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RESUMO 
O presente trabalho situa-se dentro da temática de acesso e permanecia do estudante na 
Universidade.   O estudo busca investigar como se dá a trajetória de alunos vindos da rede 
pública na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   O aporte teórico está em autores 
como Charlot (2001), Coulon (2008),  Ramalho (2005, 2009), Cabral Neto (2006) e  Zago 
(2006).  O aluno do ensino médio entra na Universidade e recebe então um novo status de 
estudante universitário.  Este se insere dentro de uma nova cultura universitária onde muitas 
vezes  se sente um estranho nesse novo universo. Essa nova condição de estudante 
universitário o levará a buscar novas competências como aprendiz, dando-lhe uma nova 
relação com o saber, requerendo dele uma maior autonomia para conseguir vencer na sua 
trajetória dentro da universidade. 
Palavras chaves: ensino superior,  acesso,   trajetória universitária.  
 
 
 
RÉSUMÉ 
Le travail présenté  s’inscrit dans le cadre thématique de l'accès et la permanence de  l'étudiant 
à l'université . L'étude à son stade initial , cherche à connaitre la trajectoire des élèves 
originaires de l'enseignement public qui entre à l'UFRN. Nous prenons appui sur les travaux 
antérieurs d’auteurs comme  Charlot (2001),  Coulon (2008), Ramalho (2005-2008), Cabral 
Neto (2006) et Zago (2006). L'élève de l'enseignement medio qui entre à l'université reçoit 
alors le nouveau statut d'étudiant universitaire. Cet étudiant entre dans une nouvelle culture, 
universitaire, où la plupart du temps il se sent comme étranger à ce nouvel univers. Cette 
condition nouvelle l'amène à rechercher de nouvelles compétences dans les apprentissages, lui 
donnant une nouvelle relation au savoir, avec une plus grande autonomie pour pouvoir réussir 
son cursus universitaire.   
Mots clés : enseignement supérieur, accès, trajectoire universitaire.   
 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 2 

INTRODUÇÃO 

 

O acesso e permanência de estudantes na universidade é um assunto de grande pertinência 

dentro das discussões sobre o Ensino Superior na atualidade. Essa pesquisa insere-se  dentro 

do Programa de Pós-Graduação em Educação, a nível de Mestrado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e procura investigar como se dá a trajetória de estudantes oriundos da 

rede pública na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Há muito tempo o tema da vida universitária suscitava-me interesse. Quando ainda estava 

na graduação na UFRN passei por aqueles momentos de questionamentos das minhas 

motivações acadêmicas e buscava me encontrar dentro do curso que eu havia escolhido: 

Pedagogia. Passei toda minha vida escolar em escola pública e me perguntava se não tinha 

escolhido Pedagogia por achar os outros cursos da UFRN concorridos demais, e minha base 

nos conteúdos disciplinares insuficientes para eu conseguir passar no vestibular em outros 

cursos mais concorridos. Mas ao longo da minha trajetória na universidade fui descobrindo 

que tinha acertado na minha escolha do curso.  

A qualidade do ensino, sua universalização, gratuidade e os objetivos do  Ensino médio 

tem sido também grandemente discutido na educação. Desde a LDB de 1961, a de 1971, e 

depois mais fervorosamente a LDB de 1996 tem pautado as preocupações em definir os 

objetivos e finalidade do ensino médio.  Quem estuda em uma escola privada terá claro o 

objetivo de sua escola, pois lemos por ai ‘aqui preparamos para o vestibular e para a vida’. 

Por outro lado, o aluno que termina o ensino médio na escola pública não se sente preparado 

para enfrentar o vestibular da Universidade Federal.  E a Universidade Federal é bem público 

e universal, idéia esta que  foi reforçada pelo Fórum Mundial de Educação, que ocorreu em 

Porto Alegre em agosto de 2001.  

No entanto, muitos procuram cursinhos, estudam sozinhos, se esforçam e enfrentam o 

desafio do vestibular e obtêm êxito no mesmo. Então esse aluno vai ingressar num novo 

desafio: ser estudante universitário. Como se dá a trajetória desse aluno vindo da rede pública 

na Universidade? 

