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RESUMO 

O presente trabalho se insere na temática das pesquisas sobre o Ensino Superior, 
focando o estudante como objeto de estudo. Tomamos a pesquisa “A Passagem do 
Ensino Médio ao Ensino Superior: acesso e inclusão de alunos da rede Pública na 
cultura acadêmica da universidade pública” A citada pesquisa apoiada pelo CNPq e 
realizada por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação e por 
pesquisadores da Comperve/UFRN, teve como objetivo identificar e analisar os 
processos e fatores que tem uma expressão significativa no acesso e na inclusão de 
estudantes da rede pública na cultura acadêmica da UFRN. Nesse artigo procuramos 
abrir caminhos para perceber o estudante no contexto da expansão do ensino superior 
brasileiro e também no contexto da internacionalização do ensino superior, no que se 
refere aos avanços das pesquisas nessa temática. Especificamente sobre os sujeitos 
investigados na pesquisa referenciada, buscamos revelar a relação que estes têm com o 
vestibular quanto a leitura e produção de textos e ainda apresentar algumas dificuldades 
e estratégias de ‘sobrevivência’ daqueles aprovados, quanto à adaptação em sua 
experiência do primeiro ano na universidade.  

Palavras chaves: Ensino superior. Estudante. Primeiro ano na universidade.  

RESUMÉ 

 



L’étude présentée s’insère dans la thématique des recherches sur l’enseignement 
supérieur centré sur l’étudiant comme objet d’étude. Nous avons participé à la recherche 
: “Le passage de l’enseignement moyen à l’enseignement supérieur : accès et intégration 
des élèves du réseau public dans la culture académique de l’université publique” (CNPQ 
2007) avec les chercheurs de la Comperve. Dans cette présentation nous cherchons à 
lancer (ouvrir se foi abrir ) des pistes ( des chemins) de recherche sur l’étudiant dans le 
contexte de l’expansion de l’enseignement supérieur brésilien et aussi dans le contexte 
de l’internationalisation de l’enseignement supérieur en ce qui concerne les avançées de 
la recherche. A propos de la recherche à laquelle nous faisons référence nous cherchons 
à montrer la relation que les étudiants interrogés ont avec le vestibular au sujet de la 
lecture et la production de textes et qui présentent aussi certaines difficultés quand à leur 
adaptation dans leur expérience de la première année à l’université 

Mot clés: Enseignement superieur. Etudiant. La première année à l'Université 

  

A Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, que aconteceu em 2009, em 

Paris, e realizado pela UNESCO nos relembrou que o ensino superior público é de 

direito de todos e todos devem ter acesso ao mesmo quando disseram que “conforme 

destacado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ‘o ensino superior deve ser 

igualmente acessível para todos na base do mérito”. (Artigo 26, Parágrafo 1). A 

Universidade como um bem público universal foi idéia reforçada pelo Fórum Mundial 

de Educação, que ocorreu em Porto Alegre em agosto de 2001.  

O Ensino superior no Brasil tem passado por um momento de ‘expansão’ com as 

novas políticas de governo quanto ao acesso e permanência na universidade. A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)1 insere-se no debate nacional e 

local ao definir, desde 2004 , sua política de inclusão social para alunos da rede pública, 

passando a adotar mecanismos que possibilitem o acesso e a permanência bem sucedida 

tanto daqueles que foram objeto dessa política quanto aos demais. Toma como princípio 

o acesso atrelado ao desempenho dos alunos nos seus vestibulares. Dentre as ações 

inclusivas destaca-se o Argumento de Inclusão, uma pontuação acrescida ao argumento 

final do aluno da rede pública que consegue aprovação nas etapas do vestibular e nos 

seus “filtros”. Essa pontuação só favorece aos alunos com elevado poder de 

competitividade e que demonstram que, mesmo egressos de um sistema educacional, 

reconhecidamente com qualidade inferior, como é a rede pública no país, há alunos 

muito bem preparados e em condição de competir e aprovar em todos os cursos da 

UFRN, independente do nível de concorrência.  

