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RESUMO:  
A proposta inicial deste ensaio é trazer para discussão alguns elementos do processo de 
reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI), no que diz respeito 
detidamente a (res)significação do ensino superior pelas faces dos/as candidatos/as 
eliminados/as e aprovados/as nos cursos propostos pela Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), campus do Sertão. Para tal reflexão, utilizou-se os dados do primeiro concurso 
vestibular do período de 2009/02, com ingresso em 2010/01 e 2010/02. Eles foram tratados 
pela metodologia quantitativa, através de tratamento estatístico e utilizando para isso o 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A partir dessa análise, observou-
se uma nova configuração desta instituição, delineando algumas faces para o ensino superior. 
Palavras-chaves: Políticas Educacionais; Ensino Superior; Reestruturação. 
 
RESUMEN:  
El propósito inicial de este ensayo es aportar a la discusión algunos elementos de la 
reestructuración y expansión de las universidades federales (REUNI), con respecto al cuidado 
(re) significación de la enseñanza superior de las caras / los candidatos o los borran a medida / 
y aprobados/as en los cursos ofrecidos por las universidades. Por esta reflexión, observaremos 
el campus del Sertão - Universidad Federal de Alagoas (UFAL), que celebró el examen de 
ingreso universitario por primera vez en la 2009/02 período, con boleto en 2010/01 y 2010/02. 
Los datos se procesan mediante una metodología cuantitativa, utilizando el análisis estadístico 
y el uso de este software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). A partir de este 
análisis, nos encontramos con una nueva configuración de esta institución, destacando 
algunas caras para la educación superior en el estado. 
Palabras clave: Políticas de Educación; Educación Superior; reestructuración. 
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Introdução 

Este artigo apresenta alguns dados resultantes do Vestibular de 2009/2010 da 

Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão. Este campus, como lembra Tavares 

(2008b), faz parte de um processo de inovação das ações com relação ao campus central e 

outras Universidades de nível federal, particularmente das reformulações político-pedagógicas 

e as faces sociais dos/as alunos/as ingressos/as. Primeiramente, o texto indica que estas 

reformulações fazem parte das profundas alterações realizadas na política de educação 

superior brasileira nos anos de neoliberalismo. O item As Universidades Federais e o REUNI 

aborda a política de reestruturação e expansão das universidades federais elaborada pelo 

Ministério da Educação/MEC, procurando delinear algumas das significações representativas 

dos atores ingressos pelo vestibular. 

Por fim, o texto apresenta as análises do processo de entrada dos/as discentes na 

Universidade Federal de Alagoas, a partir da consideração de que esta constitui importante 

estratégia de reconfiguração das funções sociais da universidade, já que existe uma expansão 

geográfica de atuação pela implantação dos campi, figurando novos atores sociais, além da 

ressignificação dada também pelo novo projeto político-pedagógico. 

 

Universidades Federais e o REUNI: do atendimento às elites a coreografia para 

cidadania. 

Em pesquisas realizadas por vários autores, para citar Fávero (2006), o surgimento do 

Ensino Superior no Brasil deu-se após três séculos do seu descobrimento. Uma das causas 

para a implantação da primeira faculdade brasileira foi para atender a necessidade dos jovens 

fidalgos que foram impedidos de cursar as universidades européias após o bloqueio 

continental da Europa. No ano da transmigração da Família Real para o Brasil é criado, por 

Decreto de 18 de fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na Bahia e, em 5 de 

novembro do mesmo ano, é instituída, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, uma Escola 

Anatômica, Cirúrgica e Médica. 

Durante o primeiro século após seu surgimento, as faculdades foram aparecendo 

lentamente no Brasil e sempre atendendo as necessidades da elite, como os cursos jurídicos 

instalados em 1828, no Convento de São Francisco, em São Paulo, e outro no Mosteiro de 

São Bento, em Olinda, que exerceram grande influência na mentalidade política do Império 

(FÁVERO, 2006). 