A temática do acesso e permanência na Universidade tem sido um assunto de  interesse 

em muitas Universidades do Brasil e do mundo. Nicoletti (2006)  discute sobre o acesso e 

permanência do estudante na universidade da Argentina.  Trata a admissão na universidade 

levando em conta a realidade social, a eliminação de restrições para o acesso a universidade e 

mostra a evolução de matrícula nas universidades privadas e públicas daquele país. Trata 

também a questão do acesso e igualdade de oportunidades, pois acredita que o ensino superior 
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é um direito e uma via de mobilidade social e porta de oportunidade de uma melhor inserção 

social. Analisa fatores que promovem o abandono e o rendimento dentro da universidade.  

Muitas Universidades da Europa discutem a temática do acesso e permanência de 

estudantes no Ensino Superior. A segunda  Conferência Internacional do RESUP (Réseau 

d’Étude sur l’enseignement supérieur ), em parceria com o Observatório de Ciência, Política e 

Sociedade (OSPS – Observatoire Science, politique et Société) e Faculdade de Ciências 

sociais e políticas (SSP -  Faculté des Science Sociales ET Politiques). Esse evento 

Internacional ocorreu em 2009 em Lausanne. Foram publicados estudos que discutem a  

desigualdade no acesso ao Ensino Superior,  o insucesso e sucesso na trajetória de estudantes 

nas Universidades Européias e muitos outros temas sobre o Ensino Superior  (Actes Du 

Colloque International Du RESUP: lês inégalités dans l’enseignement Superior e La 

Recherche Université de Lausanne). Dentre os estudos apresentados  nesse Colóquio 

destacamos os estudos de  Costa e Lopes (2009) que apresentam pesquisas dentro dessa 

temática nas Universidades em Portugal (Porto e Lisboa).  Como estudantes do Ensino 

superior lidam com as desigualdades sociais e acadêmicas? Os autores fazem uma análise 

sociológica em suas pesquisas (multi-level sociologycal analysis).   

Na França, a Universidade Paris VIII,  criou o Observatório da vida estudantil com o 

objetivo de analisar a vida dos estudantes e fornecerem estratégias de integração do estudante 

dentro da  universidade.  Essa Universidade observava que muitos alunos chegavam na 

universidade com a mentalidade de alunos do ensino médio, e então tinham muita dificuldade. 

Estudos realizados por professores dessa universidade, dentre eles Coulon (2000) trouxe 

grande contribuição na compreensão das dificuldades desses alunos de aceitarem o novo 

status de ‘estudantes universitários’. Com os índices altos de abandono, fracasso e desistência, 

esse observatório tem facilitado estudos e  estratégias para promover o sucesso na vida 

estudantil.  

Ainda na França, Fontane (2000) da Universidade de Toulouse, desenvolveu uma tese 

sobre o processo de afiliação do estudante na universidade ‘Nouvelle’, o campo de estudo 

dessa pesquisadora. Ela procurou entender o processo de ‘afiliação’ que é um termo usado por 

Coulon da Universidade Paris VIII, que é o processo do aluno se naturalizar e incorporar 

práticas e modos de funcionamento correntes na universidade que outrora não faziam parte 

dos hábitos e rotina dos novos estudantes.  

No Brasil vamos destacar a importância do  INEP em seus 70 anos de existência liderando 

o processo de discussões sobre a educação brasileira, e dados estatísticos que levam a reflexão 

e estudos sobre a realidade da escola básica até o nível superior.  
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Zago (2006) em sua pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, única 

Universidade Federal do estado,  investigou  a questão do acesso à 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 se ingressar na 

universidade e permanecer nela. Busca também conhecer as condições de permanência no 

ensino superior, bem como as estratégias de investimento adotadas em face da realidade do 

estudante e da exigência do curso. 