                                                           
1 UFRN: http://www.sistemas.ufrn.br 



No momento atual, a UFRN oferece 75 cursos de graduação presencial e 73 cursos 

de pós-graduação. A UFRN possui um vestibular não apenas seletivo, mas também 

avaliativo que sinaliza, por meio de sua matriz curricular, quais são as habilidades, 

competências e conhecimentos que devem ser ensinados e aprendidos por uma 

candidato que pretenda aceder aos seus cursos. Por outro lado, revela em sua matriz 

curricular e por meio das análises pedagógicas dos itens de provas dos vestibulares, 

quais conhecimentos devem ser contemplados no conjunto das áreas de conhecimento 

do Ensino Médio. Ao tomar como referência uma matriz de competências e habilidades 

(ao estilo do ENEM) básicas no conjunto das três áreas de conhecimento do Ensino 

Médio, procura deixar claro tanto para o professor como para os alunos o que, e como 

deve ser ensinado e aprendido os conteúdos/conhecimentos. Procura deixar, igualmente 

mais claro, como os conhecimentos ganham expressão como itens de provas, quando 

situados em um contexto e à luz de uma situação problema.  

O vestibular da UFRN tem a seguinte estrutura: 104 questões objetivas e 12 

discursivas que são objeto de estudos pedagógicos que possibilita sinalizar para as 

escolas os resultados do desempenho de seus estudantes em diferentes perspectivas. São 

apontadas, a cada vestibular, as dificuldades de aprendizagens nas diferentes disciplinas 

e o mapa das dificuldades dos estudantes quando se confrontam com as provas do 

vestibular. Seminários e palestras são ministrados anualmente e as análises das provas 

disponibilizadas para cada escola com inscrição de alunos no vestibular. Estudos como 

esses, só se tornaram possíveis, desde que a COMPERVE2 (Comissão Permanente do 

Vestibular), a partir de 2003 foi reestruturada, introduzindo a pesquisa em sua estrutura, 

passando a ter um perfil acadêmico, desenvolvendo estudos e pesquisas para contribuir 

com o aperfeiçoamento dos vestibulares e com o ensino médio das redes de ensino. 

Dentro dessa nova perspectiva da Comperve ganha destaque a implantação do 

OVEU/UFRN (Observatório da Vida do Estudante Universitário) como importante 

ferramenta para subsidiar a política de inclusão social e a própria política acadêmica da 

UFRN, possibilitando que os estudantes possam ser conhecidos (perfil socioeconômico, 

escolar, aspirações etc) e melhor acompanhados em sua trajetória universitária.  

                                                           
2
 A nova Perspectiva acadêmica e cientifica da COMPERVE foi reestruturada para assumir os desafios e demandas da UFRN, 

principalmente com a adesão, em 2007, ao Programa de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI. A democratização do 
acesso e da inclusão torna-se, portanto, uma das metas desse Programa sendo essa uma forte justificativa que dá peso ao projeto da 
pesquisa referenciada, através do Edital CNPq nº 50/2006 / 2007 que, articula-se com o Projeto Ações Acadêmicas da 
COMPERVE. OVEU (Observatório da Vida do Estudante Universitário) http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/observatorio/  



Portanto, a pesquisa “A Passagem do Ensino Médio ao Ensino Superior: acesso e 

inclusão de alunos da rede Pública na cultura acadêmica da universidade pública” se 

insere no Projeto Ações Acadêmicas da COMPERVE, que levou ao desdobramento de 

várias outras pesquisas desenvolvidas por professores e estudantes da graduação e pós-

graduação da UFRN.  

Nesse artigo, focamos a temática do estudante universitário em seu primeiro ano, 

destacando sua vivência como universitário estreante. Resgatamos um conjunto de 

estudos realizados em diferentes contextos e períodos com vistas a fundamentar nossos 

argumentos teóricos e hipóteses de trabalho iniciais. 

 Inicialmente constatamos que importantes estudos nessa temática se apoiaram nos 

trabalhos sociológicos que foram desenvolvidos pela Escola de Chicago, nos Estados 

Unidos, nas primeiras décadas do século XX. Perceberam que os processos de interação 

entre as pessoas eram constituídos simbolicamente pela comunicação. Essa abordagem 

trouxe uma importante contribuição metodológica e teórica na área da sociologia da 

educação, tendo com precursores principais Howard Becker, Blanche Geer, Everett C. 

Hughes & Anselm L. Straus (1961), que, com a pesquisa chamada “Boys in White”, 

revelou, em linhas gerais, que os comportamentos dos estudantes não se explicavam a 

partir de rígidos esquemas já estabelecidos, como estereótipos, mas que devia haver 

interação entre os sujeitos.  

