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RESUMO

O acesso da juventude cumbense à Universidade Federal de Sergipe configura-se como um fato recente, visto
que este iniciou na última década, muito embora a UFS exista no nosso estado há mais de 40 anos. Neste
sentido, o nosso trabalho pretendeu analisar como ocorrem os processos de acesso e permanência desses
jovens que conseguem ingressar na única universidade pública de Sergipe, partindo do princípio que tais
processos devem ser entendidos como interdependentes. Trata-se de uma pesquisa, predominantemente,
qualitativa. Vale salientar que este artigo, devido a sua dimensão, apresenta apenas uma parcela dos
resultados que obtivemos ao longo da pesquisa. Dessa feita, esperamos que um estudo como este desperte
inquietações nos leitores e culmine na produção de outras investigações.
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ABSTRACT

The youth access cumbense to the Universidade Federal de Sergipe configures itself as a fact recent, since
this started in the last decade, although the UFS exists in our State for more than 40 years. In this sense, our
work was intended to analyze how the processes of access and permanence of these youngsters who can join
in the only public University of Sergipe, assuming that such processes must be understood as interdependent.
It is a predominantly qualitative research. Worth pointing out that this article, due to its size, displays only a
portion of the results that we obtained throughout the research. This done, we hope that a study like this
awaken concerns in readers and culminate in the production of other investigations.

KEYWORDS

Cumbense Youth – University – Learning.

INTRODUÇÃO

Segundo Almeida (2007), o percurso histórico do acesso à educação superior no Brasil pode ser
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compreendido em quatro períodos:

um primeiro, que poderíamos situar até a década de trinta do século XX, em que o acesso
era exclusivo das elites; um segundo, dos anos trinta até os anos setenta, em que os
estratos superiores das classes médias predominavam; um terceiro dos anos setenta até
meados da década de noventa, marcado pelas camadas médias típicas, e, finalmente, um
quarto em que ocorre uma segunda onda de expansão mais acentuada do ensino superior,
que ganha contornos mais definidos nos dias atuais, quando os setores de classe média
baixa e de baixa renda lutam por acesso (ALMEIDA, 2007, p.179).

Tal percurso colabora para que compreendamos em que bases a questão do acesso ao ensino superior está colocado,
atualmente, nas políticas públicas e o cenário que tínhamos anteriormente; porém, não podemos esquecer que os
avanços conquistados possuem também suas limitações e fragilidades. Para Almeida (2007, p.180) “houve limites no
processo de democratização da educação superior no Brasil, em que novos processos de diferenciação acabaram
produzindo novas desigualdades educacionais no interior do sistema de ensino”.

Portanto, precisamos considerar o ingresso no ensino superior como um processo. Isso significa dizer que o acesso e a
permanência na universidade devem ser vislumbrados como momentos articulados e, necessariamente,
interdependentes (ALMEIDA, 2007). Discutir a permanência nessa perspectiva é mais que propiciar condições mínimas
para que o jovem frequente o curso superior, é também debater e preocupar-se com o que efetivamente esses jovens
vivenciam em sua passagem na universidade, suas aprendizagens na vida acadêmica. Por isso, o presente trabalho
buscou investigar como jovens cumbenses, provenientes da cidade de Cumbe (Sergipe), conseguem escapar desse
processo seletivo que caracteriza a nossa sociedade, obtendo êxito quanto ao prolongamento da escolaridade.

A grande questão que norteou nosso trabalho foi “Como se dá o acesso e a permanência da juventude cumbense ao
ensino superior público, especificamente, na Universidade Federal de Sergipe (UFS)?
”, sendo o objetivo central desta pesquisa compreender as estratégias adotadas por esses jovens, originários de uma
cidade localizada no interior de Sergipe, para garantir ingresso e permanência no ensino superior público. Dessa feita,
nosso interesse centrou-se em nos aproximarmos do mundo dos sujeitos e investigarmos os percursos através dos
quais acumulam experiências e produzem sua chegada e permanência na UFS.