Nas décadas de 50 a 70 criam-se as universidades federais e multiplicaram-se as 

universidades estaduais, municipais e particulares. Em 1961, entra em vigor a primeira Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), então a participação da livre iniciativa do 

ensino superior torna-se efetiva. “Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Reforma 

Universitária, pela Lei n° 5.540, de 28/11/68, fixando normas de organização e 

funcionamento do ensino superior”. (FRAUCHES, s.d., p. 4). 

É inegável que, apesar de sua natureza autoritária, antidemocrática e 
centralizadora, a reforma implementou, em meio a medidas de discutível 
mérito, algumas inovações importantes. Assim, ao lado da reformulação da 
natureza dos exames vestibulares, que ao eliminar a figura do excedente 
apenas encobriu a dolorosa marca da exclusão característica das carreiras de 
alto prestígio social, houve a extinção da cátedra, o estabelecimento de uma 
carreira universitária aberta e baseada no mérito acadêmico, a instituição do 
departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa,e a criação dos 
colegiados de curso. (MACEDO et al, 2005, p. 129). 

No decorrer dos anos setenta, a rede de ensino superior explodiu, expandindo-se 

surpreendentemente. Em apenas uma década, de 1970 a 1980, as matrículas nos cursos 

universitários subiram de 300.000 para um milhão e meio (SOUZA, 2001, p.16). 

No ano de 1981, o Brasil contava com 65 universidades, sete delas com mais de 

20.000 alunos (OLIVEN, 2002, p.40). A segunda fase de forte expansão do sistema de ensino 

superior ocorre a partir de 1995 (MACEDO et al, 2005, p.130). Com a pressão pelo aumento 

da procura de vagas no ensino superior e a incapacidade no setor público em oferecer mais 

vagas, ocorreu uma expansão de vagas no setor privado. Havia muitos grupos do setor 

privado interessados nas verbas públicas, marcando uma fase de mercantilização do ensino 

(SOARES, 2002; MINTO, 2006; SOUZA, 2001). 

Grosso modo, observa-se que o século 20, particularmente o pós-1945, presenciou a 

consolidação do estágio monopolista do ensino para atender demandas específicas delineadas 

pela elite, em uma luta de classes extremamente fragmentária, a passagem de um Estado em 

sentido estrito para um Estado ampliado e o processo de socialização da política. 

 O Ensino Superior alcançou a partir dos anos de 1990 uma intensificação da oferta e 

ampliação de vagas. Esta expansão, apesar de predominante no setor privado, se destaca 

também no setor público de forma mais tímida, tais como a criação de novos campi e cursos 

nas IFES, e de forma menos evidente nas universidades estaduais. 

Para se ter uma idéia em números absolutos, em 2007, dados do Censo de Educação 

Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o Brasil contava com a existência de 2.281 instituições de Educação 

superior, sendo 249 do setor público e 2.032 do setor privado (INEP, 2009). 
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Conforme aponta Moehlecke & Catani (2006), várias ações tem sido implementadas 

no ensino superior, quanto ao processo de expansão, dentre as quais se destacam: a 

interiorização – que tem sido valorizada tanto no nível federal quanto no estadual; a 

diversificação – através da massificação do ensino superior, com a criação de várias 

modalidades de ensino, tais como cursos seqüenciais e o ensino à distância, cursos 

emergenciais de formação de professores; a flexibilização do currículo de formação em 

atendimento as demandas de mercado; e as novas formas de financiamento do ensino público 

(REUNI) e privado (PROUNI). 

Este cenário demonstra que um dos grandes desafios para a universidade pública nas 

duas últimas décadas tem sido a democratização, associada à idéia de acesso ao ensino 

superior, não desconsiderando que nessa nova configuração perdura também o processo de 

qualidade do ensino para não tornar-se somente um mecanismo de tecnificar mão-de-obra 

para atender ao mercado. 

Estas configurações do ensino superior motivou a investigar as faces dos/as 

candidatos/as e ingressos/as no ensino superior federal pela política de expansão da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que nos últimos anos alcançou uma expansão 

significativa na oferta de vagas, e abertura de novos cursos, aliada a ampliação de suas 

unidades no interior do Estado, frente ao movimento macro de mercantilização do ensino, que 

vem traçando novos (re)ordenamentos para o ensino superior. 

