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Resumo 
A UFRN vem realizando desde 2003 uma série de ações integrantes de sua Política de 
Inclusão, dentre elas destaca-se o Argumento de Inclusão, um mecanismo de pontuação 
adicional, que integra critérios sócio-econômicos e de desempenho dos candidatos egressos da 
rede pública. Questiona-se: quem são os estudantes que estão ingressando na universidade 
através desse mecanismo? Que motivos levaram esses estudantes a optar pela carreira 
universitária e pelos cursos que estão inseridos? Que estratégias fizeram parte da sua trajetória 
escolar e contribuíram com a aprovação dos mesmos? Apoiado em uma análise sociológica de 
natureza qualitativa, o estudo possibilitou conhecer a trajetória escolar desses estudantes, 
revelando as estratégias e o custo pessoal daqueles que procuram permanecer no sistema de 
ensino apesar das condições adversas de escolarização. 
Palavras-chave: Acesso ao Ensino Superior; Trajetória Escolar; Estudante da Rede Pública.  
 
 

 

RESUMEN 

El UFRN ha venido realizando desde 2003 una serie de reservas que son las políticas de 
inclusión, entre los que destaca el argumento para su inclusión, un mecanismo de puntos 
adicionales, que integra criterios socio-económicos y el desempeño de los candidatos 
graduados de las escuelas públicas. Pregunta: ¿quiénes son los estudiantes que están entrando 
a la universidad a través de este mecanismo? Las razones que llevaron a estas estudiantes 
optan por la educación universitaria y para los cursos que se insertan? ¿Qué estrategias son 
parte de su escuela y ayudó con la aprobación de la misma? Sobre la base de un análisis 
sociológico de carácter cualitativo, el estudio permitió conocer la trayectoria escolar de estos 
alumnos, revelando las estrategias y el costo personal para aquellos que buscan alojarse en 
educación a pesar de las adversas condiciones de la escolarización. 
Palabras claves: Acceso a la Educación Superior, Escuela Trayectoria; Servicio de Red de 

Estudiantes 
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Introdução 

O presente trabalho insere-se nas discussões atuais sobre as políticas afirmativas de 

inclusão social de estudantes em universidades públicas. Integra parte de um estudo doutoral, 

realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, pela linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente. 

Além da necessidade de discussão e acompanhamento dessas políticas, nosso interesse 

foi reforçado pela pouca existência, no Brasil, de estudos que analisem suficientemente a 

articulação entre o acesso e a inclusão no ensino superior, na perspectiva de refletir sobre a 

mudança que sofre o estudante ao passar de uma cultura estudantil característica do ensino 

médio para outra característica do ensino superior, e as implicações que podem ocorrer nesse 

processo em relação ao sucesso e/ou insucesso na vida acadêmica do estudante. O termo 

sucesso escolar é aqui definido a partir da conquista – pelos estudantes provenientes dos 

setores populares – do diploma de nível superior, seja em instituição pública ou privada. 

Em geral, as pesquisas realizadas sobre a temática do acesso ao ensino superior no 

Brasil se voltam a caracterizar o perfil sócio-econômico e/ou o desempenho dos candidatos 

que se inscrevem nos vestibulares. Outros estudos procuram analisar as políticas para ingresso 

dos candidatos, a concepção do vestibular adotada, questões sobre a escolha da carreira no 

vestibular e as relações do mesmo com o sistema de ensino, de acordo com o levantamento 

bibliográfico que realizamos. Além disso, constatamos que o estudante proveniente da rede 

pública, ou em outras palavras, o estudante das classes menos favorecidas, e a trajetória2 que 

o mesmo percorre na sua vida escolar e de estudante universitário, não tem sido objeto de 

estudos privilegiado ao longo das últimas décadas no Brasil. 

 Em meio a um contexto de expansão da educação superior, onde constatamos a 

multiplicação dos campi das Instituições Federais de Ensino Superior, a criação de novas 

universidades federais em diversos estados do Brasil, a ampliação das vagas e criação de 

novos cursos, destacando aqui o REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (instituído em abril/2007), entre outras ações, as 

universidades públicas começam a crescer com a preocupação de atender às demandas 

excluídas historicamente do sistema educacional, incluindo aí a qualificação dos estudantes 

provenientes do setor público de ensino. 

 Para atender a essas mudanças estruturais e que tocam diretamente no campo do 

ensino e da qualidade da educação básica, a universidade precisa rever a sua missão e a 

atuação dos seus professores. È válido questionar até que ponto essa “nova” universidade 

inova, qualifica, forma essa demanda reprimida do sistema educacional e qual o papel dos 
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professores nesse processo. Nesse contexto, é necessária uma reflexão sobre o papel 

formativo da universidade pública face às atuais demandas. 

Ao centrarmos nosso problema no quadro da realidade da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, localizada num dos Estados da Região Nordeste, historicamente 

considerado um dos mais problemáticos em termos de resultados nos índices educacionais 

nacionais, acreditamos estar investigando um tema complexo, importante e inédito no país. 