Ao longo do período a que se refere a construção desse trabalho, além de realizarmos as leituras, efetivamos contato
direto com o trabalho empírico mediante os questionários, o balanço do saber e as entrevistas, compreendendo melhor
que a riqueza da pesquisa consiste no encontro entre o teórico e o empírico. Sendo a natureza desta pesquisa
qualitativa, principalmente, tivemos que mergulhar em campo como seres humanos em busca de si mesmos,
conscientes da necessidade de sempre descobrirmos mais; não nos satisfazendo com as primeiras proposições
encontradas e indagando-nos, continuamente, sobre o que supostamente é tido como verdade. A sede pela busca
esteve presente em toda a construção desse trabalho.

O interesse em analisar como ocorre o acesso e a permanência da juventude cumbense no ensino superior, ofertado
pela Universidade Federal de Sergipe, surge a partir de inquietações, desde que fui aprovada no vestibular desta
instituição, onde observei que o quantitativo de jovens universitários cumbenses na UFS era praticamente inexistente.

A pesquisa, portanto, centrou-se em analisar os jovens que têm ingressado na Universidade Federal de Sergipe,
Campus de São Cristóvão, via vestibular, para realizar cursos superiores presenciais nas diferentes áreas. De acordo
com levantamento que realizamos, desvendamos que o primeiro jovem cumbense a ingressar na UFS cursava Física
(Licenciatura), cujo ingresso, na verdade, foi anterior a 2006; neste ano, duas jovens ingressaram na UFS, uma no
curso de Pedagogia e a outra no curso de Química (Licenciatura). Desde esse ano, pode-se afirmar que houve um maior
acesso dessa juventude à UFS. Logo, tomamos como sujeitos de nosso estudo os jovens cumbenses que ingressaram
na UFS no período de 2006-2011.

Desta feita, esperamos que este estudo possa se desdobrar em trabalhos mais aprofundados sobre as trajetórias de
estudantes que, além do acesso à universidade pública, aspiram que a sua permanência nela seja garantida com
padrões de qualidade. Neste sentido, refletir sobre a democratização do ensino superior no Brasil, em especial a do
nosso estado, emerge como uma necessidade, haja visto que não nos basta este processo para que a juventude
conquiste o ensino superior, pois esta deve ser acompanhada por uma democratização do acesso.

ALGUMAS NOTAS SOBRE OS DESAFIOS A ENFRENTAR PARA PERMANECER NA UNIVERSIDADE
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As discussões teóricas no tocante ao estudante e sua condição universitária têm repercutido também no cenário
internacional, prova disso é o estudo elaborado por Alain Coulon (Universidade de Paris 8) sobre “A Condição de
Estudante, a entrada na vida universitária” (2008), onde aborda sobre as relações que os estudantes estabelecem com
o saber, a instituição, o outro e consigo, apontando a necessidade de aprenderem o ofício de estudante universitário
para tornarem-se verdadeiramente universitários.

O autor compreende a “entrada na vida universitária” em três principais momentos: o Tempo do Estranhamento em
que os jovens são confrontados com novas regras, novas relações, novas exigências, inclusive com os saberes; o
Tempo da Aprendizagem, tempo este de compreender as regras, de lê-las para além do prescrito, o que permite aos
aprendizes terem estratégias de permanência; e, por fim, o Tempo da Afiliação: momento de se utilizar das regras,
adequar seu comportamento às expectativas da instituição, tirar partido da distância existente entre a regra escrita e a
regra posta em execução e a dominarem as exigências intelectuais necessárias para constituírem-se como estudantes
competentes.

Apesar da pesquisa realizada por Coulon (2008) se apoiar sobre a realidade dos jovens universitários franceses, o
próprio autor e Charlot – que escreve o prefácio da obra – admitem similaridade entre a realidade francesa e brasileira.
Dessa forma, podemos considerar que os estudantes da UFS experimentam o mesmo processo ao se inserirem em seus
respectivos cursos de graduação.