Tavares & Ramalho Filho (2008b) lembram que o processo de interiorização da 

UFAL, resultou da junção de interesses. Como foi o caso do Programa de Expansão da 

Educação Superior Pública, elaborado e conduzido pela Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação (SESU/MEC) e o interesse representado pela gestão superior atual da 

UFAL, que, a partir de dezembro de 2003, elegeu como objetivo, o fortalecimento da UFAL 

enquanto instituição pública, gratuita, inovadora e comprometida com a sociedade que lhe dá 

suporte e contexto, considerando, particularmente, o seu processo de expansão para o interior 

e democratização do acesso. 

Este objetivo adotado pela UFAL está relacionado ao processo histórico no qual essa 

instituição faz parte, para se ter uma idéia, como lembra Tavares (2008a), a Universidade 

Federal de Alagoas nasce, assim como outras universidades, na década de 1960. Entretanto, 

Com seu crescimento contido, ainda que com estrutura formalmente ampliada na segunda 

metade dos anos 60, como lembra ainda Tavares (2008a), a UFAL chegará ao final da década 

apenas com mais um novo curso – o de Ciências Contábeis - somente vindo a expandir seu 

quadro docente e sua oferta de cursos na década seguinte. O seu orçamento que era o maior de 
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todas as Universidades Federais com ela criadas chegará ao início dos anos 70 ultrapassado 

até pela Escola Paulista de Medicina, que era uma IFES - Instituição Federal de Educação 

Superior isolada. 

Como se pode notar, a educação superior em Alagoas é um fenômeno tardio, 
mesmo para os padrões brasileiros. A sua criação, porém, não é, apenas, 
fruto do senso de oportunidade de um grupo de professores das escolas 
existentes, sob a liderança do Professor Aristóteles Calazans Simões. Ela 
responde a pressões estudantis, dos poderes públicos locais e da sociedade 
como um todo, frente à modernização do aparelho de Estado ocorrido em 
Alagoas, durante a década de 1950, que estava a demandar profissionais 
formados em nível superior num volume maior do que vinha se dando até 
essa década. A justificativa apresentada pelo movimento estudantil para a 
criação de uma Universidade Federal era a de que, tornada pública e sob a 
égide do Poder Público Federal, sua concretização representaria mais 
recursos capazes de garantir a pesquisa, maior dedicação dos professores e, 
com isso, a formação de profissionais mais voltados para a realidade local 
(TAVARES: 2008a, p.03). 

Analisando o trabalho de Tavares et al. (2006), “Modelos universitários no Brasil - o 

caso da Universidade Federal de Alagoas, observa-se que a trajetória do ensino superior em 

Alagoas e, dentro dela, a criação e avanço da UFAL, dá-se, até os anos de 1990, pela 

existência de alguns momentos de ruptura, mas com um maior delineamento de continuidade 

de um processo conservador. A autora lembra que para cada nova demanda por expansão, de 

algum modo, todas essas iniciativas parecem se perder a meio caminho, sem produzir os 

resultados esperados ou, ao menos, proclamados. Haveria algo na sociedade alagoana que nos 

explicasse essa lógica que parece fadados a tornarem-se vãos – ao menos em parte, no que diz 

respeito à UFAL - esses projetos modernizadores, dentro do campo específico da Educação? 

 Nesse sentido, o momento apresentado acima, que caracteriza a UFAL, da política de 

expansão do governo federal e o interesse de inovação da gestão institucional, podem se 

constituir como marcos significativos, observadas suas escalas de abrangência. A primeira, 

por representar uma tentativa de ampliação do ensino superior público e gratuito, ao objetivar 

a inclusão de cerca de 30% de jovens entre 18 e 24 anos nas universidades, através da criação 

de 10 novas Universidades Federais e de 49 novos campi, contemplando todas a regiões do 

país.1 A segunda, através da expansão e democratização da UFAL para o interior, após 45 

anos de atuação no ensino presencial restrita à capital Maceió e ao município vizinho de Rio 

Largo, vindo reafirmar o papel da UFAL enquanto importante instrumento de 

desenvolvimento estadual e regional (TAVARES et al: 2006). 

