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Resumo: 
O debate sobre ações afirmativas para fortalecer o acesso popular às universidades públicas 
ganha relevância, diante da democratização da educação brasileira, que busca criar condições 
inclusivas para a expansão do ensino superior. Nesse sentido, surge o Projeto de extensão 
Caravana de Saberes, em associação com o Programa Conexões de Saberes na UFRPE 
(SECAD/MEC), que busca enfrentar, através de ações inovadoras, no território da escola 
pública, a auto-exclusão dos estudantes ao ensino superior, através do encontro de estudantes 
da UFRPE, com os alunos do ensino médio público, para promover as várias formas de 
acesso ao ensino superior, e o capital informacional, necessários para a escolha do curso 
universitário. Este artigo apresenta os resultados mais recentes obtidos pelo citado Projeto de 
Extensão, ao identificar os principais fatores que levam a essa auto-exclusão.  
 

Abstract:  
The debate on affirmative action to strengthen access to popular public universities becomes 
even more important on the democratization of Brazilian education, which seeks to create 
conditions for inclusive growth of higher education. In this sense, there is the Caravan Project 
Extension of Knowledge, in association with the Program on the Knowledge Connections 
UFRPE (SECAD / MEC), which seeks to address, through innovative actions, within the 
public school, self-exclusion of students to higher education, through meeting UFRPE 
students, with students from public high schools to promote the various forms of access to 
higher education, and informational capital needed for choosing the university. This article 
presents the latest results obtained by the said Extension Project, to identify the main factors 
leading to this self-exclusion. 
Palavras–chave: Auto-exclusão, Capital informacional, Ensino superior.  
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Introdução 

 

Nas últimas décadas, o acesso à educação no Brasil, tem presenciado um importante avanço, 

principalmente no nível básico. Afinal, os indicadores apontam para um forte crescimento em 

termos de acesso a estes níveis fundamental e médio de ensino, fortalecendo a democratização 

da educação básica. No entanto, tem-se alertado para que esta democratização não é plena, em 

virtude da baixa qualidade da educação oferecida à população, como comprovam, 

principalmente no ensino médio, as altas taxas de evasão, retenção e reprovação,.  

 

Dessa maneira, nas escolas da rede pública a freqüência é caracterizada por uma população, 

com alta distorção idade/série. Além disso, tem sido atribuído o baixo nível de acesso dos 

estudantes da educação pública no ensino superior, principalmente nos cursos de alta 

demanda, devido à baixa qualidade da educação média pública. Dessa maneira, parecem que 

ainda estão aquém do desejado os avanços na democratização da educação superior pública. E 

assim, é possível observar uma forte desproporção entre o acesso ao ensino básico e aquele 

devido ao ensino superior, situação esta mais evidente nas instituições públicas de ensino 

(SILVA, 2007). 

 

Por outro lado, essa desproporção não parece ocorrer com ênfase no âmbito das escolas da 

rede particular, pois é notória a presença de alunos procedentes da rede privada em muitos 

cursos universitários, principalmente naqueles de alta procura. Por outro lado, o maior acesso 

de alunos oriundos da rede pública no ensino superior acaba se dando majoritariamente nos 

cursos com vagas pouco concorridas. Além disso, pesquisas realizadas mostram que “o peso 

do capital econômico, social e cultural das famílias e dos estudantes na aprendizagem e na sua 

trajetória escolar” (CURI, 2009, p.1). E além disso, o 

 

“Nível de renda, acesso a bens culturais e tecnológicos, como a 
Internet, escolarização e hábito de leitura dos pais e sua participação 
na vida escolar dos filhos, o ambiente familiar e a imagem de sucesso 
ou fracasso projetada no estudante tendem a interferir 
significativamente no desempenho do aluno” (CURI, 2009, p.1). 

 

Dessa forma, os alunos procedentes da rede pública de ensino precisam enfrentam mais do 

que a baixa qualidade das condições educativas, mas também enfrentam as condições sócio-

econômicas relativa às suas origens populares. Mas, alem disso, esses estudantes, muitas 
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vezes, em razão de suas redes de relacionamento não incluir pessoas do ensino superior, 

apresentam a forte grau de deficiência, no que chamamos de capital informacional (ZAGO, 

2006), relacionados principalmente a formas de acesso e permanência às instituições de 

ensino superior. 

 

Dessa forma, o baixo capital informacional que esses alunos dispõem dificulta que suas 

escolhas pelos cursos superiores sejam devidamente orientadas. Como conseqüência de tudo 

isso, os jovens oriundos do ensino público são vítimas do que se convencionou chamar do 

processo de auto-exclusão ao ensino superior (SOARES, 2003), quando não apenas 

apresentam dúvidas na escolha dos cursos superiores, mas principalmente, quando deixam de 

se inscrever nos processos seletivos para a universidade. 