Essa perspectiva de análise indica que o sucesso na vida universitária é mais que ingressar na universidade, implica em
enfrentar um processo de afiliação, tanto no plano institucional quanto intelectual, o que pressupõe a aprendizagem do
Ofício de Estudante que poucos estão prontos a exercer. Estaria a juventude, analisada aqui, entre os que são capazes
de desempenhar o Ofício de Estudante Universitário ao adentrarem nesse novo mundo que para muitos surge como
algo distante da sua realidade, exigindo um processo de afiliação mais doloroso que para outros?

Precisamos refletir sobre as formas como tem se dado a democratização do ensino superior no Brasil, em especial a do
nosso Estado, pois não nos basta que a juventude conquiste o ensino superior. Acreditamos ser extremamente
necessário o acompanhamento dos estudantes com programas institucionais que visem à permanência deles na
universidade, principalmente, os de origem popular, visto que a democratização não se limita ao acesso.

Na França, os estudantes desfrutam de uma liberdade e autonomia no ingresso à Academia diferentemente do caso
brasileiro, no entanto essas exigem o domínio de certas habilidades no âmbito, principalmente, institucional que só
através de mecanismos como a experiência e/ou o conhecimento prévio sobre as regras, os jovens conseguem construir
com mais solidez seus percursos acadêmicos, ou seja, ter conhecimentos prévios sobre a vida universitária e deter o
capital cultural hegemônico constituem-se como elementos que privilegiam o acesso e a permanência de uma parcela
de estudantes franceses. Em relação aos tempos vivenciados pelos estudantes no decorrer de suas trajetórias
universitárias, percebe-se que os estudantes brasileiros enfrentam tempos muito próximos aos encontrados por Coulon
na Universidade Paris 8.

Tal como aborda Coulon (2008), Zago (2006) também compartilha da ideia de que nas primeiras fases do curso
superior os estudantes sentem certas dificuldades. Para o primeiro, este período é denominado como o Tempo do
Estranhamento e para o segundo é nesta fase que os estudantes sentem os efeitos da exclusão do conhecimento, ou
seja, vivenciam na Universidade as fragilidades da educação básica que tiveram acesso.

Discutindo sobre a permanência dos estudantes na Universidade, temos que a participação destes em Programas
desenvolvidos pela Instituição, tais como a Monitoria, o PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica),
o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), Bolsa Trabalho, a Residência, entre outros, pode
favorecer a apropriação da cultura acadêmica, visto que assim podem desfrutar de uma flexibilização do horário, um
leque de possibilidades quanto ao uso de tecnologias, espaço físico para estudar, além de possibilitar um contato
permanente com a Universidade, o que muito contribui para a vida acadêmica do estudante (ZAGO, 2006).

Almeida (2007, p.175), ao investigar sobre como um grupo de estudantes com desvantagens econômicas e
educacionais aprendem a utilizar-se dos recursos e espaços da Universidade, neste caso a USP (Universidade de São
Paulo), também nos traz elementos para compreender as experiências vividas pelos jovens cumbenses que ingressam
na UFS e buscam constituir-se enquanto estudantes universitários. Para o autor, é importante analisar como acontece
“o processo de socialização no ambiente familiar; a reconstrução da trajetória de ingresso e o trânsito no ambiente
universitário mediante a apreensão do cotidiano, da adaptação à linguagem acadêmica, da realização dos afazeres,
além do contato com indivíduos de origem similar, bem como de outros estratos sociais”.
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Para melhor compreendermos como estes jovens constituem-se como estudantes na Universidade, necessitamos,
conforme Almeida (2007, p.187) nos assinala, “considerar o processo de chegada ao ensino superior como um todo, ou
seja, acesso e permanência como momentos articulados e necessariamente interdependentes”. Se assim o fizermos, ao
lançarmos nosso olhar sobre estes estudantes, conseguiremos melhor vislumbrar como vivenciam suas experiências no
seu Centro, na Universidade, em sua comunidade e apreendem-se enquanto estudantes neste espaço. Um espaço que
não é apenas material, mas que possui um leque de lógicas que parece, por vezes, um tanto distante da realidade das
múltiplas juventudes que nele se inserem. Ao explorar as características da vida estudantil, demonstra os impactos que
esta causa na realidade desses jovens:

Há uma mudança radical da vida estudantil: a universidade, enquanto novo local de estudos,
requer a aprendizagem de novos tipos de tarefas escolares na maioria das vezes
desconhecidas pelos estudantes das camadas populares como a apresentação de seminários,
relatórios e trabalhos, as quais, quando relacionadas com o alto nível de exigência de
professores, exigem uma postura autônoma até então pouco estimulada e habilidade para
administrar um tempo que já se encontra exíguo (ALMEIDA, 2007, p.222).

