor devido à recente reformulação do mesmo e, 

conforme as universidades passaram a aderir ao novo ENEM, o interesse dos estudantes em 

realizar cursos preparatórios para a prova aumentou. 
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Figura 13: Cursos que os estudantes realizam ou já realizaram. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 

 

Nota-se, por fim, que a realização de cursos extracurriculares está enraizada na cultura 

dos alunos que participaram da pesquisa, já que apenas 1 aluno respondeu que não realizou 

nenhum tipo de curso. Assim sendo, é evidenciada a valorização que os estudantes dão a este 

tipo de curso e aprendizado. Para Peres, Andrade e Garcia (2007), isso se deve a necessidade 

que o estudante sente de adquirir conhecimentos e novas experiências que complementem o 

currículo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa fez o levantamento do perfil socioeconômico dos estudantes de 

Secretariado Executivo Trilíngue da UFV ingressantes nos anos de 2010 e 2011 e o comparou 

com os dos ingressantes de 2012 e 2013. 

Neste levantamento, foi observado que os estudantes do curso moram em residências 

mantidas pelos pais, ou seja, estes não contam com o apoio de políticas de assistência de 

moradia estudantil. 

Percebeu-se que mais da metade dos alunos ingressantes dos anos de 2010 a 2013 

cursaram todo o Ensino Médio em escola particular. Além disso, nos anos de 2012 e 2013, 

houve a diminuição da porcentagem dos estudantes que cursaram o Ensino Médio somente 

em escola pública. Desta forma, a adoção do ENEM, nesta amostra, não possibilitou o 

ingresso de mais estudantes provenientes de escolas públicas. 

Além disso, mostrou-se que a democratização pretendida não inseriu alunos de 

diferentes etnias na amostra, visto que, de acordo com Bezerra e Gurgel (2001), as 

universidades não acolhem generosamente tais estudantes. 

Contudo, é importante ressaltar que foi constatada uma diminuição na renda familiar 

mensal dos estudantes de Secretariado Executivo de 2012 e 2013 e o aumento da porcentagem 

de estudantes que trabalham para ajudar nas despesas de suas famílias. 

A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa, pôde-se confirmar que houve 

alteração no perfil socioeconômico dos discentes de Secretariado Executivo Trilíngue, que 

ingressaram antes e depois da adesão da Universidade Federal de Viçosa ao ENEM e da 

destinação de 80% das vagas do curso para candidatos do SISU, oferecendo indícios de uma 

democratização do acesso ao ensino superior. Contudo, evidenciou-se, como afirmou Leher 

(2009) que a mobilidade acadêmica não foi obtida. 

Devido a recente adesão ao ENEM como processo seletivo para as vagas do ensino 

superior, existe a possibilidade de seus objetivos não terem sido totalmente alcançados devido 

ao curto prazo de implementação. Sendo assim, é possível que em longo prazo a política 

pública de democratização do acesso ao ensino superior apresente os efeitos desejados. 

Ao analisar a democratização do acesso ao ensino superior, deve-se considerar que 

esta tem como principal objetivo ampliar os direitos dos jovens, uma vez que, conforme 

Palma Filho (1998), a educação de crianças, adolescentes e jovens é necessária à formação da 

cidadania. E, por meio do exercício da cidadania, os jovens brasileiros aumentam sua 
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participação política, passando de sujeitos passivos a sujeitos políticos que agem, se 

mobilizam e são capazes de inserirem problemas na agenda governamental. 

Ao levantar dados referentes à implementação do ENEM como processo seletivo, este 

estudo pode subsidiar no futuro as decisões sobre reajustes das ações governamentais 

referentes à política pública de democratização do acesso ao ensino superior. Desta forma, 

esta pesquisa possibilita a melhoria da eficiência e da qualidade de gestão pública e do 

controle sobre a efetividade da ação do Estado, além de subsidiar estudos futuros para a 

elaboração de projetos político-pedagógicos deste curso. 

Algumas limitações encontradas no desenvolvimento desta pesquisa foram os fatos de 

não terem sido distinguidos, na amostra analisada, os discentes provenientes do ENEM dos 

selecionados pelo PASES e de o número de respondentes de 2013 ser o menor, o que 

restringe a detecção de maiores mudanças. Também é importante ressaltar que não foram 

consideradas outras variáveis que podem influenciar no perfil socioeconômico dos estudantes 

além da mudança do processo seletivo.  

