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O principal objetivo da pesquisa foi realizar uma

breve e experimental análise comparativa do perfil

de estudantes universitários de instituições

públicas e privadas, levando em consideração que

esta se trata da primeira etapa para que se possa

compreender como se constroem diferentes

contextos de aprendizagem e eventuais diferenças

de qualidade no processo de formação. Diante dos

resultados, foi possível conhecer um pouco melhor

alguns elementos que marcam as distintas

realidades vivenciadas pelo grupo de estudantes

da educação superior pública e privada que

participaram da pesquisa.

Unidade: ESPM (São Paulo)

A primeira etapa da pesquisa foi a análise de

dados secundários, abrangendo principalmente a)

estudos históricos do período mais recente (duas

últimas décadas) da educação superior brasileira e

b) microdados relativos às instituições, professores

e estudantes coletados pelo Censo da Educação

Superior e publicados pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC).

Após o tratamento e análise desses materiais, foi

realizada uma coleta e análise de dados primários,

por meio de uma pesquisa quantitativa em formato

digital (questionário on-line) cujo instrumento é

dividido em três partes: a) Perfil socioeconômico

do respondente, b) Viver em São Paulo e c)

Estudar na instituição.

A pesquisa serviu como um estudo inicial

comparativo dos diferentes perfis de estudantes

e suas experiências de formação em instituições

públicas e privadas de Educação Superior.

Embora não seja adequado (por questões de

representatividade) generalizar os resultados

obtidos para o universo de instituições de todo o

país (já que os dados coletados não possuem

representatividade), a pesquisa apontou padrões

interessantes de experiências que podem, agora,

ser aprofundados com estudos qualitativos.
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A pesquisa foi baseada, primeiramente, no

levantamento e leitura de estudos científicos

referentes à análise do desenvolvimento da

Educação Superior no decorrer das duas últimas

décadas.

Os cinco últimos mandatos presidenciais

(Fernando Henrique, Lula e Dilma) trataram a

questão da Educação Superior de formas

diferentes, a despeito de ambos os sistemas –

público e privado – terem se desenvolvido

significativamente neste período. A fim de

compreender melhor esse processo, a pesquisa se

baseou em conceitos voltados à compreensão da

Educação Superior enquanto um sistema que

reflete diretamente aos preceitos políticos e

econômicos dos governos analisados (MARTINS,

2002; CALDERÓN, 2012; FERREITA (2012).