Alguns pesquisadores, em suas investigações sobre a vida do estudante, remetem-se 

a Garfinkel (1967) que teorizou sobre a etnometodologia, abordagem que analisa os 

comportamentos do senso comum e as crenças como elementos necessários aos 

comportamentos socialmente organizados.  

Tinto (1975, 1993) há décadas, direciona seus estudos para conhecer os estudantes 

do ensino superior. Ele apresenta um modelo teórico das razões da evasão (DROPOUT) 

e ressalta a importância da integração da instituição com o estudante, através de um 

compromisso pessoal dele com ele mesmo e um vínculo forte com a instituição.  

Doray e a equipe Canadense do CIRST (2009) faz um balanço sobre os conceitos de 

trajetória, percurso e caminhada, fazendo referência ao período em que o aluno inicia 

seus estudos na escola até a sua entrada na Universidade. Para eles, esse momento que o 

aluno ingressa na universidade, que eles chamam de ‘transição’, é um processo chave 

para entender a vida do estudante dentro da universidade.  



Na França, os primeiros estudos focados nos estudantes e no ensino superior se 

referem aos trabalhos teóricos importantes de Bourdieu e Passeron (1970). Essa corrente 

sociológica continua hoje bem presente nas pesquisas atuais com os conceitos como 

“habitus”, “capital social’, “capital cultural” e o ” campo” (acadêmico). No âmbito dos 

estudos franceses, destacamos o surgimento do Observatoire de La vie étudiante
3 - 

OVE (Observatório da vida do estudante), na França, como uma importante 

contribuição para os estudos sociológicos do ensino superior, a partir dos anos 90. Esse 

observatório, de âmbito nacional, tem como objetivo disponibilizar dados com 

informações sobre a condição de vida dos estudantes e proporcionar meios de estudos 

sobre essa temática e levar a tomada de decisões, novas políticas de permanências 

dentro dos espaços de ensino superior francês, que passou por um processo de 

‘massificação’ nas últimas décadas, uma expansão desejada em seu sistema de ensino 

superior. Observando os dados da DEPP4 lemos que em 2008, quase dois terços (2/3) 

dos jovens de 18 anos que obtiveram o baccalauréat 5, 85% ingressaram imediatamente 

no Ensino Superior. No entanto, começaram a perceber, depois dessa democratização do 

acesso ao Ensino Superior, que era possível a entrada ao Ensino Superior, no entanto, a 

permanência nem sempre era garantida, com grandes taxas de abandono, principalmente 

no final do primeiro ano. (Chevaillier, Landrier et Nakhili, 2009).  

Estudos realizados por professores universidade Paris 86, dentre eles, Coulon (1995), 

Ennafaa e Paivandi (2008) trouxeram grandes contribuições na compreensão das 

dificuldades desses alunos de terem um novo status: o de ‘estudantes universitários’ e 

relacionam essa temática com a docência universitária que está diretamente ligada à 

vida do estudante. Alain Coulon ( 2008), e o centro de pesquisa CRES - (centro de 

pesquisa sobre o ensino superior) introduziu a etnometodologia nas pesquisas focadas 

no estudante como objeto de pesquisa. Coulon mostrou quanto o processo de 

aprendizagem da profissão de estudante vai ser determinante na carreira de um 

estudante. Ele deu ênfase também, além da dimensão intelectual desta filiação, à ligação 

institucional necessária com o mundo estudantil (Coulon, 2008).  

                                                           
3 OVE - França (Observatório da Vida do estudante) http://www.ove-national.education.fr/ 

4 NI D.E.P.P. N°08.27 - www. education.gouv.fr/ 

5 Na França, após o término do Ensino Médio (secundário) o aluno faz o baccalauréat (tipo de diploma que se obtém no final do 
Ensino Médio e que com isso, se têm acesso ao Ensino Superior). 

