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Introdução

A democratização do ensino superior com qualidade 
tem sido discutida pela sociedade nas últimas décadas 
como uma necessidade cada vez mais urgente, exigindo 
o estabelecimento de políticas públicas, que ampliem, 
não apenas o acesso, com maior equidade [1], mas que 
garanta condições de permanência com sucesso na 
academia, promovendo a valorização das diferentes 
diferenças, a valorização da diversidade. 

Dessa forma, percebemos como uma das tendências 
centrais na sociedade contemporânea, a ampliação da 
procura por educação superior. Destaca-se entre os 
fatores que contribuem para esta maior procura, “a 
valorização do conhecimento científico, a defesa dos 
direitos sociais (mais educação), a aspiração das 
famílias por mobilidade social através da educação, a 
necessidade de aquisição de mais competências para 
enfrentar o mercado de trabalho, etc.” [2]. Por outro 
lado, o acesso às instituições federais de ensino 
superior (IFES) torna-se ‘problemático’ para estudantes 
oriundos de segmentos sócio-econômicos fragilizados, 
em particular para alunos de escolas públicas. Afinal, 
devido às carências na qualidade do ensino básico e a 
falta de “capital informacional”, esses estudantes
passam por um processo, conhecido como auto-
exclusão, ‘consistindo’ na baixa auto-estima desses 
estudantes, fazendo com que desistam da universidade 
antes mesmo de tentar o vestibular.
   A proposta deste artigo é identificar os fatores que 
levam à auto-exclusão do jovem de escola pública ao 
ensino superior, com base nos dados obtidos de um 
questionário aplicado durante a 5ª feira de profissões 
da UFRPE, pelos participantes do Projeto de Extensão 
Caravanas de Saberes, que busca enfrentar a auto-
exclusão nas escolas públicas, em associação com o 
Programa Conexões de Saberes na UFRPE 

(SECAD/MEC), que por sua vez visa desenvolver ações 
inovadoras no território da escola pública que permitam 
ampliar o encontro das escolas públicas e a UFRPE, e que 
promovam as várias formas de acesso ao ensino superior, 
contribuindo com a democratização desse nível de ensino.

Material e métodos

  Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário, 
composto por 10 questões abertas que visavam identificar 
os fatores relevantes para escolha do curso pleiteado nas 
IFES e os possíveis elementos que levam a auto-exclusão 
do aluno da escola pública ao ensino superior. Para tanto, 
dentre outras questões, foi solicitado de maneira anônima, 
ao entrevistado que respondesse: se já havia se inscrito no 
Exame Nacional Ensino Médio (ENEM), se já tinha 
escolhido seu curso superior e se o sujeito tinha interesse 
por outro curso, por uma segunda opção. 

A pesquisa aqui relatada se enquadra em uma 
perspectiva qualitativa, pois nosso interesse é interpretar as 
falas dos sujeitos, na busca por compreender os fatores que 
promovem a auto-exclusão ao ensino superior dos 
estudantes de origem popular. As entrevistas foram feitas 
por meio de um diálogo, onde o sujeito era convidado a 
responder as perguntas que constavam no questionário. O 
registro das falas dos entrevistados era feito na própria 
ficha do questionário. As anotações eram realizadas 
durante a conversa, que se deu de forma espontânea, 
sempre quando o entrevistado justificava suas escolhas. As 
análises aqui obtidas foram feitas com base nos fatores 
mais freqüentes das falas dos entrevistados. Outros 
elementos de análise surgem, quando percebemos um 
determinado fator pouco freqüente, que por hipótese 
deveria se sobressair. 

Resultados



Durante a 5ª feira de profissões, da UFRPE, 
entrevistamos 226 estudantes, matriculados no 3º ano 
ou egresso do ensino médio da escola pública.  Como a 
Feira se propõe a orientar interessados na escolha dos 
cursos, em nível superior da UFRPE, esperávamos 
encontrar um reduzido número de alunos que não se 
inscreveram no ENEM. Mas, as entrevistas 
demonstraram um percentual relativamente elevado de 
18,6% desse público que não haviam se inscrito neste 
exame. Dentre as justificativas apresentadas, aquelas 
mais freqüentes foram (Figura 1): “a perda do prazo de 
inscrição no ENEM”, “não se sentirem preparados para 
tal avaliação”, “não mostrar interesse em ingressar no 
ensino superior” e “também por não apresentar 
documentação necessária para a inscrição do exame 
nacional”. Em maior grau, a perda do prazo de 
inscrição (29%), o sentir-se despreparado para o exame 
(24%) e a falta de interesse (14%) foram os fatores 
preponderantes. Por outro lado, dentre as justificativas 
mais citadas, a ausência de documentação (10%) foi o 
aspecto que surgiu em menor grau. Alem do mais, 
percebemos que apesar, do senso comum indicar que a 
necessidade objetiva de trabalhar devesse ser um fator 
relevante na decisão de não ingressar na universidade, 
este fator não se mostrou evidente, aparecendo apenas 
em 4% das citações. Em contrapartida, alcançamos 
44,2% de entrevistados que haviam se inscrito no 
ENEM, mas que apresentavam dúvidas na escolha de 
sua carreira profissional, com 31% das justificativas. 
Quando perguntados sobre os motivos que geram essa 
indecisão, o aspecto mais citado foi a alta concorrência 
entre cursos (22%), demonstrando que a escolha de seu 
futuro profissional, muitas vezes não é pautada por 
conhecer bem o curso ou o mercado de trabalho, mas 
sim pela baixa relação candidato/vaga existente em 
determinado curso, em um claro indicativo da baixa 
auto-estima que esse jovem é submetido. Além disso, 
fatores relativos ao mercado de trabalho, à falta de 
apoio da escola, ou à dificuldade de permanência no 
curso foram muito poucas vezes citados (Figura 2), em 
um indicativo que esses fatores, comparados com a 
concorrência, não são predominantes na indefinição da 
sua opção acadêmica.