Ao refletirmos sobre os elementos analisados por Almeida (2007), concluímos que essas características da vida
universitária não se restringem aos estudantes da USP, que foram objeto central dessa investigação, mas se estende às
demais universidades públicas do nosso país, visto que os estudantes vivenciam a condição universitária entre conflitos,
estranhamentos e aprendizagens.

Podemos, portanto, assinalar que nosso trabalho se insere no universo das preocupações de análise elaboradas por
Zago (2006), Almeida (2007), Spósito (2005), dentre outros estudiosos, ou seja, nossa pretensão em estudar tal
temática é a de contribuir na discussão do processo de inclusão no ensino superior bem como para o delineamento de
políticas públicas que contemplem, além do acesso à universidade, uma efetiva permanência neste espaço que não é
somente físico, mas que possui um conjunto de regras e práticas que necessitam ser conhecidas por todos.

Bourdieu (1998), importante sociólogo, indica que a aquisição de capitais, denominados como cultural, social e
simbólico é um elemento fundamental na produção dos resultados favoráveis ou não dos diferentes grupos sociais
existentes em nossa sociedade. Esses capitais constituem-se ao longo da vida dos indivíduos: quer seja através da
socialização familiar, comunidade, instituições transmissoras de cultura como as escolas e as Universidades. Nestes
espaços, produz-se uma relação de saber entre o meio e o homem, onde cada um sedimenta em maior ou menor
proporção seu arcabouço cultural. Partindo da ideia que aprender é um traço relevante da condição humana e que
precisamos compreender os diferentes tipos de saberes, seu funcionamento e como são apropriados, Charlot (2007)
nos lembra:

Aprende-se o que pode ser aprendido no lugar e no tempo em que se nasce, portanto,
também na sociedade, na classe social, na etnia, no sexo e etc, em que se ingressa.
Portanto, o chamado “Saber popular” é o conjunto do que os seres humanos que nascem
das camadas sociais consideradas populares tem de se apropriar para sobreviverem e, se for
possível, terem uma vida agradável. Essa apropriação faz-se pela educação, mas não apenas
pela educação formal (CHARLOT, 2007, p.44).

Que saberes seriam esses que nos apropriamos ao ingressar quer seja na escola ou na universidade pública?
Estudos realizados na França e no Brasil revelam que os jovens, ao tratarem sobre o que aprenderam em suas
trajetórias, destacam as aprendizagens relacionais, afetivas ou referentes ao desenvolvimento pessoal. Isto significa
que para a juventude o mais importante é aprender a se relacionar com o próximo e consigo, pois dessas depreendem
outras conexões de saberes.

Ao abordar sobre estudantes da universidade a qual estamos nos reportando, Charlot (2007, p.54) aponta algumas
questões que merecem nossa reflexão, são elas: nem sempre há uma complementaridade entre a comunidade de onde
provém o jovem e a universidade, provocando o sucesso ou fracasso do estudante a depender das conexões que
elabore entre os dois mundos. Indica-nos um desafio que temos a enfrentar “é saber se é possível, hoje, no Brasil, ser
estudante universitário sem ter de desistir de pertencer às camadas populares e sem, ainda, desconhecer as
especificidades dos lugares, das práticas, dos saberes”.

Pensemos nós como esses estudantes provenientes de escolas públicas – espaços nos quais a maior parte da população
tem acesso por ser o sistema de ensino gratuito e cobertura nacional – constroem suas práticas que indicam uma maior
ou menor afiliação na academia, como afirma Coulon (2008). Esse autor refere-se a este período como aquele em que o
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estudante, além de compreender e interpretar os diversos dispositivos institucionais que regem a vida estudantil,
cotidianamente, adquire saberes propulsores de sua competência no plano intelectual.