Nesse sentido, o presente artigo propõe-se a discutir e refletir sobre a viabilidade dessa 

política de inclusão social. As seguintes questões norteiam a sua problemática: quem são os 

estudantes que estão ingressando na universidade através do mecanismo do Argumento de 

Inclusão? Que motivos levaram esses estudantes a optar pela carreira universitária e pelos 

cursos aos quais estão inseridos? Que mecanismos e estratégias fizeram parte da sua trajetória 

escolar e contribuíram para a aprovação dos mesmos no vestibular? 

 Do ponto de vista hipotético, com referência ao sistema teórico proposto por Bourdieu, 

essas questões sustentam-se na crença de que as trajetórias desses agentes, marcadas pela 

superação de condições estruturais adversas, foram construídas através da utilização de 

diferentes estratégias, produzidas a partir da influência do habitus3 e desenvolvidas em 

diversos campos4 sociais. Como coloca Bourdieu, 

 
toda a sociedade repousa sobre a relação entre dois princípios dinâmicos (...) 
de um lado, as estruturas objetivas e, mais precisamente, a estrutura de 
distribuição de capital e dos mecanismos que tendem a assegurar a 
reprodução; de outro lado, as disposições à reprodução. É nessa relação entre 
esses dois princípios que se definem os diferentes modos de reprodução, e em 
particular as estratégias de reprodução que a caracterizam. 

 
 Para Bourdieu (citado em COULON, 1993), o habitus tem tendência a perpetuar uma 

identidade que é uma diferença. Assim, encontra-se na origem de estratégias de reprodução 

que tendem a manter as separações, distâncias e relações de ordem, concorrendo, dessa 

maneira, na prática (e não de forma consciente e deliberada) para a reprodução de todo o 

sistema das diferenças constitutivas de ordem social. 

 Parafraseando Coulon (1993, p. 151), o habitus é o que faz com que seja possível 

“reconhecer” que somos da mesma escola, da mesma classe social e do mesmo meio. É o 

princípio do reconhecimento entre pares cujas características – maneiras de falar, posturas 

corporais, detalhes vestimentários – “transpiram” sem terem necessidade de ser enunciados ou 

exibidos com grande estardalhaço. No fundo, o habitus é um princípio silencioso de 

cooptação e reconhecimento que opera as classificações, em primeiro lugar escolares e depois 

sociais. 
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 O autor chamando atenção que o habitus gera práticas de que o agente nem sempre 

tem consciência, destaca que encontra-se também no âmago das disposições negativas que 

impelem certos indivíduos à auto-eliminação: 

 

A depreciação de si, a desvalorização da escola e de suas sanções ou a 
resignação diante do fracasso e da exclusão podem ser compreendidas como 
uma antecipação inconsciente das sanções que a escola reserva objetivamente 
às classes dominadas (BOURDIEU, 1970, p. 246). 

  
 As estratégias na visão de Bourdieu, em especial as educacionais, são resultantes de 

habitus determinados, construídos de acordo com as condições específicas de cada sujeito ou 

grupo familiar. As estratégias de reprodução têm como objetivo garantir a manutenção ou 

melhoria da posição dos sujeitos nos campos onde são acionados. Enquanto são praticadas em 

um contexto de adequação entre o habitus e o campo, as estratégias funcionam sem o recurso 

à reflexão explícita, sem depender da consciência. Desenvolve-se assim o que o autor vai 

denominar de “razão prática”, noção que expressa a capacidade do agente de adotar as 

estratégias conforme a lógica do campo (1996). 

 O pressuposto nessa conceituação é que o senso prático não é universal, mas 

correspondente, no caso, ao campo onde as posições estão colocadas. Nesse caso, as ações 

realizadas pelo sujeito num determinado espaço social tem muitas possibilidades de não 

funcionarem quando acionadas em outro campo onde sejam exigidas disposições distintas. 

 Diante disso, os sujeitos, no caso estudantes, que se vêem na contingência de atuarem 

em um campo, tendo construído seu habitus em outros, ou que buscam mudar sua posição no 

interior do próprio campo, são obrigados, muitas vezes, a romperem os limites dos habitus já 

incorporados. Devem, então, dominar a prática no campo da consciência, formulando práticas 

deliberadas ou intencionadas. Essa necessidade de superar os limites implica em desenvolver, 

às vezes, novos interesses. No caso dos setores menos providos dos diferentes capitais 

(NOGUEIRA e CATANI, 1998), a conquista de novas posições no espaço social demanda 

um investimento a longo prazo na acumulação de alguma espécie de capital, dentre o qual o 

mais disponível é o capital cultural5 oferecido pela escola, de forma institucionalizada. 

 Esse tipo de estratégia, cabe ressaltar, só pode ser realizada por sujeitos ou grupos que 

tenham uma perspectiva de futuro ou, em outras palavras, que se sintam capazes e dispostos a 

mudar e incorporar novas práticas culturais e habitus. Como coloca Coulon (1993), a entrada 

na universidade não é a simples mobilização dos princípios ativos, incorporados e 

inconscientes que o habitus gerava de maneira automática, mas é igualmente tributária das 
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condições institucionais locais de tal “passagem”, assim como da maneira como suas formas 

ritualizadas são compreendidas e interpretadas pelos estudantes. 