Da Silva (2008) e um grupo de pesquisadores  da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

única universidade Pública do estado, desenvolve pesquisas sobre a temática do acesso e 

permanência de jovens vindos das camadas populares que ingressam na UFS. No texto 

“Contestando profecias: trajetória de jovens universitários de origem popular ‘, a autora 

citada, juntamente com Teixeira (2008), nos diz que alunos oriundos das camadas populares 

ingressam na Universidade e se integram como bolsistas no Programa Conexão de Saberes. 

Um programa que se originou do Projeto chamado Rede de Universitário de Espaços 

Populares. O Programa Conexão de Saberes articula ações destinadas a acolher esses 

estudantes, identificando seus saberes e principais dificuldades para permanência nas 

universidades federais. Esses estudantes, sujeitos das pesquisas,  desenvolvem ações junto às 

suas comunidades de origem e também atividades acadêmicas voltadas a identificar,  avaliar e 

propor políticas de acesso e permanência de estudantes de origens populares nas 

Universidades Federais. É um caminho para que esses estudantes valorizem suas trajetórias 

pessoais, escolares e comunitárias e saberes daí decorrentes.  

No Rio Grande do Norte, a UFRN tem demonstrado a  preocupação com a  questão do 

acesso e permanência dos seus alunos dentro da universidade. Pesquisas têm sido 

desenvolvidas, como a pesquisa intitulada, “A Passagem do Ensino Médio ao Ensino 

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

pública”, Projeto Aprovado pelo CNPq em 2007, Edital MCT/CNPq – 50/2006, que está em 

desenvolvimento pela Linha de Pesquisa em “Formação e Profissionalização Docente”, como 

parte também de projetos desenvolvidos pela Comperve – Comissão Permanente do 

Vestibular.  –  A criação do Observatório Estudantil pela Comperve em parceria com a 

Universidade Paris VIII também demonstra uma preocupação e avanços no processo de 

observação da vida do estudante dentro da UFRN, para trazer contribuições na questão não só 

do acesso  à universidade, mas uma permanência de sucesso dentro da mesma. Esse 

observatório surge com o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento da população 
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que ingressa na UFRN, no que diz respeito: a seus cursos; as suas características 

socioeconômicas; a sua trajetória no Ensino Básico e na Universidade.   

Obter a aprovação no vestibular de uma universidade federal é, normalmente,  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 

com a mentalidade do ensino médio e terá que se adaptar a um novo status: de estudante 

universitário.  

Essa pesquisa está em seu  estágio inicial e é inspirada na pesquisa já citada “A 

Passagem do Ensino Médio ao Ensino Superior: acesso e inclusão de alunos da rede Pública 

na cultura acadêmica da universidade pública”. O campo de estudo continua sendo a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e os  sujeitos são estudantes dessa 

Universidade,  vindos da rede pública,  em fase adiantada do curso em diferentes áreas do 

conhecimento (ciências da saúde, ciências jurídicas, ciências humanas e sociais, sócio-

econômico e tecnológico).  

 Nessa perspectiva essa pesquisa tem como objetivo compreender como estudantes 

vindos da rede pública, formandos em  diferentes cursos da UFRN passaram sua trajetória 

dentro da Universidade. Qual a relação desse estudante com o saber? Como é a relação desse 

estudante com a leitura e a escrita? Quais foram as estratégias utilizadas pelos alunos para 

vencerem dentro da Universidade? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por esses 

estudantes? Quais as expectativas profissionais e pessoais desses alunos com a conclusão do 

curso na UFRN? 

A relevância desse trabalho está na importância dessa pesquisa sobre a trajetória de 

estudantes da rede pública na Universidade para ser  uma fonte de inspiração e 

direcionamento  aos alunos que estão ainda se preparando para  ingressarem na UFRN ou que 

estão nos primeiros períodos ainda procurando o caminho para se adaptarem na nova vida 

dentro da universidade. É interessante a dissertação de mestrado de  Wellen (2005), com um 

titulo instigante, “O dia mais feliz da minha vida: a entrada na universidade segundo o aluno 

recém-ingresso no curso de Pedagogia da UFRN”. Pesquisas dentro desses temas podem 

motivar alunos na busca de sucesso na Universidade. 