6 Universidade Paris 8: http://www.univ-paris8.fr/ 



Olivier Galland (1982), é também engajado em compreender o estudante nos 

primeiros anos de ingresso no ensino superior francês. Seus estudos desenvolvidos a 

partir de dados do OVE francês tem o objetivo de conhecer as condições de vida 

(moradia, trabalho, sustento financeiro) e os comportamentos dos estudantes (freqüência 

nas aulas e na biblioteca) e as atitudes dos estudantes quanto aos seus estudos. Outras 

universidades européias discutem essa temática do acesso e da permanência no ensino 

superior, e assim o RESUP7 publicou uma séria de documentos do colloque de 

Lausanne (2009), estudos que discutem a desigualdade no acesso ao Ensino Superior, o 

insucesso e sucesso na trajetória de estudantes. Em Portugal, o CIIE8 ( Centro de 

investigação) pesquisam sobre a entrada de estudantes na universidade. 

No Brasil, fazemos referência aos estudos de Zago (2006) que investigou o acesso e 

a permanência no ensino superior de alunos de camadas populares. Essa pesquisa traz 

contribuições para compreendermos os fatores que dificultam a vida desses alunos a 

conseguirem ingressar na universidade e nela permanecer.  

Bernard Charlot (1997)9, dirige estudos na universidade Federal de Sergipe onde 

busca compreender o processo de transição da entrada e permanência do estudante 

oriundo de camadas populares na universidade pública. Ainda nessa universidade, Da 

Silva (2008) e um grupo de pesquisadores desenvolvem pesquisas com estudantes 

universitários (oriundos do Projeto Conexão de Saberes) vindos das camadas populares 

que ingressam na UFS.  

Muitas outras Universidades brasileiras 10 têm desenvolvido projetos de pesquisa 

para conhecer a vida estudantil nas suas universidades no intuito de contribuir para 

novas políticas que favoreçam não só o acesso, mas a permanência dos mesmos dentro 

da universidade, como é o caso da UFRN. 

A pesquisa “A Passagem do Ensino Médio ao Ensino Superior: acesso e inclusão de 

alunos da rede Pública na cultura acadêmica da universidade pública”, ponto de partida 

                                                           
7
 http://www.resup.u-bordeaux2.fr/  

8 CIIE de Porto, site da Revista Educação , Sociedade & Cultura ( http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc).  

9 Bernard Charlot, professor emérito da Paris 8 e fundador do grupo de pesquisa ESCOL – teoria da relação com o saber e 
atualmente( 2011 ), é pesquisador e professor visitante na Universidade Federal de Sergipe UFS , onde continua a pesquisar a 
questao da relacão com o saber e com o aprender, no ambito do ensino superior. 

10 Destacamos também o importante estudo de Pedrosa (2003) e a equipe da Unicamp também investigam sobre estudantes egressos 
da rede pública (www.comvest.unicamp.br/vest2004/desempenho_publica.pdf.).  



de nossas reflexões, teve como objetivo estudar os processos e fatores que tem uma 

expressão significativa no acesso e inclusão de estudantes da rede pública à uma nova 

cultura acadêmica da UFRN. Primeiramente, procuramos responder a algumas 

perguntas sobre o aluno no último ano do ensino médio, ainda na preparação para o 

vestibular: o que precisaria ser revelado sobre esses alunos para contribuir com o acesso 

e sucesso destes na universidade pública? Que estratégias foram mobilizadas por esses 

alunos na busca de um lugar na universidade? No segundo momento da pesquisa, 

buscamos conhecer o estudante da rede pública que foi aprovado no vestibular e 

perceber qual a relação que estes vinham estabelecendo com a universidade após o 

ingresso, como falavam de sua experiência como universitários, as dificuldades que 

encontraram no processo de inclusão ou exclusão na universidade e também quais 

estratégias de inserção na cultura universitária foram características dos estudantes que 

chegaram ao fim do primeiro ano na UFRN. 

 Para a primeira fase da pesquisa11, obtivemos dados quantitativos do OVEU/UFRN 

(Observatório da Vida do Estudante Universitário) sobre o número de estudantes 

egressos na UFRN nos últimos vestibulares, que revelou que de 2000 a 2010 

ingressaram 46 310 estudantes. Desse grande Universo, escolhemos o ano de 2008, 

como ano de referência para a realização de nossa pesquisa. Buscamos nesse 

observatório dados sobre as escolas públicas que mais inscrevem e mais aprovam no 

Vestibular, como também informações sobre a quantidade de estudantes matriculados 

em 2008 na rede estadual de ensino. A amostra envolveu 20 escolas para a aplicação do 

questionário de campo, sendo um total de 1899 estudantes concluintes do ensino médio 

que responderam ao questionário. Desses estudantes, apenas 518 (27,2%) responderam 

que estavam inscritos no Vestibular 2009 da UFRN. Com a integração das informações 

do questionário de campo com o questionário sócio-econômico da COMPERVE (dados 

secundários), foi construído um banco de dados mais completo e em condições de 

responder aos objetivos do estudo. Ao proceder a integração desses dados constatou-se 

que dos 518 estudantes que informaram ser candidatos ao vestibular, 448 estavam 

devidamente inscritos no vestibular 2009 e destes, apenas 29 foram aprovados e 

matriculados em um dos cursos da UFRN.  