 Isto porque o autor ressalta que a “passagem” da escola para a universidade, por 

exemplo, coloca realmente a questão da aprendizagem de novos saberes, novas relações com 

o saber e novas formas institucionais de vida que têm necessidade da mobilização do que ele 

denomina de “marcadores sociais objetivos”, enquanto recursos que não se reduzem 

unicamente ao habitus reprodutor que determina a prática. 

 Nas palavras do autor: 
 

A aprendizagem de uma nova forma de organização social é um trabalho de 
empilhamento, uma improvisação permanente de integração de 
microexperiências passadas, um incessante trabalho de sedimentação, de 
classificação de novas experiências em relação às antigas, e de integração de 
novos “métodos de compreensão” da vida social (...). O fato de fazer parte 
dessa nova instituição não se define como uma adesão às normas e valores 
próprios da cultura local: propriamente falando, não se trata de um processo de 
socialização, mas de um trabalho ativo de construção e realização de uma 
nova identidade (COULON, 1993, p.l 155) (grifo nosso). 

 
 Concordando com o pensamento do autor, acrescentamos que o ingresso no ensino 

superior não garante, por si só, o “acesso” aos saberes e conhecimentos necessários à 

formação dos estudantes, como também a inclusão e o sucesso dos mesmos na universidade e 

fora dela, no mercado de trabalho, principalmente nos cursos de maior demanda e de maior 

status social, onde percebemos, visivelmente, que a maioria dos estudantes, senão todos, são 

provenientes das melhores escolas particulares e, conseqüentemente, dos meios sociais mais 

altos. Ter acesso na concepção aqui assumida implica, para além de ser aprovado em um dos 

cursos, garantir condições estruturais, econômicas, sociais e cognitivas para que esses 

estudantes consigam matricular-se na universidade todo semestre e concluir com êxito os seus 

cursos. 

 Para Coulon (2008), a noção de filiação vai além do conceito de habitus e compreende 

melhor os processos institucionais e práticos que estão em ação no momento da entrada em 

um novo estatuto, cuja aquisição e manutenção só é possível mediante um esforço, como é o 

caso da entrada dos estudantes no primeiro ano na universidade. “Consegue obter sucesso 

quem se filia à cultura universitária. Filiar-se tem a ver com a incorporação das práticas e 

maneiras de funcionamento da universidade. Significa apropriar-se dos etnométodos 

institucionais locais e descobrir os “códigos secretos” que transformam as instruções do 

trabalho universitário em evidências intelectuais” (2008). Isto porque a homogeneidade do 

habitus é particularmente impressionante no caso das escolas do ensino médio. Verifica-se, ao 
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contrário, uma grande diversidade de habitus nos estudantes na universidade. Assim, 

podemos encontrar numa mesma área estudantes cujos habitus escolares e, muitas vezes, 

sociais, estão longe de serem semelhantes (COULON, 1993). 

 Considerando a realidade da UFRN, acreditamos que este estudo será capaz de revelar 

alternativas que podem ser mobilizadas tanto pela universidade quanto pelo sistema público 

de ensino, capazes de produzir avanços na qualidade da educação básica e, conseqüentemente 

na preparação desses alunos para o acesso ao ensino superior, e ainda, no sucesso dos mesmos 

na universidade e fora dela, em sua inserção no mercado de trabalho. 
 

 

As Políticas Afirmativas de Acesso e Inclusão no Ensino Superior no Brasil e a Política 

de Inclusão Social da UFRN 

A partir de 1995, órgãos do governo federal, estadual e municipal, organizações não 

governamentais, movimentos sociais e setor privado começam a implantar, em número 

crescente, programas de ação afirmativa e compensatória no Brasil. Várias universidades 

criaram formas alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, em razão do reconhecido 

grau de desigualdade no acesso dos estudantes das classes menos favorecidas às universidades 

públicas do país. Dentre as formas alternativas de acesso que mais se destacaram, podemos 

citar o uso do ENEM, a adoção de cotas (para alunos de escolas públicas, negros e/ou índios), 

o Programa de Avaliação Seriada, entre outras. Como afirmam Borges e Carnielli: 

Até o advento do decreto nº 99.940/90 e da lei nº 9394/96, a única via de 
acesso ao ensino superior – o vestibular – reproduzia nas universidades, de 
maneira geral, a estratificação de classe na sociedade. Com a adoção de outras 
formas de acesso por algumas universidades, possibilitadas pela referida 
legislação, alteraram-se parâmetros e modelos, gerando novas oportunidades e 
expectativas de concretizar as aspirações dos candidatos ao ensino superior 
(BORGES e CARNIELLI, 2005, p. 117). 

 

A UFRN, preocupada com essas questões, criou uma comissão para estudo e definição 

de uma política de inclusão social que contemplasse as demandas e necessidades da realidade 

local. Assim, passou a ampliar o número da isenção da taxa de inscrição no seu processo 

seletivo a partir de 2003. Entre 2005 e 2009 mais que duplicou o número desse benefício, 

concedendo isenções para quase 70% dos candidatos da rede pública que se inscrevem no 

vestibular. Esta é apenas uma das ações implementadas pela atual Política de Inclusão Social, 

criada em 2004, que foca sua atenção no acesso e na permanência dos egressos da rede 

pública. 
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Outra ação a destacar, e uma das principais, é a adoção do Argumento de Inclusão, que 

se constitui num mecanismo de pontuação adicional para os alunos da rede pública em 

condições de concorrer a uma vaga num dos cursos, principalmente os de maior procura: os 

que registram pouca presença de alunos da rede pública. Essa pontuação objetiva ampliar o 

acesso dos bons estudantes da rede pública que, mesmo apresentando um bom desempenho 

no vestibular, colocam-se sempre em desvantagem em relação aos alunos da rede privada. 