Discussão

Das análises dos resultados apresentados, podemos 
interpretar que os sujeitos deixaram de se inscrever no 
ENEM, não por que simplesmente perderam o prazo, 
mas principalmente por não se sentirem preparados, o 
que provavelmente deve ter levado a observada taxa de 
desinteresse (Figura 2). Dessa forma, a percepção 
majoritária de “não preparado” para o grupo que 
“perdeu o prazo” de inscrição do ENEM indica que a 
auto-exclusão para esse grupo não é uma questão 
exclusivamente ligada a falta de capital informacional, 
afinal entre os fatores mais citados, a “falta de 
documentação”, que indica desconhecimento sobre do 

processo de inscrição, foi o menor deles. Pode-se supor que 
o “despreparado”, associado ao “desinteresse”, indica que a 
auto-exclusão é caracterizada também pela baixa estima do 
sujeito, imobilizando-o diante das questões estruturais ou 
pedagógicas da escola. Essa hipótese é corroborada, 
quando analisamos os inscritos no ENEM, mas indecisos 
na carreira profissional. Afinal, esse grupo, ainda indeciso,
não coloca o fator “não preparado”, como impedimento, de 
modo que mesmo diante das condições da escola, supera a 
baixa-estima, que o imobiliza e decide “arriscar” seu acesso 
ao ensino superior.

Podemos perceber que, para esse grupo, a falta do 
capital informacional, sobre o ensino superior e 
consequentemente sobre o mercado de trabalho, contribui 
para que suas escolhas profissionais, ou suas indecisões, 
sejam pautadas quase que exclusivamente na concorrência 
entre os cursos. Ou dito de outra forma, seu futuro 
profissional é ainda determinado pela baixa percepção de 
si, como possuidor de menor condição de acesso a cursos 
de maior concorrência, pois conhece pouco sobre mercado
de trabalho e provavelmente tem pouco conhecimento 
sobre o próprio curso e o profissional formado. 

Por fim, podemos supor, para os sujeitos que vieram a 
Feira de Profissões e que não se escreveram no ENEM, que 
a auto-exclusão ao ensino superior, pode ser minimizada 
pela promoção da auto-estima desses sujeitos, de modo que 
possam superar a imobilidade diante das carências da 
escola, desde que sejam essas medidas associadas a um 
maior acesso ao capital informacional sobre o ensino 
superior, suas formas de acesso e o mundo do trabalho, 
permitindo assim qualificar suas escolhas profissionais.

Agradecimentos

Agradecemos a Secretária de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério de Educação 
(SECAD/MEC), ao Programa Conexões de Saberes e a 
Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE, pelo apoio financeiro 
e acadêmico à permanência dos autores desta pesquisa.

Referências
[1] CAÔN, G.F. e FRIZZO, H. C. F. Acesso, equidade e permanência 

no ensino superior: desafios para o processo de democratização da. 
Educação no Brasil. Trabalho de conclusão do Curso de 
Especialização em Docência na Educação Superior (UFTM), 
Uberaba, MG. Disponível em: http://www.uftm.edu.br/

[2] NEVES, C. E. B.; RAIZER, L.; FACHINETTO, R. F. Acesso, 
expansão e eqüidade na educação superior: novos desafios para a 
política educacional brasileira. Sociologias, Jun. 2007,n° 17, 
p.124-157.

[3] BRASIL, Ministério da Educação, SECAD. Termo de Referencia de 
o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e 
as comunidades populares, Brasília, 2007.

[4] FORPROEXT, Fórum de Pro - Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras. Plano Nacional de Extensão 
Universitária. Brasília, 2001. 

[5] ZAGO, N. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos 
de estudantes universitários de camadas populares. Revista 
Brasileira de Educação, v. 11, n. 32. P. 226-370, 2006.



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

P
er

ce
n

tu
al

 d
as

 C
it

aç
õ

es

Perdeu o prazo Não preparado Sem interesse Sem documentação

S1

Fatores

Entrevistados Não Inscritos no ENEM

Figura 1: Percentual das respostas dadas pelos entrevistados, que vieram a Feira das Profissões, para explicar por que não se 
inscreveram no ENEM.
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Figura 2: Percentual das respostas dadas pelos entrevistados indecisos, que vieram a Feira das Profissões, inscritos no ENEM, para 
explicar os fatores que influenciam na escolha dos cursos, em nível superior.