 

Nessa perspectiva, o debate sobre ações afirmativas para fortalecer o acesso popular às 

universidades públicas ganha relevância (CASTRO, 2001 e BORI, 2000), diante da 

democratização da educação brasileira que busca criar condições inclusivas para a expansão 

do ensino superior com qualidade. Essa questão ganha em dimensão, principalmente devido 

ao surgimento de avaliações institucionais (BORI, 2000), que demonstram que o fraco 

desempenho dos estudantes é generalizado, alcançando tantos estudantes da rede pública, 

quanto estudantes, provenientes da rede particular. Embora, quando comparamos o 

desempenho dos estudantes da rede pública de ensino com os estudantes da rede privada, o 

segundo grupo obtém maior sucesso nos resultados referentes ao ingresso no ensino superior.  

 

Apesar de se admitir que alunos que terminem o ensino médio não necessariamente precisam 

seguir para o ensino superior, é muito desproporcional o número de inscritos da escola 

pública nos vestibulares em comparação com a população que termina o ensino médio. Por 

exemplo, como descreveremos melhor adiante, apesar do Exame Nacional de Ensino Médio 

(Enem) ser gratuito para os alunos do ensino médio público, o número de candidatos que 

efetivamente prestaram o Enem, do ensino particular é comparativamente muito maior do que 

o número de candidatos da rede pública. Além disso, segundo estudos realizados, em 2009 

pelo grupo Censo Universitário, associado ao Programa Conexões de Saberes da UFRPE, em 

uma amostra de 481 alunos matriculados no 1º período letivo da UFRPE, identificou-se que 

apesar de 39% das matrículas serem de alunos que cursaram todo o ensino médio em 

instituições públicas de ensino (47% cursou todo o ensino médio em instituições não públicas 
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de ensino), essa ocupação ocorre de maneira mal distribuída entre os diversos cursos da 

UFRPE, com uma presença notadamente menor, em cursos de alta procura.  

 

Todos esses aspectos nos parece indicar a existência da auto-exclusão, também associada a 

baixa auto-estima dos estudantes da educação pública. É possível supor que este fenômeno 

pode ser causado pelo senso comum que as escolas públicas não oferecem uma educação de 

qualidade, de tal forma que a aprendizagem não é suficiente se concorrer em igualdade de 

condições, com os candidatos oriundos da rede privada.  

 

Este trabalho parte do pressuposto que a baixa procura dos estudantes da rede pública por 

cursos superiores, é em parte devida a ausência de um maior “capital informacional”, que 

permitam aos alunos saberes sobre os exames de seleção, sobre os cursos e sobre as 

instituições de ensino superior (ZAGO, 2006). Afinal, quanto menos informações os alunos 

tenham sobre o acesso e as questões associadas, mais acreditarão que não tem chances, que as 

vagas e os cursos não são compatíveis com as suas condições de vida, com seus históricos 

escolares, com suas trajetórias e expectativas pessoais. Consideramos assim que enfrentar a 

auto-exclusão pode promover o acesso ao ensino superior. 

 

A necessidade que o capital de informacional sobre ensino superior alcance os jovens da 

escola publica tem aumentada, principalmente nos dias atuais. Afinal, temos visto um forte 

crescimento das oportunidades de acesso aos cursos pós-ensino médio, principalmente em 

nível superior. Outra mudança observada se deve ao Enem. Esse exame tem-se se mostrado 

como uma das principais formas de acesso ao ensino superior, pois através desse exame os 

estudantes, seja da rede pública ou da rede privada de ensino, podem disputar às vagas em 

uma série de instituições de ensino superior, públicas ou privadas.  

 

Outro aspecto de mudança tem ocorrido nas instituições privadas, com advento do Programa 

Universidade para Todos (ProUni). através deste programa, estudantes da escola pública 

podem concorrer a várias modalidades de bolsa. Esse Programa possibilita o ingresso de 

estudantes de baixa renda nas instituições de ensino superior, através da concessão de bolsas 

de estudo e oferece a oportunidade das pessoas de ampliarem os seus conhecimentos e as 

chances de uma carreira profissional de ensino superior. E para tornar o universo da educação 

básica ainda mais complexo, surge o sistema de reserva de vagas ao ensino superior. Neste 

sistema, as Instituições de Ensino Superior (IES) reservam um percentual de suas vagas, as 
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chamadas cotas, para afro-descendentes, indígenas, oriundos educação básica, de baixa 

condição financeira ou pessoas com deficiência. Este sistema é considerado como um 

importante mecanismo de inclusão social, estabelecendo oportunidades para vencer as 

desigualdades.  

