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Introdução

Tem chamado atenção, já alguns anos, o grande 
descompasso entre o acesso do estudante à rede pública 
de ensino na educação básica e aquele que se verifica 
no ensino superior. É notável que o país já abriu as
portas para a Educação Básica, em uma perspectiva 
socialmente inclusiva, entretanto, o mesmo não se 
verifica no Ensino Superior. De acordo, com dados do 
INEP, as escolas públicas são responsáveis por 87,8% 
do total de estudantes, com idades abaixo de 18 anos. 
Mas, com relação ao ensino superior [1], em 2002, 
apenas 9% da população da faixa etária de 18 a 24 
encontrava-se na educação superior. Diante dessa
divergência, verifica-se ainda que a maior parcela dos 
universitários nos cursos de grande demanda provém 
da Rede Privada [2], pois, além deles terem tido acesso 
a melhores condições educativas, a grande maioria 
freqüentou cursos preparatórios para o vestibular, 
muitas vezes promovidos por seus familiares. Por outro 
lado, os cursos de menor procura são, geralmente, 
ocupados por alunos das camadas populares, 
frequentemente oriundos da rede pública, moradores de 
espaços populares, inseridos em frágeis redes de apoio 
sócio-pedagógicas. Nesse sentido, o debate sobre ações 
afirmativas para fortalecer o acesso popular às 
universidades públicas ganham relevância [3, 4], diante 
da democratização da educação brasileira que busca 
criar condições inclusivas para a expansão do ensino 
superior com qualidade. Essa questão ganha em 
dimensão, devido principalmente ao surgimento de 
avaliações institucionais [3], que demonstram que o 
fraco desempenho dos estudantes é generalizado, 
alcançando tantos estudantes da rede pública quanto 
estudantes provenientes da rede particular. Entretanto, 
parte do problema dos alunos oriundos de escolas 
públicas terem um restrito acesso ao ensino superior se 
deve também a chamada “auto-exclusão”. Esse 
fenômeno faz com que a grande maioria dos estudantes 
provenientes da rede pública de ensino, desista de 

ingressar na universidade antes mesmo de tentar prestar o 
vestibular. Podemos citar o exemplo da Unicamp [5], que 
em seu vestibular de 2008, se inscrevem apenas cerca de 
30% dos alunos oriundos do ensino médio público, quando 
no estado de São Paulo, representam mais de 80% das 
matrículas nesse nível de ensino. Apesar de baixo-estima a 
que os alunos da rede pública são submetidos, causada pela 
percepção que suas escolas não oferecem uma boa base, 
para concorrerem em igualdade de condições, parte do 
problema decorre da ausência de um “capital 
informacional” sobre o exame de seleção, os cursos e as 
instituições de ensino superior [6]. Afinal, quanto menos 
informações dispuserem, mais pensarão que não tem 
chances, vagas e cursos compatíveis com as suas condições 
de vida, com seus históricos escolares, dessa forma, 
aumentando os níveis de auto-exclusão. É diante desse 
contexto que o projeto de extensão, Caravana de Saberes, 
busca enfrentar a auto-exclusão dos estudantes das escolas 
públicas ao ensino superior, em associação com o 
Programa Conexões de Saberes na UFRPE 
(SECAD/MEC), contribuindo com a democratização da 
educação superior. Dessa forma, a proposta deste artigo é 
analisar os resultados mais recentes alcançados do projeto, 
principalmente com relação à dimensão da auto-exclusão, 
entre os estudantes das escolas públicas, e como se 
processa nesses jovens a dinâmica de sua superação.

Material e métodos

O presente estudo configura-se como um estudo de caso, 
de abordagem qualitativa. Os sujeitos são os estudantes da 
escola pública que tivemos contato, ao longo desses quatro 
meses do projeto de extensão Caravana de Saberes, 
principalmente para os jovens que participaram da 5ª Feira 
de Profissões da UFRPE, na qual realizamos uma coleta de 
dados por meio de um questionário contendo 10 perguntas 
subjetivas com pretensão de dimensionar a auto-exclusão 
entre os sujeitos e a dinâmica de sua superação.