                                                           
1 (MEC/SESu – Expansão das universidades federais. O sonho se torna realidade. Período 2003-2006”. Brasília, 
MEC, s.d.). 
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Com intuito de delinear os aspectos traçados, algumas inquietações instigam este 

trabalho a investigar o papel da educação superior e das universidades federais nessa 

conjuntura atual que preconiza o mercado como fundador e auto-regulador de uma sociedade 

competitiva, mas ao mesmo tempo o encetamento à formação de atores pensantes na 

sociedade, já que trata-se de uma extensão das universidades públicas federal, e que tem o 

objetivo de assegurar o direito à educação pública e de qualidade. Por isso, questiona-se quais 

os novos atores sociais que estão participando desse processo de reestruturação da UFAL 

frente à política de expansão? Em que medida a expansão da UFAL tem se caracterizado 

como um processo de democratização? 

 

As faces sociais dos/as alunos/as ingressos/as nas universidades federais do Brasil: o caso 

do campus do Sertão-UFAL. 

O campus do Sertão, com sede em Delmiro Gouveia, foi inaugurado em 15 de março 

de 2010, com as aulas iniciando logo em seguida nos seis cursos sediados: Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Pedagogia, Letras (Português), Licenciatura em História e 

Geografia. O Polo  Santana do Ipanema com os cursos de Ciências Econômicas e Ciências 

Contábeis iniciou em agosto de 2010. Ao todo, são ofertadas 560 vagas, nos turnos diurno e 

noturno. 

Tavares (2008b) argumenta que os motivos para escolha da região e os cursos para 

implantação do campi se deram por três variáveis principais: a observação das sub-regiões 

naturais da Mata/Litoral, Agreste e Sertão, enquanto suporte de suas vocações econômicas 

específicas, assim como das suas características e problemáticas sociais, no caso do Sertão a 

vocação econômica para pecuária extensiva. 

 A expressão natural sub-regional e as suas vocações econômicas tradicionais e 

modernas como lembra Tavares (2008b) traduzem-se em demandas concretas por cursos 

universitários – por parte do alunado do ensino médio, do empresariado, do poder público e 

da sociedade em geral, para viabilizar as potencialidades dos recursos locais através da 

produção, da reprodução social e dos serviços públicos e privados que lhe dão suporte. 

 Após essa breve caracterização dos aspectos econômicos, e das considerações iniciais 

pela escolha dos cursos a serem ofertados, será realizada o delineamento das faces dos/as 

inscritos/as e aprovados/as no concurso vestibular, realizado pela UFAL, para o campus do 

Sertão. 

 Um primeiro aspecto a ser delineado é o caráter excludente do sistema de entrada 

dos/as estudantes ao ensino superior das universidades federais. Dos/as 1.250 inscritos/as no 
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vestibular do campus do Sertão-UFAL, apenas 328 ficaram classificados/as dentro das vagas 

disponíveis, o que equivale somente a 26,2% dos/as inscritos/as; e 54 foram aprovados, mas 

não ficaram entre as vagas, correspondendo a 4,3%. Os/as demais foram eliminados/as 

durante o processo, no total de 69,5%. A pequena quantidade de aprovados que não ficaram 

nas vagas revela que, dentre outros motivos, uma desestruturação da qualidade do ensino 

fundamental e médio. Segue tabela abaixo com dados: 

 

Comparando os/as candidatos/as inscritos/as com o número de aprovados/as dentro 

das vagas disponíveis e os cursos ofertados, observa-se que no total inscritos/as para o curso 

de ciências contábeis, apenas 15,4% foram aprovados/as. Com a proporção parecida está o 

curso de letras. Já os cursos de engenharia de produção e geografia tiveram o maior número 

de aprovados/as dentro das vagas, respectivamente 43,2% e 43%, conforme tabela abaixo. 