 

E justamente por essa forte a ampliação das possibilidades, de acesso ao ensino superior, que 

consideramos que os estudantes da rede pública básica de educação sofrem de um 

significativo processo de auto-exclusão. Afinal, como será discutido melhor a adiante, apesar 

da ampliação das oportunidades, para o estudante da rede pública, não parece ser suficiente 

para enfrentar a percepção de carência da qualidade do ensino básico. Afinal, a falta de capital 

informacional faz com que os estudantes não acreditem na possibilidade de ingressar na 

universidade. 

 

Dessa forma, um aspecto a ser considerado na auto-exclusão dos estudantes oriundos do 

ensino público, em escolher a universidade, também nasce das questões objetivas, com a 

necessidade de inserir-se no mercado de trabalho, muitas vezes antes de cumprir a etapa do 

ensino médio. Alem disso, decidir entre as diversas opções possíveis de curso não é simples. 

E no caso dos adolescentes, devemos levar em conta a inexperiência, a insegurança e sua 

personalidade em construção (BRASIL, 2007). Tudo isso somado à falta de capital 

informacional sobre o ensino superior tornam a decisão complexa. Dessa forma, a escolha 

profissional depende de vários fatores (NEIVA, 2005), como aqueles que repercutem nas 

expectativas com relação ao futuro, como a maturidade para a escolha profissional.  

 

Objetivos 

 

Este trabalho apresenta os resultados mais recentes de uma pesquisa realizada no âmbito do 

Projeto Caravanas de Saberes, aprovado no EDITAL 01/2010, da Pró-Reitoria de Extensão 

(PRAE/UFRPE). A ação busca enfrentar a auto-exclusão do jovem da escola pública ao 

Ensino Superior, através da identificação dos principais fatores que fortalecem essa auto-

exclusão. Em associação com o Programa Conexões de Saberes na UFRPE (SECAD/MEC), o 

projeto Caravana desenvolve ações inovadoras nas escolas publicas permitindo o encontro de 

estudantes para promover as várias formas de acesso ao ensino superior, contribuindo assim 

com a democratização desse nível de ensino.  
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O Projeto de Extensão Caravanas de Saberes, a partir de pesquisas, coletas e sistematização 

de dados, acerca do ensino superior brasileiro e das múltiplas realidades do universo pós-

ensino médio, se substancia em discussões e debates com os alunos do ensino médio público, 

por meio de visitas (caravanas) as escolas, para compartilhar tanto os conhecimentos sobre as 

condições de acesso e permanência no ensino superior quanto às trajetórias pessoais dos 

integrantes do projeto de extensão, com vistas a fortalecer os vínculos identitários de todos os 

estudantes, sejam eles do ensino médio ou da UFRPE.  

 

As informações promovidas pela Caravana têm alcançado escolas da região metropolitana, 

dos quais destacamos as escolas estaduais de Recife, Paulista, Olinda e Camaragibe. Durante 

a realização das caravanas, além das formas de acesso e permanência ao ensino pós-médio, o 

grupo também promove a discussão sobre o sistema de cotas,. direcionados aos grupos 

minoritários, dos quais destacamos aqui os grupos que se auto-declaram negros, quilombolas 

e indígenas. Os debates também têm sido direcionados para tratar de informações acerca dos 

cursos de nível técnico e tecnológico, através de uma variedade de estratégias, como palestras, 

seminários debates e feiras. Durante as caravanas foram aplicados questionários, contendo 

uma serie de questões que permitem mapear os fatores mais relevantes a cerca da auto-

exclusão, enfrentada pelos estudantes sujeitos do projeto de extensão, que ora discutimos. 

 

Material e métodos 

 

Este artigo traz os resultados de um mapeamento da realidade sócio-educativo enfrentada pelo 

Projeto de Extensão Caravana de Saberes, analisado através de uma abordagem qualitativa, no 

qual os sujeitos são estudantes ou egressos de escolas públicas. Os autores do presente artigo, 

membros do projeto de extensão, conduziu o estudo, durante as visitas a seis escolas públicas, 

no período compreendido entre os anos de 2009 e 2010, e também durante a Feira de 

Profissões da UFRPE em 2009.  