Resultados



E assim, com base nas entrevistas com alunos da rede 
pública, visitantes da 5ª Feira de Profissões da UFRPE, 
identificamos três grupos distintos de entrevistados. 
Um primeiro grupo, que “perdeu o prazo” de inscrição 
no ENEM. O segundo grupo é formado pelos 
entrevistados, que se inscreveram no ENEM, mas 
mostram-se indecisos, quanto ao curso de sua 
preferência. E por fim, o terceiro grupo é constituído 
por todos os entrevistados, que inscritos no ENEM, 
mostram-se decididos, quanto ao seu futuro acadêmico.
Os sujeitos do 1º grupo, quando questionados pelos 
motivos de perder os prazos do ENEM, respondem 
majoritariamente que se sentem “despreparados”, 
“desinteressados” e “sem documentação”. A 
combinação de “despreparados” com “desinteressados” 
indica que esses sujeitos encontram-se imobilizados, 
aparentemente diante das condições pedagógicas, que a 
escola não ofereceu, para concorrer com chances reais 
de sucesso. Pode-se argumentar que se esse 1º grupo 
não se percebesse “despreparado”, não teria perdido o 
prazo, não estaria sem documentação e se mostraria 
mais interessado. Logo, é possível concluir que este 
grupo apresenta fortes indícios de baixo-estima. Para o 
2º grupo, os entrevistados demonstraram que 
majoritariamente sua indecisão, quanto ao seu futuro 
profissional, é muito dependente da “concorrência alta”
entre os cursos pleiteados. Ao contrário do 1º grupo, 
esse sujeito, mesmo oriundo da rede pública, não 
parece se importar com sua possível “não-preparação”. 
Mas, apesar da sua coragem em concorrer, mesmo 
diante da percepção que faltam condições na escola 
pública, esse grupo ainda decide seu futuro, quase que 
exclusivamente medindo as concorrências entre os 
cursos, provavelmente optando por aqueles de mais 
baixa concorrência, deixando de “se arriscar” nos 
cursos de alta demanda. Uma vez mais, esse grupo 
mostra elementos de baixa-estima. Com relação ao 3º 
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, em menor grau, por “conhecer 
bem o curso”. Esses fatores indicam que esse sujeito, 
ao escolher por um curso superior, não o faz baseado 
no campo profissional, mas quase que exclusivamente 
na sua percepção de maior “facilidade” de inserção no 
mercado de trabalho. É de se supor que esse grupo não 
“se arrisque” nos cursos de alta demanda, de difícil 
permanência e de mercado restrito, provavelmente 
deixando de lado os cursos, com uma maior perspectiva 
de retorno financeiro. Novamente, percebe-se baixa-
estima.

Discussão

Diante desses resultados, podemos perceber que a 
auto-exclusão, entre os estudantes das escolas públicas, 
que visitaram a 5ª Feira de Profissões da UFRPE, 
apresenta duas dimensões: baixa estima e falta de 
capital informacional. A baixa estima se revela, quando 
o jovem se deixa imobilizar, ou 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 pela 
dificuldade de 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 três grupos apresentam graus 
diferenciados de auto-exclusão. Enquanto, o 1º grupo é 
marcadamente auto-excluído, pois desiste de concorrer, 
devido a sua baixa estima, o 2º grupo, deixa de escolher 
determinados cursos, por conta da concorrência ser alta, 
também se mostra auto-excluído, mesmo em um grau 
menor, pois ainda apresenta uma certa baixo-estima, e o 3º 
grupo, que ao deixar de seguir para determinadas carreiras 
profissionais, revela ainda ter baixa-estima, apresentando
assim um grau menor de auto-exclusão, pois busca garantir 
sua inserção profissional em mercados de trabalhos amplos. 
Assim, podemos concluir que os alunos da escola pública 
para enfrentar o fenômeno da auto-exclusão precisam 
superar três obstáculos ao ensino superior: a percepção que 
escola pública não prepara, a alta concorrência nos 
vestibulares e o mercado de trabalho restrito. 
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