Outra justificativa que julgamos relevante é a contribuição que esse estudo pode trazer 

para a própria universidade no intuito de conhecer um pouco mais como os alunos da rede 

pública passam a jornada da vida universitária, e como a universidade pode facilitar esses 

processos de inserção dentro da universidade com suas políticas de inclusão e apoio aos 

alunos. Considerando que, como foi colocado por Cabral Neto (2006), a UFRN se insere no 
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debate nacional e local procurando respostas no sentido da adoção de novos mecanismos de 

acesso ao Ensino Superior e de aperfeiçoamento das formas atualmente adotadas. Ao delinear 

o seu Plano de Ação para a gestão 2003 – 2007, a UFRN apresenta, como uma das linhas 

prioritárias dentro do programa de Expansão e Qualificação do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, a necessidade de implementarem ações para ampliar o acesso de alunos da rede 

pública aos cursos por ela oferecida, assim como a permanência bem-sucedida desses alunos 

na instituição.  

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Pensar sobre a  trajetória de estudantes oriundos da rede pública dentro da UFRN nos 

leva inicialmente a buscar uma compreensão da realidade do ensino médio público e entender 

também o contexto do ensino superior, principalmente no Rio Grande do Norte. 

Buscamos  um aporte teórico nos documentos oficiais da educação brasileira, dentre 

eles a LDB de 1996, relatórios da UNESCO, do INEP,    Coulon (2008),  Charlot (2001), 

Ramalho (2005, 2009), Cabral Neto (2006), Zago (2006)   e outros autores que serão 

posteriormente  utilizados  como fundamentação teórica no processo de análise dos resultados 

evidenciados nessa pesquisa.   

A constituição de 1988, aprovada após a redemocratização do país, veio para assegurar 

educação como direito de todos, como um bem público. Colocando como meta proporcionar 

os meios de acessos da população à educação bem como a educação gratuita e  o processo de 

universalização do ensino médio.  

 Essa constituição previa a criação de uma nova LDB, o que ocorreu em 1996. As Leis da 

Educação de  1961 e 1971 foram criadas no período da  ditadura militar.  Na LDB de 1971 o 

ensino médio, que então era chamado de segundo grau, tinha a função dupla de preparar o 

aluno para um seguimento nos estudos e a habilitação desse aluno para exercício de uma 

profissão técnica. A Nova LDB (1996) no que diz respeito ao ensino médio reforçou sua 

obrigatoriedade e extensão e busca superar esse dualismo estabelecido na LDB de 71. Assim, 

a Lei  coloca no artigo 1 que o ensino médio ‘deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social”. Foram então estabelecidos que o Ensino Médio visava uma consolidação e 

aprofundamento dos conhecimentos no ensino fundamental, uma formação ética e uma 

compreensão geral  dos processos produtivos. 
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Essa nova perspectiva para o Ensino Médio seria uma maneira de romper com uma 

formação técnica, mas visando a formação do aluno como cidadão que pensa e que precisa ter 

acesso aos diversos tipos de conhecimento, e não somente visando a formá-lo para uma 

profissão. O acesso às universidades públicas, de um modo geral, se dá pela via do vestibular 

e a escola pública não prepara seus alunos para esse concurso. Estudos confirmam que os 

professores do ensino médio das escolas públicas não têm a meta de preparar seus alunos para 

ingresso na universidade pública através do concurso do vestibular (OLIVEIRA E 

RAMALHO, 2009). Os professores possuem  uma ‘identidade vacilante’ (Gauthier, 1998) 

não sabendo ao certo os objetivos do ensino médio para os alunos.  

Muitos alunos apenas terminam o ensino médio e não sentem que o ensino médio que 

tiveram seja suficiente para concorrerem a uma vaga em uma universidade pública e optam 

por uma instituição superior privada, que no geral, tem um processo seletivo facilitado.  As 

universidades privadas ou Institutos de Ensino Superior tem aumentado muito nos últimos 

anos. Os dados do INEP (2004)  mostram que o número de matriculas nos cursos superiores 

aumentaram, principalmente nas instituições privadas (atraíram a classe média baixa e os 

trabalhadores).  