O tratamento e análise dos dados foi coordenado pelo prof. Ridha Ennafaa (prof. 

Visitante CAPES-UFRN), da Universidade de Paris 8, França e pelo departamento de 
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 A pesquisa de campo foi coordenada pelo Prof. Dr. Luís Gonzaga Pontes Pessoa - UFRN. 



estatística da Comperve. Como recurso tecnológico, foi utilizado o software Modalisa12. 

O questionário foi elaborado com 20 (vinte) perguntas, fechadas e abertas, com o 

objetivo de conhecer como o estudante informa sobre seu preparo para concorrer a uma 

vaga e ingressar na UFRN. Um primeiro grupo de variáveis e modalidades do 

questionário com respostas "fechadas" correspondentes podem nos ajudar a explorar a 

questão dos sentidos que os alunos concluintes das 20 escolas questionadas estão dando 

ao acesso aos estudos superiores em relação ao vestibular. Ao serem perguntados sobre 

o desafio de serem aprovados na UFRN , a maioria considerou como um desafio difícil 

e muito difícil, como vemos abaixo.  

DESAFIO DE SER APROVADO NA UFRN FREQUÊNCIA (%) 

Muito difícil 512 27,0 

Difícil 815 42,9 

Dificuldade média 490 25,8 

Fácil solução 53 2,8 

  

Estudos confirmam que os professores do ensino médio das escolas públicas não 
têm a meta de preparar seus alunos para o ingresso na Universidade Federal através do 
concurso do vestibular (Oliveira, 2009).  

Voltando ao questionário, destacamos as perguntas que se relacionavam à 

preparação para o vestibular focando habilidades básicas que fundamentam as provas do 

vestibular, além de serem importantes requisitos na bagagem cognitiva de um estudante 

universitário. 

O gráfico abaixo apresenta a auto avaliação dos estudantes quando opinam 

sobre: o hábito de ler, de escrever textos, o domínio para escrever, interpretar o que lê, 

argumentar escrevendo sobre um assunto e argumentar falando sobre um assunto. 

                                                           
12 O software Modalisa, uma ferramenta para o tratamento e análise de dados qualitativos e quantitativos, possibilitando o manuseio 

de informações isoladas e/ou agrupadas. Foi desenvolvido com pesquisadores da Universidade de Paris 8/França e autorizado 

para utilização pelo grupo de pesquisa por professores e pesquisadores desta instituição. 



 

Legenda: Os números entre parênteses no lado esquerdo do gráfico, exemplo, (1879) corresponde ao total das respostas menos (-) as 
não respostas do hábito de ler. 
Na linha abaixo do gráfico que corresponde às escalas de ‘nada a muito’ : “Nada” (170)....”muito” (2. 806) corresponde ao numero 
total de respostas “Muito” em cada item da pergunta. 

Pelo gráfico percebemos uma leitura positiva das respostas auto-avaliativas, 

somando as respostas ‘regularmente e muito’, revela que o argumento ‘falando’ foi 68% 

dessas respostas. A segunda informação é que a interpretação do que lê, chega a 67%. O 

argumento de escrever vem em terceira posição, 61%. Escrever e dominio de escrever 

estão com respostas ‘regularmente e muito’ abaixo de 50% (47%). A auto-avaliação 

‘regularmente e muito’ do hábito de ler, fica com 58% das respostas. Percebemos então 

uma contradição entre o que o aluno pensa sobre suas competencias da leitura e escrita e 

em termos de interpretação e argumentação.  

Estudos feitos pela Comperve (disponíveis no site da mesma) onde analisam as 

provas dos vestibulares, revelam a partir do estudo dos erros que os alunos cometem no 

conjunto das provas, que a maioria dos candidatos não conseguem, muitas vezes, 

compreender nem mesmo o enunciado das questões revelando baixa capacidade para a 

habilidade leitura e interpretação de textos.  