Destaca ainda que essa última competência nunca será finalizada, ao contrário da primeira, que de forma mais
definitiva é adquirida. Ao trazermos essas contribuições para este estudo, estamos ressaltando uma única questão:
quer se trate da França ou do Brasil, o processo de afiliação do estudante que ingressa na Universidade ocorre de
maneira similar a partir do entrelaçamento do estudante à cultura universitária, pois além de aprender as regras
institucionais, adquire saberes no plano intelectual, tornando-se capaz de transformar em rotina o exercício de suas
competências.

Algo interessante colocado por Coulon (2008, p.10) é que “Seja qual for seu país, a primeira tarefa a ser cumprida por
quem ingressa na universidade será aprender seu ofício de estudante universitário”. O que seria, então, esse ofício?
Para além do ingresso no espaço universitário, há uma clara necessidade de o indivíduo constituir-se como um
estudante de responsabilidades. A grande questão é: há um processo de inclusão dos estudantes provenientes do
sistema público de ensino à cultura universitária, formas de socialização e relações com os saberes em seu novo
mundo?

Para estudantes, investigados por Coulon (2008) em sua pesquisa etnográfica, a Universidade, em um primeiro
momento, representa um mundo desconhecido que provoca mudanças em sua existência “a entrada na universidade se
constitui, ao contrário, como uma série de rupturas bruscas que os estudantes vivem com certa dificuldade” (p.70).
Conceitua a Universidade, esclarecendo que essa é distinta da escola de ensino médio “é uma experiência de
estranhamento radical, o saber, a linguagem, os procedimentos se organizam de maneira diferente daquela do ensino
médio” (p.70).

Para contrariar o processo da exclusão que marca a nossa sociedade, os jovens dos diferentes setores parecem
desenvolver estratégias integradoras, consequente de suas motivações, dentre outros elementos, para construírem-se
como universitários. Que motivações poderiam explicar o rompimento da tradição frequente de sua origem?
Como estudantes cumbenses, aprovados na UFS, predominantemente, oriundos da educação pública e de camada
popular – conforme dados obtidos, têm vivenciado o processo de busca pela formação superior e de sua constituição na
universidade?
Esses elementos só puderam ser evidenciados ao traçarmos o perfil dos estudantes, sua visão de mundo, suas
aspirações, encontros e desencontros que se entrecruzam em suas trajetórias.

COMPREENDENDO O TRILHAR DE NOSSA JORNADA INVESTIGATIVA

Esta pesquisa é, simultaneamente, quantitativa e qualitativa, apresentando-se, predominantemente, de natureza
qualitativa, visto que o objeto central dessa análise necessita de um olhar mais atento aos valores, crenças, hábitos,
atitudes, representações (MINAYO, 1994), opiniões dos estudantes aqui investigados, buscando um aprofundamento
dos fatos e processos que os constituem como estudantes universitários, desde o acesso à permanência na
Universidade Federal de Sergipe, tendo em vista que esta é a única instituição pública de ensino superior do Estado,
sendo, consequentemente, acirrada a disputa por uma vaga.

Os sujeitos da pesquisa são jovens cumbenses que ingressaram na Universidade Federal de Sergipe: 21 estudantes,
tendo 20 ingressado na UFS no período de 2006 a 2011 e apenas 01 que conseguiu ingresso em 2003. Nela têm
procurado aprender como constituir-se como estudantes universitários, quando se reside em uma cidade interiorana,
havendo, assim, a necessidade de viajar horas, diariamente, para ter acesso a um ensino superior, valorizado social e
profissionalmente, ou, por vezes, tendo que criar outras estratégias, sem com isso romper os laços de convivência com
a família, suas primeiras redes de sociabilidade, em sua cidade, ou mesmo para vivenciar a Universidade além das salas
de aula.