Articula, portanto, o fator sócio-econômico ao desempenho do aluno. O Argumento de 

Inclusão foi implementado, inicialmente, no vestibular de 2006, onde favoreceu o acesso de 

31 egressos da rede pública em 13 diferentes cursos da UFRN, dentre os quais: 

Administração, Comunicação Social/Radialismo, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, 

Enfermagem e Obstetrícia, Odontologia, Geografia, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, 

Fisioterapia, Nutrição e Medicina. Ressalta-se que esses, via de regra, tem sido os cursos mais 

concorridos. 

A pesquisa foi realizada no Campus Universitário da UFRN, em Natal/RN. Os sujeitos 

enfocados foram os estudantes que ingressaram no Vestibular 2006, destacando os alunos 

provenientes da rede pública e, dentre estes, os beneficiados pelo Argumento de Inclusão. 

Entre os procedimentos adotados no estudo, utilizamos o questionário e a entrevista semi-

estruturada. A sistematização, categorização das entrevistas e análise dos dados foi realizada 

com o auxílio do software Modalisa (Universidade Paris 8 – França). A análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004) foi o método de análise das entrevistas. 
 

A trajetória dos estudantes que ingressaram com o Argumento de Inclusão em 2006 

A vida escolar do estudante ou o que estamos denominando aqui de trajetória escolar 

está balizada por um certo número de etapas importantes que, por sua vez, são caracterizadas 

por uma série de fatores, que irão influenciar nas suas decisões e escolhas pessoais e 

profissionais futuras. Boa parte desses fatores, senão todos, são determinados pela estrutura 

social que os envolve. Conhecendo as trajetórias escolares, as condições de estudo, a situação 

educativa e sócio-laboral da família, dentre outros fatores, muitas vezes pouco evidentes, 

acreditamos estar tratando de elementos determinantes e que causam impacto nas escolhas e 

no futuro sócio-profissional dos estudantes. Tais elementos e o nível de impacto destes na 

trajetória de vida dos mesmos podem representar uma influência decisiva para o sucesso de 

um aluno com fortes carências como são, normalmente, os egressos da rede pública. 

Os 31 estudantes que ingressaram em 2006 na UFRN com a ajuda do Argumento de 

Inclusão estudaram, na modalidade regular, do último ano do ensino fundamental ao terceiro 
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do ensino médio em escolas públicas do RN. Todos os candidatos são solteiros e estão entre a 

faixa etária dos 16 aos 22 anos, considerada ideal para o ingresso de jovens no ensino 

superior, segundo dados do INEP/MEC (18-24 anos). Destes 31 estudantes, 20 foram 

selecionamos para compor nossa amostra. 

Em um breve resumo sobre o perfil desses 20 estudantes, destacamos: sete (7) são do 

sexo masculino e treze (13) do sexo feminino, todos são solteiros, sete (7) são naturais do 

interior do Estado e treze (13) são naturais de Natal. Seus pais, em sua maioria, são pequenos 

agricultores ou ocupam-se de outras atividades de baixa remuneração (vigilante, pedreiro, 

autônomo, desempregado, aposentado). Suas mães ocupam-se de atividades do lar (9), em 

alguns casos são professoras (4) ou exercem atividades no comércio (3) ou como autônomas 

(3) e desempregadas (1). Quanto à escolaridade, somente dois (2) estudantes indicaram pais e 

quatro (4) indicaram mães com ensino superior completo, enquanto grande parte 

freqüentaram até o ensino fundamental e ensino médio. Elegemos alguns desses dados e 

apresentamos no quadro 1 em anexo. 

Em relação à trajetória escolar, com relação ao turno em que freqüentaram o Ensino 

Médio, dos entrevistados, apenas dois indicaram ter estudado no turno noturno, o que 

consideramos um ponto bastante positivo, tendo em vista que um número significativo dos 

estudantes que estudaram o ensino fundamental e médio no turno noturno são estudantes 

egressos de escolas públicas, enquanto um número bem menos significativo são egressos de 

escolas particulares. 

Segundo dados do PNE (2005), a realização do Ensino Médio no turno da noite muitas 

vezes indica um ingresso adiantado no mercado de trabalho por parte dos jovens brasileiros e 

em muitos casos é por necessidade de complementar a renda familiar ou mesmo para a 

própria sobrevivência. Após o ingresso na universidade, somente quatro dos vinte estudantes 

entrevistados informaram não estar trabalhando ou recebendo nenhum tipo de bolsa ainda. Os 

demais estudantes ou possuem algum vínculo empregatício, ou são estagiários ou recebem 

bolsa da universidade. 