A Revista Língua portuguesa13 (2009) referindo-se ao ENEM e também ao 

vestibular, nos diz que esse exame ‘passa a avaliar e forçar o Ensino básico a trabalhar 

conteúdos de linguagens atuais e próximos do cotidiano do educando”. É mostrado que 

se torna preocupante que a grande parte dos textos produzidos em vestibulares são 
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 (Revista Língua portuguesa, ANO 4, no 46, 2009). 

 



esvaziados de sentido, pois não remetem a situações de escrita que se aproximam das 

práticas discursivas de nossa sociedade. Vários estudos têm revelado a precariedade do 

nível educacional dos estudantes da rede pública o que justifica a dificuldade destes 

competirem com seus colegas de escolas da rede privada. Os alunos não conseguem, 

muitas vezes, resolver questões básicas das quatro operações e muitas vezes não 

compreendem os enunciados e não conseguem argumentar um texto dentro de uma 

temática pedida. Conseqüentemente, os estudantes chegam à Universidade e vão se 

deparar com uma cultura especifica do mundo universitário e muitas vezes não vão 

conseguir concluir ou passam muitas dificuldades para concluírem seus cursos. No caso 

da UFRN, Neto (2004, p.22) nos diz que “nos últimos anos a UFRN tem constatado 

que, em alguns cursos, a taxa de sucesso tem sido muito aquém da desejada [...] isso 

significa que muitos alunos ou não conseguem fluir regularmente ou abandonam o seu 

curso” . Obter a aprovação no vestibular de uma universidade federal é um importante 

passo na vida do estudante oriundo da rede pública, mas permanecer na universidade 

pode ser mais difícil do que obter a aprovação. O aluno entra na universidade e terá que 

se adaptar a um novo status: o de estudante universitário. Para Tinto (1993) e Coulon 

(2008) a entrada na universidade contempla um processo triplo, institucional (regras 

formais e informais), intelectual (os componentes cognitivos e acadêmicos) e social, ou 

seja, a vida social dentro da universidade.  

Na segunda fase da pesquisa “A Passagem do Ensino Médio ao Ensino Superior: 

acesso e inclusão de alunos da rede Pública na cultura acadêmica da universidade 

pública”, foi realizada entrevistas aos estudantes aprovados, para conhecer sua vivencia 

no primeiro ano dos mesmos na Universidade. De 1899 que responderam o 

questionário, apenas 448 (informantes da pesquisa de campo) estavam devidamente 

inscritos no vestibular 2009 e destes, 29 tinham sido aprovados e matriculados em um 

dos cursos da UFRN. Desses 29 alunos, foram validadas 12 entrevistas que foram 

realizadas no final do seu primeiro ano na UFRN.  

 Dos 12 alunos entrevistados, seis eram do sexo masculino e seis do sexo 

feminino, matriculados em diferentes cursos na UFRN. Lançamos as entrevistas no 

Software Modalisa e a partir dessa ferramenta pudemos eleger três categorias que mais 

se destacaram nas respostas desses 12 alunos: a experiência universitária, as 

dificuldades e estratégias utilizadas para conseguirem chegar ao fim do primeiro ano. 

Na categoria da ‘experiência universitária’ são notados nas respostas expressões como 



‘sou muito mais cobrado’, ‘muito puxado’ e ‘mais dificil que o ensino médio’. Sobre 

experiência universitária, nos remetemos a Dubet (1994) que nos explica que o sentido 

de estudos é uma construção pessoal de cada estudante. Na categoria “dificuldades” que 

enfrentam no primeiro ano na universidade, pudemos evidenciar dificuldades com 

“conciliar estudo e trabalho”, “o circular (ônibus) da universidade que se atrasa e é 

cheio” e “conciliar todas as disciplinas e os trabalhos e leituras pedidas”.  

