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A temática sobre o Acesso ao Ensino Superior vem sendo discutida entre os 
diferentes segmentos da sociedade, abordando a inclusão, democratização e a 
ampliação da matrícula no Ensino Superior nas Instituições Públicas. Após o 
Ensino Médio ter sido incorporado como etapa da Educação Básica, o número 
de matrículas aumentou nesse nível de ensino e conseqüentemente, o número 
de jovens que desejam conseguir uma vaga nas Universidades Públicas. 
Segundo vem sendo constatado, os alunos da rede pública de ensino têm 
apresentado maior dificuldade de ingresso, principalmente nos cursos de 
grande concorrência. Como referencial teórico a pesquisa priorizou autores 
como: Bourdieu, Charlot, Coulon, Ristoff, Boaventura de S. Souza, Ennafaa, 
entre outros autores que têm dado uma contribuição na fundamentação da 
problemática em questão. A Base de Pesquisa Formação e Profissionalização 
Docente, do DEPED da UFRN vem investigando junto aos alunos egressos da 
rede pública, aprovados no vestibular de 2008, o significado que tem para eles 
o Ensino Médio como via de acesso à UFRN. Serão utilizados dados 
arquivados na COMPERVE/UFRN, priorizando-se, metodologicamente, as 
abordagens complementares da pesquisa quantitativa e qualitativa, além de 
informações a serem coletadas por meio de questionários e entrevistas. Esses 
dados se voltarão para descrever e explicar as relações entre os diferentes 
fatores que influenciam as variáveis em estudo. 
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A importância da temática Acesso ao Ensino Superior ganha corpo no contexto 
social atual em que as Universidades Públicas se envolvem com políticas 
afirmativas no âmbito da educação superior, como forma de promoção de 
oportunidades de acesso aos estudos superiores de uma população sócio, 
econômica e historicamente desfavorecida. Para a fundamentação teórica o 



grupo de pesquisa priorizou autores como: Bourdieu, Charlot, Coulon, Ennafaa, 
Paivandi, Ristoff e Boaventura de S. Santos, Ramalho e Nuñez, Sguisarrdi, 
entre outros. A fim de democratizar o acesso ao ensino superior, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte implantou Políticas de Inclusão 
como a Isenção da Taxa do Vestibular (ITV) e o Argumento de Inclusão (AI). A 
adoção dessa política, embora recente, tem revelado resultados bastante 
significativos, proporcionando aos alunos da rede pública não somente 
melhores chances para concorrer a uma vaga nos cursos da UFRN, mas 
ingressar em cursos de elevada demanda. O estudo promoveu uma 
caracterização dos alunos participantes dos processos seletivos (PS 2007 e 
2008) a fim de conhecer o perfil sócio-econômico, o contexto sócio-cultural dos 
alunos e familiares e as trajetórias escolares no âmbito da educação básica. 
Uma análise do desempenho dos candidatos e aprovados da rede pública nas 
provas (objetivas e discursivas) do vestibular, segundo os cursos e respectivas 
áreas do conhecimento permitem algumas inferências e elaboração de 
perspectivas para um dado período de tempo.  
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A problemática do acesso ao Ensino Superior numa universidade pública, 
ganha destaque, no momento em que essa temática passa a fazer parte das 
políticas públicas nacionais para a Educação Superior. A UFRN, a partir do ano 
de 2004 implementou uma política de inclusão social, ampliando a Isenção da 
Taxa do Vestibular para os alunos da rede pública com maior desempenho nas 
disciplinas Português e Matemática. Por outro lado, o acompanhamento da 
trajetória dos alunos Isentos entre os anos 2004 e 2008 passou a ser objeto de 
estudo do grupo de pesquisa ao qual estou vinculada. Esse acompanhamento 
é indispensável quando se defende que o problema em questão não se resume 
apenas na aprovação dos estudantes, mas na sua verdadeira inclusão no 
ambiente universitário. O referencial teórico da pesquisa priorizou autores 
como: Bourdieu, Charlot, Coulon, Ristoff, Boaventura de S. Santos, Ramalho e 
Nuñez, Ennafaa, Paivandi, Sguisarrdi, entre outros autores que têm dado uma 
contribuição na fundamentação da problemática em questão. A adoção da 
Isenção da Taxa do Vestibular tem apresentado resultados bastante 
significativos proporcionando a alunos da rede pública mais oportunidades para 
concorrer e ingressar em cursos de elevada demanda. Desenvolveu-se a 
caracterização dos alunos isentos da taxa do vestibular participantes dos 
processos seletivos (2007 e 2008) a fim de conhecer o perfil sócio-econômico, 
o desempenho dos candidatos face às exigências postas pelo Vestibular.  
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A problemática do acesso ao Ensino Superior numa universidade pública 
ganha destaque no momento em que essa temática passa a fazer parte das 
políticas públicas nacionais para a Educação Superior. A UFRN, a partir do ano 
de 2004 implementou uma política de inclusão social, ampliando a Isenção da 
Taxa do Vestibular para os alunos da rede pública, dentre outras ações. Ao 
mesmo tempo, o acompanhamento da trajetória escolar e universitária dos 
alunos isentos entre os anos 2004 e 2008 passou a ser objeto de estudo do 
grupo de pesquisa sobre Formação e Profissionalização Docente nos últimos 
anos. Acreditamos que esse acompanhamento seja indispensável quando se 
defende que a problemática da inclusão social não se resume apenas no 
ingresso desses estudantes na universidade, mas na sua verdadeira inserção 
na cultura acadêmica. Nesse sentido, é importante questionar sobre o perfil 
sócio-econômico, a trajetória escolar e o desempenho dos aprovados face às 
exigências postas pelo Vestibular: quem são esses alunos? Que trajetória 
escolar eles tiveram? Como se saíram face às exigências do vestibular? Que 
desempenho tiveram? Na metodologia privilegiamos a coleta de dados junto à 
COMPERVE/UFRN e utilizamos o software modalisa para análise quantitativa 
e qualitativa dos dados. No referencial teórico da pesquisa elegemos autores 
como: Bourdieu (1998), Charlot (2001), Coulon (1995), Pacheco e Ristoff 
(2004), Boaventura Santos (2004), Ramalho (2006), entre outros que têm 
contribuído na fundamentação da problemática em questão. A adoção da 
Isenção da Taxa do Vestibular tem apresentado resultados bastante 
significativos, proporcionando a alunos da rede pública mais oportunidades 
para concorrer e ingressar nos cursos da UFRN. O estudo revela também a 
importância que tem para a universidade conhecer melhor os estudantes que 
se inscrevem no seu processo seletivo e que ingressam em seus cursos. 