 
 

É interessante salientar que existe uma disparidade, embora não seja em grande 
proporção, entre os inscritos/as do sexo masculino e feminino, prevalecendo um número 
maior, no momento da inscrição, do último com 55,7%; e 44,3% para o primeiro. Entretanto, 
na aprovação dentro das vagas, o caso se inverte em grande proporção, apenas 20,7% são do 
sexo feminino, contra 33,2% para o sexo masculino. Essa comparação pode ser melhor 
visualizada nas tabelas abaixo. 
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Longe de ser o principal motivo da disparidade entre o número de inscritos/as e 

aprovados/as, faz-se necessário apresentar alguns dados sobre “anos de estudo” destes/as para 

situar tal perspectiva. 

 

Como pode ser observado na tabela acima, 34,8% dos/as inscritos/as concluíram o 

ensino médio até 2006, 21,2% até 2008 e quase a metade (44%) concluiria até 2010. Essa 

descrição torna-se instigante quando comparada com o número dos/as que realizaram 

cursinho ou pré-vestibular, pois como descrito, 56% terminaram um ano antes da realização 

do vestibular. 

 

 Ao fazer a comparação entre o ano de conclusão do ensino médio com os/as 

inscritos/as que fizeram ou não cursinho, observa-se uma aproximação entre os concluintes de 

2006, 2008 e 2010, pois 89%, 81,9% e 93,4%, respectivamente, não fizeram. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
9 

 Para o caso em questão, verifica-se que nenhuma célula obteve um número de 

ocorrências inferior a 5. Isto coloca em condições de fazer a análise dos testes de correlação 

entre as variáveis. 

 

Segundo essas informações da tabela acima, pode-se dizer que existe uma associação 

negativa fraca (-0,193) e significativa entre as variáveis anos de estudo e faz ou não cursinho, 

pois P=0,004, i.e., P<0,01, ou seja, existe a possibilidade de apenas 1 casos em 1.000 de os 

resultados serem decorrentes de um erro de amostra. Dessa forma, rejeitamos a hipótese nula 

– a saber, não existe relação entre as variáveis. E aceitamos a hipótese de trabalho, de que 

existe uma relação estatisticamente significativa entre anos de estudo e pessoas que fizeram 

ou não cursinho. 

Ao inserir a variável controle “tipo de escola que concluiu o ensino médio” na 

comparação entre as variáveis “ano de conclusão do ensino médio” e “faz ou não cursinho”. 

Observou-se que não há muita diferença entre alunos/as do ensino público e privado que não 

realizaram cursinho. Para se ter uma idéia, 85,6% dos/as candidatos/as que realizaram o 

ensino médio em escola privada até 2006, não fizeram cursinho. Com uma pequena 

proporção, estão os que terminaram o ensino médio em escola pública, mas não realizaram 

cursinho, especificamente, 88,9%. Os dados podem ser visualizados na tabela abaixo. 
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Quando se compara as categorias aprovados/as e não aprovados/as com a variável tipo 

de escola estudada (pública ou privada), observa-se que 44,5% dos/as aprovados/as dentro das 

vagas estudaram em escolas privadas. Enquanto 21,3% estudaram em públicas. É interessante 

delinear que, quando se descreve os/as eliminados/as, o caso torna-se contrário, embora não 

seja na mesma proporção, representando assim 43,7% os/as alunos/as que estudaram em 

escolas privadas, enquanto 53% eram de escolas públicas. Segue tabela abaixo com os dados: 

 

É interessante salientar ainda que ao inserir uma variável controle “faz cursinho” na 

comparação entre status correção e tipo de escola do ensino médio, não se observou alteração 

significativa na proporção dos/as estudantes de escolas privadas aprovados/as no vestibular 

com os/as que fizerem ou não cursinho, na verdade a proporção representou 50% e 43,4% 

respectivamente. Já para os/as aprovados/as dentro das vagas provenientes de escolas públicas 

que fizeram ou não cursinho, tem-se 38,4% e 19,2% respectivamente. No caso dos eliminados 

nas provas objetivas, a maior proporção é sempre para os de escolas públicas, tenham feito ou 

não cursinho, como demonstra a tabela abaixo. 
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Quando se coloca em questão os motivos dessas disparidades entre os/as inscritos/as e 

aprovados/as, quem fez ou não cursinho, há influência em maior proporção do sexo 

masculino na aprovação, diferente do momento da inscrição, com a presença feminina, 

tornam-se necessário situar mais especificamente a região em que estão inseridos os/as 

inscritos/as no vestibular UFAL, para o campus do Sertão, conforme tabela abaixo. 
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Dos/as 1.250 inscritos/as no vestibular UFAL campus do Sertão, 71% moravam em 