Por fim, sugere-se que sejam realizados novos estudos, como por exemplo, em outros 

cursos e outras universidades que adotaram o ENEM como processo seletivo para realizar 

comparações. Também se recomenda que sejam feitas pesquisas qualitativas, a fim de que os 

fenômenos possam ser entendidos profundamente, visando captar mais informações e de 

analisar os impactos e consequências da democratização do acesso ao ensino superior. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

ESTE QUESTIONÁRIO TEM COMO OBJETIVO CONHECER O PERFIL 

SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA UFV.  

PROCEDIMENTOS PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

TODAS AS QUESTÕES VISAM APENAS À COLETA DE INFORMAÇÕES OU DE 

OPINIÕES. NÃO HÁ RESPOSTAS CERTAS OU ERRADAS. PORTANTO, NÃO DEIXE 

NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA SUA 

ATENÇÃO A TODAS AS QUESTÕES. 

TODOS OS DADOS OBTIDOS DESTE QUESTIONÁRIO SERÃO CONFIDENCIAIS. 

 

1. Qual o seu sexo? 

(A) Feminino. 

(B) Masculino. 

2. Qual a sua idade? 

(A) Menos de 17 anos. 

(B) 17 anos. 

(C) 18 anos. 

(D) Entre 19 ou mais. 

3. Como você se considera: 

(A) Branco(a). 

(B) Pardo(a). 

(C) Negro(a). 

(D) Amarelo(a). 

(E) Indígena. 

4. Qual a sua religião? 

(A) Católica. 

(B) Protestante ou Evangélica. 

(C) Espírita. 

(D) Umbanda ou Candomblé. 

(E) Outra. 

(F) Sem religião. 

5. Qual seu estado civil? 

(A) Solteiro(a). 

(B) Casado(a) / mora com um(a) 

companheiro(a). 

(C) Separado(a) / divorciado(a) / 

desquitado(a). 

6. Onde e como você mora atualmente? 

(A) Em casa ou apartamento, com minha 

família. 

(B) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 

(C) Em quarto ou cômodo alugado, 

sozinho(a). 

(D) Em alojamento. 

(E) Em pensionato ou república. 

(F) Outra situação. 

7. Quem mora com você? 

(Marque uma resposta para cada item). 

 SIM NÃO 

Moro sozinho(a)   

Pai e/ou mãe   

Companheiro(a)/nam

orado(a) 
  

Irmãos(ãs)   

Outros parentes ou 

colegas 

  

Outra situação   

8. Quantas pessoas moram em sua casa? 
(A) Duas pessoas. 

(B) Três. 

(C) Quatro. 

(D) Cinco ou mais. 

(E) Moro sozinho(a). 
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9. Você tem filhos(as)? 

(A) Sim. 

(B) Não. 

10. Você é proveniente de qual lugar? 

(A) Minas Gerais 

(B) Espírito Santo 

(C) São Paulo 

(D) Rio de Janeiro 

(E) Outro:___________ 

11. Até quando seu pai estudou? 

(A) Não estudou. 

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental 

(antigo primário). 

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental 

(antigo ginásio). 

(D) Ensino médio (antigo 2º grau) 

incompleto. 

(E) Ensino médio completo. 

(F) Ensino superior incompleto. 

(G) Ensino superior completo. 

(H) Pós-graduação. 

(I) Não sei. 

12. Até quando sua mãe estudou? 

(A) Não estudou. 

(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 

(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 

(D) Ensino médio incompleto. 

(E) Ensino médio completo. 

(F) Ensino superior incompleto. 

(G) Ensino superior completo. 

(H) Pós-graduação. 

(I) Não sei. 

13. Em que seu pai trabalha ou 

trabalhou, na maior parte da vida? 

(A) Na agricultura, no campo, em fazenda 

ou na pesca. 

(B) Na indústria. 

(C) Na construção civil. 

(D) No comércio, banco, transporte, 

hotelaria ou outros serviços. 

(E) Funcionário público do governo 

federal, estadual ou municipal. 

(F) Profissional liberal, professor ou 

técnico de nível superior. 

(G) Trabalhador fora de casa em atividades 

informais. 

(H) Trabalha em sua casa em serviços 

(alfaiataria, aulas particu-lares, artesanato, 

carpintaria, etc). 