Em relação ao tipo de escola em que cursaram o Ensino Médio, todos eles cursaram 

em escolas públicas, mas onze (11) deles estudaram no CEFET, enquanto nove (9) estudaram 

em outro tipo de escola pública. Sobre a preparação para o vestibular por parte das escolas, os 

estudantes egressos do CEFET acreditam que a escola oferece uma boa preparação para o 

vestibular, enquanto os demais estudantes alegaram que as outras escolas públicas não 

oferecem uma preparação de qualidade para o estudante que vai prestar o vestibular. O pontos 

negativos apontados foram: na escola pública há baixo incentivo para o vestibular; na escola 
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pública ninguém estuda; o ensino é de péssima qualidade; os professores são 

descomprometidos; a diretoria é ausente e as escolas não orientam para o vestibular. Os 

depoimentos dos estudantes revelam alguns destes pontos: 

Foi por meio da rede privada que eu consegui passar no vestibular, é isso que 
eu quero frizar, porque através da rede pública é insuficiente. Pra você ter 
uma idéia, na turma que eu estudei, no ensino médio todo, eu acho que eu fui 
um dos únicos que entrou na universidade. Eu conheço só uma menina que 
entrou, mas não na universidade pública, na particular, no curso de 
psicologia. Infelizmente é um fato (Estudante de Comunicação Social). 
 

Porque assim, eu moro no Gramoré e eu estudava nessa escola, e eu estudei 
em duas escolas estaduais de lá. Não há o mínimo incentivo, assim, para o 
vestibular,nós somos totalmente desestimulados. Era muito difícil ter aula, 
quando tinha não tinha algumas professoras, professores, as salas tinham 
quarenta, cinqüenta alunos, os professores não se comprometiam também né? 
(Estudante de Odontologia). 

 

Se a escola de Ensino Médio, que é para muitos a única oportunidade de se prepararem 

para o vestibular, não estiver oferecendo esta preparação, a desvantagem entre esses alunos e 

aqueles que têm a oportunidade de estudar em escolas privadas e cursinhos pré-vestibulares se 

torna significativa. Aqui cabe uma reflexão sobre os verdadeiros objetivos do Ensino Médio, 

que entra numa discussão que não é de hoje, mas que ainda não foi resolvida, que diz respeito 

à questão da identidade do ensino médio. Como coloca Ramalho (2008), o Ensino Médio se 

move, ao longo dos anos, com uma “identidade vacilante”, e imerso numa complexa rede, 

com fatores provenientes do contexto socioeconômico, assim como das exigências postas pelo 

referencial das políticas educacionais: LDB, PCNs. DCNEM. Nesse sentido, educar e atender 

às necessidades formativas e educativas dos alunos, no Ensino Médio, de maneira que se 

possa contribuir na construção da sua cidadania, inserí-los no mundo do trabalho e/ou 

prepará-los para o estudo na Educação Superior torna-se um desafio. 

No que concerne aos aspectos relacionados aos vínculos entre o vestibular e o sistema 

de ensino, de acordo com Peixoto (in: SGUISSARDI E SILVA JR., 2001), quando este tema 

se faz presente nos estudos e pesquisas sobre esta temática na década de 1970, assume 

características contraditórias, enfatizando, ao mesmo tempo, o vestibular como indicador da 

desarticulação entre ensino superior e médio, e o sorteio como uma forma de acabar com o 

atrelamento do ensino secundário ao acesso ao ensino superior. Já na década de 1980, as 

questões se centram em torno da desarticulação entre os níveis de ensino, isto é: 
 

[...] o ensino superior recebe candidatos com baixo nível de qualificação 
porque os outros níveis não formam adequadamente os alunos, devendo o 
vestibular ser também um instrumento normativo e orientador de todo o 
sistema educacional (PEIXOTO, in: SGUISSARDI E SILVA JR., 2001). 
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Nesse sentido, a forma como o vestibular é concebido pelas instituições de ensino 

superior faz toda a diferença. Em 1992, a UFRN participou do processo de discussão nacional 

no que diz respeito às mudanças desejáveis para o vestibular, entre as quais a autonomia das 

instituições para a realização do seu próprio exame. Na tentativa de aperfeiçoar o vestibular e 

avaliar a instituição, no mesmo ano a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PAAc) 

organizou um Grupo de Trabalho que contava com a participação de membros da 

COMPERVE, professores de vários departamentos, um representante do corpo discente junto 

ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e de um componente do 

Departamento para Assuntos Estudantis (DAE), objetivando a elaboração de uma nova 

proposta de acesso à UFRN. 

 A partir das discussões realizadas no âmbito do grupo, o vestibular passa a entendido 

como o:  

mecanismo que se espera capaz de selecionar o candidato que possa operar 
sobre os conhecimentos gerais adquiridos, raciocinando e expondo o seu 
pensamento através da expressão escrita de suas idéias. E, por outro lado, 
com condições de contribuir para o repensar e o redimensionamento da 
escola de 2° grau, estimulando-a a preocupar-se com a autonomia intelectual 
do aluno (UFRN,1992). 

 
De toda forma, naquele período ainda não se tinha muita clareza de como o vestibular 

poderia contribuir com esse redimensionamento do Ensino Médio. De 1996 a 1998 novos 

ajustes foram propostos ao vestibular da UFRN, a partir de seminários de avaliação dos 

exames e de experiências de outras Universidades, visando alcançar uma maior ocupação das 

vagas oferecidas.  