Alagoas, seguido de 20,2% para o estado da Bahia. Vale salientar que existiu uma 

representatividade, embora em menor proporção, ou quase ínfima, de 14 estados brasileiro. É 

importante lembrar ainda, que dos 71% do estado de alagoas, a maior parte encontra-se nos 

municípios circunvizinhos da sede e polo do campus. 13% em Delmiro Gouveia (sede do 

campus), 10,7% de Água Branca, 14,8% de Santana do Ipanema (Polo), ficando outros numa 

proporção inferior a 3%. 

Propondo ainda situar aspectos que podem delinear as faces dos/as inscritos/as e 

aprovados/as no vestibular UFAL, observa-se que dos aprovados dentro das vagas, somente 

7,3% dos pais possuíam curso superior, 28,4% o ensino médio, enquanto 50,9% possuíam 

fundamental incompleto. Ainda nessa linha, mas numa maior proporcionalidade estão os/as 

candidatos/as elimanados/as, pois 72% dos pais não tem fundamental incompleto, e apenas 

2,2% possuíam curso superior. Assim, a classificação dos/as candidatos/as está diretamente 

relacionada ao grau de instrução dos pais. 

 

Ainda com relação ao grau de instrução, observou-se uma diferença dos pais com 

relação as mães, dos aprovados dentro das vagas, há uma ascensão das mães, 15,5% delas 

possuíam curso superior, 31,5% o ensino médio, e 27,8% possuíam fundamental incompleto. 

No caso dos/as candidatos/as elimanados/as, 56,1% das mães não tem fundamental 

incompleto, e apenas 8,2% possuíam curso superior. Assim, a perspectiva de classificação 

dos/as candidatos/as torna-se mais diversificada quando relacionada ao grau de instrução das 

mães, mas ainda prevalece o menor grau de instrução entre elas, conforme apresentado na 

tabela abaixo. 
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Outra característica que delineia as faces dos/as ingressos/as no campus do sertão é o 

estado civil deles/as. A maioria deles/as são solteiros/as, 84%, enquanto 12,8% são 

casados/as. A mesma perspectiva é observada nos/as candidatos/as eliminados/as nas provas 

objetivas, solteiro/a 82,1% e 17,1% casados/as. Como pode ser melhor analisado pela tabela 

abaixo. 

 

Outra relação entre variáveis que merecem destaque para apresentação das faces 

dos/as ingressos/as é o da cor da pele e as cotas. Pois como pode ser observado na tabela 

abaixo, apenas 4,9% dos/as candidatos/as aprovados/as dentro das vagas se consideram da cor 

preta, enquanto 57% disseram ser pardas. 

 

Ao inserir a variável cotas na comparação entre status da correção, a perspectiva de 

cotistas aumenta. Dos/as classificados/as dentro das vagas disponíveis, 17,1% são cotistas, 

isso pode ser considerado evidenciador de uma nova proposta de trabalhar cotas pois insere-se 

na política não somente a cor preta, mas também a parda, dando margem as considerações 
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reconhecidas pelo/a candidato/a, no caso dos/as aprovadas dentro das vagas 57% se 

consideram da cor parda e 4,9% preta. E, por outro lado, mostra que no recorte das cotas para 

o gênero, há um maior número de mulheres, inserindo assim esta categoria discriminada para 

uma nova proposta de reconhecimento, isso está visível nas tabelas abaixo: 

 

A evidência incitada no parágrafo anterior, por meio da discussão de gênero pode ser 

evidenciada quando se insere a variável controle sexo na comparação entre status da correção 

e cotas. 19,4% dos/as classificados/as dentro das vagas disponíveis são do sexo feminino, 

enquanto 15,2% do masculino. Assim observa-se uma maior proporção de cotistas do sexo 

feminino. Conforme tabela abaixo: 