 

Durante as caravanas, foram as coletas de dados foram realizadas por meio de questionário 

contendo perguntas, que pretendiam verificar os indícios acerca da auto-exclusão. Para tanto, 

dentre outras questões, foi solicitado de maneira anônima, ao entrevistado que respondesse: se 

já havia se inscrito no Enem, se já tinha escolhido seu curso superior, se o sujeito tinha 

interesse por outro curso, por uma segunda opção, se tem conhecimento sobre sistemas de 

cotas, entre outras. Nesse presente artigo, nosso interesse é também interpretar as respostas 
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dos sujeitos, na busca por compreender os fatores que promovem a auto-exclusão ao ensino 

superior dos estudantes de origem popular, participantes das Caravanas de Saberes.  

  

Resultados e Discussão 

 

Foram entrevistados uma amostra representativa de 324 alunos, de algumas centenas de 

estudantes que o Projeto Caravana de Saberes conseguiu atingir durante a Feira de Profissões 

da UFRPE no ano de 2009, e em visitas a seis escolas entre os anos de 2009 e 2010. Com 

base nos dados obtidos, dividimos os entrevistados em dois grupos distintos. O primeiro em 

estudantes que se inscreveram no Enem, e o segundo em alunos que não se inscreveram nesse 

exame, nos anos de 2009 e 2010.  

 

Observamos, no grupo de entrevistados de 2010, que a média de idade de cada grupo esta 

condicionada a inscrição no Enem. Dessa maneira, percebemos que aqueles estudantes que 

não se inscreveram no Enem apresentam uma média de idade em torno de 30 anos, enquanto 

que os alunos inscritos têm uma média mais baixa, próximo de 22 anos. Esses dados já 

mostram a elevada distorção idade-série, que os sujeitos apresentam, em um claro indicativo 

da baixa qualidade do ensino médio público, reforçando o quanto esse nível de ensino tem se 

mostrado como um obstáculo para a conclusão da educação básica.  

 

Com relação aos sujeitos com uma faixa etária maior, quando questionados sobre os motivos 

de não terem se inscrito no Enem, responderam majoritariamente que “não tinham tempo”, 

pois se dedicam ao trabalho, aos afazeres domésticos, ou ainda, porque acham que “não têm 

idade” para ingressar no ensino superior. Esse resultado indica que a Caravana ao se 

posicionar diante de estudantes, com idade mais elevada, como por exemplo, em classes de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), precisa necessariamente, trazer para o debate, 

elementos motivadores para o ingresso no ensino superior, que sejam adequados a esta faixa 

de idade, como por exemplo, a realização pessoal. 

 

Com relação ao grupo mais jovem, que haviam se inscrito no Enem, eles apresentaram 

dúvidas na escolha de sua carreira profissional. Quando perguntados sobre os motivos que 

geram essa indecisão, um dos aspectos mais citados foi a alta concorrência entre cursos. Esse 

elemento demonstra que a escolha profissional, muitas vezes não é pautada pela natureza do 

curso ou por conhecer o mercado de trabalho, mas especialmente pela baixa relação 
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candidato/vaga apresentada em determinado curso, em um forte indicativo da baixa auto-

estima que esse jovem enfrenta.  

 

Além disso, foram citados outros fatores como “não se sentir preparado” para enfrentar o 

Enem. Muitas vezes essa percepção de despreparo vem associada com o fato de apresentarem 

dificuldades em determinada matéria ou com a “falta de tempo para estudar”. Também esse 

grupo mais jovem destacou a inserção no “mercado de trabalho”, como um dos fatores que 

determina a escolha do curso superior.  

 

Esses resultados são semelhantes àqueles obtidos entre os jovens que não inscreveram no 

Enem, entrevistados durante a Feira de Profissões da UFRPE, em 2009. Naquela 

oportunidade, entre as respostas mais citadas, a justificativa de “não se sentirem preparados 

para tal avaliação” nos permite supor que tanto os jovens entrevistas em 2010, que se 

inscreveram no Enem, quanto os jovens, em 2009, que perderam a inscrição no Enem, são 

vítimas do processo de auto-exclusão ao ensino superior.  

 

Naquele ano, também foram obtidos de maneira relevante os fatores, que levam a auto-

exclusão dos jovens da escola publica, como sendo: “a perda do prazo de inscrição no Enem” 

e “não mostrar interesse em ingressar no ensino superior”. Além do mais, percebemos que a 

necessidade objetiva de trabalhar parece ser um fator relevante na decisão de não ingressar na 

universidade. Outros fatores que também merecem destaque são associados à “falta de apoio 

da escola”, ou à “dificuldade de permanência no curso”.  