Cabral Neto (2006), professor da UFRN, ao escrever sobre políticas  de acesso e 

permanência de alunos da escola pública à UFRN, apresenta dados interessantes sobre o 

Ensino Superior. Esse autor nos confirma essa questão do crescimento significativo do setor 

privado na oferta de vagas no ensino superior, mas coloca que o setor público se apresenta 

ainda como a principal referência para a formação de qualidade em nível superior no país. 

Professor Cabral Neto então nos coloca que em 2006, existiam 1.859 Instituições de ensino 

superior, das quais 207 eram públicas e 1652 privadas. Observando um crescimento na 

matrícula no ensino superior público que passa de 400 mil para 600 mil entre 1995 – 2003. 

Ele coloca então que na UFRN, a matrícula de graduação passou de 9 mil para 

aproximadamente 19 mil alunos entre os anos de 1995 e 2003. Mas a realidade e os dados 

oficiais mostram que a  Universidade Pública não é acessível à  todos e que as maiores 

chances de acesso são  para aqueles que vieram de escolas privadas, que no geral, tem em 

suas agendas a preparação de seus alunos para passarem no vestibular e ingressarem nas 

Universidades Públicas. 

Zago (2006) em sua pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, única 

Universidade Federal do estado,  investigou  a questão do acesso à permanência no ensino 

superior de alunos de camadas populares. Ela mostrou em sua pesquisa dados interessantes 

que confirmam que no contexto nacional, apenas 9% de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 8 

freqüentam o ensino superior, sendo um dos percentuais mais baixos do mundo, mesmo entre 

os países da América Latina. Zago (2006) direciona sua pesquisa para estudantes 

universitários  oriundos de família de baixa renda e reduzido ‘capital cultural’ (Bordieu) e sua 

temática a respeito das desigualdades relacionada ao acesso e à permanência no ensino 

superior. Traz contribuições para compreendermos os fatores que dificultam a vida desses 

alunos a conseguirem se ingressar na universidade e permanecerem nela. Busca também 

conhecer as condições de permanência no ensino superior, bem como as estratégias de 

investimento adotadas em face da realidade do estudante e da exigência do curso. 

Coulon (2008), professor e pesquisador da Universidade Paris VIII na França,  diz que 

‘tem sucesso o estudante que se afilia’. (2008, p. 269). A palavra ‘afiliação’, derivada do 

verbo ‘filiar’, segundo o dicionário Aurélio significa ‘tomar como filho, entroncar, atribuir 

como origem, fazer proceder, entrar numa organização social.’ (Aurélio 2009). Coulon (2008) 

ainda nos diz que  ‘afiliar-se é naturalizar e incorporar práticas e modos de funcionamento 

correntes na universidade que antes não faziam parte dos hábitos dos novos estudantes’ 

(COULON, p. 269, 2008). 

Coulon (2008) entende que essa transição do aluno do ensino médio para a universidade é 

um confronto de realidades diferentes, pais “o lugar do saber não é mais o mesmo: não há 

mais referência aos discursos parentais, sendo que a autonomia é obtida em oposição a esses 

discursos {...} (idem, p. 33).   

Ele nos coloca também sobre o que ele chama de ‘tempo de estranhamento’. Nesse 

momento inicial o estudante tem que deixar o passado de aluno de ensino médio, e ‘o que é 

importante é o ponto de encontro entre a universidade e o futuro estudante, deixando para trás 

o tempo da separação e a viagem realizada entre esta e a porta da universidade. Diante dessa 

porta que se abre para a estranheza, o iniciante percebe um mundo que não é mais familiar’. 

(2009, p. 41) 

Esse mesmo autor então nos explica que o estudante universitário tem que aprender o 

‘oficio de estudante’. Em suas palavras,  diz que “Aprender o oficio de estudante significa que 

é necessário aprender a se tornar um deles para não ser eliminado ou auto-eliminar-se porque 

se continuou como estrangeiro nesse mundo novo. a entrada na vida universitária é como uma 

passagem: é necessário passar do estatuto de aluno ao de estudante” (Coulon, 2008, p. 31). 