Os instrumentos utilizados: questionários, entrevistas e balanço do saber contribuíram para traçar o perfil geral desse
grupo, compreender questões fundamentais quanto à relação da família com a escolaridade dos filhos, a trajetória
escolar e o prolongamento dos estudos, a experiência do vestibular, os primeiros tempos na Universidade e possíveis
estratégias de integração à Academia, quando a prioridade é lutar pela permanência neste espaço que não é somente
físico. Vale esclarecer que não nos foi possível reunir todos os resultados da pesquisa neste artigo, considerando a
dimensão de um trabalho dessa natureza, buscamos, portanto, socializar alguns resultados de maior destaque.

Os vinte e um estudantes cumbenses, aprovados no vestibular da UFS, compreendem a faixa etária entre 17 e 36 anos,
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estando 85 % destes entre os 17 e 25 anos. Vale considerar que os marcos da juventude na contemporaneidade
precisam ser relativizados. Conforme assinala Abramo (2005), para a abordagem demográfica sobre a juventude no
Brasil, tem se convencionado como jovens aqueles que fazem parte do grupo de idade entre 15 e 24 anos, em outros
países, essa faixa etária altera-se indo até os 29 ou 35 anos.

Para maior detalhamento dos sujeitos investigados, verifiquemos informações pertinentes sobre quem são eles.

São, em sua maioria, solteiros: 66%, aproximadamente, em detrimento de 33% que são casados. Estão distribuídos
nos diferentes Centros, conforme quadro abaixo:

Quadro 1: Distribuição dos 21 jovens cumbenses que ingressaram na UFS entre 2003 e 2011, segundo área
de estudo

CECH

(Centro de Educação e
Ciências Humanas)

CCET

(Centro de Ciências Exatas e
Tecnologias)

CCBS

(Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde)

CCSA

(Centro de Ciências Sociais
Aplicadas)

43% 33% 14% 10%

FONTE: SOUZA, Laís, CORREIA, Eanes, 2014.

Observa-se, portanto, que os estudantes concentram-se, principalmente, nos Centros de Educação e Ciências Humanas
e de Ciências Exatas e Tecnologias, estando menos presentes no Centro de Ciências Sociais Aplicadas e no Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde.

Em relação à aprovação de estudantes cumbenses, ao longo dos anos, temos a situação descrita a seguir:

Quadro 2: Número de aprovações de jovens cumbenses no vestibular da UFS entre

2003 e 2011

ANO Nº DE CUMBENSES APROVADOS NO
VESTIBULAR DA UFS

2003 01
2004 -
2005 -
2006 02
2007 05
2008 02
2009 02
2010 04
2011 05

TOTAL 21

Média de alunos aprovados, anualmente, desde o primeiro ingresso: 2,3%.
FONTE: SOUZA, Laís, CORREIA, Eanes, 2014.

Quanto ao horário do curso, identificamos que 02 estudam em tempo integral (Medicina e Odontologia), 01 no período
da manhã (Engenharia Elétrica), 01 no período da tarde (Farmácia), a maioria estuda no período noturno. Ao serem
questionados se continuaram residindo em Cumbe, quando ingressaram na Universidade, os que responderam sim:
62%, indicaram como os principais fatores de permanência na cidade os seguintes: por ser um curso noturno e na
cidade haver transporte escolar público, o apoio financeiro da família, por terem um emprego na cidade onde moram e
por sua casa e família serem neste lugar. Em se tratando dos 38% que residem na capital, apontaram como elementos
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que os impulsionaram a não residir em Cumbe: “O curso exige dedicação integral, isto impossibilitou a permanência na
cidade de Cumbe”, afirmou o estudante; indicaram também a necessidade de trabalhar em Aracaju e o casamento.