 

Ainda com relação ao segundo grupo, quando o sujeito está decido por um determinado curso, 

percebemos que sua “decisão” é muito fortemente marcada pela “matéria ter sido fácil no 

ensino médio”, pela “afinidade à disciplina”, “pelo mercado ser amplo” e com menor 

freqüência por “conhecer bem o curso”.  

 

Esses fatores indicam que esse sujeito “decidido” por um curso superior, não toma essa 

decisão baseada no campo profissional, mas quase principalmente na percepção de maior 

“facilidade de entrar” no mercado de trabalho. Supomos que esse grupo não “se arrisque” nos 

cursos de alta demanda, de difícil permanência e de mercado restrito, provavelmente deixando 

de optar por cursos, com uma maior perspectiva de retorno financeiro, em um claro indicativo 

da baixa estima do estudante da escola pública.  
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Conclusões 

 

Diante desses resultados, podemos perceber que a auto-exclusão, entre os estudantes das 

escolas públicas, apresenta duas dimensões: baixa estima e falta de capital informacional. A 

baixa estima surge quando o jovem se exclui do processo, por algum fator externo, como a 

escola que “não o prepara”, a “alta concorrência” e o “mercado não ser amplo”. A falta de 

capital informacional é marcada pelo pouco acesso as informações sobre processos de 

seleção, cursos, instituições de ensino superior e o mundo do trabalho.  

 

Ao analisar o conjunto dos entrevistados, podemos inferir que os grupos apresentam graus 

diferenciados de auto-exclusão. Enquanto o grupo que não se escreve no Enem é 

marcadamente auto-excluído, por conta de sua necessidade de trabalhar, por não se sentir 

preparado, ou por desistir de concorrer, provavelmente devido a sua baixa estima. Essa baixa 

estima também se apresenta no grupo com idade mais elevada, quando diz que “não tem mais 

idade” para estudar. Dessa maneira, podemos destacar que os jovens, excluídos do processo 

do Enem, são vítimas diante da percepção que as condições pedagógicas das escolas não são 

suficientes para concorrer com chances reais de sucesso.  

Com relação ao grupo, que se inscreve no Enem, mas deixa de escolher determinados cursos, 

por conta da concorrência alta, também indica ser esse estudante um auto-excluído, mesmo 

que seja em um grau menor, pois ainda apresenta uma certa baixo-estima, pois busca garantir 

sua inserção profissional em mercados de trabalhos mais amplos, deixando de lado suas 

aspirações profissionais. Conclui-se então que os alunos da escola pública, para superar a 

auto-exclusão precisam enfrentar três obstáculos: a percepção da baixa qualidade da escola 

pública; a alta concorrência nos vestibulares e o mercado de trabalho restrito. Podemos 

acrescentar um quarto obstáculo, relativo à idade, quando estamos tratando de estudantes mais 

adultos.  

 

Na perspectiva de democratizar o acesso de jovens de origem popular nas universidades, são 

necessárias mais do que iniciativas de orientação profissional, como Feiras de Profissões, de 

modo a promover o capital informacional, acerca do ensino superior. Além do mais, os 

resultados aqui discutidos corroboram aqueles obtidos, no ano de 2009, quando supomos que 

a auto-exclusão ao ensino superior, pode ser minimizada pela promoção da auto-estima desses 

sujeitos, permitindo a superação da imobilidade diante das carências da escola, desde que 
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essas medidas sejam associadas a um maior acesso ao capital informacional sobre o ensino 

superior, suas formas de acesso, permitindo assim qualificar suas escolhas profissionais.  

 

Podemos concluir ainda afirmando que o Projeto de Extensão Caravanas de Saberes 

proporcionou aos universitários participantes do Programa Conexões de Saberes da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco a oportunidade de vivenciar com mais 

intensidade a troca de saberes e assim contribuir para que a escola pública seja um cenário de 

superação dos paradigmas que elevam em conta apenas as carências e ausências dessas 

instituições de ensino.   

 

Neiva traz que a maturidade para a escolha de uma profissão pode ser compreendida em 

termos das atitudes e conhecimentos do sujeito. Nesse sentido, a atitude depende do quanto o 

jovem esta seguro na sua escolha (determinação), do seu engajamento no processo de escolha 

(responsabilidade) e quanto essa escolha se dá de maneira independente de fatores externos, 

como familiares, professores, amigos, mídia, etc. Por sua vez, o conhecimento é relativo tanto 

à percepção de si mesmo para a escolha profissional, como interesses, habilidades e valores; 

quanto ao contexto educativo e sócio-profissional, o que poderíamos chamar de capital 

informacional, como as instituições educativas e seus exames de seleção, profissões, do 

mercado de trabalho. 
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