Palavras-chave Isenção da taxa; Inclusão; Ensino Superior Público.  
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A temática “O vestibular, o acesso e a inclusão do aluno da rede pública na 
universidade pública” se insere na atual conjuntura educacional integrando a 
agenda da educação do governo federal. Essa problemática que antes não 
estava tão presente nos discursos sobre a política educacional vem 
ocasionando discussões em vários segmentos da sociedade. A fim de 
colaborar com a política de acesso e permanência dos estudantes egressos da 
rede pública na UFRN, o presente projeto objetiva traçar o perfil sócio-
econômico-demográfico e escolar dos aprovados egressos da rede pública de 
ensino no Vestibular 2009 e investigar os “processos adaptativos” desses 
estudantes na cultura universitária. Faz-se necessário, portanto, avaliar a 
maneira como vivenciam sua chegada na universidade e a permanência deles 
(principalmente no primeiro ano). O referencial teórico apóia-se em autores 
como: Charlot, Coulon, Paivandi, Bourdieu, Ristoff, Ennafaa, Boaventura de S. 
Santos, Ramalho e Nuñez, entre outros. A partir de dados disponibilizados pela 
COMPERVE, traçamos um perfil modal dos alunos aprovados no Processo 
Seletivo 2009 detalhado por escolas, áreas e cursos etc. Um questionário de 
questões abertas será aplicado ao esse grupo de estudantes para 
conhecermos os “processos de adaptação” e o que os motivam e possibilitam 
vivenciar o processo formativo universitário, ou seja, como fazem e que 
recursos acionam para “sobreviverem” nos primeiros dois semestres como 
estudantes da UFRN. 
 
Palavras-Chave Vestibular, Ensino Superior, Acesso e Inclusão. 
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O vestibular, o acesso e a inclusão do aluno da rede pública na cultura 
universitária ganham corpo no contexto social atual, ocasionando discussões 
em vários segmentos da sociedade. Se antes essa temática não estava tão 
presente nas discussões sobre a política educacional, hoje ela é parte da 
agenda da educação do governo federal e dos gestores das Instituições de 
ensino superior, notadamente as públicas. A fim de contribuir com a política de 
acesso e permanência dos estudantes egressos da rede pública na UFRN, o 
presente projeto objetiva traçar o perfil sócio-econômico-demográfico e escolar 
dos aprovados egressos da rede pública de ensino no vestibular 2009 e 
investigar os “processos adaptativos” desses estudantes na cultura 
universitária. Faz-se necessário, portanto, avaliar a maneira como vivenciam 
sua chegada na universidade e a permanência deles (principalmente no 
primeiro ano). O referencial teórico apóia-se em autores como: Charlot, Coulon, 
Paivandi, Bourdieu, Ristoff, Ennafaa, Boaventura de S. Santos, Ramalho e 
Nuñez, entre outros. A partir de dados disponibilizados pela COMPERVE, 
traçamos um perfil modal dos alunos aprovados no Vestibular 2009 detalhado 
por escolas, áreas e cursos etc. Um questionário será aplicado a esse grupo 
para conhecermos os “processos de adaptação” e o que os motiva e 
possibilitam vivenciar o processo formativo universitário, ou seja, como fazem e 
que recursos acionam para “sobreviverem” nos primeiros dois semestres como 
estudantes da UFRN.  
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A questão da democratização do acesso à universidade pública entrou na 
agenda da UFRN como pauta de sua política acadêmica, a partir dos anos 
2004, ocasião em que a Comissão Permanente do Vestibular – COMPERVE- 
inclui em seu âmbito de atuação, atividades de pesquisa. Várias ações 
passaram a ser implementadas à luz de princípios e fundamentos que norteiam 
as questões do acesso, da inclusão e da relação da universidade com o 
sistema público de ensino. O presente estudo tem como objetivo investigar, 
junto a um grupo de alunos concluintes do Ensino Médio no ano de 2008 e que 
se inscreveram no Vestibular 2009, o significado que os mesmos atribuem a 
essa etapa de ensino como via de acesso à UFRN. Visa-se também identificar 
as estratégias de estudos mobilizadas por esses alunos que pretendem aceder 
à universidade. O referencial teórico apóia-se em autores de expressão como 
Bourdieu, Charlot, Coulon, Ennafaa, Paivandi, Ristoff, Boaventura de Souza 



Santos, entre outros. Serão utilizadas informações do banco de dados da 
COMPERVE e do Observatório da Vida do Estudante Universitário, além dos 
dados coletados nos questionários da pesquisa-mãe. Quanto aos resultados é 
possível delinear o perfil modal dos estudantes sujeitos da pesquisa, enquanto 
as questões abertas se encontram em processo de categorização e análise.  
 
Palavras-Chave Ensino Médio; Ensino Superior; Acesso e Inclusão. 
 
 
 
 