Dentre as motivações que os levaram à escolha do curso citam as mais diversas possíveis: orientação de familiares que
já estudavam na UFS, o retorno financeiro, por não haver na cidade ninguém formado naquela área, sonho, realização
profissional por ser uma Disciplina (Referem-se às Licenciaturas que estão cursando) da qual sempre gostaram,
admiração por professores dessa área ou mesmo a influência destes, o Mercado de Trabalho, incentivo de colegas e
familiares, desejo em trabalhar na área da educação e vislumbrar ali uma oportunidade de contribuir com o aprendizado
das crianças, por ter sido esta fase de sua formação (Educação Infantil e Fundamental Menor) a que mais gostou ou
mesmo por fazer parte de uma Instituição que tinha como pré-requisito que seus integrantes obtivessem a formação
em um determinado curso; apontaram também o surgimento de vagas através de Transferência Interna, mediante a
qual se transferem de cursos e sentem-se realizados em suas novas escolhas. É importante destacarmos que apenas
dois estudantes transferiram-se de curso e, entre os demais estudantes, apenas um demonstra interesse em realizar
transferência interna.

Abaixo, temos um quadro com dados sobre o acesso dos estudantes antes e após a Implantação, em 2010, do Sistema
de Cotas na UFS:

Quadro 3: Estudantes cumbenses aprovados no vestibular da UFS entre 2003 e 2011, considerando o
Sistema de Cotas

- 2003-2009 2010-2011
Número de aprovados 12 09

Média de aprovação/ano
1,7% 4,5%

FONTE: SOUZA, Laís, CORREIA, Eanes, 2014.

Em relação à aprovação e ao quantitativo de tentativas no vestibular da UFS, temos o seguinte quadro:

Quadro 4: Distribuição dos 21 jovens cumbenses, aprovados no vestibular da UFS entre 2003 e 2011,
segundo gênero e número de tentativas de ingresso

1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa 4ª Tentativa
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
02 05 09 02 01 01 01 _

FONTE: SOUZA, Laís, CORREIA, Eanes, 2014.

Nota-se, portanto, que embora os homens representem a maioria dos ingressos na UFS, as mulheres são as que tentam
menos vezes o vestibular, visto que boa parte delas ingressou na Universidade em sua primeira tentativa.

Os estudantes atribuem sua aprovação no vestibular a Deus, aos pais, familiares, sendo que a figura da mãe é
destacada, aos professores, colegas, mas é notável a ênfase que eles dão ao próprio esforço, dedicação maior nos
estudos e à credibilidade de todos de que estes obteriam resultado favorável no vestibular.

Em se tratando do tempo que os estudantes levam do Ensino Médio até o ingresso no Ensino Superior, detectamos que
06 estudantes ingressaram na UFS assim que concluíram o Ensino Médio, 08 estudantes após um ano, 03 estudantes
dois anos depois de terem concluído o Ensino Médio e 04 estudantes tiveram acesso após quatro anos da conclusão da
Educação Básica, o que demonstra haver barreiras no processo de busca pelo ensino superior, principalmente, quando
este é o público. Todavia, estas vêm sendo superadas por aqueles que ousam enfrentá-las.

Inferimos que 100% dos estudantes cumbenses, em análise, realizaram seu ensino fundamental na Rede Pública de
Ensino, tanto em Escolas Municipais quanto em Escola Estadual. Quanto ao Ensino Médio, 14% realizaram-no em Escola
Particular, sendo 4,5% destes bolsistas nessa referida escola. Observa-se, portanto, que maciça parte dos estudantes,
86%, estudou em escola pública durante seu ensino médio.

Notamos também que 33% desses estudantes não participaram de Programas Pré-vestibulares; 10% fizeram-no no
Público (PRÉ-SEED) e 57% na Rede Privada, predominantemente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Identificamos, em nossas investigações, que a partir de 2006 os jovens cumbenses têm conseguido adentrar na
Universidade anualmente, mesmo que tenhamos a afirmar uma maior ou menor aprovação a depender dos anos.
Algumas das motivações que levaram a isto, acreditamos ser em 2007, ano em que houve 05 aprovações, o fato de a
UFS ter se expandido, com a ampliação dos cursos e vagas, já em 2010, ano com 04 aprovações, e em 2011, 05
aprovações, deve-se à implantação do Sistema de Cotas.