Igue, Bariani, Milanesi (2008), abordando sobre a experiência acadêmica e 

dificuldades nos diz que:  

Certamente, a satisfação do universitário em suas experiências 

acadêmicas poderá ser dificultada mediante a falta de recursos 

pessoais, inapropriado repertório acadêmico básico, inexistência de 

um projeto profissional definido e ausência de apoio da instituição 

(IGUE, BARIANI, MILANESI 2008 p.2) 

Quanto às estratégias para ‘sobreviverem’ na universidade, evidenciamos respostas 

como ‘estudar com colegas’, ‘não deixar acumular trabalhos’ e ‘organizar bem o 

tempo’. Lembramo-nos de Certeau (2009) que diz que o individuo encontra estratégias 

para ‘inventar’ o seu cotidiano em qualquer âmbito social que esteja.  

Percebemos que o estudante está se deparando com uma nova realidade diferente da 

qual vinha tendo no Ensino médio. Coulon (2008) nos explica que o estudante 

universitário tem que aprender o ‘oficio de estudante’. Entrar para a universidade é 

então se deparar com um mundo novo que o estudante deverá aprender a se tornar parte 

dele, para que consiga permanecer no Ensino Superior. Ferreira e Moutinho (2002) fala 

da ‘estranheza’ que os alunos enfrentam ao se depararem com a realidade da entrada na 

universidade. É um acontecimento social importante na vida do estudante. Ele vai se 

deparar com novas regras, novos horários, conteúdos, diferentes estilos pedagógicos e 

de avaliação. Não cabe aqui nesse artigo, fazer uma análise aprofundada das falas dos 

estudantes entrevistados, pois será feito em outro momento. 14 No entanto, para 

fecharmos essa análise inicial dos resultados dessa pesquisa referenciada, nos apoiamos 

nas idéias de Tinto (2005) enquanto sugere diferentes possíveis ações a serem tomadas 
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quanto a questão das mudanças que favorecem a permanência de estudantes na 

universidade. Primeiro, ele sugere que se deve levar a sério a questão das salas de aula. 

Estas precisam ser reestruturadas para promover maior aprendizado dos alunos e 

relacionamento com os colegas. Sugere também que os professores tenham inovação no 

ensino e trabalho com os estudantes. Galland (2009), conhecido como o sociólogo da 

“juventude” e Diretor científico atual do OVE/Paris 8, tenta explicar o sucesso 

acadêmico, em associação com vários aspectos das condições de vida e as atitudes dos 

alunos. Já em 1997. Bernard Charlot15 tinha observado nas pesquisas de Galland as 

mudanças no ensino superior com o ingresso dos “novos estudantes”. Em 2006, no 

Brasil, Charlot, referindo-se a importância das pesquisas iniciadas por Olivier Galland 

há mais de vinte anos na França, nos diz que mesmo o ensino superior brasileiro tendo 

um diferente contexto, esses estudos nos ajuda na “compreensão do que acontece 

quando novos tipos de estudantes entram nas universidades e, acima de tudo, 

proporcionar algumas indicações valiosas sobre a relação dos universitários com os 

estudos”. (CHARLOT, 2006, p.11). A partir desse momento, a teoria da relação do 

estudante com o saber evolui para a relação com o aprender. Em Paris 8, Paivandi( 

2010) acrescenta que é importante compreender o significado atribuído pelo aluno no 

ato da aprendizagem na universidade (PAIVANDI, 2010).  

Finalmente podemos afirmar que a pesquisa “A Passagem do Ensino Médio ao 

Ensino Superior: acesso e inclusão de alunos da rede Pública na cultura acadêmica da 

universidade pública” tem proporcionado uma reflexão não apenas sobre a questão do 

acesso, mas sobre a permanência bem sucedida dos estudantes no ensino superior. Os 

resultados contraditórios apontados, principalmente em relação a auto-avaliação dos 

alunos sobre as habilidades: ter hábito de ler; de escrever textos; ter domínio para 

escrever; para interpretar o que lê, saber argumentar escrevendo sobre um assunto e 

argumentar falando sobre um assunto; nos remetem a aprofundar mais essa questão, o 

que sugere que seja definida novas estratégias para acompanhar a trajetória desses 

estudantes na UFRN. Faz-se necessário que o estudo se volte, agora para novas 

questões: Quantos dos alunos objeto da pesquisa permanecem e como permanecem na 
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UFRN hoje? Quantos chegarão a concluir o curso? Como a UFRN se organizou para 

assumir a inclusão daqueles que nela chegam? Qual a visão dos professores sobre esse 

tema? No âmbito dessa temática, e implicados como “peça” fundamental do ato 

formativo universitário, que análise fazem os professores de si? 
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