Em 2003 foi criada uma outra comissão com o objetivo de desenvolver estudos 

voltados para a criação de uma política de acesso e inclusão para estudantes da rede pública. 

A partir daí a UFRN adotou o seguinte princípio sobre seu processo seletivo: “o processo 

seletivo/vestibular deve, necessariamente ser um indutor de qualidade para o Ensino Médio, 

apoiando-se nos princípios da política nacional para esse nível de ensino” (RAMALHO E 

CABRAL NETO, 2004).  

Kuenzer (2000) aponta que o Ensino Médio não pode se eximir de trabalhar com essa 

realidade que se apresenta: um imenso contingente de jovens que se diferenciam por 

condições de existência e perspectivas de futuro desiguais. Nesse quadro, a autora sugere que 

se formulem diretrizes que priorizem uma formação científico-tecnológica e sócio-histórica 

para todos, no sentido da construção de uma igualdade que não está dada no ponto de partida 

e que, por esta mesma razão, exige mediações diferenciadas no próprio Ensino Médio para 
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atender às demandas de uma população diferenciada e desigual. Para a autora, é preciso que 

todos desfrutem igualmente das mesmas condições de acesso aos bens materiais e culturais 

socialmente produzidos. Em suma: 
 

... uma sociedade na qual os jovens possam exercer o direito à diferença, sem 
que isso se constitua em desigualdade, de tal modo que as escolhas por 
determinada trajetória educacional e profissional não seja socialmente 
determinada pela origem de classe. (...) Isso exigiria que, potencialmente, 
existisse trabalho digno e oportunidades educacionais para todos em todos os 
níveis (KUENZER, 2000, p. 35-36). 
 

Em relação à escolha pelo ensino superior, os motivos que mais foram apontados pelos 

estudantes pesquisados, em ordem decrescente, foram: qualificação profissional, ascensão 

social e melhoria da qualidade de vida, independência financeira e status do curso. Os dois 

primeiros motivos foram os mais apontados, o que não é novidade, se analisarmos o quadro 

da nossa realidade sócio-econômica atual todos buscam por qualificação profissional, a 

diferença para esses estudantes é que essa qualificação é vista realmente como aquilo que leva 

à melhoria nas condições de vida. 
 

Não sei se isso é certo, mas, o ensino superior, hoje no Brasil, a gente vê 
como um... Os alunos do ensino médio vêem o ensino superior como uma 
forma de ter uma carreira profissional estável. As vezes teria outros meios, 
cursos técnicos, outras coisas, mas no Brasil se valoriza muito o ensino 
superior. Você tem que entrar no ensino superior pra você ter uma vida 
profissional estável. É por isso que eu quis ingressar no ensino superior, né, 
assim (Estudante de Medicina). 

 

 Em relação à escolha do curso, o principal motivo apontado pela maioria dos 

estudantes foi a identificação e afinidade com o curso, entre outros como: status, experiência 

na área do curso, vocação e retorno financeiro. Nesse caso, percebemos um diferencial que 

reflete exatamente o que a política de inclusão da UFRN pretende: o ingresso dos estudantes 

nos cursos de maior demanda. Sabemos que muitos dos estudantes egressos da rede pública 

escolhem o curso muito mais pela concorrência e pela oferta de emprego no mercado de 

trabalho, do que realmente pela vocação ou interesse pelo curso. 

Eu não sei, acho que, sei lá! Alguma coisa que, eu gosto da dinâmica do 
trabalho, acho que é disso. Essa coisa da informação, gosto muito de obter 
informação, de tentar buscar, de entender as coisas, eu acho que foi isso que 
me identificou mais. Eu pensei que  aquela área era o que eu queria, o que eu 
gostava, que eu me identificava e tudo mais( Estudante de Comunicação 
Social). 

 

Já foi constatado que alguns cursos são historicamente conhecidos por receberem 

grande número de estudantes, senão todos, provenientes da rede privada de ensino, 
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notadamente aqueles de maior demanda e prestígio social enquanto em outros ocorre 

exatamente o inverso. Como colocam os autores: 
 

O comércio dos cursinhos pré-vestibulares, aliado a uma série de 
investimentos familiares, contribui para a elitização do ensino superior. A 
origem social exerce forte influência no acesso às carreiras mais prestigiosas, 
pois a ela estão associados os antecedentes escolares e outros “tickets de 
entrada”. É amplamente conhecida a tese de que “quanto mais importantes os 
recursos (econômicos e simbólicos) dos pais, mais os filhos terão chances de 
acesso ao ensino superior e em cursos mais seletivos, mais orientados para 
diplomas prestigiosos e empregos com melhor remuneração" (GRIGNON & 
GRUEL, citado em ZAGO, 2006). 

 

Desse modo, como coloca a autora citada, falar globalmente de escolha significa 

ocultar questões centrais como a condição social, cultural e econômica da família e o histórico 

de escolarização do candidato. Para a grande maioria não existe verdadeiramente uma 

escolha, mas uma adaptação, um ajuste às condições que o candidato julga condizentes com 

sua realidade e que representam menor risco de exclusão. É de acordo com essa avaliação que 

grande maioria dos candidatos aos vestibulares escolhe os seus cursos, acarretando, em 

muitos casos, no insucesso dos estudantes na universidade e fora dela, no mercado de 

trabalho. 

A desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior é construída de forma 

contínua e durante toda a história escolar dos estudantes. Para os estudantes que entrevistamos 

a decisão pelo ensino superior não tem, como para muitos, a conotação de uma quase 

“evidência”, um acontecimento inevitável. Entre a decisão de prestar o vestibular e o 

momento de inscrição há um longo caminho a ser percorrido, acompanhado de um grande 

investimento pessoal, independentemente dos resultados escolares anteriores. Todos os 

estudantes entrevistados consideram-se “bons alunos” e alguns deles não fizeram cursinho 

para prestarem o vestibular, entretanto apontaram uma dificuldade em termos de 

acompanhamento dos estudos quando no momento da preparação para as provas do 

vestibular, tendo em vista alguns déficits de conteúdos que não foram estudados ou vistos por 

algum motivo nas escolas públicas. Os fragmentos abaixo revelam essas dificuldades: 

Mas, quando eu entrei no CEFET que era assim, uma realidade muito 
diferente, né. Você tem que / eu tive que nesses três anos que eu passei no 
CEFET tive que correr muito atrás dos quatro anos que eu passei na escola 
pública, sem aprender. Talvez eu não tenha aprendido um terço que os 
meninos que estudava na escola particular aprenderam ,assim, de base 
mesmo (Estudante de Medicina). 
 

Espera-se, muitas vezes, que esses estudantes ingressem no ensino superior com uma 

certa “bagagem” em termos de conhecimentos, necessários para que os mesmos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

13 

desenvolvam-se com sucesso acadêmico em seus cursos que, muitas vezes, não é formada ou 

construída ao longo do ensino médio, pois na rede privada de ensino o que constatamos hoje é 

uma preocupação exorbitante com o vestibular, enquanto na rede pública há ausência de 

preparação e de orientação na formação dos estudantes. Além disso também tem outra 

questão a ser refletida que é a falta de clareza em relação aos saberes, conhecimentos, 

habilidades que os estudantes precisam adquirir quando concluem o ensino médio. 

 

Considerações Finais 

 Concluímos com os resultados preliminares que aqui apresentamos que esses 

estudantes, apesar de situarem-se em um contexto sócio-econômico que não os favoreceu ao 

longo de sua trajetória escolar, são estudantes engajados e com perfis diferenciados, e que não 

se enquadram na grande maioria dos estudantes que freqüentam as escolas da rede pública na 

atualidade. São estudantes que possuem um perfil cognitivo, de habilidades construídas ao 

longo da sua vida escolar, mesmo numa escola deficitária e numa família distanciada da 

cultura escolar e conseguiram ser aprovados em cursos com os quais realmente se identificam, 

diferente de muitos outros que, por não conseguirem incluir-se na cultura escolar, acabam 

procurando os cursos menos concorridos da instituições públicas ou procuram uma vaga no 

mercado de trabalho e/ou conseguem algum tipo de financiamento e ingressam nas 

instituições privadas de ensino superior. 

 Esse pensamento reflete o pensamento de Boudieu, quando o mesmo coloca que a 

escola exclui, como sempre, mas agora de forma continuada, a todos os níveis de curso, e 

mantém no próprio âmago aqueles que ela exclui, simplesmente marginalizando-os nas 

ramificações mais ou menos desvalorizadas. Nas palavras do autor, esses estudantes: 

Não demoram muito a descobrir que a identidade das palavras (“colégio, 
“colegial”, “professor”, “secundário”, “vestibular”) esconde a diversidade das 
coisas; que o colégio onde os orientadores escolares os colocaram é um ponto 
de reunião dos mais desprovidos; que o diploma para o qual se preparam é na 
verdade um título desqualificado; que o vestibular que podem conseguir, sem 
as menções indispensáveis, os condena às ramificações de um ensino que de 
superior tem só o nome; e assim por diante. Eles são obrigados pelas sanções 
negativas da escola a renunciar às aspirações escolares e sociais que a própria 
escola inspira, e por isso levam adiante sem convicção e sem pressa uma 
escolaridade, que sabem não ter futuro (BOURDIEU, 1997, p. 485). 

 

 Trazendo para o trabalho a reflexão acima, constatamos que a proposta de inclusão 

social da UFRN vem sendo desenvolvida com sucesso, na perspectiva de aprovar estudantes 

oriundos do sistema público de ensino, e de incluí-los na cultura acadêmica da universidade, à 

medida que vêm sendo oferecidas bolsas de estudo, de alimentação e residência para os 
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mesmos. Embora saibamos que ainda são poucos os que conseguem concorrer com os 

estudantes de escolas privadas no vestibular. O sistema de ensino público ainda não consegue 

formar estudantes com conhecimentos e saberes sólidos, que revele um padrão mínimo de 

qualidade, tanto por culpa do próprio sistema educacional num âmbito maior, por motivos que 

fogem ao nosso controle enquanto educadores, como também pelos que integram o próprio 

sistema, que não se esforçam para fazer com que as coisas aconteçam. Bourdieu expressa essa 

contradição quanto coloca que: 
 

O sistema de ensino aberto a todos, e ao mesmo tempo estritamente 
reservado a poucos, consegue a façanha de reunir as aparências da 
“democratização” e a realidade da reprodução, que ser realiza num grau 
superior de dissimulação, e por isso com um efeito maior ainda de 
legitimação social (BOURDIEU, 1997, p. 485). 
 