(I) Trabalhador doméstico em casa de 

outras pessoas (faxineiro, mordomo, 

motorista particular, jardineiro, vigia, etc.), 

(J) No lar (sem remuneração). 

(K) Não trabalha. 

(L) Não sei. 

14. Em que sua mãe trabalha ou 

trabalhou, na maior parte da vida? 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda 

ou na pesca. 

(B) Na indústria. 

(C) Na construção civil. 

(D) No comércio, banco, transporte, 

hotelaria ou outros serviços. 

(E) Funcionário público do governo 

federal, estadual ou municipal. 

(F) Profissional liberal, professor ou 

técnico de nível superior. 

(G) Trabalhador fora de casa em atividades 

informais. 

(H) Trabalha em sua casa em serviços 

(alfaiataria, aulas particu-lares, artesanato, 

carpintaria, etc). 

(I) Trabalhador doméstico em casa de 

outras pessoas (faxineiro, mordomo, 

motorista particular, jardineiro, vigia, etc.), 

(J) No lar (sem remuneração). 

(K) Não trabalha. 

(L) Não sei. 

15. Somando a sua renda com a renda 

dos seus pais, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar? 
(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 465,00 

inclusive). 

(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 

465,00 até R$ 930,00 inclusive). 

(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 

930,00 até R$ 2.325,00 inclusive). 

(D) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 

2.325,00 até R$ 4.650,00 inclusive). 

(E) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 

4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive). 

(F) De 30 a 50 salários mínimos (de R$ 

13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive). 

(G) Mais de 50 salários mínimos (mais de 

R$ 23.250,00). 

(H) Nenhuma renda. 

16. Quais e quantos dos itens abaixo há 

na casa dos seus pais? (Caso marque sim, 

indique a quantidade de itens que possui). 
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                  SIM NÃO Quantos 

TV                

DVD               

Rádio             

Computador    

Automóvel     

Máquina de 

lavar roupa 

   

Geladeira    

Telefone 

Fixo 

   

Celular    

Acesso 

à Internet 

   

TV por 

Assinatura 

   

Notebook    

17. Como e onde é a casa dos seus pais? 

 SIM NÃO 

Própria.   

É em rua calçada ou 

asfaltada. 

  

Tem água corrente na 

torneira. 

  

Tem eletricidade.   

É situada em zona 

rural. 

  

É situada em 

comunidade indígena. 

  

É situada em 

comunidade 

quilombola. 

  

18. Você trabalha, ou já trabalhou, 

ganhando algum salário ou rendimento? 

(A) Trabalho, estou empregado com 

carteira de trabalho assinada. 

(B) Trabalho, mas não tenho carteira de 

trabalho assinada (estágio). 

(C) Trabalho por conta própria, não tenho 

carteira de trabalho assinada. 

(D) Já trabalhei, mas não estou 

trabalhando. 

(E) Nunca trabalhei. 

(F) Nunca trabalhei, mas estou procurando 

trabalho. 

19. Você trabalhou ou teve alguma 

atividade remunerada durante seus 

estudos do ensino médio? 

(A) Sim, todo o tempo. 

(B) Sim, menos de 1 ano. 

(C) Sim, de 1 a 2 anos. 

(D) Sim, de 2 a 3 anos. 

(E) Não. (Passe para a pergunta 72) 

20. Quantas horas você trabalhava 

durante seus estudos? 

(A) Sem jornada fixa, até 10 horas 

semanais. 

(B) De 11 a 20 horas semanais. 

(C) De 21 a 30 horas semanais. 

(D) Mais de 30 horas semanais. 

21. Com que finalidade você trabalhava 

enquanto estudava? (Marque apenas uma 

alternativa). 

(A) Para ajudar meus pais nas despesas 

com a casa, sustentar a família. 

(B) Para ser independente (ter meu 

sustento, ganhar meu próprio dinheiro). 

(C) Para adquirir experiência. 

(D) Para ajudar minha comunidade. 

(E) Outra finalidade. 

(F) Nunca trabalhei enquanto estudava. 

22. Se você trabalhou durante seus 

estudos, com que idade você começou a 

exercer 

atividade remunerada? 

(A) Antes dos 14 anos. 

(B) Entre 14 e 16 anos. 

(C) Entre 17 e 18 anos. 

(D) Após 18 anos. 

(E) Nunca trabalhei enquanto estudava. 