Esse novo status o leva a novas competências como aprendiz. Charlot (2001) diz que 

“Aprender é um movimento interior que não pode existir sem o exterior – reciprocramente, 

ensinar (ou formar) é uma ação que tem origem fora do sujeito, mas só pode ter êxito se 

encontrar (ou produzir) um movimento interior do sujeito”. (Charlot, 2001, p 26).  
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Como dissemos, para Coulon (2008), o sucesso do estudante na vida universitária está 

ligado a sua afiliação a vida universitária. Ainda sobre o termo ‘afiliação’, o autor entende que 

afiliação ‘é o método através do qual alguém  adquire um status social novo’ (idem, p. 32). 

 Coulon (2008) coloca que o uso competente de uma biblioteca universitária é um sinal 

de afiliação intelectual. Esse autor mostra que a necessidade mais evidente de aprendizagem 

dos códigos do trabalho intelectual se manifesta no trabalho de pesquisa documental nas 

bibliotecas. Ou seja, o estudante afiliado faz uso da biblioteca e tem a leitura como atividade 

do seu cotidiano.  

Leitura, conceituado por Solé (1998), “é um processo de interação entre o leitor e o 

texto; nesse processo tenta-se satisfazer obter uma informação pertinente para os objetivos 

que guiam sua leitura” (SOLÉ,  1998, P. 22). Para esta autora, a leitura é um momento onde o 

leitor se torna ativo, procurando informações ou apenas desfrutando do texto.  Solé (1998,  p. 

23), ainda diz que “a leitura sempre envolve a compreensão do texto escrito”.  

Percebemos que no ensino médio  a leitura nem sempre é relacionada com prazer, mas 

muitas vezes é uma leitura mecânica, sem significado, o que acaba não formando leitores. 

Colomer (2002) afirma: “Embora ler seja a base de quase todas as atividades que se realizam 

na escola, e a concepção de leitura como ato compreensivo seja aceita por todos, a maioria 

das pesquisas sobre as atividades de leitura na escola demonstram que nelas não se ensina a 

entender os textos”. (COLOMER, 2002, p. 70).   

Kramer(1995) faz suas considerações sobre a prática da leitura na escola partindo da 

conclusão que a escola produz não-leitores, pois a escola foi perdendo seu sentido cultural, 

sua função social, seu papel humano, pois não oferece condições objetivas para o exercício da 

leitura.  

Desse modo,  o aluno chega na universidade com histórico de não-leitor, ou leituras só 

por obrigação, não tendo competência, muitas vezes para interpretar textos e muito menos 

produzir textos exigidos na vida acadêmica. A vida Universitária vai requerer leituras 

constantes. Na vida acadêmica temos  leituras  obrigatórias e que são necessárias para a 

compreensão de determinado tema abordado nas disciplinas. Podemos tirar proveito  mesmo 

das leituras obrigatórias, pois toda leitura pode ser útil para ampliar nossa visão de mundo  ou 

simplesmente contribuir para  uma posição crítica com relação ao que lemos. Na vida 

universitária somos constantemente deparados com a necessidade de produzir textos e, 

somente com uma intimidade com os livros, teremos argumentos, uma clareza maior e uma 

possibilidade de produzir nossos próprios textos.  
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 Essa pesquisa procura responder as perguntas propostas sobre a trajetória dos alunos 

da rede pública na universidade e  propor alternativas para uma maior inclusão desses alunos 

na Cultura Universitária da UFRN.  

 

Dra. Betânia Leite Ramalho é professora titular do Departamento de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordena a Linha de Pesquisa 

“Formação e Profissionalização Docente’ e é  presidente da Comperve – Comissão 

Permanente do Vestibular.  

 

Silcia Soares da Silva é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e atualmente é aluna regular do Programa de Pós-Graduação a nível 

de Mestrado, dentro  dessa mesma Universidade, sob a orientação da Professora Dra.  

Betania Leite Ramalho.   
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