 A pesquisa que aqui apresentamos representa parte dos resultados de reflexões e 

análises realizadas em um estudo de doutoramento que vem sendo sistematizado desde 2005. 

Uma análise que vai além do levantamento dos dados sócio-econômicos, como renda familiar 

do estudante, ocupação e escolaridade dos pais, bairro e cidades de origem, e se propõe a 

conhecer mais de perto a trajetória do estudante, seus hábitos de estudo, assim como as 

estratégias utilizadas para garantir uma vaga na universidade pública, mostra como à 

dificuldade material e financeira associam-se outros custos e esforços pessoais, tal como 

evidenciamos em alguns dados aqui publicados. 
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Quadro 1: Caracterização dos Sujeitos 

Estudante Sexo Idade Curso Ocupação do Pai Grau Instrução da Mãe 

E1 M 19 DIREITO (B) (M)                          Oficial de justiça Pós-Graduação 

E2 F 21 NUTRIÇÃO (F) (MT)                        Vigilante Ensino Médio completo 

E3 F 21 DIREITO (B) (M)                          Pedreiro ensino médio incompleto 

E4 F 18 PSICOLOGIA (F) (MT)                      autônomo Ensino Superior completo 

E5 F 20 FISIOTERAPIA (F) (MT)                    Militar Ensino Médio completo 

E6 F 21 PEDAGOGIA (L) (T)                        falecido ensino fundamental incompleto 

E7 F 18 MEDICINA (F) (MTN)                       Desempregado Ensino Médio completo 
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E8 M 20 DIREITO (B) (M)                          desempregado Ensino fundamental incompleto 

E9 F 18 
ENFERMAGEM E 
OBSTETRÍCIA (F) (MT)         Agriculor ensino médio incompleto 

E10 F 19 NUTRIÇÃO (F) (MT)                        Pedreiro Ensino Superior completo 

E11 M 22 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
JORNALISMO (B) (T)   Agricultor ensino fundamental incompleto 

E12 M 20 FISIOTERAPIA (F) (MT)                    autônomo Ensino Médio completo 

E13 M 20 ADMINISTRAÇÃO (B) (M)                    autônomo Ensino Médio completo 

E14 F 19 PEDAGOGIA (L) (T) Falecido Desconhece 

E15 F 22 SERVIÇO SOCIAL (F) (T)              Policial militar Ensino superior completo 

E16 F 19 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
RADIALISMO (B) (T)   Desconhece Ensino médio completo 

E17 M 21 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
JORNALISMO (B) (T)   Aposentado Ensino Fundamental incompleto 

E18 F 19 GEOGRAFIA (B) (M)                        Aposentado Analfabeta 

E19 F 22 NUTRIÇÃO (F) (MT)                        autônomo Ensino Fundamental completo 

E20 M 19 ODONTOLOGIA (F) (MT)                     Agricultor Ensino superior completo 

 

                                                           
1 Profª MS. Claudia Pereira de Lima. Doutoranda em Educação/PPGEd UFRN. Professora do Instituto Federal 
de Educação Tecnológica do RN – IFRN. 
2 Boudieu define o termo trajetória como “uma série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo 
agente (ou no mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes 
transformações”. Nesse caso, a trajetória é percebida como expressão, nos termos de Giovanni Levi, da “relação 
permanente e recíproca entre biografia e contexto, sendo a mudança decorrente da soma infinita destas inter-
relações” (1996). 
3 O conceito de habitus, na concepção de Bourdieu, sofreu reformulações desde a sua proposição original, na 
década de 60. Nesse período manifestava-se nele um certo determinismo, com o sujeito aparecendo como um 
produto das estruturas sociais e de suas condições de existência. Já em sua formulação mais recente, o hábitos é 
entendido como “sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos sujeitos e que 
seriam predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador das práticas e das 
representações (ORTIZ, 1983). 
4 O conceito de campo é utilizado por Bourdieu para se referir a certos espaços de relações sociais nos quais 
determinado tipo de bem é produzido, consumido e classificado (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). Nesse 
trabalho, é compreendido como o espaço onde se adquire – e se utiliza – o capital específico. Nesse sentido, o 
campo expressa um estado da relação de forças entre agentes e/ou entre instituições, que buscam preservar ou 
melhorar suas posições em instituições e/ou redes sociais dotadas de relativa autonomia. A noção de capital aqui 
exposta é mais abrangente que a usual, correspondendo não só a recursos de ordem econômica, mas também 
recursos culturais, sociais e simbólicos em condições de serem investidos e multiplicados. 
5 Categoria utilizada por Bourdieu (1989), citado em NOGUEIRA e CATANI (1998), para designar o poder 
advindo da produção, da posse, da apreciação ou do consumo de bens culturais socialmente dominantes, por 
exemplo o domínio do padrão culto da língua. 