23. Se você está trabalhando atualmente, 

qual a sua renda ou seu salário mensal? 

(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 465,00 

inclusive). 

(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 

465,00 até R$ 930,00 inclusive). 

(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 

930,00 até R$ 2.325,00 inclusive). 

(D) Mais de 5 salários mínimos  

(H) Não estou trabalhando. (Passe para a 

pergunta 72.) 

24. Em que você trabalha atualmente? 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda 

ou na pesca. 

(B) Na indústria. 

(C) Na construção civil. 

(D) No comércio, banco, transporte, 

hotelaria ou outros serviços. 

(E) Como funcionário(a) do governo 

federal, estadual ou municipal. 
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(F) Como profissional liberal, professora 

ou técnica. 

(G) Trabalho fora de casa em atividades 

informais (pintor, eletricista, encanador, 

etc). 

(H) Trabalho em minha casa em serviços 

(costura, aulas particulares, artesanato, 

carpintaria etc). 

(I) Faço trabalho doméstico em casa de 

outras pessoas (cozinheiro/a, babá, 

lavadeira, faxineiro/a, etc.). 

(J) No lar (sem remuneração). 

(K) Outro. 

(L) Não trabalho. 

25. Há quanto tempo você trabalha? 

(A) Menos de 1 ano. 

(B) Entre 1 e 2 anos. 

(C) Entre 2 e 4 anos. 

(D) Mais de 4 anos. 

26. Quantos anos você levou para 

concluir o ensino fundamental? 

(A) Menos de 8 anos. 

(B) 8 anos. 

(C) 9 anos. 

(D) 10 anos. 

(E) 11 anos ou mais. 

27. Em que tipo de escola você cursou o 

ensino fundamental? 

(A) Somente em escola pública. 

(B) Parte em escola pública e parte em 

escola particular. 

(C) Somente em escola particular. 

28. Quantos anos você levou para cursar 

o ensino médio? 

(A) Menos de 3 anos. 

(B) 3 anos. 

(C) 4 anos. 

(D) 5 anos ou mais. 

29. Em que turno você cursou o ensino 

médio? 

(A) Somente no turno diurno. 

(B) Maior parte no turno diurno. 

(C) Somente no turno noturno. 

(D) Maior parte no turno noturno. 

30. Em que tipo de escola você cursou o 

ensino médio? 

(A) Somente em escola pública. 

(B) Maior parte em escola pública. 

(C) Somente em escola particular. 

(D) Maior parte em escola particular. 

31. Em que modalidade de ensino você 

concluiu o ensino médio? 

(A) Ensino regular. 

(B) Educação para jovens e adultos (antigo 

supletivo). 

(C) Ensino técnico / ensino profissional. 

32. Assinale, no quadro abaixo, a(s) 

atividade(s) ou o(s) curso(s) que você 

realiza ou realizou. 

 SIM NÃO 

Curso de língua 

estrangeira 

  

Curso de computação 

ou Informática 

  

Curso preparatório para 

o vestibular 

  

Outros   
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar na 

pesquisa de campo referente à pesquisa intitulada  O ENEM COMO PROCESSO 

SELETIVO: IMPLICAÇÕES NO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DA 

UFV desenvolvida pela estudante Larissa Reis Matoso, a quem poderei contatar a qualquer 

momento que julgar necessário pelo e-mail larissa.matoso@ufv.br. Fui informado(a), ainda, 

de que a pesquisa é orientada pela professora Lara Lúcia da Silva. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa, aumentando assim o conhecimento específico para a área de 

secretariado. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em 

linhas gerais é analisar o perfil socioeconômico dos alunos do curso de Secretariado 

Executivo Trilíngue da Universidade Federal de Viçosa (UFV) antes e depois desta instituição 

destinar 80% das suas vagas de graduação para candidatos do Sisu/ENEM.  

Fui também esclarecido(a) de que não há riscos de qualquer natureza relacionado a 

minha participação. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio da resposta de 

questionário estruturado. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela 

pesquisadora e/ou sua orientadora.  

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, 

sem prejuízo para meu acompanhamento ou o sofrimento de quaisquer sanções ou 

constrangimentos.  

Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

Viçosa, 02 de Julho de 2013.  

 

Assinatura do(a) participante: _________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: __________________________________  

Assinatura da testemunha: ___________________________________ 
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10. ANEXO 

 

ANEXO I 
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