Reconhecemos também que considerando o número de habitantes do município: 3813 (IBGE, 2010) e o quantitativo de
jovens existente nele, é revelador que somente 21 jovens cumbenses tenham conseguido a aprovação na UFS, desde
2003. Contudo, ao mesmo tempo, consideramos que há sinais de avanço, pois temos observado uma valorização maior
da cultura universitária, despertando a juventude para a busca do ensino superior, inclusive na única universidade
pública do estado, e que esse grupo, embora diverso em suas trajetórias e experimentações universitárias, tem servido
de referência no município para que a crença de que só a elite conseguia ingresso em universidade pública possa ser
desmistificada e outros sujeitos, como eles, predominantemente de camada popular, possam apropriar-se desse espaço
público de formação.

Diversos foram os elementos que contribuíram para que a juventude cumbense, em análise, adentrasse ao ensino
superior público, dos quais destacamos o papel social da família na valorização da escola, como um meio de os
estudantes ascenderem socialmente, sendo os sujeitos mais citados a mãe, avós e pai, alguns professores são também
apontados como grandes incentivadores, muito embora sobre o elemento escola tenha se repetido nos discursos de
muitos estudantes certas lacunas da educação básica.

Indicaram também os mecanismos a seguir: a autodeterminação, o esforço individual e a definição do acesso ao ensino
superior público como meta, objetivo. Outro elemento a ser observado é a participação da juventude em cursinhos de
Pré-Vestibular, dando-nos indicadores de que o ensino médio de nosso estado bem como o ensino fundamental
precisam ser repensados em suas fragilidades. Ingressando na UFS, essas lacunas, advindas da educação básica,
ganham maior dimensão, sendo necessário maior empenho para superar tais problemas mediante longas jornadas de
estudo em casa e em grupos na Universidade, em uma tentativa de “correr atrás do prejuízo”, daí a importância dos
vínculos sociais neste tempo de estranhamento, vivenciado pelo estudante.

Percebemos que a participação dos jovens em programas desenvolvidos pela Universidade, tais como o PIBIC
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), Monitoria, organização e participação em eventos acadêmicos
ou mesmo o desenvolvimento de alguma atividade de trabalho, entre outros, contribuem para a sua aprendizagem na
Universidade, uma vez que estes configuram-se como mecanismos que lhes permitem aprendizagens específicas e, na
maior parte das vezes, a possibilidade financeira de manterem-se no curso, pois embora estejamos tratando de uma
Instituição Pública de Ensino Superior, não são poucas as demandas vinculadas a recursos financeiros para garantir que
os estudantes tenham asseguradas condições materiais para que sobrevivam na Universidade em uma condição
universitária digna. É certo que temos a realidade dos jovens que dependem, exclusivamente, do auxílio da família para
manter-se na Academia, mas não poderíamos deixar de grifar a situação descrita inicialmente.

A UFS possui seus avanços, mas ficou mais que provada a necessidade de melhorar seu espaço físico, a qualidade das
refeições de seu Restaurante Universitário, a própria água que é oferecida pela instituição, implementar mais ações que
contribuam para um maior esclarecimento dos calouros sobre as regras do funcionamento da Instituição, sobre os
programas nela existentes, que os professores tenham melhores condições de trabalho e mediante isto contribuam para
a elevação qualitativa da relação discente-docente, elemento indispensável no processo ensino-aprendizagem.

Portanto, esperamos que as nossas análises, realizadas a partir das revelações trazidas pelos jovens cumbenses e as
contribuições teóricas que conseguimos reunir neste trabalho, possibilitem a todos quanto lutam pela qualidade do
ensino superior público a compreensão de que o acesso à universidade precisa ser entendido não apenas pelo viés de
aprovação no vestibular, mas enquanto possibilidade de acesso real à instituição e isso envolve a permanência dos
jovens na universidade com condições dignas, para que ao final de seus cursos possam afirmar: “superamos o tempo
do estranhamento, atravessamos o tempo da aprendizagem e reconhecemos o nosso Ofício de Estudante, quando
chegamos no tempo da afiliação”. Que outros estudantes cumbenses e de tantos outros municípios de Sergipe, que até
uma década atrás se encontravam distantes desse espaço, possam aspirar e “alcançar” o ensino superior público de
nosso estado.
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