 

 Quanto se pensa a face dos/as aprovados/as pelo olhar de estudar e trabalhar, embora a 

perspectiva primeira é de atividade remunerada, podendo excluir dessa variável as atividades 

realizadas na família, e que no sertão caracteriza em maior proporção esse silêncio do 

trabalhar que é de 70,1% nos/as classificados/as dentro das vagas disponíveis, enquanto 

29,6% diz exercer, conforme tabela abaixo: 

 

 Ao inserir a variável controle sexo nessa comparação entre status da correção e 

atividade remunerada, constatou-se que dos/as classificados/as dentro das vagas disponíveis, 
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30,4% dos homens e 28,5% das mulheres exerciam uma atividade remunerada. Observando 

assim uma semelhança entre o sexo masculino e feminino na execução de atividades 

remuneradas, para uma análise mais detalhada, ver tabela abaixo: 

 

 Na relação com a tecnologia como ferramenta de auxílio das atividades, no caso a 

inscrição do vestibular, pôde-se analisar que dos/as classificados/as dentro das vagas 

disponíveis, 44,8% fizeram a inscrição do vestibular em casa, 38,1% numa lan-house, 5,8% 

na escola, 4,9% no trabalho e 6,1% em outros lugares. Por outro lado, dos/as candidatos que 

foram eliminados nas provas objetivas 48,8% fizeram a inscrição numa lan-house, 27,2% em 

casa, 9,6% na escola, 7,3 no trabalho e 7% em outros lugares. É interessante observar a 

inversão dos que foram aprovados e dos que não foram, os últimos realizaram, na maioria, sua 

inscrição em uma lan-house, enquanto os aprovados fizeram em casa. Ainda é interessante 

salientar que existe uma probabilidade dessa inscrição, realizada em lan-house, ser feita por 

profissionais e não pelos/as candidatos/as, segue tabela abaixo: 

 

 Ao inserir a variável sexo na comparação entre status de correção e acesso a internet, 

observa-se mais uma vez a desigualdade de acesso entre homens e mulheres. dos/as 

classificados/as dentro das vagas disponíveis que fizeram a inscrição do vestibular em casa, 

39,6% eram mulheres, enquanto 48,9% eram homens. Numa menor proporção estão os/as que 

foram eliminados/as nas provas objetivas que fizeram a inscrição em casa, 26,8% mulheres e 

27,9%, prevalecendo ainda assim os homens. Além disso, não podemos negar que a maior 
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disparidade está no acesso a tecnologia pelos que foram aprovados (44,8%) e os que foram 

eliminados (27,2%). Essa prospecção pode ser melhor analisada na tabela abaixo: 

 

Ao trazer para frente da discussão um conjunto de variáveis que vai significando as 

faces dos/as candidatos/as elimanados/as e aprovados/as no último vestibular da UFAL 

campus do Sertão, observou-se uma figuração de análises que elencam a necessidade do 

campus naquele território ao tempo em que corroboram questões das historicidades das 

realidades sobre o ensino superior brasileiro e particularmente no estado de Alagoas. 

 

Considerações finais 

Não se pode fazer conclusões de um processo que está começando agora, como é o 

campus do Sertão/UFAL. Entretanto, faz-se necessário apontar alguns delineamentos que 

propõem novas projeções para a política de reestruturação do ensino superior no Brasil. As 

principais faces apresentadas neste ensaio incitam mecanismos de inserção de novos atores 

adentrando os cursos superiores, mas também reforçam os “velhos problemas” do sistema de 

ensino brasileiro. 

Sabe-se que há fatores que não ficam somente nos limites das universidades como os 

relacionados aos aspectos sócio-econômicos e a falta de qualidade do sistema de educação 

básica. Entretanto, ao trazer para frente da discussão questões como as faces dos/as 

candidatos/as e classificados/as nas vagas podem suscitar diálogos para relação/prática 

pedagógica, currículos inovadores, infra-estrutura adequada, políticas de permanência para os 
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que já estão e entraram nas universidades. E, além disso, possa propor alternativas para 

sistema de educação de uma maneira geral. 
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